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ئةم كتيَبة
ئـــةم كتيَبـــة (بنـــةما طشـــتييةكانى كؤمـــةلَى ئيســـالميي) كورتـــةى كتيَبـــى
(رِوونكردنةوةى بنةما شةرعييةكانء هيَلَةطشـتييةكانى كؤمـةلَى ئيسـالميي)ةة كـة
ليذنةيــةكى رِاســثيَردراو لة يــةن ســةركردايةتييةوة بــةو كــارى كورتكردنةوةيــة
هةستاوة.
شـــايةنى باسيشـــة كـــة (بنـــةما شـــةرعييةكان و هيَلَةطشـــتييةكانى كؤمـــةلَى
ئيسالميي) ئةو بيستء ثيَنج خالَةبوون كة بةر لة رِاطةيـةنرانى كؤمـةلَى ئيسـالميي
لة ()2001/5/31دا وةك بناغةى فيكرييء سياسيي كؤمةلَى ئيسـالميي لة يـةن
بةندةوة ئامادةكراو ثـا وتوويَـذ لةسـةر كرانـى لة يـةن دامةةريَنـةرانى ئةوسـاى
كؤمةلَى ئيسالمييةوةو ثةسةندكرانى لة دوتويَى ناميلكةيةدا ضاثء بآلوكرايةوة.
ثاشان لة سالَى ()2010دا هةلَسام بة رِوونكردنةوةى ئةو بيستء ثيَنج بنـةما
شةرعيىء هيَلَة طشتييةو سةرةجنام لة دوتـويَى كتيَبيَكـى ( )600ثةرِةييـداو بـة
ناونيشــانى( :رِوونكردنــةوةى بنــةما شــةرعييةكانء هيَلَةطشــتييةكانى كؤمــةلَى
ئيســالميي) دوورــار لةســةر يــةك ضــاثء بآلوكرايــةوةة كةواتــة :ئيَســتا (بنــةما
شةرعييةكانء هيَلَةطشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي) ويَرِاى حالَـةتى (مـ ) بـوونىة
بة رِوونكراوةييش بة دوو شيَوة هةية:

روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي

8

1ـ رِوونكردنةوةى دريَذة كة رِةنطة هةنديَك بؤضـوونى تيَـدابن ةيـاتر تـةعبري لـة
بريورِاى من بكةن.
2ـــ رِوونكردنــةوةى كــورتة كــة تــةعبري لــة بــريورِاى ليذنةكــةو ســةرةجنام
سةركردايةتى كؤمةلَى ئيسالميي دةكات.
هيواداريشــم ئــةم كتيَبــة بــة هةرســيَك حالَــةتء شــيَوةكةيةوةة هؤكــاريَكى
كاريطةريى ةياتر تيَطةياندنى ئةندامانى كؤمةلَى ئيسالميي بيَة لةو بنةما شةرعيىء
هيَلَةطشتييانةى كة لة سةريان بنيات نراوةو بةرِيَوةدةضيَت.

سبحانك اللهم أشهد أن ال إله اال أنت أستغفرك وأتوب اليك
عةىل باثري /هةوليَر
 28حمرم 1435ك2013/12/1 /ز
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بنةماى يةكةم
تيَطةيشتنى رِاسـتء دروست لة ئيسالم
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بنةماى يةكـةم
تيَطةيشـتنى رِاسـتء دروسـت لة ئيســالم
تيَطةيشتنيَكى راستء دروست (فهم حمحيو وسم)ي ى ئيسمم - ،
كة لة قورِئانء سوننةتدا بةرجةستةية ،-لةبمةر رشنمنايت تيَطةيشم ء
زانسمممم ممتء ئممممممةززوونى زانايممممممانى ايَشممممممينى ضمممممماك انء زانايممممممانى
زت انةايَكراوزاندا بةطشمتيىء ،بةتايبةت هى سآ سةدة نايةديت بؤ
دراوةكان ،وةك:
 -1ثيَغةمبةرى خوا  دةفةرموآ( :خَيْــرُ النــاسِ قَرْنِـ ثُـم الِيِ ـــنَ َلُـونَهُمْ ثُـم
الِيِ نَ َلُونَهُمْ  )...رواه البخاري )3651( :واللفـ لـهو ولمـلم)2533( :و عـن
عبــدا ابــن لم ـ و  .واتــة( :باشت ــرين خــةلَك ئــةو ســةدةيةن كــة مــن
لةنيَوياندامة دوايى ئةوانى دواى وانة ثاشان ئةوانى دواى وان .)...
ئةو تيَطةيشـتنة بريتية لة( :تةنها ئيسالم بـة بةرنامـة -ديـن-ى راسـتء تيَـرو
تـةواو ةانينى ذيانى ئينسـانة بة تاكء كؤمةألء كؤمةلَـطـاو دةولَةتـةوة)ة وةك:

 -2خواى بةرة و مةةن فةرموويةتى[ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ...ﮓ] الــــــمائدةة واتــــــة( :ئــــــةم ِر
بةرنامةكــةتاب بــؤ تــةواوكردنة وة ضــاكةى خــؤم بةتــةواويى لةطةلَــداكردنة وة
ئيسالمم بة بةرنامة بؤ ثةسندكردن .)...

 -3هةروةها خواى بةرةو مةةن فةرموويةتى[ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ] آل عمـــرانة واتـــة( :وة هـــةر
كةســيَك رطــة لــة ئيســـالم بةرنامةيــةكى ديكــة آــواةآة بــة تةئكيــد ليَــى
وةرناطيـرآة وة لة دوارِ ذدا لة ةيانبارانة).
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رِوونكـردنةوة
يةكمة  :زانيارى لة ايَش كردةوةوةية
ئــةم حةقيتةتــة كــة (ةانيــارى لــة ثــيَش كردةوةوةيــة) ة ر لــة ئايةتــةكانء
فةرمايشـــتةكانى ثيَغةمبـــةر  رايدةطةيـــةننة بـــةئم ئيَ ـــة وةك بنضـــينةيةك
طوتوومانــةء ةانايــانيش هــةموويان لةســةر ئــةوة يةكــدةنطن كــة بــةبآ ةانيــاريىء
تيَطةيش ء بةبآ بةرضـاورِوونىة بـة هـي رؤريَـكة هـي رـؤرة كـارء ضـا كييةكى
ئيسالمي بةشيَوةيةكى رِاستء دروست ئةجنام نـادرآ (ديـارة ئيَ ـة ليَـرةدا باسـى
كارء ضا كيى ئيسالميى دةكةينة ئةطةرنا هةر كردةوةيـةك بناغـةى نـةةانني بـآء
لةســةر بناغــةى نةشــارةةايى بنيــاتبنرآة نــةك هــةر بــةهرةى لـــآ وةرنــاطريآء
بةرهةمى نابآء هيضى ليَهـةلَناوةرآة بطـرة خاوةنةكـةى ة ريشـى لةسـةر قـةرةدار
دةبيَ).
خـــواى كاربـــةريَش (رـــال راللـــة) فةرموويـــةتى[ :ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
ﰐ ﰑ  )1(]...ة واتة( :بزانـة كة رطة لة خـواة ثةرسـااوانيَكى ديكـة
نني كة شايةستةى ثةرس بنة وة داواى ليَبوردن "لة خوا" بكة بؤ طوناهـت).
وةك دةبينني خواى ةاناء توانا (رال راللة)ة دوو فةرمانى بة ثيَغةمبـةرى خـؤى
 كردووة.كةواتة :كردةوة دةبآ بةدواى ةانيارييدا بآ.
هةروةها خواى بةرةء مةةن دةربارةى هؤكارى شكسـتى هـةةار لـة كـافرانة لـة
بةرانبةر سةد لة ئـةهلى ئي ــانداة فةرموويـةتى[ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
1

حممـد19 :
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ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ]( )1واتــة( :ئــةى ثيَغةمبــةر!
برِواداران هان بدة لةسةر رـةن ة ئةطـةر لـة ئيَـوة بيسـت كةسـى خـؤرِاطر هـةبنة
بةسةر دووسةد كةسدا ةاأل دةبنة ئةطةر لة ئيَوة سةد كةس هـةبنة بةسـةر هـةةار
كةسدا لةوانةى بيَربِوانة ةاأل دةبنة ضونكة ئةوان خةلَكانيَكن نافامن).كةواتة :هؤى
شكستى دة كافر لة بةرانبةر مسولَ انيَكداة ئةوةيـة كـة كافرةكــة بـة ثيَضـةوانةى
مسـولَ انةكةوةة خاوةنى شـارةةايىء تيَطةيش نييةء نافامآء ناةانآ.
دووة  :ئيسم ئةوةية كة خؤى لة قورِئانء سوننةتدا دةبينيَتةوة:
ضونكة بيَطومان ئاينيء بةرنامةى خوداى بةرةو مـةةن تـةنها ئـةو دةقانـةن كـة
لةرِيَى سروو (وَحِ )يةوة هاتوونة را ض بةشيَوةى راستةوخؤ بآ كة (قورئان)ةة
ض بةشيَوةى نارِاستةوخؤ كـة (سـوننةت)ةة بـةلَآ (ئيسـالم)يَك كـة دةبـآ ثيَيـةوة
ثابةنــد بــنية ئــةو (ئيســالم)ةية كــة لــة (قورئــان)ء (ســوننةتى ثيَغةمبــةر)دا 
بةررةستةية.
ثيَشةوا (شافيعى)يش لةوبارةيةوة شيعريَكى روانى طوتووة:
كُـلُّ ال ُلُــومِ سِـوَى القُـرْآنِ لَشْـغَلَـةٌ
اال احلد ث وعلم والفقه يف الد ن
ال ِـلْـمُ لَـاكَـانَ فِيــهِ :قَـالَ حَدثَـنَـــا
ولا سِـوَى ذاكَ وَسْـوَاسُ الشيـَاطِــــــنيِ

1
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واتة( :هةموو ةانستةكان بيَجطة لة ةانستةكانى قورِئانء فةرموودةء ةانستى لـة
دين شـارةةابوونة خـؤ سةرقالَكردنــةة ةانسـت ئةوةيـة كـة تيَيــدا( :طـوتىة بـؤى
باسكردين) هةبآة رطة لةوةة ئةوي ديكة هةمووى خوختوتةى شةيتانانة).
ئاشكراشة كة مةبةستى شافيعى (رةمحـةتى خـواى ليَبـآ) لـة وشـةى (ال لـم)ة
ةانياريى شةرعييةة واتة ئـةو ةانيارييـةى كـة بـة ديـن دادةنـرآة ئةطـةرنا شـتيَكى
ئاشكراية كة ةانيـاريى دنيـايي (ال لـم الـدنيوي) نـة لـة قورِئـانء سـوننةتدا كـورت
هةئتووةة نة بـة (خوختوتـةى شـةيتانان)يش دادةنــرآة بــةئم بـة تةئكيــد هـةر
قسـةيةك لة وةحييـةوة نةهـاتبآء بةناوى (ئايني)ةوة بكرآء بة بةشيَك لـة ئـايني
دابنرآة ئةوة شتيَكى راست نييةء (خوختوتةى شـةيتان)ة.
كةواتــة :هةرضــى بةرهــةمء ليَكدانــةوةء شــةر ء تةفســريى ةانــاء ثيَشــةوايانةة
هةرضةندة ثايةدارء بةرِيَز بنة هةر بـة تيَطةيشـ (فهـم)ى ئـةوان دةربـارةى ديـن
دادةنــرآة دةبــآ هــةر بــةو شــيَوةية مامةلَــةى لةطةلَــدا بكــرآة نــةك وةك دة
(نص)يَكى دينىء خودى دين.
سيَيةم :بيَطومان ثيَشينةى ضـاك (المــلف الصـا )مـان رِةةاء رِةمحـةتى خوايـان
ليَبآة بةطشتى سةرمةشقء ثيَشرِةوماننة شـةر ء عـةق لةسـةرمان ثيَويسـت
دةكةن بةثيَى تيَطةيشتنى ئةوان لةطةلَ كتيَبى خواى بـةرةو مـةةنء سـوننةتى
ثيَغةمبةرى ثيَشـةوا مان مامةلَة بكةين.
ثيَغةمبةر  فةرموويةتى{ :خَيْــرُ النــاسِ قَرْنِــ ثُـم الـيِ نَ َلُـونَهُمْ ثُـم الـيِ نَ
َلُونَهُمْ  )1()...واتة( :باشاين خـةلَك ئـةو ســةدةيةن كـة مـن لةنيَويانـدامة دوايـى
ئةوانى دواى وانة ثاشان ئةوانى دواى وان .)...
1

رواه البخاري )3651( :واللف لهو ولملم)2533( :و عن عبدا ابن لم و .
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ليَــرةدا وةك بةلَطــة هيَنانــةوة لةســةر ئــةوةى كــة خــةلَكى ســآ ســةدةكان
بةطشــتيىء بةتايبــةت هــى ســةدةى يةكــةم كــة (هــاوةئن)ى بــةرِيَزء دلَســؤةى
ثيَغةمبةرى خـوان –خـوا ليَيـان راةى بـآ -تيَطةيشـ ء ثيَطةيشـتنيان لـة ئـاينيء
بةرنامةى خواة لة هى دواى خؤيان ضاكاء تةواوتر بووةة بة ثةسـندى دةةاب ئـةم
رووداوة بة نـ وونة بهيَن ةوة:
(عَنْ أَسْلَمَ أَبِ عِمْرَانَ التُّجِيبِ ِّ قَالَ كُنا بِمَدِ نَةِ الرُّومِ فَأَخْرَجُوا إِلَ ْينَـا ََـفا عَظِيمًـا
لِنْ الرُّومِو فَخَرَجَ إِلَ ْيهِمْ لِنْ اْلمُمْلِمِنيَ لِثُْلهُمْ أَوْ أَ ْكثَرُو وَعَلَى أَهْلِ لِصْرَو ُعقْبَةُ بْنُ عَالِرٍو
وَعَلَى اْلجَمَاعَةِ فُضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍو فَحَمَلَ رَجُلٌ لِنْ اْلمُمْلِمِنيَ عَلَى ََفِّ الرُّومِ حَتى َخَلَ
سبْحَانَ اللهِ ُ ْلقِـ بِيَدَ ْـهِ إِلَـى التهْلُ َـةِو فَقَـامَ أَبُـو أَُّـوبَ
فِيهِمْو فَصَاحَ الناسُ وَقَالُواُ :
الْأَ ْنصَارِيُّ فَقَالََ :ا أَُّهَا الناسُ إِن ُمْ لَتُأَوِّلُونَ هَيِهِ الْآ َةَ هَيَا التأْوِ لَو وَإِنمَا أُنْزِلَتْ هَيِهِ
الْآ َةَ فِينَا لَ ْشَرَ الْأَ ْنصَارِ لَما أَعَز اللهُ الْإِسْـلَامَ وَكَثُـرَ نَاَِـرُوهُو فَقَـالَ بَ ْضُـنَا لِـبَ ْضٍ
سِرًّا ُونَ رَسُولِ اللـهِ  :إِن أَ ْلوَالَنَـا قَـدْ اَـاعَتْ وَإِن اللـهَ قَـدْ أَعَـز الْإِسْـلَامَ وَكَثُـرَ
َلَ ْحنَا لَا اَاعَ لِنْهَاو فَـأَنْزَلَ اللـهُ عَلَـى نَبِيِّـهِ 
نَاَِرُوهُو فَلَوْ أَقَ ْمنَا فِ أَ ْلوَالِنَا فَأَ ْ
َـ ُر ُّ عَلَ ْينَــا لَــا قُ ْلنَــا[ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ...ﮰ] فَ َانَـتْ
التهْلُ َةُ الْإِقَالَةَ عَلَى الْأَ ْلوَالِ وَإَِْلَاحِهَا وَتَ ْركَنَا اْلغَزْوَو فَمَا زَالَ أَبُو أَُّوبَ شَاخِصًـا فِـ
سَبِيلِ اللهِ حَتى ُفِنَ بِأَرْضِ الرُّومِ)( )1واتة({ :أَسْـلَمْ أَبِـ عِمْـرَانُ التُّجِــيبِ ِّ) دةلَـآ:
ئيَ ــة لــة شــارى ر مــةكان بــووين  -مةبةســتى (قوســتةنتينية)ية كــة دةكاتــة
(ئةســـتةمبووأل)ى ئيَســـتاة ريزيَكـــى طـــةورةى لةشـــكريان بؤمـــان دةركـــردة لـــة
(مسولَ انان)يش ريزيَكى وةك ئةويان طةورةتر بؤيان دةرضووة فةرماندةى خـةلَكى
ميسر عوقبةى كورِِِى عامر بووة فةرماندةى لةشكرمان فوةالَةى كورِى عوبيَـد بـوو.
1
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ثياويَك لة ئيَ ة خؤى بة ريزى ر مةكاندا دا تـا ضـووة نيَويـانة خةلَكةكـة هاواريـان
كــردء طوتيــان( :سُـبْحَانَ الل ـهُ)ة بةدةســتى خــؤى خــؤى فةوتانــدة ئــةبو ئــةييوبى
ئةنسـارِيى هةلَســايةوةء طــوتى :ئــةى خةلَكينــة! ئيَــوة ئــةم ئايةتــة بــةو شـيَوةية
ليَكدةدةنةوة؟ ئةم ئايةتة دةربارةى ئيَ ةى ئةنسارِييةكان دابةةيَنراة دواى ئةوةى
خــواى بــةرة و مــةةن (ئيســالم)ى بــةهيَز ء شــكؤدار كــردء ثشــتطريانى ة ربــوونة
هةنديَك ان بة نهيَنىء بةبآ ئاطادارى ثيَغةمبةر  بة هةنـديَكي ديكـةمانى طـوت:
مالَ ان بةةايةضووة ئةوة خوا (ئيسالم)ى بةهيَز كردء شويَنكةوتووانى ة ربـوونة
با ليَرة بـةدوا لـةنيَو مـاألء مندالَـةكااان نيشـتةرآ بـنيء طرنطييـان ثـآ بـدةينء
ئةوةى بةةايةمان داوة قةرةبووى بكةينةوةة خوا

(رال راللة) ئةم ئايةتةى لـة

وةئمدانةوةى ئيَ ةدا دابةةاندة سةر ثيَغةمبةرةكـةى [ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ  )1(]...واتــــة( :لــــة رِيَــــى خــــوادا ببةخشــــنء خؤتــــان
مةفةوتيَنن)...ة كةواتة خؤ فةوتاندن ئةوةيـة خـؤ بـة مـاأل كؤكردنـةوةوة خـةريك
بكةينء واة لة ريهاد بهيَنني.
را ئةبو ئةييوب بةردةوام لةسةر ثآ بوو لةثيَناوى خـودا (رـال راللـة)ة تـا لـة
خاكى ر مةكان بة خاك سثيَردرا.
هةروةها خواى بةرةء مةةن دةفـةرموآ[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ]( )2واتــــــــــــــــــة:
1

البقرة195 :

2
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(ثيَشكةوتووة يةكةمةكان لة كؤضكةرانء ثشتيوانانء ئةوانةى كـة بـا بـةدوايان
كةوتنة خوا ليَيان راةى بـوو ء ئـةوانيش لـة خـوا راةى بـوونة خـوا ضـةندان بـا ء
بيَســتانى بــؤ ئامــادةكردوون كــة رووبارطــةليَك بةذيَريانــدا دةرِ نة بــة نــةمريىء تــا
هةتاية تيَياندا دةميَنـنةوةة هةر ئةوة بردنةوةى طةورةية).
هةروةها خـواى بـةرةء مـةةن دةفـةرموآ[ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ )1( ]...واتـــــــــــة:
(موحةممةد  رةوانةكراوى خوايةة ئةوانة

كة لةطةلَيدانة بةرانبـةر بيَربِوايـان

رةربةةةء توندنء لةنيَوان خؤياندا بةسـؤةء دلَنةرمنة دةيانبينى هةردةم خةريكى
ركوو ء سـةردةنة مةبةستيان بةدةسـتهيَنانى ضاكـةء رةةامةنديى خواية .)...
حيك ةتى ئةو رةختكردنة لةسةر بةهرة وةرطرتنى مسولَ انان لـة ثيَشـينةى
ضــاكيانة ئةوةيــة كــة ئــةوان (رةمحــةتى خوايــان ليَبــآ)ة بةطشــتى بــةهؤى ةيــاتر
نزيكييان لة ضـا ء سـةردةمى ةيَرِينـى ئيسـالمةتييةوةة كـة ر ذطـارى ثيَغةمبـةرى
خواية ة تيَطةيشتنيان بؤ قورئانء سوننةت راستاو ئاشناييان بـة ثيَغةمبـةرى
خوا  ةياترو ئي انيان قوولَاو عيبادةتيان ضاكاو تـةقواء تةةكيـةيان ثـاو بـؤ
خــوا يةكالبوونــةوةء ســاغييان ةيــاترو فيــداكارييان لــةرِيَى خــوا باشــاة هــةروةها
ثابةنــدييان بــة شــةريعةتةوة ةيــاترو لــة بيدعــةتء داهيَنــان دوورتــر بــوونة وةك
عةبــدولَآلى كــورِى مةســعوود  -خــوا ليَــى راةى بــآ -لــةوبارةوةء لــة وةســ ى
(هاوةئن)ى بةرِيَزء دلَسؤةى ثيَغةمبةرى خوا -خوا ليَيـان راةيبـآ-ة طوتوويـةتى:
َسيًا فَلْيَتَأَس بِأََْحَابِ ُلحَمـدٍ و فَـإِنهُمْ أَبَـر هَـيِهِ األُلـةِ قُلُوبًـا
(لَنْ كَانَ لِ ْن ُمْ لُتَأ ِّ
وَأَ ْعمَقَهَا عِ ْلمًا وَأَقَلٌّهَا تَ ٌَّلفًا وَأَ ْقوَلَهَـا هَـدْ ِاً وَأَحْمَـنَهَا حَـاالًو قَـوْمٌ إِ ْختَـارَهُمُ ا ُ تَ َـالَى
1
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لِصُحْـبَةِ نَبِيِّــهِ  وَإِقَالَـةِ ِ ِنِــهِو فَاعْرِفُـوا لَهُـمْ فَضْــلَهُمْ وَاتبِــ ُوهُمْ فِــ آثَــارِهِمْو
فَإِنهُمْ كانـُوا عَلَـى اْلهُـدَى اْلمُمْـتَقِيمِ)( )1واتـة{ :ئـةوةى لـة ئيَـوة دةيـةوآ كةسـيَك
بكاتة سةرمةشتى خؤىة با هـاوةئنى موحةممـةد  بكاتـة سةرمةشـتى خـؤىة
ضــونكة ئــةوان لــة هــةموو خــةلَكى ئــةم ئؤممةتــة دلَيــان ضــاكاةو لــة هــةموويان
ةانيارييــان قــوولَاةو لــة هــةموويان تةكــةللو ء خــؤ ئةةيةتــدانيان كــةماةة لــة
هــةموويان ريَباةيــان رِاســتاةو حالَيــان لــة هــةموويان باشــاةة كؤمــةلَيَكن خــوا
هةلَيبذاردن بؤ هاوةلَيَتيى ثيَغةمبةرةكةىء راطرتنى دينةكةىة ضاكةيان ثآ بـزاننء
بةدواى شويَنةواريان بكةونة ضونكة ئةوانة لةسةر ريَباةى راست بوون}.
بةئم ثيَويستة وريـا

بـنيء وا نـةةانني كـة تيَطةيشـ ء بةرهـةمء كةلـةثوورى

ةانايــانى ثيَشــينى ضــاك انة ريَطــرةوة (بــد ل)ى تيَ كــرينء تيَطةيش ـ ء كؤشــش
(إجتها )ى خؤمانةة ضونكة ئةوان بـؤ مةسـةلةء ثيَشـهاتء رِووداوةكـانى ر ذطـارى
خؤيـانة كؤشـش (إجتهـا )يان لة قورِئانء سـوننةتدا كـردووةة ئيَ ـة ثيَويســتة
بـؤ هــى ر ذطــارى خؤمــان برييَكــى تـاةة بكةينــةوةء كؤشــش (ترتهــاد)ى تايبــةتى
خؤمــان بكــةينة لــة ضوارض ـيَوةى دةقــةكانى قورِئــانء فــةرموودةدا و بــة ســوود
وةرطرتنء تيَطةيشتنى ثيَشـينااانة بةلَطـةاان بـؤ ئـةم قسـةيةمان ئةوةيـة كـة
خــواى بــةرةو مــةةن فةرموويــةتى...[ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ] النحلة واتـة ...( :وة ةيكرمـان بـؤ تـؤ ناردووةتـة
خــوارآ تــا ئــةوةى بؤيــان دابــةةيَنراوة بؤيــانى روون بكةيــةوةة وة بــؤ ئــةوةى
بؤخؤشيان بريبكةنةوة.

1
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رِةمحةتى خوا لة عومـةرى كـورِى عةبدولعـةةيزة خةلي ـةى راشـيدى ئيسـالم
بآة كة لةوبارةيةوة طوتوويةتى( :تَجِدُّ لِلناسِ لِنَ األَ ْقضِـيَةِ بِقَـدْرِ لَـا تَجِـدُّ لَهُـمْ لِـنَ
القَضَا َا)ة واتة( :خةلَك برِيارء ياساى تاةةيان بؤ ثةيدا دةبآة بة ئةنداةةى ئةوةى
كة كيَشةى تاةةيان بؤ ثةيدادةبآ).
َكى سمآ وةضمةكان (األجيال
ضوارة  :لةنيَو ايَشينةى ضاكيش اندا خةل

لمة

هةزوو ضاكتمر و زت انةايَكراوترن:
ضـــونكة ثيَغةمبـــةرى خـــوا  تةةكيـــةى كـــردوون ء شـــاهيَديى بـــؤ داونة
فةرموويةتى{ :خَيْرُ الناسِ قَرْنِ ثُم اليِ نَ َلُونَهُمْ ثُم اليِ نَ َلُونَهُمْ }...

( )1

ديارة ئـةو سـآ وةضـةء سـةدةية بـريتني لـة :هـاوةئنء شـويَنكةوتووانيانء
شــويَنكةوتووانى شــويَنكةوتووانيان (األَــحاب وتــاب وهم وتاب ــو تــاب يهم)ة رــا
ئةمانيش لةرِووى ةةمانـةوةة لـة سـةردةمى ثيَغةمبـةرى خـواوة  هـةتا سـالَى
()210ى كؤضىة يان ئةوثةرِةكةى ()230ى كؤضى دةخايةنآة ضونكة وةضةيةك
(ريليَك) بة ( )70ساأل دانراوةة (.)210= 70 × 3
حيك ةتى ئةو فةرموودةيةى ثيَغةمبةرى خـوا

 كـة دةفـةرموآ :خـةلَكى

(مســولَ ان)ى ئــةو ســآ ســةدةية ضــاكاينى خــةلَكى (مســولَ ان)نة ئةوةيــة كــة
مسولَ انان بة دريَـذايي ميَـذووة ةانـاو ثيَشــةوايانى ئـةو ســآ وةضـة هةلَبذاردةيـة
بكةنــة سةرمةشــتى خؤيــانء ســةنطى مةحــةكى دينــدارييء مســولَ انةتييانة هــةم
لــةرِووى تيَطةيش ـ ء هــةم كردةوةشــةوةة ضــونكة مــادام ثيَغةمبــةرى خــوا 
شاهيَديى ضاكابوون (خيـر ة)ى بؤ (مسولَ انان)ى ئةو سآ سـةدةية داوةة ديـارة
هــةم ةانيــاريىء تيَطةيشــتنيانة هــةم ثابةنــدييء كردةوةشــيان بةطشــتى لــة هــى
1

رواه البخاري )3651( :واللف لهو ولملم)2533( :و عن عبدا ابن لم و .
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ســةررةم (مس ــولَ انان)ى س ــةدةء وةضــةكانى ديكــة ضاكت ــرةة بؤيــة ثــةيرِةويى
ليَـكردنيان ثيَويسـتة.
بةئم ليَرةدا ثيَويستة حةوت رِاستي ان لةبةرضاو بن:
 /1ايَشمينى ضماك تةنيما ئةوانةن كة ضماك بوون ،نمةك همةزوو ئةوانممةى لمةو
زيَمذووةدا ذياون:
واتة ئةوانةى كة لةو ماوة ةةمةنييةدا ذياونة هةموويان بة ثيَشينى ضـاك لـة
قةلَةم نادريَنة سةلةفى سالَح هةر ئةوانةن كة ضاك بوونة ئةوانةى خراث بـوونة
يان طرميان باشيش بووبنة بةئم هةلَةء ناشةرعييان هةبووبآة ئـةوة لـة هةلَـةء
ناشةرعييةكانياندا بؤ ئيَ ة سةرمةشـق نـني تـاكو ئيَ ـة بيانكةينـة سةرمةشـقء
ثيَشرِةوى خؤمان.
/2نويَنكةوتنى ايَشينى ضاك ،ئيَ ة بآ نيماز ناكمات لمة بمةكارهيَنانى
َى خؤ بةكارنةهيَنان الدانة لة ريَبازى سةلةفى
َكو عةق)
َى خؤزان ،بةل
عةق)
َو:
سال
لةرِاستييدا ئةوة يةكيَكة لة بةلَطةنةويسـتةكانة ضـونكة ئةوةنـدةى سـةلةفى
ســالَح عــةقلَى خؤيــان بــةكارهيَناوةة خــةلَكى ديكــة هيَنــدة عــةقلَى خؤيــان
بةكارنةهيَناوة! بيَطومان ئةطةر ضاك عـةقلَى خـؤت بةكارنـةهيَنىة (ديـن)ت بـؤ
تيَكةأل ناكرآ لةطةأل (ذيـن)داء تـةفاعولت لةطـةأل ديـن بـؤ نـاكرآة لةرِاستيشـدا
(مجود)ء وشكيىء ثابةنديى بة دةقةكانةوةة بـةبآ ىلَ تيَطةيشـ ء هـةلَهيَنجانى
ياساكان ليَيانة ثيَضةوانةى ريَباةء ريَوشويَنى (ثيَشينى ضاك)مانة.
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 /3نممويَنكةوتنى ايَشممينى ضمماك ،واتممة :نممويَنكةوتنى بةرنازممةء ريَبممازى
فيكرييان ،نةك تةنيا دةزارطريبوون بؤ قسةء بريورِايةكانيان:
بةدواى ثيَشينى ضاك كةوتنة واتة :شويَنكةوتنى ئةو بةرنامـةء ريَبـاةةى كـة
ئةوان لةسةرى بوونة نـةك قسـةء فـةتواكانى ئـةوان لـة خـؤت بكـةى بـة ديـنة
ضونكة ئةوان فةتوايةكيان داوة بؤ كاتيَكء بؤ شويَنيَك ريا لةوةى ئيَستاى تـؤة
ضونكة ةانايان طوتوويانةُ ( :نْ َرُ تَغَيُّرُ الْأَ ْح َامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْلَانِ)ة واتة( :نكـوولَى
ناكرآ لة طؤرِينى حوك ةكانة لة ئةجنامى طؤرِانى كـاتء شـويَنةكاندا) .ةانايـان
هةموو لةسةر ئةوة يةكدةنطن كة( :الفَتْوى تَتَغَيرُ شَخْصًـا وَزَلَانًـا وَلَ َانًـا وَعُرْفًـا
وَحَاالً) .واتة( :فةتوا دةطؤرِآ لة كةسيَكةوة بؤ كةسـيَكى دىة لـة كاتيَكـةوة بـؤ
كاتيَكى دىة لة شويَنيَكةوة بؤ شويَنيَكى دىة لة عورفيَكـةوة بـؤ عـورفيَكى دى)ة
ئةوة يةكيَكة لة شتة ئاشكراكان كة شةرعزانةكان دةيزانن.
كةواتة :ناكرآ هةر قسةيةك كة (ثيَشينى ضاك)مان طوتوويانـةة لـة خؤمـانى
بكةينة دين.
َ انان ة،
َى هاوبةنممى نيَمموان (زسممول
َو ،خممال
/4نممويَنكةوتنى سممةلةفى س مال
هيض كةس بؤى نيية تااؤء قؤرخى بكات لةسةر خؤى:
ديارة ثـيَش هـةموو كـةسة ثيَشـينى ضـاك ثيَغةمبـةرى خوايـة ة دوايـي
(هاوةئن)ن رِةةاى خوايان لةسةربآة ئينجا ةانايانء ثيَشةوايانى ديكةماننة كـة
دواى ثيَغةمبةر ء هاوةئن كةوتوونة ئاشكراشة كـة ئةمـة خـالَى هاوبةشـى
نيَــوان هــةموو (مســولَ انان)ةة ه ـةموو مســولَ انيَك دةبــآ بــةدواى ئــةو ريََبــاةة
بكةوآء بةو رِيَيةدا برِوا كة ثيَغةمبةرى خوا ء هاوةئنء ئةوانةى كـة شـويَن
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ثيَى ئةوانيان هـةلَطرتوةء ثيَيـدا ر يشـتوونة هـةروةها ئـةوة نـة لةسـةر كـةس
تاثؤكراوةء نة كةس دةتوانآ قؤرخى بكاتة بةهؤى ناولةخؤنانةوة.
 /5نمماو و نازنمماوى بممآ نمماوةرِشك ،وةك:سممةلةفى ،سممؤفى ،زوجاهيممد ،ن ميَ ،
زةال ،زانا ،ئيسمزيى ...ئةوانة هيض لة حةقيقةتء واقيعى هيض كةسيَك
ناطؤرِن:
ســةرنج بــدة :ئةطــةر ثاكــةتيَك خــوآ لةســةرى بنووســى هــةنطوينة ئايــا
نيَوةرِ كةكةى دةطؤرِآ؟ بيَطومان هةر سويَرة! هةروةها مر ظيَكى فاسـق نـاوى
ليَبنيَى سالَحة بةوةندة سالَح نابآة لةرِاستييدا ناو هي لة نيَوةرِ ك ناطؤرِآة ئايا
كابرايةكى سؤفى كة ثرِبآ لة خلَتةة هةر بةوةنـدة نـاوى لـةخؤ نـاوة (سـؤفى)ة
سا دةبيَتـةوة؟ نةخيَر.كةسـيَك كـة لـةرِيَى خـوادا تيَناكؤشـآة ثيَـى بطـوترآ
موراهيدة دةبيَتة موراهيد؟ نـةخيَرة كةسـيَك كـة نـةةان بـآء نـاوى (ةانا)بـآة
يــاخود بــةرطى ةانايـــةتى لةبــةر بكــاتة دةبيَتــة ةانــا؟ نــةخيَرة لةبةرئـــةوة
تةعةسسوبء دةمارطرييى بؤ ناوة بةرِاستى شتيَكى نا مةنتيتىء ناشةرعييشة.
 /6تةنيا قورِئانء سوننةت ئيج اع اابةندكةر (مُلْ ِزمْ ن بمؤ دينمداريت ،نمةك
هيض ناو و نيشانء قسةءباسيَكى ديكة:
ئةوة ة ر طرنطة :ثيَشينى ضـاك (سـةلةفى سـالَح) بؤضـى ضـاكن؟ ضـونكة
با شويَن قورِئانء سوننةت كةوتوون.
بــةلَآة لــة بــوارى عةقيــدةء عيبادةتــدا كــة لــة (ضةســثاوةكانن)ة ئــةوةى
طوتوويانةة بةطشتى ثيَوةى ثابةندينة ضونكة قورِئـانء سـوننةت لـةو بوارانـةدا
نوختــةيان خســتؤ تة ســةر ثيــتة بــةئم لــةو بوارانــةدا كــة لــة طؤرِاوةكــان
(لتغريات)نة دةبآ سةرلةنوآ خويَندنةوةمان بؤيان هةبآ.
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َ ان يَك هةيممة ،همميض كممةس لةبممةر نمماو و
 /7ئيَ ممة ريَززممان بممؤ هممةزوو (زسممول
نيشان نابوغزيَنني ،هةرضةندة تيَبينييش ان لةسةرى هةبآ:
لةرِاســتيدا وةك ةانايــان دةلَــيَن( :ال ِبْــرَةُ بِالْمُحْتَوَ َــاتِ وَالْمَضَــالِنيِ وَلَ ْيمَــتْ
بِاألَسْمَاءِ وَالْ َنَاوِ نِ)ة واتة( :ريَى ثةندو سةرنج كاك ء نيَوةرِ كةكاننة نـةك نـاو
ء ناوونيشـــانةكان)ة بؤيـــة هةولَـــدةدةين هةركةســـة بـــةثيَى هةلَويَســـتةكانى
هةلَسـةنطيَنني.
ثيَنجةم :مةبةسـت لةو قسـةيةمان( :تةنها ئيسـالم بـة بةرنامـة –ديـن-ى رِاسـتء
تةواو ةانينى ذيانى ئينسـان بة تاكء كؤمةألء كؤمةلَـطاء دةولَةتـةوة)ة ئةوةيـة
كة ئيسـالم تاكة بةرنامةء ئايينى لة يـةن خـواوة ديـاريكراوء بـؤ ئينســان بـة
شـايسـتةء رِةوا دانراوةوة هةركةسيَك خؤى بة مسـولَ ان بزانآة بؤى نية رطـة
لة ئيســالم هـي ديـنء بةرنامةيـةكى ديكــة بكــاتة ثـةيرِةوء ريَبــاةى ذيــانء
طـوةةرانى خؤىة لة هةموو بوارء يةنةكانى تاكـييء خيَزانيىء كؤمةئيـةتيىء
سـياسـييدا:
مةبةست لةو قسةية ئةوةية كـة ئيسـالم تاكـة بةرنامـةى تيَـرء تـةواوى ذيانـةة
رطة لة ئيســالمة هي بةرنامةء ريَبـاةيَكى دى بـؤ ئـةوة ناشـآ بكريَتــة بةرنامـةى
ذيـانى تـاكء كؤمـةألة ضونكــة خـواى بـةرةو مـةةن فةرموويــــةتى [ :ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅﮆ  )1(]...واتــة( :ئيســالمم بــة بةرنامــة بــؤ ثةســندكردوون )...ة
هةروةها فةرموويـةتى[ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

1

الـمائدة3 :
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ﭺ ﭻ]( )1واتة( :هةركةسـيَك رطة لة ئيسـالم بةرنامةيةكى ديكـة آواةآة
ئةوة ليَى وةرناطريآء لة دوارِ ذيشـدا لة ةيانبارانة).
ديارة مةبةستيش لة (دين)ة بةرنامةء ريَباةى ذيـانء طوةةرانـةة رـا ض لة يـةن
خـواوة هاتبـآة ض ةادةى بريوهؤشــى مـر ظــ بــآة لـة قورِئانـدا وشــةى (ديـن) بــةو
ضةمكء واتايةى كة طومتة بةكارهيَنراوةة ئـةوةى لـة ى ة ربـةى خـةلَكى بـاوة كـة
ثيَيانواية وشةى (دين) تـةنها بـة ئـايينى خـوا دةطـوترآة هةلَةيـةة بـةلَكو وشـةى
(دين) هةم لة ئةسلَى ةمانى عةرةبىء هةم لة بةكارهيَنانى قورِئانيشـداة بـة مانـاى
بةرنـامةء ريَباةى ذيان دآ بةطشتى.
كةواتة :وةك ضؤن ئيسالم ئايني (دين)ةة {ليربِاليزم ة سيكؤ ريزمة ماركسيزمء
سؤشياليزم}يـشة بـة هـةمان شـيَوة (ئـايني)نة ئةوةنـدة هةيـة –وةك طومتـان-
ئيسالم ئايينى هةقةة ئةو بةرنامةء ريَباةانةي ديكة

ئايينى بةتاألء ناهةقنة وةك

خــــواى بائدةســــت فةرموويــــةتى[ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ]( )2واتة -{ :خـوا  -ئـةو ةاتةيـة كـة
ثيَغةمبةرى خؤى ناردووة بة ريَرِوونيىء (ئايني)يَكى راستةوةة تاكو بةسةر هـةموو
ئاينيء بةرنامةكانى ديكـةدا سـةرى آـاتة خـوايش بةسـة كـة شـاهيد بـآ لةسـةر
ئةوة}.
هةربؤية هـةر راريَـك خـواى كاربـةرآ وشـةى (ديـن)ى بـؤ بةرنامـةى ريَـكء
رِاستء بآ ويَنةى خؤى كة (ئيسـالم)ةة بةكارهيَنابآة بؤئةوةى رياى بكاتةوة لـة
بةرنامة (دين)ةكاني ديكةةوةس يَك يان نيشانةيةكى خسـتووةتة سـةر كـة بزانـرآ
1

آل عمران85 :

2
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مةبةست لة (دين) لةو شـويَنةداة (ئيسـالم)ةة نةك بةرنامةء ريَباةةكاني ديكةة بـؤ
ويَنـة:
كةواتة :ئةوةى ئيَستا سيكؤ ريسـتةكان كردوويانةتـة بنيَشــتة خؤشـةى سـةر
ةاريانة كة طواية لة ئيسالمدا دينء دةولَةت لة يةك رياواةنة سياسةتء عيبـادةت
نابـآ تيَكــةأل بكــريَن!! بــةلَآ رِوون دةبيَتـةوة كـة ئــةو رــؤرة قســانة ثــووضء بــآ
بناغــةنة هــي ثالَثشــتء ثاســاويَكى (شــةرعيىء عــةقلَي)يان نيي ـةة لــة ســؤنطةى
ئةوةوة كة ئيسالم بةرنامةء ريَباةى ثةسندكراوى خـواى ةانـاء توانايـةة بـؤ ذيـانء
طوةةرانى ئينسانة بة تاكء كؤمةألء ر ء رةستةء سياسةتء عيبادةتء تاعةتء
كةسابةتء مزطةوتء باةارِء دوانطةء فةرمانطةوةة طشتطرية بـؤ هـةموو بوارةكـانى
ذيانء يةنةكانى ئادةميزاد.
ديسان مادام ةاني ـان كـة سـةررةم بةرنامـةء ريَباةةكـاني ديكـةى مر ظكـردى
وةك( :سؤشياليزمة كاثيتاليزمة ليربِاليزمة سيكؤ ريزم) هةركاميان بة ئايني (دين)
دادةنرآة (بةئم ديارة (ئايني)يَكى ثـووضء بـةتاأل)ة كةواتـة :وةك ضـؤن بابايـةكى
مسولَ ان كاتيَك لة (ئيسـالمةتى)يةوة دةطواةيَتـةوة بـؤ نيَـو (ئـايني)يَكي ديكـةىة
وةك :رووايــةتى (اليهو ــة)ء ديانايــةتى (النصــرانية)ة ئةوكاتــة نــاوى مســولَ ان
(لملم)ى ىلَ دةسرِيَتةوةة بة روولةكـة ( هـو ي)ء طـاور (نصـران ) نـاودةبرآة بـة
هةمان شيَوةء بطرة ضـاكايشة هـةركاتيَك بابايـةكى مسـولَ ان بـة تيَطةيشـتنةوة
ضــووة نيَـــو رـــوغزى ئـــاينيء ريَبـــاةيَكي ديكـــةى وةك( :كؤمـــؤنيزمة ليربِاليـــزمة
سيكؤ ريزم)ييةوةة ئةوة ثيَويسـتة دلَنيـاء مسـؤطةربآ كـة بـة هـي رؤريَـك فـرِى
بةسةر ئيسالمةتييةوة نةماوةو ضةندة هةردووك ناوى (مسـولَ انء روولةكـة) دذء
ثيَضــةوانةى يةكــدينء شــتيَكى ســةيرة كــة بطــوترآ :فــآلن كــةس (مســولَ انيَكى
روولةكة)يةة يان (مسولَ انيَكى طاورء ديان)ةة هيَندةء بطرة ةياتريش سـةيرة كـة
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بطوترآ :فآلن كةس (مسولَ انيَكى كؤمؤنيست)ةة يان (مسولَ انيَكى ليربِاليست)ةة
يان (مسولَ انيَكى سيكؤ ريست)ة  ...هتدة ضـونكة بابـاى روولةكـةء ديـانة هـةر
ضؤن بآ برِوايان بة بةشيَك لة كتيَبـةكانى خـوا هةيـةو بـة شـتيَكةوة ثابةنـدن كـة
لة يــةن خــواوة هــاتووةة بــةئم دةســتكاريى كــراوةة بــةئم بابــاى كؤمؤنيســتء
ليربِاليستء سيكؤ ريستء ضىء ضىة ئةطةر ناو ء نيَوةرِ كيان يةك بآء بةرِاسـتى
ئةو ريَباةء بةرنامانةيان قبووأل كردبآة نابآ هي حيسابيَك بؤ خواى بةرةو مـةةنء
ثيَغةمبةر ء ئاينيء بةرنامةكةيان بكاتة ئةطةرنا ديارة لةطةأل نـاوة تاةةكـةىء
بةرنامةء ريَبـاةة نويَيةكةيدا در دةكات!!
شــايانى باسيشــة كــة مةســةلةى لةي ـةك ريــايي ديــنء دةولَــةتة يــان لةيــةك
رياكردنةوةى سياسةتء عيبادةتة هي ثةيوةندييةكى بة ئيسالمء مسولَ انانةوة
نييةو وةك طةليَك دةردء نةخؤشيىء كيَشـةء طـرف

ديكـةة لـة ريهـانى رِ ذئـاوادا

سةري هةلَداوةو بةرهةمى شةرِء هةراى نيَوان ئةفسانةكانى بـةناو ئـايينى كلَيَسـاء
رِةوتى ةانستيىء بووذانةوةى عةق لة يةكة كيَش ةكيَشـى نيَـوان قةشـةء ثاثـاء
ثادشــاء ئي ثراتؤرةكــانة بةرامبــةر رــةماوةرء روتيــارء كريَكــارء رِةشــو رِووتء
ضةوساوةكان لة يةكي ديكةوة بوو.

( )1

 1بؤ ةانياريى ةياتر لةو بارةيةوةة كتيَبى ( تةوذمى ئيسالمى و عةملانى و خالَة هاوبة و رياواةةكانيـان
و ناميلكةى (سياسةتى ئيسالمى و ضةند روونكردنةوةيةك) آويَنةوة
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بنةمـاى دووةم
فيَركـردنء ثةروةردةكردنى ئةندامـان
لةسـةر بناغــةى :تيَطـةيشـتنى تةواو و
ئيمـانء عةقيدةى رِاست ،خواثةرستيى ساغ،
ئاكارى ثةسند ،سوودوةرطرتن لة زانستء
ئةزموونى ثيَشكةوتووى بةشةر لة بوارة جياجياكاندا
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بنةمـاى دووةم
(فيَركممردنء اممةروةردةو تةزكيممةكردن ى سممةرجة ئةنممدازان ،بممة وردو
درنتء خوارو سةرةوة ،لةسةر بناغمةى :تيَطةيشمتنى قموو ء طشمتطري بمؤ
ئيسمممم ء ئي مممانء عةقيمممدةى رِاسمممت (العقي الْالح ي ْ و دازمممةزراوو،
خوااةرسممتيى سمما ء امماكء ،رِةونممتء ئاكممارى بممةرزو اةسممند ،وة بممةهرة
وة رطمرتءء سمموودزةند بموون لممةو زانسممتء ئةززوونمة ايَشممكةوتووة جممؤراو
جممؤرةى كممة بةنممةر لممة بمموارة جياجياكممانى ذيممانء طوزةرانيممدا وةدةسممتى
َطاى زرشظايةتى اآ بةرةوايَش ضووة ،ضونكة:
هيَناوةو كؤزةل
 -1خواى بـةرةو مـةةن فةرموويـةتى[ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ]
اجلم ةة واتة( :خـوا ئـةو ةاتةيـة كـة لـة نةشـارةةايةكان رِةوانـةكراويَكى لـةنيَو
خؤياندا ناردووةة ئايةتـةكانى خوايـان بةسـةردا دةخويَنيَتـةوةة وة تةةكيـةيان
دةكــاتة وة كتيَــبء حيك ــةتيان فيَردةكــاتة هةرضــةند بةتةئكيــد ثيَشــا لــة
طومرِاييةكى رِوون دابوون).
 -2وة فةرموويــةتى[ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ] الزلرة واتة( :دةرا موذدة بدة بـة بةنـدةكابة ئةوانـةى
كة طوآ بؤ هةموو قسةيةك دةطرن ثاشان شويَن باشاين دةكـةونة ئـا ئةوانـة
كةسانيَكن خوا ريَن ايى كردوونة وة ئا ئةوانة خاوةن عةقآلنن).
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رِوونكـردنـةوة:
َ مميَكى ئيس مممزيت ،ئازمما ى دروس ممتبوونى
يةكممة  :هممةر ريَكخممراو ء كؤزةل
ئةوةيمممممة كمممممة هؤكمممممارى خوااةرسمممممتيىء طؤرِانكممممماريىء ااكسمممممازيىء
َمطاء دةوروبةريدا:
ضاكسمازيت بآ لة كؤزةل
رِيَكخراويَكى ئيسالميية ئاماجنةكةىء حيك ـةتى دروسـتبوونةكةى ئةوةيـة كـة
هةلَسآ بـة طؤرِانكـاريى لـة كؤمـةلَطاى خؤيـداة طؤرِانكارييةكـة بـري

دةبـآ لـة

ثاكساةيي تيَداكردنء ضاكساةيي تيَداكردنىة ثاكى بكاتةوة لةوةى كة خواى بةرةو
مةةن ثيَى ناخؤشةة بريِاةيَنيَتةوة بةوةى كة خواى بةرةو مةةن ثيَـى خؤشـةة لـة
هــةموو بوارةكانــدا :لــة بــوارى فيكــرء عةقيــدةة لــة بــوارى عيبــادةتة لــة بــوارى
هةلَســوكةوتى شةخس ـيىة خيَزاني ـىة كؤمةئيــةتييء سياس ـييداة لــة رِووى ذيــانى
مةعنةويىء ذيانى ماددييةوة.
ئينجا رِاسـتييةكى نكـوولَى ليَنـةكراوةة كـة خـؤ طـؤرِين بناغـةى واقيـِ طؤرِينـة
(تَغْيِي ــرُ الــنفْسِ أَسَ ـاسُ تَغْيي ــرِ الوَاقِ ـعِ) .كةس ـيَك خــؤى شــتيَك شــك نــةباة ثيَــى
نابةخشرآة وةك عةرةب دةلَيَن( :فَاقِدُ الشـ ْءِ الُ ْطِيهِ)ة واتـة( :كةسـيَك شـتيَكى
نةبآة ناتوانآ بيدا بة غةيرى خؤى)ة بؤية دووةمـني (بنـةماى شـةرعيي)ى فيكـرء
سياســةتى (كؤمــةلَى ئيســالميي)مان بــة ثــةروةردةكردنء ثيَطةيانــدنى تاكــةكانى
داناوة.
ديارة ئةو تيَطةياندنء ثيَطةياندنة دةبآ طشتطري بآة بؤ سةرآء بؤ خـوارآة
ضـــونكة تـــةنياء تةنيـ ــا كةســـانيَكى تيَطةيشـــتوو و ثيَطةيشـــتوو خـــةلَكيان بـــؤ
تيَدةطةيةنرآء ثيَدةطةيةنرآة تيَطةياندن بة تيَطةيشتووان دةكـرآء ثيَطةيانـدنيش
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بــة ثيَطةيشــتووانة رِاســتكردنةوة بــة رِاســتان دةكــرآة ثاكســاةيى بــة ثاكــانة
ضاكساةيي بة ضاكان ...هتـدة ئةوانة شتى رِوونء ئاشكرانة ئينجا هـةموو ئـةوةى
كة طوتـ انء ة ر ةياتريشة لةم رِستة قورِئانييـةدا كؤبووةتـةوة كـة خـواى بـةرةو
مةةن دةفةرموآ ...[ :ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ]( )1واتة...( :
بيَطومــان خــوا حــالَى هــي كؤمــةلَيَك نــاطؤرِآ تــاكو خؤيــان نــةطؤرِن )...ة بــةلَآة
هةميشة طؤرِينى حاألء واقيِ لة طؤرِينى خودةوة دةستثيَدةكات.
دووة  :هةزيشمة كةزينةيةك دةبنة زايةى طؤرِانكاريىء وةرضةرخان لة
ذيمممانى زي))م ممةتان ،زشربمممةء جمممةزاوةر زةطمممةر بمممة دةط مممةن ،ئةطم ممةرنا همممةر
نويَنكةوتوو (تابع ى ئةو كةزينةيةن كة بؤيان دةبنة ايَشمةنط:
ئــةوةى كــة طوت ــ انة رِاســتييةكى درةوشــاوةية لــة ميَــذووى طــة نى دنيــادا.
تةماشاى ميَذووى هةموو مر ظايةتى بكةنة هةميشـة كةمينةيـةك دةسـتدةكةن بـة
طؤرِانكارى لة ذيانى كؤمـةلَطاداة رـا ئـةو كةمينةيـة ض ئـةهلى هـة بـنة ض ئـةهلى
ناهــة ة فــةر ناك ـاة بــةس ئــةوةى طرنطــة ئةوةيــة دروســتكردنى طؤرِانكــاريىء
وةرضةرخان لة كةمينةوة دةستثيَدةكاتة ئةوة نيية خةلَك لةخـؤرِا هـةمووى ضـاك
بآة يان خةلَك لةخؤرِا هةمووى خراث بآ! بةلَكو كةميةنةيةك ضاك دةبنء خـةلَكى
ديكـــة ضـــاك دةكـــةنء دةيطـــؤرِنة يـــان كةمينةيـــةك خـــراث دةبـــنء خـــةلَكى
دةوروبةريشيان خراث دةكةنء دةيانطؤرِنة ئةم دوو ئايةتـة بةثيَزة ة ر بة رـواني
ئــةو رِاســتيية دةطةيــةننة خــواى بــةرةو مــةةن دةفــةرموآ[ :ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

1
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ﰋ ﰌ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ]( )1لة بةسـةرهاتى مووسـا
(علية السالم) لةطةأل فريعةونة دةفةرموآ( :بة خةلَك -واتة بة رةماوةر -طـوترا:
ئايا ئيَوة كؤبوونةتةوة بؤئةوةى بة دواى رادووطةرةكان بكةوين ئةطةر ئـةوان ةاأل
بن؟).
ئـةوة لــؤذيكى خـةلَكى ســادةيةة هةميشـة تةماشــا دةكـات كــآ لةســةرةوةيةة
رةطةلَى دةكةوآة بة ة رى وايةة مةنتيتى خةلَكء رـةماوةر بةطشـتيى بريتييـة لـة
كةوتنـــة ذيَـــر كاريطـــةرييء رِكيَ ـــى ةالَبـــووانة بـــةئم بيَطومـــان ميللـــةت ثـــا
هؤشــياربوونةوة بــة ئةنــداةةى طؤرِانكــاريى بةســةردا ه ــاتنيانة هةلَويَستيشــيان
دةطؤرِآة دواى ئةوةى هة دةناسـآء ثةروةردة دةبــآء تيَدةطــاء ثيَدةطــاة بـة
تةئكيد ئةوكاتة لةطـةأل ئةو هةقـةدا دةبآ كة لة عةقـ ء دلَيـدا ريَطـري بووة.
ئـــةم رِاستييةشـــم بؤيـــة خســـتةرِووة تـــاكو هـــةموو يـــةك دلَنيـــا بـــنية كـــة
طؤرِانكــاريكردن لــةنيَو كؤمــةلَطاداة هــةردةبآ بــة كؤمــةلَيَكى دانســتةى ثيَشــةن
دةســتثيَبكاتة حيك ــةتى هــةبوونى كؤمــةألء مجورؤلَــة ئيســالمييةكانى ئــةم
سةردةمة ة هةر ئةوةية.
كؤمــةلَى ئيســالميي دةبــآ بزانــآ كــة ئــةركى سةرشــانى بريتيي ـة لــةوةى بــؤ
وةرضـــةرخانى كؤمــةلَطاء دةوروبةرةكـــةى ببيَتــة داينـــةمؤ (لُحَــ ِّرك)ء هانـــدةرء
رِيَنيشاندةرة بؤية ثيَويستة بة ماناى وشةة ئةندامانى كؤمـةلَى ئيسالميى لـة خـؤدا
بةررةســتةكةرى ئيســالمةتيى بــنة بــة هــةموو يةنــةكانى ةانســـتيىء ئي ــانء
عيبـادةتء تةةكيــةء رِةوشتء ئةدةبى بةرةء  ...هتدةوةة دةبآ وةك ئاويَنــةيةك
هةرضى رِاستييةكانى ئيسالم (حقائق اإلسالم)نة لـة خؤيانـدا بـة رـواناين شـيَوة
1

الش راء40/39 :

روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي

33

بياندرةوشـ ــيَننةوةة خـــةلَكء دةوروبـــةر بـــة بينينـــى ئـــةوان ئيســـالم ببيـــننة
بةررةستةكةرى ديــن بـنة بـة هةرســآ بةشــى :ئيســالمء ئي ــانء ئيحسـانةوة.
هةروةها بةر لة قسةى ةارة بـة كـردةوةء ئاكـار بـة ئـاينيء بةرنامــةى خـواى بـآ
هاوتـايـان ئاشـنا بكةن.
َى ئيسمممزيى بممة سممةرء
سميَية  :بممؤ اممةروةردكردنى تاكممةكانى كؤزممةل
خوارةوة ،بةطشمتى ضوار بوارى سةرةكى هةن:
بوارى يةكمة  :زانياريىء تيَطةيشتنى ِراستء تةواو:
ئةوةيــة هةركةســة لــة ئةنــدامااان بــة ئةنــداةةى توانــاء برِســتيىء ب ـةثيَى
ثيَويستى ئةركء كاريَك كة ثيَى سثيَردراوةة هيَنـدة لة قورِئانء سـوننةت حـالَى
بووبآ كة بتوانآ ديندارييةكةى رِاسـتء رِيَـك ئـةجنام بـداتء ئـةركى سةرشـانى
خؤى ريَبةرآ بكاتة ديـارة بآ حيك ةتيش نيـية كة يةكةمني ئايـةتى قورِئـان
بؤ ثيَغةمبةرى خوا  دابةةيوةة بريتـى بـووة لـة [ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ]

( )1

واتة( :آويَنـة بةناوى ئةو ثةروةردطارةت كة دروستى كردووة).
را بيَطومان ةانيـارييء تيَطةيشـتنى رِاسـتء تـةواو دةربـارةى ئـايينى خـواة
باةنةيةكى يةكجار فراوانةو ة ر شت دةطريَتةوةة بةئم ئةطةر بة كورتى بيلَـيَنية
ئةوانة دوو بةشن:
* بةشـيَكيان ثةيوةسـ بـة خـودى مر ظـةوة وةك تاكيَـكة لـة خـودى خؤيـدا
دةبآ ريَبةريَيان بكاتة بؤ ويَنـة :ئي انة عةقيدةة تيَطةيش لة دينة ثيَنج
ثايــةكانى ئيســالمة خــؤ رِاةاندنــةوة بــة رِةوشــتة بــةرةء روانــةكانة خــؤ
1

ال لق1 :
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دوورخستنةوة لة خوو ء خدة خراثةكانة ئةجنامدانى فـةرِةة شـةرعييةكانء
دوورةثةريَزيى لة طوناهو سةرثيَضييةكان.
* بةشى دووةميان ثةيوةس بة حالَةتى طشـتيى خةلَكـةوةة بـة هـةرةوةةييء
هاوكاريى هةموويان ريَبةرآ دةكريَنة واتة بة تاك تاكيش ريَبةرآ ناكريَنة
ئةوانيش وةك :بانطةواةة فةرمان كردن بة ضاكةة ريَطرتن لة خراثةة رـةن ء
ريهادة ضةسـثاندنى دادطـةريىة بردنـى ةولَـمء سـتةمة بنياتنـانى قـةوارةء
دةولَةتى ئيسالمييء  ...هتـد.
ثيَشةوايانى ئيسالم سةررةم لةسةر ئةوة كؤكن كة ثآ شارةةابوونى هةر
ياســاء دةســتووريَكى شــةرعى كــة ئةجنامــدانى ئــةركيَكى شــةرعى ثــةكى
لةسةرى كةوتووةة لةسةر خاوةنةكةى فةرِةةة واتـة :هـةموو ةانايـان لةسـةر
ئةوة ريَككـةوتوون كـة تيَطةيشـ لـة وردء درشـتى ئيسـالم لةسـةر هـةموو
كةس فةرِة نييةة بةلَآ لةسةر مسولَ انان بةطشتى فةرِةى كي ايةيـةة ضـونكة
ئــةوة قورســةء نايةتــةدىة بــةئم هــةموو لةســةر ئــةوة يةكــدةنطن كــة هــةر
مسولَ انيَك لة خـودى خؤيـدا دةبـآ هـةر فـةرِةيَكى شـةرعيى كـة دةكةويَتـة
سةرشانى ة بايي ئةوةندة لة شـةريعةت حـالَى بووبـآ كـة ئـةو فـةرِةةى ثـآ
ريَبــةرآ بكــاتة بــؤ ويَنــة :كةس ـيَك نويَــذى لةســةر فــةرِة دةبــآة لةســةرى
ثيَويستة لة نويَذ حالَى بآة رووكنـةكانى نويَـذة واربـةكانىة سـوننةتةكانىة
ضؤن دةكريَنة هةروةها باقيى فةرةةكانى تريش.
را ئةو فةرِةة كة دةكةويَتة سةر شانى ئينسـانة ض بكةويَتـة سـةرى وةك
تاكة يان وةك يةكيَك لةنيَو كؤمةلَيَكـداة كـة دةبـآ هـةموويان ثيَـى هةلَسـنة
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ضونكة بيَطومـان بـةبآ شـارةةاييء ةانيـاريىة هـي ئـةركء كاريَـك ريَبـةرآ
ناكرآ  -بة شيَوةيةك كة ريَطاى ثةسنديى خواى ثةروةردطار بآ.-
هــةروةها ةانايــانى (أَــول الفقــه)يــش دوو بنضــينةى طرنطــى شــةرعييان
لةوبارةوة داناوةة لةسةريشيان يةكدةن ء تةبان:
( /1لِلْوَسَائِلِ حُ ْمُ الْمَقَاَِدِ)ة واتـة( :حـوك ى هؤكارةكـانيشة هـةمان حـوك ى
ئاماجنةكانــة)ة واتــة :هــةر ئامــاجنيَكى شــةرعي كــة دةكةويَتــة ســةر شــانت
بيهيَنيــةدىة هــةر هؤكاريَــك كــة ثيَويســتة بــؤ هيَنانــةدييى ئــةو ئاماجنــة
شةرعييةة ئةو هؤكارة

وةك ئاماجنة شةرعييةكةة فـةرِة دةبـآ لةسـةرت.

بؤ ويَنة :نويَذ فةرِةةة بـةئم نويَـذكردن بـةبآ دةسـتنويَذطرتن نابـآة كةواتـة
دةســتنويَذيش فــةرِةةة دةســتنويَذيش بــةبآ ثاكوخــاويَنى نابــآة كةواتــة
ثاكوخـــاويَنييش فـــةرِةةة كةواتـــة :حـــوك ى ئامـــاجنيَكى شـــةرعيى وةك
نويَذكردنى فةرِةة مادام فةرِةبوونةة ديارة ئـامرِاةء ثيَشةكييةكانيشـىة وةك:
دةستنويَذء تارةت طرتنء ثؤشاكى ثاكء قيبلة د ةينةوةء  ...هتـدة هـةمان
حوك يان هةيـة.
( /2لَا ال َتِ ُّم الْوَاجِبُ إِال بِهِ فَهُوَ وَاجِـبٌ)ة واتـة( :هـةر شـتيَك فـةرِةيَك بـةبآ ئـةو
ريَبةرآ نةكرآة ئةويش فةرِةة)ة كة بيَطومان لة نيَوةرِ كدا لةطةأل بنضينةى
ثيَشوو هةريةكن.
ديــارة ئيَ ــة مةبةســت ان لــة ةانيــاريىء شــارةةايية ةانيــاريىء شــارةةايي
شةرعييةة بةئم بة تةئكيد ريَبةريَكردنى ئةركيَكى شةرعى ويَرِاى شارةةايي لة
شةريعةتة ثيَويستيشى بة شارةةايي لة واقيـِء دةوروبـةريش دةكـاتة ضـونكة
ئةو واقيعة كة تؤ حوك ة شةرعييةكةى تيَدا ريَبةرآ دةكـةىة ئةطـةر تيَيـدا
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شارةةا نةبىة تيَيدا ضاوكراوة نةبىة بةرضاورِوون نةبىة لةوانةية تؤ ئةو حوك ة
شةرعيية بة هةلَـة ريَبـةرآ بكـةىة يـاخود بةشـيَوةيةك ريَبـةريَى بكـةى كـة
لةرياتى ئةوةى بةرهـةميَكت بيَتـة دةسـتة لةسـةرى قـةرةدار ببيـةوة! ئينجـا
دةبآ لة واقيعى خؤماندا (ئةو واقيعة كة تؤ كارة ئيســالمييةكةى تيَـدا ئـةجنام
دةدةى) ض شتيَك ةياتر بووةتة ريَطةى مشتومرِة ض شـتيَك ةيـاتر بووةتة مايةى
ئةوة كة ضاوى خةلَكى ثآ ثيَضراوةة بؤ خـةلَك بووةتــة مايـةى ضةواشــةكارىة
يــان خــةلَك ةيــاتر ثيَويس ــتى ثيَي ــةتىة ياخ ــود ك ــارة ئيس ــالمييةكةت ةي ــاتر
ثيَويسـتى ثيَيــةتىة تـؤ دةبـآ رـةخت لةسـةر روونكردنـةوةى ئـةو راسـتييانة
بكةيـةوة بؤ خةلَك.
بــؤ ويَنـــة :لــة ر ذطــارى ئةمرِ مانــدا  -يــان ئــايني ء دةولَــةتة لة يــةن
عةملانييــــةكان ء نــــةيارانى تــــةوذمى كــــار ء ضــــا كيى ئيســــالمييةوةة ة ر
دةورووذيَنرآة بؤية ثيَويستة كة (تةوذمى ئيسالميي) رةختى لةسةر بكات و
ةياترى تيشكى آاتةسةر.
كةواتـة :ثيَويستة ئيَ ة لـة ر ذطـارى خؤمانـدا ة ر ئـةو مةسـةلةية بـؤ خـةلَك
روون بكةينةوةة ضونكة ئةطةر خةلَك ثيَى وابآ دين سياسةتى تيَدا نييـة و ديـن
دةولَةتى ناوآ و دين دةسةئتى ناوآ و دين ثيَويسـتى بـة ئـةمر و نـةهى نييـةة
ماناى واية لةطةلَت هاوكار نابآ ئةو واقيعة بطؤرِآ ء بة نويَذةكةى خؤى ئيكتي ا
دةكات ء ثيَى واية ة ريشى ةيادة!! ئةطةر حةج ء عومرِةيةكيشى كـردة ئـةوة
دةلَآ :حةتـ ةن لةوانةية تيَش ثةرِاندبآ!!
بؤية

طوتوومانة( :ةانياري ء تيَطةيشتنى راست ء تةواو)ة ضـونكة كةسـيَك

بيةوآ ئايينى خواى بةرة و مةةن ء ريَباةى ثيَغةمبةرى خوا  لةنيَو خةلَك ء
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ميللةتـــدا ببووذيَنيَتـــةوةة ثيَويســـتة خـــالَى دةســـتثيَكردنى ثـــةروةردةبوون ء
ثيَطةيشتنى خودى خؤى بآ ة خؤيشى لة ةانياريى شةرعي ء لة دين تيَطةيشـ
ء لة رِآ شارةةابوونةوة دةستبةكاربآة دةبآ خؤى ريَطـا بزانآة ئةورار بيـةوآ
خةلَكى لةطةأل خؤى بةرآ.
ضـــؤنيةتى ةانيـــاري ء تيَطةيشتنةكةيشـــىة ثيَويســـتة هـــةردوو مـــةررى
(رِاستبوون) ء (تةواوبوون)ى تيَدا بيَتة مةبةسـتيش لة راسـت (ََـحِيح) بـوونة
ئةوةيـة كـة خـواى بـةرة و مـةةن ء ثيَغةمبةرةكـةى  ضـؤنيان فـةرمووة ء
مةبةست بووة –بةو رؤرة كة ةانا ء شـارةةايان ديارييـان كـردووة -ة ئاوابـآ.
مةبةستيش لة تةواو (كالل) بوونة ئةوةية كة بةشيَك لة بةرنامةى خـواى بـةرة
و مةةن نةطريآ ء يةنةكاني ديكةى لـآ فةرامؤ بكريَنة بةلَكو بةشيَوةيةكى
طشـتطريانة (شـمول ) ء تيَر و تةواو بآة بؤئةوةى بةر ئةم هةرِةشـةيةى خـواى
بائدةست ء دادطةر (رال راللة) نةكةوينة كة ئارِاستةى ئـةو رـؤرة كةسـانةى
كردووةة [ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ]( )1واتة( :بيَطومـان ئـةو كةسـانةى كـة دينةكـةيانيان
بة

بة

كردووة ء بوونة دةستة دةستةة تـؤ هـي ثةيوةندييـةكت ثيَيانـةوة

نييةة بـةلَكو –سـةرةجنامي -كـارى ئـةوان بـؤ ى خوايـة و ثاشـان هـةوالَى -
سزاى -ئةوةيان ثيَـدةدا كـة دةيـانكرد)ة كـة ضـةند كـاريَكى خـراث ء دةيَويـان
كردووة كـة دينـى خوايـان بـة بـة كـردووة .يـةكيَك دةلَـآ :ئيسـالم تـةنيا
بريتييــة لــة يــةنى ئي ــان ء عةقيــدةة ئــةوى ديكــــة دةلَــآ :ئيســالم تــةنيا
عيبـادةتة .ئةوى دى دةلَآ :نةخيَر ئيسالم هةر ثةروةردةية .ئةوي ديكة دةلَـآ:
1

األن ام159 :
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ئيسالم تةنيا سياسةت ء حوك ة .ئةوى دى دةلَآ :نةخيَر تةنيا يةنى فيكريية.
ئةوى دى دةلَآ :تةنيا يةنى رةن ء ريهادة! را لةرِاستيدا هةموو ئةو رـؤرة
بريوبؤضوونانةة لة حالَيَكدا كة هـةركاميَكيان دةمـارطرييى دةبـآ بـؤ بةشـةكةى
خؤى ء بةشـةكانى ديكة رةفز دةكاتة ئةوة تيَطةيشـتنى هةلَة ء كةم ء كـورتن
بؤ دينة دةبنة هؤى بةشبةشكردنى دينة كة ئةوة نـةريتى هاوبـة بـؤ خـوا
ثةيداكةرةكانةة وةك خواى بـةرة و مـةةن دةفـةرموآ ...[ :ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ ﯿﰀﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ](( )1وةك هاوبــة بــؤ خــوا دانــةرةكان مةبـــنة لةوانــةى
دينةكــةى خؤيــان بــة بــة كــرد و هــةر كاميَكيــان بــةوةى كــة لةســةريةتىة
دلَخؤشة).
( ن) واتة بةرنامـةى ذيــانة رـا دينـى موشـريكةكان هةرضييــةك بووبـآة
بة

بةشـيان كــردووةة خـوا

(رـال راللـة) دةفـةرموآ :وةك موشـريكةكان

مةبن! كةواتة :ئةو كةسةى كة دين بـة بـة دةكـاتة ئةوةيـة كـة عـادةتى
موشريكةكانى طرتووةة ئةوةى كة دةلَآ :دين هةر ئةوةية كة من لةسةريــ ى ء
ثيَوةى سةرطةرمم! را با بزانني كـآ وادةكـات؟ ئةطـةر كؤمـةلَى ئيسـالمى واى
كردة بةردةكةوآة يةكطرتووى ئيسالمى واى كردة بةردةكةوآة سةلةفييةك واى
كرد ئةويش بةردةكةوآة سؤفى ء ئةهلى تةريتةت وايان كردة بلَـيَن :نـةخيَر رآ
هـةر ريَــى ئيَ ةيـة ء شـيَخيش هـةر شـيَخى ئيَ ةيـة  .بــةئم ئةطـةر بلَيَــى :ئيَ ــة
دةمانـــةوآ بةرنامـــة ء ريَبـــاةى خـــوا ةينـــدوو بكةينـــةوة و خؤمـــان ء بـــرا ء
خوشــكةكانى ديكــةمان هةركــةس دةيــةوآ قورئــان ء ســوننةت ببووذيَنيَتــةوة و
1
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شةريعةتى خوا لة خةلَك بطةيةنيَتةوةة هةمووى إن شاء ا هةر لةسـةر خيَـرةة
ئــةوة هةلَبــةت نــاكرآ ئايــةتى [ :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ]ة واتــة( :هــةر
دةستة ء تاق ة بةوة كة بؤ خؤى لةسةريةتى هةر دلَى بةوة خؤشة)ة بة بةلَطـة
لةسةرى بهيَنريَتةوة! بةلَآ ئةطةر تؤ دلَت بة ئيشى هةموو مسـولَ انان خؤشـبآ
ء هةموويشــى بــة هــى خــؤت بزانــىة ثيَتوانــةبآ كــة خــةلَكى ديكــة (ســةثانى
ثووشيَية)ة ئةم ئايةتة ناتطريَتةوة.
بة كورتى :دةبآ دلَى بة خيَرى هةموو خاوةن خيَريَك خؤشبآة تةنيا خؤشى
لةسةر حة نةبينىَة حة لة هةر شويَنيَك هةية ئـةو عـةوداأل ء شـةيداى بـىَ ء
ثشتطرييى بكاتة ئةوكاتة وةبةر ئةم ئايةتة ناكةوىَ .با يـةنيَكى ئيســالميشت
هــةبآ ء بـــا ناوونيشـــانيَكى سياسيشـــت هـــةبآة بـــةئم ئةطـــةر ناوونيشـــانى
سـياسـيشت نةبآة بةس تةنيا خؤت ثآ لةسةر حة بآة ئةطـةر خـةلَكى ديكـة
دةولَةتى ئيسالمييش دابـ ةةريَنآة بلَيَى :نامةوآ مادام لةرِيَى منةوة نييـة! وة
ئةطةر يةكيَكى ديكـة هـةةاران كـةس ريَن ـايى بكـات ء فيَـرى ئي ـان ء تـةقوا ء
عيبادةت ء تاعةت ء ضاكةيان بكـاتة لـة خراثـة ء طوناهـانيــان دوورآاتـةوةة
ثيَت هي بآة ضونكة لة رِيَى تؤوة نيية ء مؤرى تـؤى لةسـةر نييـة!! ئـا ئـةوة
دةمارطريييةة ئا ئةوة ئةوةيـة كـة [ :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ] بةسـةريدا
دةضةسثآ.
طومانيشى تيَدا نيية هؤكارى بنةرِةتيى سـةرهةلَدانى سـةررةم ثيَـرِ ء تاق ـة
دةر ء داهيَنةرةكان (الفرق الـمبتدعة)ة بـة دريَـذايي ميَـذووى ئيسـالمة يـان بـة
هةلَة تيَطةيشتنى دينة يان بة بة كردنـى ديـنة يـان هـةردووكيان ثيَكـةوة
بووة .بة ة رى واية كة كابرا بة هةلَـة لـة ديـن تيَطةيشـتة دينـيش بـة بـة
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دةكاتة بةشيَكى دةطرآ ء بةشـةكانى ديكـة بـة نـامؤ ء دةةانـآ! بـةئم مـر ظ
ئةطةر لة دين تيَطةيشتبآ ء بة وردى تةماشاى سريِة ء ذيـانى ثيَغةمبـةرى خـوا
 بكاتة كة لة هةر قؤناغةدا شيَواةيَك ء ئامرِاةيَكى بـةكارهيَناوة كـة بـؤ ئـةو
قؤناغة ضاك بووةة ئةوكاتة دةمارطرييي نابآ بـؤ هـي ريَباةيَـك ء هـي كاريَـك ء
هي بةشيَك لة بةشةكانى ئيسالمة بةلَكو هةموويان بة يةك ضاو تةماشا دةكاتة
وةك خواى بةرة و مةةن دةفـةرموآ ...[ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣﯤ]( )1واتــة ...( :ئةوانــةى ر ضــوون لــة ةانس ــتدا ء قوولَبوونةتــةوةة
دةلَيَن :برِوامان ثيَى هةية هةمووى لة يـةن ثةروةردطارمانةوةيـة )...ة ضـونكة
هةم يةنى ئي ان ء عةقيـدةة هةم يـةنى عيبـادةت ء تـةقوا ء تةةكيــةة هـةم
يــةنى فيكريــى ء بانطــةواةة هــةم يــةنى حــوكم ء سياســةتة هــةم ضــا كيى
كؤمةئيةتى ء  ...هتـدة هةمووى مادام دةضيَتةوة سةر شـةريعةتة دةضـيَتةوة
سةر قورئـان ء سـوننةتة هـةمووى لة يـةن خواوةيـة ء برِوامـان ثيَـى هةيـة ء
دلَ ان بة هةمووى هةر خؤشة.
َى ئيسمممممزت بممممة ورد ء درنممممتةوة دةبممممآ
كةواتممممة ئةنممممدازانى كؤزممممةل
هةزيشة:
 /1وريابن ء بة هةلَة لـة ئايةتـةكانى قورئـان ء فةرمايشـتةكانى ثيَغةمبـةر 
حــالَى نــةبنة كــة بــة تةئكيــد بةرهــةم ء كةلــةثوورى ةانــا ء ثيَشــةوايانى
رةســةاانة ضــاكاين ياريدةدةريانــة بــؤ ئــةو مةبةســتةة بــةئم لةمةشــياندا
ديســان دةبــآ وريــابنة ضــونكة قســةء بــريورِاء بةرهــةمى ةانــاء ثيَشــةوايانى
ئيسالم تيَطةيشتنى ئةوانة دةربارةى ئايني و بة خودى ئايني دانـانرآ ء وةك
1
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دةقيَكى ئايينى مامةلَةى لةطةلَدا ناكرآ –وةك ثيَشايش لـةوبارةوة بااـان
كردة ةانايانيش لةوبارةوة روانيـان طوتـووة( :أَقْـوَالُ الْ ُلَمَـاءِ ُمْـتَدَ ُّل لَهَـا وَالَ
ُمْتَدَ ُّل بِهَا)ة واتة( :قسةى ةانايان بةلَطـةى لةسـةر دةهيَنريَتـةوةة بـة بةلَطـة
ناهيَنريَتةوة)ة ناكرآ بلَيَى :فآلن شتة حةرامةة ضونكة شافيعى واى طوتـوة!
بةلَطةكةى ضيية؟ ئةهلى عيلم ئاوا ثرسيار دةكةنة ئةوى ديكة كة هيضى لــآ
ناةانآة ئةوة شتيَكى ديكةيةة ئةطةرنا لةرِاستيدا قسةى ةانايان (دين) نية.
/2دةبآ هؤشيار ء دلَنيابن كة ئيسـالم نـة ئي ـان ء عةقيـدةى بـة تةنهايـةة نـة
تةنها تةةكيةء تةسةو ء ةيكرء تةقوايةة نة بةس حـوكمء سياسـةتةة بـةلَكو
ضةندة ثيَويستى بة بانطـةواةء فيَركـردنء ثةروةردةيـةة هيَنـدة حـةوريَى
فةرمان بة ضاكةء ريَطريى لة خراثة و كارء ضا كى سياسىء ..هتد.
ئينجا ئةطةر (مسـولَ ان)يَكيش يـان كؤمةلَـة (مسـولَ ان)يَكة نةيانثةرِذايـة
سةر هةموو يان ة ربةى ئةو يةن ء بوارانةة دةبآ لة بةرانبةر ئـايينى خـوادا
خؤيان بة كةمتةرخةم بزاننة دانيش بة فةةألء ضاكةى (مسولَ انان)ي ديكـةدا
بيَنن( .مسولَ ان) يَك دةلَـآ :مـن دةتـواب تـةنها خـةريكى ئـةو يةنـة ة ئـآ
باشةة بةئم مـةلَآ ئيسـالم تـةنها هـةر ئةوةندةيـةة دان بـة فـــةةألء ضـاكةى
خةلَكى ديكةدا بنآ كة هةنـديَك كـارء ضـا كى ديكـةى ئيسـالميى دةكـات تـؤ
ثيَت ناكرآة يان نايكـةى! نـةك بـؤ ثينـةء ثـةرِ ى كةمتةرخـةميي خؤيـان ء
بيانوو ء ثاساو هيَنانةوة بؤ خؤيانة ئيسالمء دينداريي لـةو بةشـةى خؤيانـدا
كورت هةلَبيَنن.
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بمموارى دووة  :ئي ممان ء عةقيدةى ِراسممت ء دازةزراو:
دووةمني بوارى هةرة طرنطى تيَدا ثـةروةردةبوونى ئةنـدامانى ورد ء درشـتى
كؤمةلَى ئيسالمية ثا

(ةانيارى ء تيَطةيشـتنى راسـت ء تـةواو)ة بريتييـة لـة:

(ئي ــانء عةقيــدةى راســتء دامــةةراو)ة ضــونكة ئةطــةر ةانســتء تيَطةيش ـ ة
رووناكيى ريَطا ثيَـبينرانةة ئي انء عةقيـدة بناغـةى دينـداريىء مسـولَ انةتى
لةسةر بنياتنانةة را هةرضـةندة تويَذينـةوةى بابـةتيَكى طـرن ء طـةورةى وةك
ئي انء عةقيدةى ئيسالمى لة قـةرةى ئيَـرةدا نييــةة ثيَويسـتى بـة شــويَنيَكى
تــةرخانء ســةربةخؤية()1ة بــةئم خســتنةرِووى ضــةند مةســةلةيةكيش هــةر بــة
ثيَويست دةةاب:
 /1ثايةكانى ئي ان (أَرْكَـانُ اإلِ ـمان) :ثيَغةمبةرى خوا  لةو فةرموودةيةدا كة
(موسليم) لة عومةرى كورِى خـةتتاب  -خـوا ليَـى راةى بـآ  -طيَرِاويةتـةوةة
دةربارةى ثايةكانى ئي ان فةرموويةتى ...{ :أَنْ ُتؤْلِنَ بِاللهِ وَلَلَائِ َتِـهِ وَ ُك ُتبِـهِ
وَ ُرسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ ُتؤْلِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ  )2(}...واتة ...( :ئي ان بيَنـى
بة خواء بة فريشـتةكانىء بة كتيَبـةكانىء بة ثيَغـةمبةرانىء بة ر ذى دوايـية
وة برِوا بيَنـى بة قةةاء قـةدةر بة ضـاكء خراثييةوة – بة نسبةت تؤوة.) -
كةواتة :ئي ان هيَنان بة خواى بةرة و مةةن ء فريشتةكانىء كتيَبـةكانىء
ثيَغةمبةرةكانى عليهم الصالة والمـالمء ر ذى دوايـيء قـةةاء قـةدةرة شـة
ثاية بنـةرِةتييـةكانى ئي ـانء عةقيـدةى ئيســالميني بـة دةقـى فةرمايشــتى
ثيَغةمب ــةرى خ ــوا ة لــة قورِئانيش ــدا لــة ضــةند ش ــويَنيَكدا باس ـى ثيَــنج
 )1بؤ ةياتر لة بارةى ئةم باسةوةة كتيَبى( :ئي ـانء عةقيـدةى ئيسـالميي لةبـةر تيشـكى قورِئـانء سـوننةتدا)
آويَننةوة.
 2رواه لملم.)8( :
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ثايةكانى ئي ان كراوةة بؤ ويَنة كة خواى طــةورة (رـال راللـة) دةفةرمــوآ:
[ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ]( )1واتة( :كـردارى ضـاكء كـارى بـا
تــةنها بريتــى نييــة لــة رووكردنتــان بــةرةو ر ذهــةئتء ر ذئــاوا – ضــونكة
روولةكةكان ة ر لةسـةر طـؤرِانى قيبلـة دوانء ثرِوثاطةنـدةى ة ريـان كـرد-ة
بةلَكو كردارى ضاكء كارى بـا بريتييـة لـةوة كـة مـر ظ بـرِواى هيَنابيَـت بـة
خواء بة ر ذى دوايىء بة فريشـتةكانء بـة كتيَبـةكانء بـة ثيَغةمبـةران )...ة
ليَـرةدا تةنيا ثيَنج ثاية باسـكراونة ضـونكة ئي ـان بـة قـةدةرى خـوا  -هـةر
دةضيَتةوة نيَو ئي ان بة خواة ئي ان بة قةدةرة واتة :ئي انت بةوة هـةبآ كـة
خواى بةرة و مةةن هـةموو شـتيَك دةةانـآء هـةموو شـتيَك دةتوانـآة خـواى
بةرةء مةةن كاربةريَيةة ئريادةء ويستى خواى بـةرة و مـةةن بةسـةر هـةموو
شتيَكدا ةالَةة كةواتة ئي ان بة قةدةريش هـةر دةضـيَتة نيَـو ئي ـان بـة خـواى
بةرة و مةةن ة بؤية لة (قورئان)دا ئي ان بة قةدةر بةتايبةت باس نةكراوة.
/2ثيَكهيَن ــةرةكانى ئي ــان (لُ َ ِّونَــاتُ اإلِ ــمان) :بــة سـةرجن ــدانء تيَ ــرِامانى
دةقةكـانى قورِئانء سوننةتة ثاشان شةر ء تةفسريى ةاناء ثيَشةوايانــ انة
وةك ر ذى روون دةردةكـــةوآ كـــة راســـتاين قســـة لـــةبارةى ماهيـــةتء
ثيَكهيَنـــةرةكانى ئي انــةوة ئةوةيـــة كــة ةانايــانى (أَهْــلُ المُّــنةِ وَاجلَمَاعَــة)
طوتوويانةة كة دةلَيَن( :اإلِ ـمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌو َزِ ـدُ وَ َـنْقُصُو وَهُـوَ :قَـوْلُ الْقَلْـبِ
وَاللِّمَانِو وَعَمَلُ الْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ)ة واتة( :ئي ان قسةء كردةوةيـةو ةيـادء كـةم
دةكاتة قسةى دألء ةمان ء كردةوةى دألء ئةندامةكانة).
1
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كةواتة :ئي ان سةررةم ضوار ثيَكهيَنةرى هةنة كـة بـة هـةر ضـواريان ثيَكــدآء
دروسـتدةبآة بةبآ هي كاميان ثيَى ناطوترآ ئي ان:
يةكةم :قسةى دأل (قَوْلُ الْقَلْـبِ) :كـة مةبةسـت ثيَـى :ةانـنيء بـة راسـت ةانينـى
عةق ــ ء دلَ ــة( :لَ ْرِفَ ــةُ وَتَصْ ـدِ قُ الْ َ ــقْلِ وَالْقَلْ ـبِ)ة ك ـة خوا(رــال راللــة) و
ثيَغةمبـةر  بة راست بزانآة ثيَغةمبـةر  ة وة هةرضى ثيَغةمبةر 
لة خواوة (رال راللة) هيَناويَتى بة راستى بزانآ.
دووةم :كردةوةى دأل (عَمَلُ الْقَلْبِ) :كة مةبةست ثيَى خؤشويس ء قبوولَكردنء
ثــآ راةيبــوونء تةســلي بوونى دألء دةروونــة( :لَحَب ـةُ الْقَلْ ـبِ وَقَبُولِ ـهِ وَرِاَ ـاهُ
وَإِذْعَانُـهُ)ة بــؤ خــواى بــةرة و مــةةنة وة بــؤ ثيَغةمبــةرى خــوا ة هةرضــى
ثيَغةمبةر  لة خواوة (رال راللة) هيَناويَتى.
سـيَيةم :قسةى ةمان (قَـوْلُ اللِّمَـانِ) :كـة مةبةسـت ثيَـى دانثيَـداهيَنانى ةمانـة
(إِقْرَارُ اللِّمَانِ)ة بة بةديهيَنةرايةتيىء ثةروةردطاريَتيىء ثةرسـااويَتيى خـوادا
(رــال راللــة)ة وة بــة ثيَغةمبةرايــةتيى موحةممــةددا ة وة بــةوةدا كــة
هةرضى موحةممةد  لة خواوة هيَناويةتى رِاستء دروستة.
ضوارةم :كردةوةى ئةندامةكان (عَمَـلُ الْجَـوَارِحِ) :كـة مةبةسـت ثيَـى كـردةوةى
ئةندامة رووالَةتييةكانء راثةرِاندنى ئةركء كارةكانة( :عَمَلُ الْأَعْضَـاءِ الظـاهِرَةِ
وَتَنْفِييُ الْوَظَائِفِ).
كةواتــة :دةتــوانني بلَيـــَني :ئي ــانء عةقيــدة ســةرتاثاى بــوون (وُجُــو )ى
ئينســانى مســولَ ان دةطريَتــةوةة ضــونكة ئينســان بةطشــتيى لــة ضــوار بــة
ثيَكهاتووة:
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أ /عةقلَيَك كة ثيَى لة شـت تيَـدةطاتة شـتةكانى ثـآ دةةانـآء دةناسـآء خـواى
بةرةو مةةن لة سةرى سةرآ دايناوة.
ب /دلَيَك كة هةلَويَستى لة بةرانبةر شتاندا ثـآ وةردةطـرآة وةك :خؤشويسـ ء
بوغزانــدنء قبــوولَكردنء نةويس ـ ة خــواى بــةرةو مــةةن لــة نيَــو قةفــةةةى
سينطدا دايناوة.
رـ /ةمانيَك كة هةستء نةستى خؤى ثآ دةردةبرِآء دةدركيَنـآة خـواى بـةرة و
مةةن لة نيَوان عةق ء دألدا دايناوةة تا بة عـةق بريبكةيـةوةء بـة دأل دانـى
ثيَدا بيَنىة ئينجا بة ةمان دةرى بربِى.
د /رةســتةو لةش ـيَكى رووالَــةتى كــة لــة ضــةند ئةنــداميَك دروســت بــووةو كــارء
ضا كيية ديارء بةرضاوةكانى ثآ ئةجنام دةدا.
دةبآ بة عةق بزانـىء بـة دأل قبـوولَى بكـةىء بـة ةمـان دةريــبربِىة ئينجـا
دةبآ بة كردةوةء بة رةستة ئةجنامى بدةى.
ئينجـا هــةركام لــةو ضــوار بــة ء ثيَكهاتانــةى ئينســانة ريَطــاى ثةيوةنــدى
يــةكيَك لــة ضــوار ثيَكهيَنــةرةكانى ئي انــة بــة رِيــز (تَرْتِيــب) :عــةق ريَطــاى
ثيَكهيَنةرى يةكةمـة (كـة ةانـنيء بـة راسـت ةانينـى عـةق ء دلَـة)ة دأل ريَطـاى
ثيَكهيَنـــةرى دووةمـــة (كـــة خؤشويســـ ء قبـــوولَكردنء ثـــآ رِاةيبـــوونء
تةســـلي بوونى دألء دةروونـــة)ة ةمـــان ريَطـــاى ثيَكهيَنـــةرى سـ ـيَيةمة (كـــة
دانثيَداهيَنانة)ة رةستة

ريَطاى ثيَكهيَنةرى ضوارةمة(( )1كـة مةبةسـت ثيَـى

كردةوةى ئةندامة رووالَةتييةكانء راثةرِاندنى ئةركء كارةكانة).
 )1دواةدة دةرسى سـةرةتاى ةجنـريةى (ئي ـانء عةقيـدةى ئيسـالميى)مان بـؤ تويَذينـةوةى ئي ـانء مةسـةلة
ثةيوةنديدارةكانى تةرخان كردووةة برِوانة :بةرطى يةكةمى (ئي انء عةقيدةى ئيسالميى).
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ليَرةدا بة ثيَويستى دةةاب كة لةبارةى ثةيوةنديى كردةوةى ئةندامةكان بـة
ئي انةوةة ئةم روونكردنةوة كورتة آةمةرِوو:
كاتى خؤى لة ميَذوودا (خَـوَارِج) ء (لُ ْتِـزِلَة) هةبوون()1ة كة هةردووكيان لـةو
خالَةدا ثيَك دةطةنةوة لةبارةى بـة بةشـيَك لـة ئي ـان دانـانى كردةوةكانـةوةة
دووضــارى ةيَــدةرِ يي (إِفْـــرَاط) بــوونة ضــونكة تيَكــرِاى كردةوةكانيــان بــة
ثيَكهيَنــةرى ئي ــان دانــاوةة بــةو ثيَيــة هــةر كةس ـيَك كردةوةيــةكى فــةرِةى
ضواندبآة يان طوناهـيَكى طةورةى كردبآة (خَوَارِج) بة بآ ئي انء (لُ ْتـَزِلَة)
بـة نــة كــافر نــة مســولَ انيان لــة قةلَــةم داوة! ديــارة ئــةوة تيَثـةرِاندنــةة
ضونكة هةر كةسيَك فـةرِةيَك بضويَنــآ ثيَـى كافربـآو طوناهــيَكيش بكـات هـةر
كافربـــآة ئـــةوة بـــة تةئكيـــد ثيَضـــةوانةى ة ر لـــة ئايةتـــةكانى قورِئـــانء
فةرمايشتةكانى ثيَغةمبةرة ة كـة خـواى ثـةروةردطار (رـال راللـة) باسـى
مسولَ انان دةكاتة قةتـ دةكةنة ةينـا دةكـةنة شـةرِاب دةخؤنـةوةة طوناهــ
دةكةنة بةئم لة ئي ان ناضنة دةرآ.
بةئم (لُرْجِئَة)كـان رِاسـت ثيَضـةوانةى (خَـوَارِج) ء (لُ ْتَــزِلَة)نة ثيَيـانوابووة
كردةوةى ئةندامةكان كةموة ر ثةيوةنديى بة ئي انةوة نييةة دةطوجنـآ كـابرا
كــاملَاين ئي ــانى هــةبآة بــةبآ هــي كردةوةيــةكى ضــاكء بــة ســةدان رــؤرة
طوناهــ ء تاوانيشـةوة!
خــةواريج طوتوويانــة :يــةك طوناهـــى بكــةى كــافر دةبــى! كةضــى مورري ــة
طوتوويانة :هةرضى بكةى قةيدآ ناكـا! هـةر بـؤ ئي انةكةشـت ةةرةرى نييـة.
(هةلَبةتـة طوناهـ دوو رؤرة :يان ضـوواندنى فـةرِةةة يـان كردنـى قةدةغةيـة).
 )1وةك لة بةرطى يةكةمى كتيَبى (ئي انء عةقيدةى ئيسالميى)دا بة دوورو دريَذى بااكردووة.
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موعتةةيلــة طوتوويانــة :نــالَيَني كــافر بــووةة بــةس ناشـلَيَني مســولَ انةة ئــةدى
ضـيية؟ طوتوويانــة( :لَنْزِلَــةٌ بَـ ْينَ الْمَنْزِلَتــَيْنِ) هةلَواســراوةة نـة مســولَ انةو نــة
كـافرةة ديارة شتى وا لة (قورِئانء سوننةت)دا نييةة مر ظـ يان كـافرة يـان
(مسـولَ ان)ةة يان فةتـرى (فَتْـرِي)يةة كة بيَطـومان (فَتْـرِي) رياية لـة (لَنْزِلَـةٌ
بَيْنَ الْمَنْزِلَـتَيْنِ).
ديارة رِاى رِاستيش لةوبارةيةوة ئةوةية كة ةانايانى (أهـل المـنة واجلماعـة)
هةلَيانبذاردووةة كـة دةلَـيَن :رينسـى كـردةوة  -نـةك هـةموو كردةوةيـةك -
ثيَكهيَنةرى ئي انةة ئي ان بة تاعه ت ةيادء بة طوناهـ كةم دةكات.
هةر لة باسى ئي انء عةقيدةداة ثيَويستة باسى خوا بةيةكطرتن بكةين:
خـوا بةيةكطرتن (التوحـيد) كاكـلَى ئيمانء ضـةقى عةقيدةية:
ئةطةر ئي انء عةقيدة بناغةى مسولَ انةتىء ديندارييةة خوا بةيـةكطرتنيش
كاك ء ضةقى ئي انء عةقيدةيةة ضونكة تيَكرِاى ئي ـانء عةقيـدةى ئيسـالميي
ثةيوةستة بة خوا بةيةكطرتن (توحيد ا )ةوةة ئي ان بة خـواى بـةرة و مـةةن
يانى :ئي ان بة يةكتايى خواة واتة :هةر خواى بةرةو مـةةن بةديهيَنـةرةة هـةر
خواى بةرةو مةةن ثةروةردطارةة هةر خواى بةرةو مةةن خاوةنةة هةر خـواى
بةرةو مـةةن سةرثةرشـتيكارةة هـةر خـواى بـةرةو مـةةن ثةرسـااوةو بـةس
خواى بةرةو مةةن خاوةنى هةموو ناو ء سي ةتيَكى بـةرةء ثةسـندةة ئـةو خـوا
تاكة (رال راللة) ثةيامء بةرنامةكانى خؤيى لةرِيَى فريشتةكانيةوة ناردووة بؤ
ثيَغةمبةرانى خؤى (عليهم الصالة والمالم) بـؤ هيدايةتـدانى بةنـدةكانىة تـاكو
لةو ر ذةدا كة ثيَى دةطةنةوة –كة ر ذى دوايى يـة -سـةربةرةء سـةرفراة بـن.
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كةواتة :هةر ثيَنج ثاية سةرةكييةكةى ئي انء عةقيدةة دةضـنةوة نيَـو ئي ـان
بة خواى بةرةو مةةنء ئي ان بة يةكتايي خواى بةرةو مةةن .
را بيَطومـان :خوا بةيةكطـرتن (التوحيـد) بابةتيَكـى يةكجار طةورةء طـرن ء
فراوانـةو لة حةوسـةلَةى ئيَـرةدا نييـةة بةئم دةرفةتى ضةند رستةيةك ان هةر
هةيـة لةبـارةى سآ ثيَكـهيَنـةرة بنــةرِةتى يةكـــةى (خوا بةيةكطرتن)ةوة:
ثيَكهيَنةرى يةكـةم :خـوا بةيـةكطرتن لـة بةديهيَنةرايـةتيىء ثةروةردطاريَتييـدا
(تَوْحِيدُ ا ِ فِ خَــالِقِـيتِهِ وَرُبُوبِيــتِهِ):
مةبةست ثيَـى تـةنها خـواى بـةرةو مـةةن بـة ثةيداكـةر (لُوجِـد)ء خـاوةنء
سةرثةرشــتيارء بةرِيَوةبــةرء هةمــةكارةى بــوون (وُجُـو ) ةانينــةة وةك خــواى
ثــةروةردطار (رــال راللــة) فةرموويــةتى[ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ]( )1واتـــة( :خـــوا بةديهيَنـــةرى
هـةموو شـتيَكةوة مشـوورخؤرء سةرثةرشـتيارى هـةموو شـتيَكةة خةةيَنـةكانى
ئااانء ةةوى هى وين .)...
هةروةها خواى بـةرةو مـةةن فةرموويـةتى[ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃ]( )2واتة ...( :بلَآ :كآ خاوةنء مشوورخؤرى ئااانةكانء ةةويية؟ بلَآ:
خوا .)...
ثيَكهيَنــةرى دووةم :خــوا بةيــةكطرتن لــة ثةرسـتـراويَت ــييدا (تَوْحِي ــدُ ا ِ فِ ـ
أُلُـوهِيتِــهِ):
 1الزلر63 :
 )2الرعد16 :
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بةندايةتى بؤ وى بكرآة هةر خؤى بثةرسـاآة وةك

ضؤن لة وةديهيَنانى شتانء خاوةنداريَتيىء سةرثةرشتيىء مشوورخواردنيانداة
بـ ـىَ هاوتـــاء هاوبةشـــةة ثيَويســـتة لـــة بةندايـــةتيىء ثةرسـ ـ (ال ُبُــــو ِ ة
وَالْ ِبَــا َة)يشـداة هاوبةشـى بـؤ دانةنــرآءة هـي شـتيَكء هـي كةسـى لةطــةأل
نةثةرسـاآة وةك خواى بةرةو مـةةن فةرموويـةتى[ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ]

( )1

واتــة( :بلَــآ :ئايــا فــةرماب ثيَدةكــةن كــة بيَجطــة لــة خــوا – شــتيَكي ديكــة –
بثةرستم ئةى نةفامةكان؟! خـؤ بـة تةئكيـد بـة تـؤ ء بةوانـةى ثـيَش تـؤ
راطةيةندراوة كة ئةطةر هاوبة

ثةيدابكـةىة كردةوةكانـت هةلَدةوةشـيَنةوةو

لة ةيانباران دةبية بةلَكو هةر خوا بثةرستةو لة سوثاسطوةاران بة).
بةئم ئةوةى ليَرةدا ة ر طرنطةة ئةوةية كة لة ةانينى ضةمكء واتاى ثةرس
(عِبَا َة)دا بةهةلَةدا نةضنية كة دةتوانني بة كورتى بلَيَني:
ثةرسـ (عِبَـا َة) بريتيي ـة لــة ئةوثــةرِى مــةةنطرتنء خؤشويس ـ ء مــال بــؤ
ب وَالْخُضُوعِ) بؤ خواى بةرةو مةةن ة را ئةطةر
كةضكردن (أَقْصَى الت ْظِيمِ وَالْحُ ِّ
بؤ خواى بةرة و مةةن بآة ئةوة ثةرستنى بة هةقةة بةئم ئةطـةر هـةر كاميَـك
لةمانة يان هةرسيَكيانة بؤ غةيرى خواى بةرةو مـةةن بـآة ئـةوة مانـاى وايـة
غةيرى خواى بةرةو مةةن ثةرسااوةة ئةمة وةك ماهيـةتى ثةرسـ (عِبَــا َة).
وةك ثانتايي (لَمَاحَة)يشة ئةوة وشةى خواثةرستيى (عِبَا َةُ ا ِ) تيَكـرِاى ئـةو

1

الزلر66/65/64 :
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نياةء مةبةستء قسةء دةربرِينء كردةوةء ئاكارانة دةطريَتةوة كة لة ى خواى
بةرةو مةةن خؤشةويستء ثةسندن.
لةبارةى خوا بةيةكطرتنيشةوة لـةرِووى ثةرسـتنةوةة خسـتنةرِووى ئـةم دوو
راستيية بة ثيَويست دةةاب:
راستيى يةكـةم :بة دريَـذايي ميَـذوو كيَشــةء طرفتـى نيَـوان ثيَغةمبـةرانى (خـوا
علــيهم الصــالة والمــالم)ء نــةيارانيانة بــة ثلــةى يةكــةمة لةســةر مةســةلةى
ثةرس (عِبَـا َة) بووةة نةك لةسةر دانهيَنان بة بوونى خـواى بـةرةو مـةةنء
ثةروةردطاريَ

خـواداة وةك خـواى ةانـاء توانـا (رـال راللـة) فةرموويـةتى:

[ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ]( )1واتـــة( :ئةطـــةر ليَيـــان بثرســـى :كـــآ ئااانـــةكانء ةةوى
دروســتكردووة؟ بــة رةختكردنــةوة دةلَــيَن :خــواى ةالَــى ةانــا دروســتى
كردوون).
كةواتــة :كيَشــة لةســةر خواناســيى نييــةة كيَشــة لةســةر خواثةرســتييةة
كيَشة لةسةر ئةوة نيية دان بة بوونى خواى بةرةو مةةن دا ناهيَندرآة كيَشة
لةسةر ئةوةية بةندايةتيى بؤ ناكرآة ديارة ئيَستا هةروايـةة هةرضـى ملـى
دةطرى خؤى لة تؤ بة مسولَ انا دةةانآة دةلَآ :كاكة ئيَ ـة

مسـولَ اننية

كةضـى خــؤى بــة فريعــةون دةةانــآء ثيَيشـى خؤشــة خــةلَك بةندايــةتيى بــؤ
بكــات! وة ئةطــةر بةندايــةتيىء كؤياليــةتيى بــؤ نةكــةنة ليَيــان راةى نابــآة
كةضــى دةش ـلَآ :مســولَ اب!! بــةلَآ كيَشــةى ثيَغةمبــةران (علــيهم الصــالة
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والمالم) ئةوة نةبووة خةلَك بلَـآ :خـواى بـةرةو مـةةن نييــةء ئـةم دنيايـة
شـــارى بـــآ ســـاحيَبةء كـــةس دروســـتى نةكـــردووة! ئـــةوةتا فريعـ ــةون
نةيطـــوتووة مـــن بةديـهيَنـــــةرى بوونـــةوةرمة بةلَكـــو طوتوويةتـــــى :مـــن
ثـــةروةردطارتاب ...[ :ﭹ ﭺ ﭻ]( )1يـــانى :دةبـــآ برِيـــارى كؤتـــايى
بةدةست من بآة طوتوويةتى :من ثةرسااوتاب ...[ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ](  )2واتـــــة – ...( :فريعةون بة مووساى طوت -
 :ئةطةر رطة لـة مـن كةسـيَكى ديكـة بكةيتـة ثةرسـااوى خـؤتة دةختةمـة
رِيزى بةندكراوةكانةوةء ةيندانييت دةكةم)ة بةلَآ فريعةون ةانيويـةتى ثـيَش
ئةويش ئةو بوونةوةرة بووةء دواى ويش دةميَنآة هيَنـدة ئةمحـة نـةبووة
بلَآ :من ئةو كـةونء كائيناتـةم دروسـتكردووة! بـةئم طوتوويـةتى :قسـةى
كؤتايي دةبآ بةدةست من بآة من دةبآ حةئألء حةرِامتان بؤ ديارى بكـةمة
من شيَوةى ذيانتان بـؤ ديـارى بكـةمة دةبـآ مـن بـة بـةرةء ثـري ة دابنـريَمء
كؤيلـةى من بنء بةندايةتى بؤ من بكةنء  ...هتد.
بــةلَآ كيَشــةى نيَــوان ثيَغةمبــةرانى خــوا (علــيهم الصــالة والمــالم)ء نــةيارء
ناحــةةانيان بــة ســةرقافلَةيي تاغووتــةكانة لةســةر ئــةوة بــووة كــة :كــآ
فةرمانبةريىء طةردنكةضيى بؤ بكرآء كـآ لـة هـةموو كـةس ةيـاتر بـة طـةورة
بطريآ.
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هةربؤية ويردى سةر ةمانء يةكـةمني ثـةيامى ثيَغةمبـةرانى خـوا (علـيهم
الصالة والمالم) بريتى بووة لـة .[ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ]

( )1

األعرافة هةروةها لـة ئايةتـةكانى ()99ء ()99ء ()99ى هـةمان سـوورةتداة
هةر ئةم تةعبرية دووبارة بووةتةوةة واتة ...( :ئةى طةلةكـةم :بةندايـةتى بـؤ
خوا بكةنة خوا بثةرس ة بيَجطة لة وى هي ثةرسـااوانيَكي ديكـة شايسـتةى
ثةرس تان نني) .ئةو قةيدةى دةبآ رةطةأل آةى كة دةلَـآ[ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ] واتة ثةرسااويَك كة شايستةى ثةرس بآة ئـةمما ئةطـةر شايسـتةى
ثةرســ نــةبآة ســةد بــتء ســةنةمء فريعــةونء تــاغووتء دارء بــةرديان
ثةرستووةة بةئم هيضيان شايستةى ثةرس نةبوون.
ديارة ئيَستا لةم ر ذطارةماندا هةر بـة هـةمان شـيَوةيةة كيَشـةء طرفتـى
طةورةء سـةرةكيى نيَـوان تـةوذمى ئيسـالمييء ديكتـاتؤرء تاغووتـةكانة هـةر
هــةمان مةســةلةى طؤرِينــةو رةوهــةرى تيَكطريانةكــة هــةروةك خؤيــةتىء هــي
طــؤرِانى بةســةردا نــةهاتووةة تــةوذمى ئيســالميي دةلَــآ :دةبــآ تــةنيا خــواى
ثةروةردطار (رال راللة) بثةرساآء بةندايةتيى بؤ بكرآة بيَجطـة لـة وى هـي
كةسء هـي شـياوى ئـةوة نييـة كـة ئينسـانةكان بيثةرسـ ء بةندايـةتيى بـؤ
بكةنة بةئم تاغووتةكان كة لة (شـةخ ء حيـزبء رِذيَم)ةكانـدا بةررةسـتةنة
دةلَيَن :دةبآ لةرياتى خـواى بـةرةو مـةةنة يـان ويَـرِاى خـواى بـةرةو مـةةنة
ئيَ ة بثةرسايَنيء بةندايةتي ان بؤ بكرآ!
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رِاسـتيى دووةم :ثةرستنى خواى ثةروةردطار (رال راللة)  -كـة ثيَشـا باسـى
ماهيةتىء ثانتاييةكةميان كرد -ة دةتوانني بلَيَني لة ذيانى ئينساندا بؤ سـآ
تةوةرةى سةرةكى دابة دةبآ:
يةكــةم :تــةنها لــة خــوا (رــال راللــة) وةرطرتنــى بوونناســيى (ئؤنتؤلــؤذيى:
)Ontologyء ئي انء عةقيـدةة واتـة :ضـؤنيةتى تةماشـاكردنء ناسـينى
بوون (وُجُو )ء مامةلَة لةطةلَدا كردنىء هةلَويَست لة بةرانبةردا نواندنىة بـة
هــةر ضــوار بةشــى ســةرةكييةوة :خــواى بــةرةو مــةةنة بوونــةوةرة ذيــانة
ئينســانة لــة كتيَبــى [تــةوذمى ئيســالميىء عةلــ انيىء خــالَة هاوبــة ء
رياواةةكانياندا باسى (بوونناسيى ئيسالميى)مان كردووة].
دووةم :تةنها لة خواى بةرةو مةةن وةرطرتنى ياساكان (الشرائع)ء سيسـتةمى
ذيان (نظـام احليــاة)ة بـة ئـةمرء نـةهيىء حـةئألء حـةرِامء ضـاكةء خراثـة
دياريكردنيشةوةة وةك خواى بـةرةو مـةةن فةرموويـةتى ...[ :ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ]( )1واتـــة ...( :ئاطـــاداربن! دروســـتكردنء
فــةرمانة تــةنيا هــى خوايــةة بــةرةء بــآ ويَنةيــة خــواى ثــةروةردطارى
ريهانةكان).
سيَيةم :تةنيا بؤ خواى بةرةو مةةن ثيَشكةشكردنى درواـةكانى بةندايـةتيى
(ش ـ ائِرُ الت َبُّ ـدْ)ة وةك :ليَثارِانــةوةة ئةوثــةرِى خؤشويس ـ ة ئةوثــةرِى ل ـيَ
ترسـانة ثشـت ثـآ بةسـ ة قوربــانى بـؤ سـةربرِينة سـويَند ثـآ خــواردنة
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ســةردةء ركــوو ء...هتــد .لــةبارةى ئــةو شــتانةوة خــواى بــةرةو م ـةةن
فةرموويةتى:
 )1دةربارةى تةنيا لة خواى بةرةو مةةن ثارِانةوة دةفةرموآ[ :ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ]( )1واتــة( :مزطةوتــةكان هــى خــوانة رطــة لــةو لــة
كةســى دى مةثارِيَنـــةوة)ة يــاخود ئــةو ئةندامانــةى ســـةردةيان لةســـةر
دةبـرآة  -مسارد بةو ماناية هاتووة  -تةنيا هى خوان (رال راللة)ة را
لة غةيرى خواى بةرةو مةةن مةثارِيَنةوة.
 )2دةربارةى لة هةموو كةسيَكء لة هةموو شـتيَك ةيـاتر خؤشويسـتنى خـواى
بــةرةو مــةةنة دةفــةرموآ ...[ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ  . )2(]...واتــة:
( ...وة ئةوانــةى برِوايــان هيَنــاوةة خؤشةويســتييان بــؤ خــوا ةيــاترة لــة
خؤشةويستيى ئةواني ديكة بؤ ثةرسااوةكانيان .)...
 )3دةربارةى لـيَـاسانى خواى بـةرةو مـةةن ة دةفـةرموآ ...[ :ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ]( )3واتــة ...( :ئينجــا لــةوان مةترســنة هــةر لــة مــن
باسن ئةطةر ئي ـاندارن).
 )4دةربارةى ثشت ثآ بةس ة خواى بةرةو مةةن دةفةرموآ ...[ :ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ](  )1واتــة ...( :بــا ئي انــداران تــةنيا ثشــت بــة خــوا
ببةس ).
1
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 )5دةربارةى قوربانى سةربرِينة خواى بةرة و مةةن دةفـةرموآ...[ :ﮊ
ﮋ ﮌ]( )2واتة ...( :ئينجا نويَذ بؤ ثـةروةردطارت بكـةو قوربـانى بـؤ
وى سـةربرِة).
 )6لةبارةى سويَند ثآ خواردنةوةة ثيَغةمبةر  دةفةرموآ ...( :فَمَـنْ كَـانَ
حَالِفًا فَلْيَحْـلِفْ بِاللهِ  )3()...واتة...( :ئينجا هةر كةسيَك سـويَند دةخـواة بـا
تةنها سويَند بة خوا آوا .)...
أ /ئــةو ســآ رــؤرة هاوبــة بــؤ خــوا ثةيداكردنــة :وةرطرتنــى تيَــرِواننيء
بوونناسيى لة غةيرى خواى بةرةو مةةنء خةلةل لة ئي انـداة يـاخود خةلـةل
لــة وةرطرتنــى ياســاكانى ذيــانء لــة غــةيرى خــواى بــةرةو مــةةن وةرطرتنــى
حةئألء حةرِامة ياخود ثيَشكة كردنى خواثةرستيية تايبةتييةكان (شـ ائر
الت بد) بـة غـةيرى خـواى بـةرةو مـةةن ة هةرسـيَكيان ثيَكـةوة ثةيوةسـ .
كاتيَــك ئينســان تيَرِوانينــى تيَكدةضــآ بةرانبــةر بــة خــواى بــةرةو مــةةن ة
بوونناســييةكةى تيَكدةضــآء ئي ــانء عةقيدةشــى تيَكدةضــآة كــة ئــةوةى
تيَكضـوو عيبادةتيشــى تيَكدةضــآة عيبــادةت بــة هــةردوو بةشــى وةرطرتنــى
ياساكانى ذيانء ثيَشكةشكردنى درواةكانى خواثةرستييةوة.
ب /ئةوةى كة بةرِاستى لة رِ ذطـارى ئيَ ـةدا خةلـةىل طـةورةى دروسـتكردووةة
بريتيية لة خليسكانى مسولَ انان لة بـوارى وةرطرتنـى ياسـاكانى ذيانـداة لـة
بوارى مةسةلةى حـةئألء حـةرِامء ئـةمرء نةهيـداة ليَـرةدا مسـولَ انان ةيـاتر
1
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تووشى شـريك بـوون! ئـةو شـريكة ةةرةرء ةيـانى طـةورةء شـويَنةوارى ة ر
خراثى بةريَهيَشتووة لة ذيانى مسولَ انانداة وةك لـة شـريكةكةى ديكـةة كـة
ئةويش هةر شـريكى طةورةيـةة بـةئم بةرِاسـتى شـريكى بةرنامـةكان (شـرك
الشرائع) ةةرةرى ة ر طةورةى داوةة بؤية ئيَ ة ويَرِاى دذوةستااان بةرانبةر
بة شريكى (أَحاب القبور)ة بةرِاستى نابـآ شـريكى (أَـحاب القصـور)يـش
فــةرامؤ بكــةينة بــةلَكو شــريكى خــاوةن قةســرةكان مةترســيدارترةء
ثيَويستيشى بة دذايةتى كردنى ةياتر هةيةة ضونكة كاتيَـك خـاوةن قةسـريَك
دةكريَتة ثةرسااو لةرياتى خواى بةرةو مةةنة بة مليؤنان خةلَك بـةرةو بـآ
دينيى دةضنء هةموو بوارةكانى ذيان تيَكدةضنة بةئم كاتيَك خاوةن قةبريَك
دةثةرساآة تةنيا ةةرةرى بؤ ضةند كةسيَكى دياريكراو هةية!
هةلَبةتة ئيَ ة دذى هةموو رؤرةكانى شريكنية حوك رِانـةكان ثيَيـان خؤشـة
ئ َي ة ة ر دذى ئةو شريكة بني كـة ثةيوةنـديى بـة قـةبرةوة هةيـةة بـةئم هـي
باســى ئــةو شــريكة نةكــةين كــة ثةيوةنــديى بــة قةســرةوة هةيــة! ضــونكة
بةرذةوةنديى وان بةوة تيَكدةضآ كـة خـةلَك هؤشـياربيَتةوةء بزانـآ كـة ضـؤن
قةبرثةرستيى شريكةة قةسرثةرستييش شريكة.
ئةمة ضةند دةقيَك لةبارةى خراثيىء ترسناكيى هاوبة
لة بوارى ياساكانى ذياندا:

بـؤ خــوا دانـان

روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي

57

 -1خـــواى بـــةرةو مـــةةن دةفـــةرموآ[ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ]( )1واتة( :يان ئايا ضةند هاوبةشيَكيان هةنة كـة
دينيَكيان بؤ داناون خوا مؤلَةتى نةداوة؟! .)...
كةواتة :ئةو كةسةى كة دين بؤ خةلَك دادةنآة بةرنامة بؤ خـةلَك دادةنـآة
ئةوة كراوة بة هاوبةشى خواى بةرةو مـةةن! واتـة :تـةنيا ئـةو كةسـةى كـة
سةردةى بـؤ دةبـردرآة بـةدةر لـة شـةريعةتى خـواى بـةرةو مـةةنء بـةبآ
ئيجاةةى ئايينى خواى بةرةو مةةنة بة شريك دادةنرآة هةر كةسيَكيش ئـةو
هةقةى بدريَتآة ماناى واية كراوةتة هاوةألء هاوبةشى خواى بةرةو مةةن لة
ثةرسااويَتيـدا!
 -2خـــواى بـــةرةو مـــةةن دةفـــةرموآ[ :ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ]( )2واتـــة -( :روولةكـــةء ديانـــةكان -ةانـــاء رِاهيبـــةكانى
خؤيانيــانء مةســيحى كــورِى مةريــةميان لــةرياتى خــوا كردنــة ثةرســااوة
هةرضةند فةرمانيشيان ثيَكرابوو كة تةنها يـةك ثةرسـااو بثةرسـ ة بيَجطـة
لةوى هي ثةرسااو نييةة ثاكى بؤ وى لةو شتانةى كة دةيانكةنـة هاوبـة
لة ثةرسااندا).
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( -3عَنْ عَـدِيِّ بْنِ حَـاتِمٍ قَـالَ :أَتَيْـتُ النبِــ  وَفِـ عُ ُنقِـ ََـلِيبٌ لِـنْ
ِي ا ْط َر ْح َعنْـ َك هَـيَا الْـ َو َث َن َوسَـ ِم ْ ُت ُه َقْـ َرُأ فِـ سُـو َر ِة بَـرَا َء ٌة:
ذَهَبٍ :فَقَالََ :ا َعد ُّ
[ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ]و قَــــالَ :أَلَــــا
إِنهُمْ لَمْ َ ُونُـوا َ ْبُـدُونَهُمْو وَلَ ِـنهُمْ كَـانُوا إِذَا أَحَلٌّـوا لَهُـمْ شَـ ْيئًا اسْـتَحٌَّلوهُ وَإِذَا
حَرلُوا عَلَ ْيهِمْ شَ ْيئًا حَرلُوهُ)( )1واتـة( :عـةديي كـورِى حاتـةمى تـائيي دةلَـآ:
ضوومة ى ثيَغةمبةر  خاضيَكى ةيَرِم لة ملدا بووة ثيَغةمبـةرى خـوا 
فةرمووى :ئةى عةديى ئـةو بتـة لـة ملـت فرِيَـدةة لـةو كاتـةدا ئـةم ئايةتـةى
خويَنــــــــد[ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ]ة
فةرمووى :ديـارة ئـةوان -روولةكـةء ديانـةكان -ةانـاء رِاهيبـةكانى خؤيـان
نةدةثةرستة بةئم ئةطةر شتيَكيان بؤ حةئأل كردبان ئةوانيش بـة حـةئلَيان
دةةانــىة وة ئةطــةر شــتيَكيان ىلَ حــةرِام كردبــان ئــةوانيش بــة حــةرِاميان
دةةانىء شويَنيان دةكةوتن)ة لة ريوايةتيَكى ديكـةدا هـاتووة كـة ثيَغةمبـةر
 فةرموويةتى( :فَتِ ْلكَ عِبَا َ ُتهُمْ لَهُمْ)( )2واتة( :ئـةوة ثةرسـتنيانة بؤيـان –
بؤ ةاناو رِاهيبـةكانيان .) -لة ثةرلـةمان دةلَيَــن نابـآ ضـةند ذنيــى هـةبآ!
ضةنـد ذنـيى خواى بةرةو مةةن حةئلَى كردووةة ئةو دةلَآ نـابآ هـةبآ! را
هـــةر كةســـآ بـــةدواى ئـــةو خـــاوةن برِيـــارة بكـــةوآة ئـــةوة لةرِاســـتيدا
ثةرستوويةتىة خواى بةرةو مةةن دةفةرموآ :رِيبـا حةرِامةة حيزبيَـك دةلَـآ
نةخيَر ئةمة ناكرآة دةبآ بة حةئلَى دابنيَنية ديارة ئةوةى بـةدواى بكـةوآ
ثيَى كافر دةبآة دةطوجنآ كابرا مامةلَة بكات بة رِيبــاء طوناهـبــارةة بـةئم
1
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ثيَى كافر نابآة بةس كة بة حةئلَى ةانىة ثيَـى كـافر دةبـآة هـةروةها هـةر
شتيَكى دى لةو بابةتـانة...
 -4خواى بةرةو مةةن دةفـةرموآ ...[ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ]( )1واتــة ..( :حوكم
– بةرنام ــةدانان  -تــةنها هــى خوايــةة فــةرمانى كــردووة كــة رطــة لــة وى
نةثةرس ـ ة ئــا ئةوةيــة ئــايينى رِاســتء دروســتة بــةئم ة ربــةى خــةلَكى
نايزانن)ة ئةم قسةية قسةى (يوسف)ة (علية السالم) كة لةطةأل دوو هاوةلَـة
ةيندانييـةكةيدا وتوويَذى دةكرد.
لةم دةقانةوة ة ر بة رِوونى دةةانرآ كة هةركةسيَك بـؤ وةرطرتنـى ياسـاء
دةســتوورةكانى ذيــانء طــوةةرانى تــاكء كؤمــةألة لــة هــةموو بوارةكــانى:
كؤمةئيةتيىء ئابووريىء سياسيىء فةرهةنطيىء ئـةخالقيىء ...هتـدداة رِوو
لة غةيرى خواى بةرةو مةةن بكاتء ثرس بـة غـةيرى ئيســالم بكـاتة ئـةوة
هاوبةشـى بــؤ خــواى بــآ هــاوةألء تــاك (رــال راللــة) برِيــارداوةة خــؤى لــة
روغزى ئي ـانء ئيسـالم وةدةرناوة!
ثيَكهيَنةرى سـيَيةم :خوا بةيةكطرتن لة ناو ء سي ةتةكانيــدا (توحيـد ا فــ
أمسائه وَفاته):
مةبةستيش لةم رؤرة خوا بةيةكطرتنةة ئةوةية كـة لـةم ضـةند خالَـةدا ة ر
بةكورتيىء طوشراويى دةخيةينةرِوو:

1
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 )1خواى بآ ويَنةء بآ هاوةأل (رال راللة) خاوةنى ناوة هةرة ضـاكء سـي ةتة
هةرة بةرةةكانةة كـة تايبـةتن بـة ةاتـى بـآ ويَنةيـةوةة وةك فةرموويـةتى:
[ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ]( )1واتة( :وة خوا ناوى هةرة ضاكى هةيةة
دةرا هةر بةوان ليَى بثارِيَنةوة.)...
 )2ناو ء سي ةتة هةرة ضـاكء بـةرةةكانى خـواى بـةرةو مـةةن وةك ةاتـى بـآ
ويَنةنة نة وةك ناو ء سـي ةتى هـي كـةسء هـي شـتيَك دةضـنة نـة نـاو ء
سي ةتى هي كةسء شـتيَك دةشوبهيَنـة نـاو ء ســي ةتةكانى وىة لـة هـي
روويَكةوةة خواى بآ ويَنة (رـال راللـة) لةوبارةيـةوة فةرموويـةتى[ :ﭑ
ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ
ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ]( )2واتــة -( :خــوا
 ثةيداكةرى ئااانةكانء ةةوييةة لـة خؤتـان هاوسـةرى بـؤ طيَـرِاونة لـةئاذةئنيش نيَرو ميَى طيَرِاونة بةهؤى ئةوةوة وةضـةتان ليَدةخاتـةوةة هـي
شتيَك وةك ويَنةى وى نييـةة ئةو بيسةرى بينـاية).
 )3بؤ ضـؤنيةتى مامةلَـةكردنيش لةطـةأل نـاو ء سـي ةتة بـةرةء بـآ ويَنــةكانى
خواى بآ هاوةألء هاوتــادا (رـال راللـة)ة هةلَويَسـتى رِاسـتء دروسـت كـة
تيَكرِاى ةاناء ثيَشـةوايانى ثيَشــين ان – رِةةاء رةمحـةتى خوايـان ليَبـآ -
لةسةرى ريَككةوتوونة هةر ئةوةية كة :هـةر نـاو ء سـي ةتيَك خـواى بـةرةو
مــةةن بــؤ خــؤىة يــاخود ثيَغةمبــةرى خــوا  بــؤ خــواى بــةرةء مــةةنى
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بةكارهيَنابآة ئيَ ة بةبآ هي دةستكارييةك ئةو ناو ء سي ةتة بـؤ خـواى
بةرةو مةةن بةكاربيَننية هةر شتيَك خواى بةرةو مـةةن لـة خـؤىة هـةروةها
ثيَغةمبةرةكةى  لة خواى بـآ هاوتـا (رـال راللـة)ى دوورخسـتبيَتةوةة
ئيَ ة ئةو ناو ء سي ةتة لة خواى بـةرةو مـةةن دوورآةينـةوةة رـا ةانـاء
ثيَشةوايااان ئةو واتايةيان بة ضةندان شيَوة دةربرِيـوة كـة لـة نيَوةرِ كـدا
هةر يةكن.
بةئم ليَرةدا مةسةلةيةكى طرن هةية دةبـآ ة ر ليَـى وريـابنية ئـةويش
ئةوةيـة لة سؤنطةى ئـةوةوة كة خواى بةرةء مةةن بـة ةاتء سي ةتيــةوةة
وةك فةرموويـــةتى[ :ﭡ ﭢ ﭣﭤ]( 91واتـــة ...( :هـــي شـــتيَك
ويَنـ ــةى وى نييـــة )...ة هـــةروةها فةرموويـــةتى[ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ]( )2واتــة -( :خــوا – داهــاتوو ء رابردوويــان
دةةانآة بةئم ةانياريى ئةوان دةورةى خـوا نادا)ة نافةرموآ :خـواى بـةرةو
مةةن ناةاننة دةفةرموآ دةورةى خواى بةرةو مةةن ناداة بةلَآ لة سؤنطةى
ئةوةوةة نابآ هي كةس بةتةماى ئةوةبآ كة لة حةقيتةتء ضؤنيةتى ناو ء
سي ةتةكانى خواى بةرةو مةةن تيَبطاة هةر بؤية

كاتيَـك لـةبارةى مانـاء

ضؤنيةتى ...[ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ]( )3ثرسيار لة ئي ام ماليـك كـراوة –
رِةمحةتى خـواى ليَبـآ-ة طوتوويـةتى( :اإلِسْــتِوَاءُ لَ ْلُـوم وَالْ َيْـفُ لَ ْجهُـول
وَاإلِ ـمَانُ بِهِ وَاجِب وَالمُّـؤَالُ عَ ْنهُ بِدْعَة) شرح ال قيدة الطحـاو ةو ص)76( :و
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واتة( :بةرةبوونةوةى خوا –بؤ سةر عةر  -ةانراوةة بةئم ضـؤنيةتييةكةى
نــةةانراوة()1ة ب ـرِوا ثــآ هيَنانيشــى فــةرِةةة ثرســيار لــةبارةوة كردنيشــى
داهيَنراوة).
را بؤية ةاناء ثيَشـةوايانـ ان ـ رِةةاء رةمحةتى خوايان ليَبآ ـ لة بارةى
نــاو ء ســي ةتةكانى خــواوة (رــال راللــة)ة ئــةم بنضيـــنةيةيان دانــاوةة
طوتوويانة( :إِ ْثبَاتٌ لِنْ غَيْرِ تَشْبِيهو تَنْزِ ـهٌ لِنْ غَيْرِ تَ ْطِيـل وَال تَأْوِ ـل)ة واتة:
(ناو ء سي ةتةكان بؤ خوا دةضةسثيَننية بةبآ ثيَضوواندن بة ناو ء سي ةتى
دروستكراوةكانة وة خوا ء سي ةتةكانى بة ثاك دةطرين لـة ثيَضـوواندن بـة
دروستكراوةكانة بةئم بة بيانووى بةثاكطرتنى خواوةة نـاو ء سـي ةتةكانى
ليَدانارِننية بة تةئويلى بيَجيَش لة ماناء حةقيتـةتيان خالَييـان ناكةينـةوة)ة
خواى بةرةو مةةن ض ناو ء سي ةتيَكى بؤخؤى بةكارهيَناوةة ئيَ ة ئةو ناو
ء سي ةتانةى بؤ بـةكارديَننية بـةئم ناضـني ضؤنيةتييــةكةيان برِياربـدةينة
يــاخود بــةرؤريَك تــةئويليان بكــةين كــة لــة نيَــوةرِ كى خؤيــان خالَييــان
بكةينـةوة.

 ) 1بؤضى؟ ضونكة ضؤنيةتى سي ةتةكانى خوا (رال راللة) بؤ ئيَ ة ةانراو ننية ئيَ ة ناةانني قودرةتى خـوا (رـال
راللة) ضؤنة؟ ناةانني بينينـى خوا(رـال راللـة) ضـؤنة؟ نـاةانني فةرمايشـتكردنى خـواى ثـةروةردطار (رـال
راللة) ضؤنة؟ سي ةتةكانى خوا (رال راللة) هيضيان بؤ ئيَ ة ةانراو نني بةو شيَوةيةى كة ئيَ ـة بـؤ خؤمـان
بةكاري ديَنني.
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بوارى سمميَية  :خوااةرسممتيت سمما ء اممماك:
ئةميش سيَيةمني بوارى تيَدا ثةروةردةء تةةكيةبوونء ثيَطةيشتنى تاكةكانى
كؤمةلَى ئيسالميية.
كــة دةلَــيَني تاكــةكانى كؤمــةلَى ئيســالميىة واتــة بــة ســةرآء خواريَــوة.
لةرِاســتيدا خواثةرســتى (ال بــا ة)ء بةندايــةتى بــؤ خــوا كــردن (ال بو ــة )ة
بةرهةمى سروشتييء رِاستةوخؤى ئي انء عةقيدةى رِاستء دامةةراوةة بؤيـة
طوتوومانــة :خواثةرســتيي ســا ء ث ـاك (ال بــا ة المــليمة واةالصــة)ة ضــونكة
خواثةرستيى بةبآ ئةو دوو مةرجء سي ةتةة وةرناطريآة خاوةنةكـةى رِةنـج بـة
خةسارةة ديارة مةبةستيش ان لة (سـاغبوون) ئةوةيـة كـة عيبادةتةكـة سـا ء
ســة مةت بــآ لــةوةى كــة ثيَضــةوانةى شــةرعى تيَــدابآة مةبةستيشــ ان لــة
(ثاكبوون) ئةوةية كة عيبـادةتةكة ثـاكء ضاك بآة خلَتـةء خالَى شـريكء رِيـاى
تيَكةأل نةبووبآة رةمحـةتى خوا لة (فُضَيْلُ بْنُ عِيَـاضْ) بآ كة لـة تةفسـريى
وشةى( :أَحْمَنُ عَمَـ ًال)دا كة لة ئايةتى[ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ]( )1الــــملكة هــــاتووةة طوتوويـــةتى( :أي أخلصــــه
وأَوبه)ة واتـة( :بـة مانـاى كردةوةكـة ثـاكاينء راسـتاين بـآ)! ثـاك :واتـة
شريكء رياى تيَكةأل نةبووبآة راست :واتـة بةثيَى شـةر بـآة بـؤ خـواى بـةرةو
مةةن بآء بةثيَى شةرعى خواى بةرةو مةةن بآ.
لةبارةى خواثةرستييةوةة ثيَويستة ئاطادارى دوو شتى طرن بني:
يةكـةم :وشةى خواثةرسـتيى (ال بـا ة) بة دوو ضةمكء واتـا بةكاردآ:
 )1واتة :خوا (رال راللة)  -ئـةو كةسـةية كـة مـردنء ذيـانى طيَـرِاوةة تـاكو تاقيتـان بكاتـةوة داخـؤ كامـةتان
كردةوةى ضاكاةة وة خوا ةالَى ليَبوردةية).
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/1مانــاى وشــةكة لــة ةمانــدا بريتيي ـة لــة :ئةوثــةرِى بةطــةورةطرتنء ئةوثــةرِى
خؤشويس ء ئةوثةرِى سام ليَكـردنء شـةرم ليَكـردنء ليَاسـانءة ئةوثـةرِى
طةردنكةضى بؤ خواى بآ ويَنـةء ثاكء تاكة كة ديارة بةثيَى ئـةم ثيَناسـةيةة
وشـــةى خواثةرســـتيي وةك وشـــةى مســـولَ انةتيىء دينـــداريية هةرضـــى
مجورـــؤألء ضـــا كييء كـــردةوةى ضـــاكى ئينســـانى مســـولَ انء كؤمـــةلَى
مســولَ انةة بــة ثــةنهانء ئاشـــكراوةة هــةمووى دةطريَتـــةوةو هيضــى لـــآ
نابويَرآة ضونكة ئةوثـةرِى بةطةورةطرتنـى خواى بةرةو مةةن ئةوةيـة كة تـؤ
بـة كردةوة بيسةلـ يَنى كة خواى بةرةو مةةن ت لة هـــةموو كـةسء هـةموو
شتيَك طةورةترةة هةروةها ئةوثةرِى خؤشـويســتنى خـواى بـةرةو مـةةنء
ليَاسانى بة هةمان شـيَوةة كاتيَـك خـواى بـةرةو مـةةنت لـة هـةموو كـةسء
هـةموو شـتيَك لة خؤشةويسـتاء سام ليَكـراوترةة كة فةرمانى خواى بةرةو
مــةةن ث ـيَش هــةموو شــتيَك آ ـةىة وة كاتيَــك دةيســةمليَنى كــة ئةوثــةرِى
طةردنكـةضيت بؤ خواى بةرةو مةةن هةيةة كـة هةرضـى فةرمانـةكانى خوايـة
(رــال راللــة) بــةثيَى توانــا ريَبةريَيـــان بكــةىة ئةمــة مانـــاى وايــة
خواثةرسـتيى هةموو مجورؤألء ضا كييةكان دةطريَتـةوة.
 /2مانــاى تايبــةتيىء ةاراوةيــيء عــورفيى( )1وش ـةى (ال ب ــا ة)ة بريتييــة لــةو
دروشمء كردةوانةى كة ةياتر ثةيوةنـدييان بـة نيَـوانى خـواى بـةرةو مـةةنء
بةنـدةوة هةيـةة لـة ةاراوى شـةرعدا بـة خواثةرســتيية رِووتـةكان (ال بــا ات
الـمحضة) ناسراونة وةك :نويَذء ر ذوو ء ةةكاتء حةجء عـومرِةء ثارِانـةوةء
ةيكرء قوربانى سةربرِينء نةةرء  ...هتد.
 )1واتة :ةانايان دوايي ئةو مانايةى دووةميان بؤ وشةى (ال با ة) داناوةة وةك ةاراوة (لصطلح)يَكى خؤيان.
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بةئم ثيَويسـتة بزانرآ كة لة قورِئاندا وشةى (عبـا ة) تـةنها بـة يـةك مانـا
بــةكارهاتووةة ئــةويش هــةر مانــاى يةكــةم لــة كتيَبــة شــةرعييةكان (كتــب
الفقــه)داة ةانايــانى شــةرعزان وشــةى (عبــا ة)يــان ةيــاتر بــة مانــاى دووةمــى
بةكارهيَناوة.
دووةم :ةانــاو ثيَشــةوايانى ئيســالم لةســةر ئــةوة يةكــدةنطن كــة لــة بــوارى
عيبادةتةكانــدا هــي كــةس بــؤى نييــة بــةدةر لــةو رــؤرء ضــؤنيةتييةى كــة
شــةريعةت ديــاريكردووةة خواثةرســتى ئــةجنام بــداة بــة ثيَضــةوانةى بابــةتى
هةلَســوكةوتةكان (لواــوع اا ــالالت)ةوةة كــة طــرن لةوانــدا نيَــوةرِ كء
هيَنانةديي بةرذةوةنديي شةرعييةو ئينسان ناضار نـةكراوة لـة يـةك رـوغزء
ضوارضيَوةى دياريكراودا مامةلَةيان لةطةلَدا بكات.
ةاناى ناودار إبن تيميـة –رةمحةتى خواى ليَبـآ -لـةوبارةوة طوتوويـةتى(:)1
(إِن األََْلَ فِ ال ِبَا اتِ التوْقِيفو فَال ُشْرَعُ لِنْهَا إِال لَـا شَـرعَهُ ا  ...وَال َـا اتُ
األََْـ ـلُ فِيهَـــا ال َفُـــوو فَـــال ُحْظَـ ـرُ لِنْهَـــا إِال لَـــا حَرلَـ ـهُ)ة واتـــة( :بناغـــة لـــة
خواثةرســتييةكاندا وةســتيَنرانةة هــي كــةس بــؤى نييــة لةخؤيــةوة رــؤرة
خواثةرســـتييةك دابهيَنـــآ  ...بـــةئم ئةســ لـــة مامةلَـــةء هةلَســـوكةوتةكاندا
ريَطاثيَدرانةة مةطةر شتيَك دةقيَكى شةريعةت قةدةغةى كردبآ).
هةربؤيـة مةسـةلةى شـت داهيَنـان لـة ئايينـدا (اإلبتـداع يف الـد ن) بــة رِاى
ة ربةى هةرةة رى ةانايان –ئةطـةر نـةلَيَني هـةموويان-ة تايبةتـة بـة هـةردووك
بوارى عةقيدةء عيبادةتةوةة ضـونكة ئـةو دوو بـوارة لـة سـؤنطةى ئـةوةوة كـة
عةق لة قةرةيان نايةتء لة سةرووى تواناء برِسـتيةوةنة خـواى كاربـةرآ بـة
 )1القواعـد النورانيـة الفقهيـةو ص)112( :و ديارة ةانايانىديكة هـةر لةوبارةيـةوة قسـةيان كـردووةة بـةئم
قسةكةى ئةومان بة نـ وونة هيَناوةتةوة.
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تةواويى نوختةى تيَدا خستوونةتة سةر ثيتانء هيضى تيَدا بةريَنةهيَشتوون بـؤ
عةق ء (إجتهـا )ى ئينسانة لةبةرئةوة هةر شتيَك ةياد بكةى لـةو دوو بـوارةداة
ةيادةيةة ضونكة هي نةماوة خواى بةرةو مةةنء ثيَغةمبةرى خوا  لة بوارى
عةقيدةء عيبادةتدا نةيان ةرمووبآة لةرِاستيدا عةقيدة بريتيية لة هةلَسـوكةوتى
عةق ء دأل لةطةأل خوادا (رال راللـة)ة ةاتـى خـواى بـةرةو مـةةنة سـي ةتةكانى
خواى بةرةو مةةنة ناوةكانى خواى بةرةو مةةنة فريشتةكانى خـواة كتيَبـةكانى
خواة ثيَغةمبةرانى خوا (عليهم الصالة والمالم)ة ديدارى خواى بةرةو مـةةن لـة
ر ذى دواييداة سزاء ثاداشتى خـواى بـةرةو مـةةنة بةهةشـتء د ةةخـى خـواى
بــةرةو مــةةنة كــة دةبــآ ئي انــت ثيَيــان هــةبآة ديــارة ئةوانــة رِاســتييان
(حتائق)ى نةطؤرِن.
عيبــادةت بريتييــة لــة هةلَســوكةوتى كردةيــى لةطــةأل خــواى بــةرةو مــةةنة
رِاستةوخؤ لةطةأل خواى بةرةو مةةن ضؤن هةلَسوكةوت دةكةى؟ يادى دةكـةىة
ليَى دةثارِيَيةوةة ثشتى ثآ دةبةستىة خؤشتـدةوآة ليَـى دةترسـيَىة شـةرمى
لـــآ دةكــةىة ســةردةى بــؤ دةبــةىة ركــووعى بــؤ دةبــةىة قوربــانيى بــؤ
سـةردةبرِىة سـويَندى ثــآ دةخـؤىة نويَـذى بــؤ دةكـةىة ر ذووى بـؤ دةطــرىة
ةةكاتى بؤ دةدةىة حةرى بؤ دةكـةى  ...هتـدة ئينجـا ديـارة هةلَسـوكةوتيش
لةطةأل خوادا (رال راللة)ة بةس خواى بةرةو مةةن دةةانآ دةبآ ضؤن بـآ؟ تـؤ
لةخؤتةوة بـؤت نييـة بلَيَـى :مـن بؤخـؤم بـة شـيَوةيةكى تايبـةت هةلَسـوكةوت
لةطةأل خوادا (رال راللة) دةكةم!
عةقيـدةء عيبــادةت لةرِاسـتيدا بــوارى (إجتهــا )يـان تيَــدا نييـةة مةطــةر لــة
ضــؤنيةتى خســتنةرِوويانداة بــة ثيَضــةوانةى بوارةكــانى سياســةتء ئــابووريىء
كؤمةئيـةتيىء رــةن ء ئاشــتيىء ثةيوةندييــةكانء ضــىء ضــييةوةة كــة خــواى
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كاربــةرآ بؤشــايي ة رى تيَــدا بةريَهيَشــتوونة بــوارء دةرفــةتيَكى ة رى بــؤ
ئيجتيهادى عةق فةراهةم هيَناوةة ضونكة عةقيدةء عيبادةت طؤرِانيان بةسةردا
نـــايةة بــةئم بــوارى هةلَســوكةوتةكانء عادةتــةكان طؤرِانيــان بةســةردا دآء
ثيَويستة كؤشش (إجتهـا )ى تاةةشيان بؤ بكرآ.
كةواتة :هـي بيـانوو ء ثاسـاويَك نييـة بـؤ دةسـتكارييكردنى ضـةمكء واتـاى
فــةرموودةى ثيَغـةمبــةرى خــوا  كــة فةرموويــةتى ...( :فَ َلَـ ْي ُمْ بِمُــنتِ
وَسُنةِ الْخُلَفَاءِ الراشِدِ نَ الْمَهْدِِّنيَ تَمَمـ ُوا بِهَا وَعَضُّــوا عَلَ ْيهَــا بِالنوَاجِــيِو وَإِ ـاكُمْ
وَلُحْدَثَـاتِ الْأُلُورِ فَإِن كُل لُحْـدَثَ ٍة بِدْعَةٌ وَإِن كُل بِدْعَةٍ اَلَالَةٌ)( )1واتـة ...( :دةرـا
ريَباةى منء ريَباةى ريَنشينة سةررِاستة ريَن ايي كراوةكاب بطرنة خريَنـان()2ى
لةسةر ر بطـرنة وة خؤتـان لـة شـتة ثةيـداكراوةكان – لـة ئايينـدا -بثاريَــزنة
ضـــونكة بيَطومـــان هـــةموو ثةيـــداكراويَك داهيَنـــراوةة هـــةموو داهيَنـــراويَكيش
طومرِايية).
بةلَـآة هي ثاساويَك نيية كة بلَيَني :بيدعةت دوو بةشةة ضاكء خراث (البدعة
بدعتان :حمنة و سيئة)ة مادام ثيَغةمبةرى خوا  بة راشكاويى مةسـةلةكةى
برِيوةتةوةو ئيَ ة بؤمان نيية بلَيَني :نا.
ئينجا لةرِاستيدا سةررةم ئةو اوونانةى كة هةنديَك لـة ةانايـانى ثايةبـةرةى
ئيســالمة وةك( :النــوويو ال ــز بــن عبدالمــالمو إبــن حجــر ا يتم ـ و إبــن حجــر
ال مقالن  ...هتد) – خوا ليَيان خؤ بآ -بة بةلَطةى ئةوة دةيانهيَننةوة كـة
طواية بيدعةت ضاكء خراثـى هةيـةة يـان ثيَـنج حوك ـة شـةرعييةكان (األح ـام
1

رواه أبو او  )4607( :واللف لهو والتـرليي)2676( :و وابن لاجه)42( :و عن ال رباض بن سار ةو قال

التـرليي :حمن َحيحو وقال األلبان َ :حيح.
 )2خريَنـان :كة كؤى (خريَنـة)يةة ددانةكانى ثشتةوةن.
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الشرعية اةممة)يان بةسةردا دةضةسثيَنة بةلَآ سةررةم ئةو اوونانـةة ئةطـةر
با سةرنج بدريَنة ئةوة دةردةكةوآ كة:
أ /يان وةك نويَذى تةرِاوحيى بة كؤمةأل كاتيَـك عومـةرى كـورِى خـةتتاب –خـوا
ليَى رِاةى بآ -وشةى (نِ ْمَ الْبِدْعَةُ هيِهِ)( )1بؤ بـةكارهيَناوةة وةك لـة (َـحيح
البخاري)دا هاتووةة مةبةستى بيدعـةتى ةمانـةوانى (البدعـة اللغو ـة)يـةة وةك
ليَكؤلَةرةوانى ر ضـوو طوتوويانـةة واتـة :ئـةو لـة رِووى ةمانةوانييـةوة نويَـذى
تةرِاوحيى بة بيدعةت دانـاوةة نـةك لـة رِووى شـةرعييةوةة ضـونكة ثيَغةمبـةر
 سآ شةوان لةسةريةك نويَذى تةرِاوحيى بة كؤمةأل كردة شـةوى ضـوارةم
نةهاتـةدةرآ بؤ ئةوةى مسولَ انان نويَذةكةى بة كؤمةأل لةطةلَدا بكةنة دوايى
فــةرمووى( :ترســى ئــةوةم هــةبوو كــة لةســةرتان فــةرِة بكــرآ)ة مانــاى وايــة
ئةسلَةكةى سوننةت بووةة دوايى لة سـةردةمى ئي ـام عومـةردا – خـوا لــيَى
رِاةى بآ -خؤ لـة دواى ثيَغةمبـةر  وةحـى نايةتـةخوارة تـا بلَـآ :نويَـذى
تةرِاويح رِةنطة لةسةر ئةو خةلَكة فةرِةبكرآ! لةبةرئـةوة طـوتى :بؤضـى ئـةو
خةلَكة بـة ثةرِاطةنـدةيى نويَـذى تـةرِاويح بكـةن؟ بـا لةسـةر ئي اميَـك كؤيـان
بكةمةوةة كةواتة :ئةسلَةكةى سوننةت بووةة بةئم ماوةيـةك واةى ليَهيَنـراوة
لة ترسى فـةرِةكرانء دوايـى عومـةر – خـوا لـيَــى رِاةى بـآ  -بردوويةتيـةوة
سةر ئةسلَةكةى خؤىة وة كـة دوايـى طوتوويـةتى( :نِ ْـمَ الْبِدْعَـةُ هـيِهِ)ة واتـة

 )1عَ ْن عَ ْبدِ الر ْحمنِ ْبنِ عَ ْبدِ القَارِيِّ أَنهُ قَالَ( :خَرَ ْجتُ لَعَ عُمَرَ ْبنِ الْخَطّابِ  لَ ْيلَ ًة فِ رَلَضَانَ إِلَـى الْمَمْـجِدِ فَـإِذَا
الناسُ أَ ْوزَاعٌ لُتَفَرِّقُونَ ُصَلِّ الرجُلُ لِنَ ْفمِهِو وَُصَلِّ الرجُلُ فَيُصَلِّ بِصَالتِهِ الـر ْهطُو فَقَـالَ عُمَـرُ :إِنِّـ أَرَى لَـ ْو
بو ثُـم خَرَجْـتُ لَ َـهُ لَ ْيلَـ ًة أُخْـرَى
ئ وَاحِ ٍد لَ َانَ أَ ْلثَلَو ثُم عَزَمَ فَجَمَ َهُ ْم عَلَـى أُبَـ ِّ بْـنِ كَ ْـ ٍ
جَمَ ْتُ هؤالءِ عَلَى قَارِ ٍ
وَالناسُ ُصَُّلونَ بِصَالةِ قَارِئِهِ ْم .قَالَ عُمَرُ :نِ ْمَ البِ ْدعَةُ هيِهِو وَالتِ َنَالُونَ عَ ْنهَا أَ ْفضَلُ لِنَ التِ َقُولُونَ ُ-رِ ـدُ
آخِرَ الل ْيلِ -وَكَانَ الناسُ َقُولُونَ أَولَهُ) رواه البخاري.)2010( :
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شتيَكى تاةةمان ئيَسـتا داهيَناوةة واتة ئيَسـتا ثةيدامانكرد تةوةة ئةطةرنا لـة
ئةسلَدا خؤى هةبووةة
ب /يان هي ثةيوةندييان بة هي كام لة عةقيـدةء عيبادةتـةوة نيـةوة هـةر لـة
روغزء باةنةى هةلَسوكةوتةكان (الــم الالت)دانءة يـةكيَك لـة بنةمـــايةكانى
(اإلمجــاع)ء (القيــاس)ء (ال ــمصا ال ــمرسلة)ء (اإلستصــحاب) ثشــتطريييان
دةكةنء دةيانطرنة خؤيانة بؤ ويَنـة :كؤكردنةوةى قورِئان لـةنيَو دوو بـةرطى
(لصــحف)يَكــدا وة نووســينةوةى دةقــةكانى ســوننةتءة داهيَنــانى ةانيارييــة
شةرعييةكان (علوم القــــرآنو علوم احلد ثو علم التجو دو علـم أَـول الفقـهو
الفقهو التأر خ )1()...وة ...هتد.
وة ئةسـلَيش لة بوارى هةلَسوكةوتةكــانداة دةسـت كراوةيـى يـةءة ض شــتيَك
مسـولَ انان بؤ خؤيانى بة با دةةاننة دةتوانن دايبهيَننء ثةيداى بكـةن.
بموارى ضوارة  :رةونممتء ئاكمارى بةرزو اةسممةند:
ئــةميش ضــوارةمني بــوارى طرنطــى تيَــدا ثــةروةردةبوونى ئةنــدامانى وردء
درشتى كؤمةلَى ئيسـالميية.
لةرِاســتيدا وةك ضــؤن عيبــادةت بةرهــةمى عةقيدةيــةة رةوشــتى رــوانيش
بةرهةمى عيبادةتة.
كةواتـة :مر ظى مسـولَ ان بـة ئةنـداةةى رِاسـتيىء دامـةةراويى ئي انةكـةىة
خواى بةرةو مـةةن دةثةرسـتآء بةندايـةتيى رِاسـتةقينة بـؤ خـوا  ئـةجنام
 ) 1ئةو ةانيارييانة هةموويان ثةيداكراونة ئايا ئةوانة دةضنة خانةى (بيدعةت)ةوة؟ نةخيَرة ضونكة هةمووى يان
بة كؤدةنطيى ةانايان بووةة يان ئةوةتا لة باةنةى بةرذةوةنديية بةرهةلَدايةكان (ااصا اارسـلة)دانة ئـةو
بةرذةوةندييانةى كة نةخراونةتة باةنةيةكى داخراوةوة.
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دةداتة هةروةها لة قةدةر خواثةرستيىء بةندايةتيى بؤ خـوا كردنةكـةىءة رِوو
لة رِةوشتء خووى بةرةء روانء ئةدةبء ئاكارى ثةسند دةكاتة خوو ء خدةء
نةريَتة دةيَوء بةدة سي ةتء رِةفتارة نزمء ثةستةكانيش لةخؤى دادةرِنآء توورِ
دةدا!
خواى بةخشةرو دادطـةر لةوبارةيـةوة فةرموويـةتى[ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ]( )1واتــة( :ئايــا ســةرنج نــادةى! ضــؤن خــوا ويَنةيــةكى هيَناوةتــةوة:
وشةيةكى ضاكء ثاك وةك درةختيَكى ضاكء ثاك وايةة بنكةكةى ضةسثاوةة لقء
ثؤثى بةرة هةلَضوونة هةميشة بة مؤلَةتى خاوةنةكةى بـةرء ميـوة دةردةكـاتة
وة خوا ويَنـان بؤ خةلَكى دةهيَنيَتةوةة بةلَكو ثةند وةربطرن).
وةك ئيبنو عـةبباس طوتوويـةتى( :)2مةبةسـت لـة وشـةى ثـاكء ضـاك (كلمـة
طيبة) وشةى خوا بةيةكطرتن (كلمة التوحيد)ةة كة (ال إله إال اهلل)يةة ئينجا وةك
ضؤن درةختة بةثيتء ثيَزء بةرهةمدارةكةة لة سآ بةشان ثيَكدآ :رِةطء قـةدء
لقء طةئة بةرء ميوةة ئي انء خوا بةيـةكطرتنيش بـة هـةمان شـيَوةة عةقيـدةء
هةستء نةستيَكى نيَو عةق ء دلَـةة كـة ئةمـة رِ لَـى رِةطء ريشـة بـؤ دينـداريي
دةبينآة ثاشان خواثةرسـتيىء تاعـةتء كـردةوةى باشـةة كـة ئـةويش دةورى

 1إبراهيم.
 )2برِوانة( :الــمصباح الـمنيــر فــ تهـي ب تفمـري إبـن كثـيــر)و ص)701( :و كـة دةقـى دةسـتةواذةكة بـةم
شيَوةية( :شها ة أن ال إله إال ا ).
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قةدء لقء ثؤثء طةئ دةبينآة وة لة كؤتاييـدا بـةرء ميـوةء بةرهـةمى سـي ةتة
ثةسندةكان (الفضائل)ء ئاكارء رِةوشتة بةرةء روانةكانة.
َيَ :
لة كؤتايت نةرحء ر وونكردنةوةى ئة بنةزايةى دووةزدا دةل
وةك ضؤن هي كؤمةألء يةنيَكى ئيسالميى بةبآ بةرنامةء ريَباةيَكى رِاسـتء
رِوون ناطاتة هي ئةجناميَكة بة هةمان شيَوة

هةر كؤمةلَيَك تاكـةكانى خـؤى

ضـــاك ثـــةروةردة نـــةكردبآء ثيَنةطةيانـــدبآة ديســـان ناتوانـــآ لـــة مةيـــدانى
طؤرِانكاريىء ضاكساةيىء ثاكساةيي كؤمـةلَطاء وةرضـةرخاندنيدا هيــ بـة هـي
بكات.
بوارء يةنة بنـةرِةتيىء سـةرةكييةكانى ثـةروةردةبوونء ثيَطةيشـتنى هـةر
كؤمةلَة مسولَ انيَكيشة ئـةو ضـوارةن كـة ئيَ ـة لـةم بنةمايـةدا خسـت اننةرِووء
تيشك ان خستة سةريانة بؤية لةسةر هةر كؤمةلَيَكى ئيسالميي ثيَويستة كة بة
ريدديىء ئةه يةت ثيَدانةوةة برِوانيَتة ثةروةردةكردنء تةةكيـةى ئةندامـةكانى
لةو ضوار مةيدانء بوارةداة ئةطةر بيـةوآ ئةندامء د سـتء يـةنطرانى هـةم لـة
دنيادا هيَزء ثيَزء بةرهةميَكيان هةبآة هةم بؤ قيامةتآ شتيَكيان بـؤ ى خـواى
بةرةو مةةنء طؤرِةثانى حيسابء كيتاب ثيَبآ.
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بنةمـاى سـيَيةم
ثابةنديـى هـةموو اليـةك بة شـةرعةوة و
طيَرِانةوةى راجيايـيةكان بؤ تـةرازووى
شـةريعةت
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بنةمـاى سـيَيةم
ثابةنديى هةموواليةك بة شةرعةوةو طيَرِانةوةى راجياييةكان بؤ تةرازووى
شـةريعـةت:
اابةنديت (إلمتممزا ى هةزوو اليةك ،قيمادة ايَش قاعيدة ،بمة نمةرعةوة،
كة زةبةسمت ان ايَمى دةقمةكانى قورِئمانء سموننةتء ئمةو بنيمينة (قاعمدة ء
ياسممما (حكم مم نمممةرعييانةية كمممة لةاليمممةن زانممماو ايَشمممةوايانى رِةسمممةنةوة
َمدةهيَنج ممريَء ،وة طيَرِانممةوةى هممةر زةسممةلةء بابممةتيَكى
َهيَنجراونء هةل
هممةل
َمممممطر بممممؤ تممممةرازووى قورِئممممانء سمممموننةتء سمممماغكردنةوةو
زشمم ممتوزرِ هةل
َينممةوةى زانسممتييانة ،وةك خممواى دادطممةر (جممج جملممة فةرزوويممةتى:
ليَكؤل

[ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ

ﰒﰓ] النساااالء ،واتمممة( :ئمممةى ئمممةو كةسمممانةى كمممة ئي انتمممان هةيمممة!
فةرزانبمممةريت خممموا بكمممةن ،وة فةرزانبمممةريت ايَبةزبمممةر  بكمممةن ،وة همممى
كاربةدةستانيَك كة لةخؤتانء ،جا هةركات لةسمةر نمتيَك كةوتنمة نماكؤكيى
يمممممةوةو زشمممممتوزرِتان بممممموو ،بيطيَرِنمممممةوة بمممممؤ الى خممممموا (جمممممج جملمممممة و
ايَبةزبةر ،ئةطةر ئيَوة برِواتان بة خواو رشذى دوايت هةبآ ،ئما ئمةوة بمؤ
ئيَوة ضاكتمرةو ،سةرة ازيشمى خيَرترة .
َبةتممممة زممممةرجيش نيممممة كممممة هةزيشممممة زةسممممةلةو بابةتممممة رِاجيممممايى
هةل
َطرةكان ،بممة نميَوةيةك يممةكميى بكريَنممةوة كممة يةكممدةنطيى (إمجاع يممان
هممةل
لةسممةر دروسممت بممآ .بممةم بيَطوزممان كةزينممة ويَ مرِاى ريَممز ليَطيمممرانى رايممة
جياوازةكممةى ،اابةنمممدى رِاى زشرينممة دةبمممآ ،لمممة بمموارى كمممردارو جيَبمممةجآ
كردندا.
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رِوونكــردنةوة
لةبةرئةوةى ئةم بنةمايةى سيَيةم ئايةتى ذمارة ()59ى سوورةتى (النمـاء)ى
كراوةتة بةلَطةء ثالَثشتة بة ضاكى دةةاب لة ضةند خالَيَكدا ضةند سةرجنيَكى خيَرا
لةم ئايةتـة بـةثيَزة بـدةينة بةرلـةوةى بضينةسـةر روونكردنـةوةى ئـةم بنةمايـةى
سيَيةم:
يـةك :خواى كاربةرآ (رال راللة) بؤ (ا ) و (الرسول) وشـةى (أَطِي ُــوا)ى
هيَنــاوةة بــةئم بــؤ (أول ـ األلــر) نــةيهيَناوةة ئــةوة ليَــى دةفامريَتــةوة كــة
فةرمانبةريي كردنى مسولَ انان بؤ خـواى بـةرةو مـةةنء ثيَغةمبةرةكـةى ة
كة لة ثابةندييان بؤ قورِئانء سوننةتدا خـؤى دةنويَنـآة بـة موتلَـةقى فـةرِةةو
هي مةررى تيَدا نييةة بؤ هةر كةسـيَك كـة خـؤى بـة بـرِوادار (لـؤلن) بزانـآ!
بةئم فةرمانبةريي مسولَ انان بؤ حـوك رِانء كاربةدةسـتانيان موتلَـة نييـةوة
مةرردار (لشروط)ةء مةررةكةيشى ئةوةية كـة نابـآ ئـةو ئـةركء فةرمانـةيان
لةطةأل قورِئانء سوننةتدا ناكؤكء نةطوجناو بآ.
دوو :بؤ وشةى (أول األلر) بةند (قيد)ى لة خؤتـان (لـن م)ى ةيـادكردووةة تـاكو
بزانــرآ كــة هــةر حــوك رِانء كاربةدةســتيَكة يةكــةم :مســولَ ان نــةبآة دووةم:
مســـولَ انان خؤيـــان داياننـ ــةنابآء ئـــةو كارةيـــان ثـــآ نةســـثاردبآة ئـــةوة
شـةرعيـيةتى نييةو فةرمانبةريي بؤ كرانيشى شةرعيىء رِةوا نيية.
سآ :بيَطومان مةبةست لـة رِسـتةى[ :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ] طيَرِانـةوةى مةسـةلة
خيالفيىء مشتومرِ هةلَطرةكانة بؤ ى قورِئانء سوننةت.

روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي

78

ضـوار :رِســتةى[ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ]يــش ئـةوة دةطةيــةنآ كــة هــةر
كةسيَك ئي انى بة خواى بةرةو مةةنء بة ر ذى دوايي هةبآة دةبآ فةرمانبةري
خواى بـةرةو مـةةنء ثيَغةمبـةر  بـآة لـةكاتى كيَشـ ةكيَشء مشتومرِيشـدا
ملكةضى حوك ى شةريعةت بآة وة هةركةسـيَك وانـةبآة بـة بـرِوادار دانـانرآ!
ئةو رِستة لـة دواى ضـي هـاتووة؟ لـة دواى[ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿ] هاتووة.
ثيَــنج :رِســتةى [ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ]يــش ئــةوة دةطةيــةنآ كــة ملكةضــيى
مســولَ انان بــؤ خــواى بــةرةو مــةةنء ثيَغةمبةرةكــةى ة ثابةنــدييان بــة
شةريعةتةكةيةوةة مايةى هةر خيَرء خؤشىء بةختةوةرييةكى دنيايانـةوة تاكـة
ريَى سةرةجنامء عاقيبـةت خيَـرى دوارِ ذء قيامةتيشيانة!
* ئيَستا

نؤرةى رِ وونكردنةوةى ئةو بنةمايةية لة ضةند خالَيَكى كورتـدا:

يةكة  :ئيَ ة كة طوتووزانة ايَويسمتة هةزوو اليمةك بمة نمةرعةوة اابةنمدبء،
ونةى (الشممرع لة زاراوةى زانايانى ئيسممزدا بؤ سمآ زانا بةكماردآ:
أ /بة ماناى (فقـه) دآة واتة :ئةو بريورِاء تيَطةيشتنانةى كة ةانايانى ئيسـالم وةك
بؤضوون (إجتها )يَك لةبارةى قورئانء سوننةتةوة دةياخنةنةرِوو.
ب /بة ماناى (شر ة) دآة واتـة :ئـةو وةحـىء ثـةيامء بةرنامةيـةى خـواى بـةرةو
مةةن كة لة قورئانء سوننةتدا خؤى دةنويَنآ.
ج /بة ماناى كؤى (الشر ة والفقه) ثيَكةوة دآة واتـة كـة دةطـوترآ :شـةرعى
ئيســالمة هــةم دةقــةكانى قورِئــانء ســوننةتة هــةم بــريورِاء بةرهــةمء (إجتهــا )ى
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ةانايانيش دةطريَتةوةة را ئيَ ة ليَرةدا وشـةى (شـرع)مـان بـةم مانايـةى سـيَيةمى
بــةكارهيَناوةة ضــونكة كؤمــةلَيَكى مســولَ انة يــاخود كؤمةلَطايــةكى مســولَ انة
دةولَةتيَكى ئيسالميىة ناطوجنآ تةنيا بة دةقةكانى قورئانء سوننةت بةرِيَوةبضـآة
بةلَكو دةبآ ةانايان (إجتها ) بكةنء ياسا لة قورئانء سوننةت هةلَبهيَنجنة بؤ ويَنة
خواى بةرةو مةةن دةفةرموآ ...[ :ﮞ ﮟ ﮠ]( )1واتة...( :وة كاروباريان
لـةنيَو خؤيانـدا بــة رِاويَـذة )...ة رــا ئةطـةر ةانايــان نةيـةن لــةو [ ...ﮞ ﮟ
ﮠ]ة( )2ياســـا هةلَنـــةهيَنجنة نـــاةانني ضـــؤنى ريَبـــةرآ بكـــةينة ضـــؤن ئـــةو
مةشوةرةتة لةنيَو خؤماندا ريَبـةرآ بكـةينة ميكـانيزمء شـيَواةى سـةردةمييانةى
ضؤنة؟ دةبآ ةانايان تةفسيلَى ثآ بدةن.
شايانى باسيشة كة ئةوةى بة خودى ديـن دادةنـرآء ثابةندكـةر (لُلْــزِم)ة بـؤ
هةموو كـةسء هـةموو يةكةتـةنها (شـر ة)ةةكـة خـؤى لـة ئايةتـةكانى قورئـانء
دةقـــةكانى ســـوننةتدا دةنويَنـــآ بـــةثيَى تيَطةيشـــتنى ثيَشـــينى ضـــاك انةبةئم
تيَطةيشتنةكانى ةانايانء ئـةوةى هةلَيـدةهيَنجنة ديـارة كةلـةثووريَكء بةرهـةميَكء
ئةةموونيَكء بةرضاورِوونييةكة بؤ ئيَ ةة بةئم ثابةندكةر نييةة ضونكة بةشيَك نييـة
لة دين.
َيَكى ئيسمممممزيى ،بممممة ئةنممممدازةى
دووة  :سممممةركردايةتيى هممممةر كؤزممممةل
اابةنممممديت بممممة نممممةرعةوة ،نممممةرعييةتى هةيممممة ،بممممة ئةنممممدازةء بارتممممةقاى

1
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فةرزانبةريشى بؤ خمواى بمةرزو زمةزنء ايَبةزبمةر  ،زمافى فةرزانبمةريت
بؤ كرانى بةسةر ئةندازانء اةيرِةوانء نمويَنكةوتووانيةوة هةية(: 1
بيَطومان دةبآ سةركردايةتيى ضاوساغى هةر كؤمـةلَيَكى ئيسـالميي هـةولَ بـدا
بةررةستةكةرى سةررةم ئةو بةها بةرةانة (القيــم ال ليــا)ء بـآ كـة خـةلَكيان بـؤ
بان دةكاتة بؤية بابايةكى بةرثرسء سـةركردة لـة كـارء كؤمـةلَيَكى ئيسـالميداة
دةبآ اوونـةى تيَطةيشـتنى قـووألء عةقيـدةى ثتـةوء رِاسـتء عيبــادةتى سـا ء
رِةوشتء ئاكارى بةرةء ثةسندو ئاةايةتيىء بةخشندةييء خؤ بةكةمطـرتنء ذيـانى
سادةء دادطةرييء راسـتطؤييء ...هتد بآة بة تةئكيد هـةر كاتيَـك قيـادة لـةثيَش
قاعيدةكةيةوة نةبوو بؤ هةموو شتيَكى بـا ء ثةسـندة ئـةوة كـةمء ة ر ثلـة ثلـة
ريَزء مت انةى خؤى لة ى قاعيدةكةى لةدةستدةداة وةك طوتراوة( :جَ َ ْل ُتكَ إِلَـالِ
كَىْ تَ ُونَ أَلَالِ )ة واتة( :بؤية تؤم كردووةتة ثيَشةوام كة لة ثيَش ةوة بى).
هةربؤية

ثيَغةمبــةرى خـوا  لـة هـةموو بواريَكـداء لـة هـةموو رِوويَكـةوة

ضاكاينء اوونةيياين سةرمةشتى هاوةلَة بةرِيَزةكانى بووةة بؤ هةموو ضاكةيةك
لة ثيَشيانةوة بووةة وةك خواى بةرةو مـةةن دةفـةرموآ[ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ]( )2واتة( :لة ثيَغةمبةرى خوادا سةرمةشـتييةكى بـا هةيـة بـؤ
ئيَوة  .)...واتة لة هةموو شتيَكى باشدا لةثيَشتانةوةيةة تؤ هةر شـتيَكى ضـاك بـة
 )1وةك خةلي ةى يةكةمى ثيَغةمبةر ( أبوب ر الصد ق) – خوا ليَـى راةى بـآ  -لـة يةكـةمني وتـةى ثـا
هةلَبذيَردرانيدا ضةند قسةيةكى بة مسولَ انان فةرمووة ئينجـا طـوتى( :أَطِي ُـونِ لَـا أَطَ ْـتُ ا َ وَرَسُـولَهُو فَـإِنْ
عَصَيْتُ ا َ وَرَسُولَهُ فَال طَاعَةَ لِـ عَلَِـ ْي ُمْ) برِوانـة (المـرية النبو ـة إلبـن هشـام)و ج)4( :و ص)393( :ة واتـة:
(بةقســةم بكــةن تــاكو مــن بةقســةى خــواء ثيَغةمبــةرى خــوا بكــةمة ئةطــةر سةرثيَضــييم لــة فــةرمانى خــواء
ثيَغةمبةرى خوا كردة مافى فةرمانبةرييم لةسةر ئيَوة نية)ة واتة بةقسةم مةكةن.
 2األحزاب٢١ :
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ةةينتدا دآة لة ذيانى ثيَغةمبةر  بكؤلَةوةة ثيَغةمبةرى خـوا  لـة لوتكةيـدا
بووةء لةثيَش هاوةلَة بةرِيَزةكانى بووةة خواى بةرةو مةةن كـة ثــيَى دةفـةرموآ:
[ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ]( )1واتة ( :بلَآ بيَطومان نويَذمء خواثةرستييمء ذيـابء مـردب
بؤ خواى ثـةروةردطارى ريهانةكانـةة هـي هـاوةلَى نـنية وة هةربـةوة فـةرماب
ثيَكراوةء من لة يةكةمينى مسولَ اناب)
را هةرضةندة ئةوة ئةركى قيادةء بةرثرسانةة بةئم دروست نييـةء نابـآ هـي
كةسيَكيش كةمتةرخةميىء كةموكوورِييـةكانى بابايـةكى بـةرثرس بكاتـة بيـانوو ء
ثاساوى كةمتةرخةميىء خؤ بواردنة بـةلَكو دةبـآ هـةولَى يةكـدى رِاسـتكردنةوةء
ضاكساةيي بدةنة بةئم بؤ خراثة يةكدى نةكةنة سةرمةشق.
شتيَكى مسؤطةرء روونيشة كة كؤمةلَيَكى ئيسالميية هةتا خؤيان بة شـةرعةوة
ثابةند نةكةنء شةريعةت بةسةر خؤياندا ثيادة نةكةنة هةرطيز ناتوانن ئـةو خيَـرء
بةرةكةتةى كة خؤيـان ليَـى بيَبـة (رـروم)نة خـةلَكي ديكـةى لــآ بةهرةمةنـد
بكةن!
ئينجا لةرِاسـتيدا رِةوانايـنء ثـاراوترين ةمـانى خـةلَك بـؤ ى خـوا بـانطكردنة
ةمانى كردةوةء حالَةة هةر طةلء كؤمةلَيَك لة خـودى خؤيانـدا ضـاك لةسـةر شـةر
ثةروةردة بووبنء ثيَيةوة ثابةند بووبنة هةر ئةو ثةروةردةء تةةكية بوونء ملكةض
بوونــةيان بــؤ شــةر ة ضــاكاين ش ـيَواةى بانطــةواةى خةلَكــة بــؤ مســولَ انةتيىء
دينداريية ثيَشينانيش روانيان طوتووة( :عَمَلُ رَجُلٍ فِ أَْلفِ رَجُلٍو أَبْلَـُُ لِـنْ قَـوْلِ

 1األن ام.
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أَْلفِ رَجُلٍ فِ رَجُلٍ)ة واتة( :كردةوةى ثياويَك لة هةةار ثيـاوداة كاريطـةريى ةيـاترة
لة قسةى هةةار ثياو لة ثياويَكـدا).
سمميَية  :ئةوة كة خواى اةروةردطمار فةرزوويمةتى[ :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ] ليَممممى دةفازريَتممممةوة كممممة كيَشممممممةء تيَكطميمم ممران لممممةنيَو
َ ماناندا همةردةبمآ:
زسمول
واتة :نابآ ئيَ ة خةيالَييانة بريبكةينـةوةء بلَـيَني :رـا ضـؤن دةبـآ مسـولَ انان
غةيبةتى يةكدى بكةن؟ ضؤن دةبآ مسولَ انان كيَشةيان هةبآء تيَكبطرييَن؟ ئيَ ـة
بةشةرينة بةشةر كةموكوورِييان هةر دةبآة ض لـةنيَو خـودى قيـادةداة ض لـةنيَوان
قيادةء خةلَكداوة تيَكطريانء مشتومرِ دةبـآة بـةئم خـواى بـةرةو مـةةن شـيَواةى
ضارةسةركردنى كيَشةء طرفتةكانيشى ثيشـانداوينة كـة بريتييـة لـة طةرِانـةوة بـؤ
تـــةراةووى شـــةريعةت[ :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ]ة يـــان وةك فةرموويـــةتى[ :ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ]

( )1

واتة( :وة هةر شتيَك تيَيدا كةوتنة راريايي – إختالف -يةوةة ئةوة حوكمء برِيـار
لةبارةيةوة بؤ ى خوايةة ئا ئةو خوايةتان ثةروةردطارمةة ثشت بـةوى دةبةسـتمء
بؤ ى ويش دةطةرِيَ ةوة).
ديـــارة مســـولَ انانيش – بةتايبـــةت كؤمـــةلَيَك كـــة دةيانـــةوآ ئيســـالمةتيى
ببووذيَننـــةوة  -دةبـــآ لـــةكاتى وتوويَـــذء مشـــتومرِيانداة بـــؤ ســـاغكردنةوةء
يةكالييكردنةوةى بابةتة راريايي (إختالف) هةلَطرةكانة خؤيـان بةوثـةرِى سـين
فراوانيىء ليَبوردةييء ئةدةب بةرةييء هةقخواةيي برِاةيَننةوةة بيَجطة لـة طةيشـ
1
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بــة هــة ئامــاجنيَكي ديكــةيان نــةبآة رةمحــةتى خــوا لــة ئي ــام شــافيعىة كــة
لةوبارةوة طوتوويةتى( :لَا نَـاظَ ْرتُ أَحَـدًا إِال وَ ِ ْتُ لَـوْ أَن الْحَـق َظْهَـرُ عَلَـى َدَ ْـهِ)ة
واتة( :وتوويَذم لةطةأل هي كةسدا نةكردووةة مةطةر حةةم كردووة كة هة لةسةر
دةستى وى ئاشكرا بآ).
هةروةها لةبارةى سةماحةتء تةنها بريورِاى خؤ لة رِاسـتء هـة نةبوونـةوةة
هةر ئي ام شافيعى – رِةمحةتى خواى ليَبآ  -طوتوويةتى( :رَأْ ـ ِ ََـوَابٌ َ ْحتَمِـلُ
الْخَطَأْو وَرَ ْأيُ غَيْرِي خَطَـأٌ َحْتَمِـلُ الصـوَابَ)ة واتـة( :رِاى خـؤمم ثـآ رِاسـتةة بـةئم
ئةطةرى هةلَةشى هةيةة وة راى بةرانبةرمم ثآ هةلَةيةة بـةئم دةطوجنـآ رِاسـتيش
بآ)ةريَى خؤيةتى ئةم قسةية بة ئاوى ةيَرِ بنووسـريَتةوةة ئةوةيـة كـة ليَبـوردةيى
ثةيدادةكاتة ئةدى ض شتيَك دةمارطرييى ثةيدا دةكات؟ ئةوة كة بلَيَى :رِاى خـؤمم
ثآ رِاستةء ئةطةرى نيية هةلَة بآة راى بةرانبةريشم ثآ هةلَةيةء ئةطةريشـى نييـة
راست بآ! ماناى واية حة هةمووى لةسةر تؤ تـاثؤكراوةو ئـاوآ بيَنـةء دةسـتان
بشؤة كة لةرِاسـتيدا هي كةسيَك بؤى نييـة ئـةو ئيدديعــاية بكـاتة ضـونكة خـواى
بــةرةو مــةةن دةفــةرموآ[ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ  )1(]..واتــة( :بلَــآ حــة لــة
ثةروةردطاتانةوةية)...ة غةيرى خواى بةرةو مةةنة دةبينى حــة دةلَـآء غـةيرى
حــةقيش دةلَــآة بــةس نييــة كــة ثيَغةمب ــةرى خــوا  رــارى وا بــووة قســةى
فةرمووةة دوايي كة نةيثيَكاوةة خواى بةرةو مةةن بؤى رِاستكردووةتةوة؟! ئيـدى
لة دواى ثيَغةمبـةر  نابآ هي كةس وا بريبكاتةوة كة هةرضى بيلَآ حةقةو ئةو
رِايانةى كة لةطةأل رِايةكةى ئةو تيَكدةطرييَن ناحـةقنة بـةلَكو ئينسـان دةبـآ بلَـآ:
واى بؤ دةضم رِايةكةم رِاست بآة بةئم دةشطوجنآ هةلَـة بـآة رِاى رةنابيشـت بـة
1

ال هف٢٩ :
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هةلَــة دةةابة بــةئم دةشــطوجنآ رِاســت بــآة ئــةوة لــة رِا (رَأْي)داة بــةئم كاتيَــك
ئايةتيَك تةفسري دةكةينة دةلَيَني[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ]( )1واتة( :بلَآ خوا يةكة)ة
ليَرةدا نابآ بلَيَى :واى تيَدةطةم دةطوجنآ وابآة دةشطوجنآ وانةبآ! ئةوة نابـآة
ضونكة ئةوةى (قَطْ ِ ُّ الدِّاللَة)ية لة قورئانء سوننةتء ماناكةى رِوونةة ئةوة بوارى
رِاريايي تيَدا نييـةة بـؤ نــ وونة :خـواى بـةرةو مـةةن دةفـةرموآ ...[ :ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫﭬ  )2(]...واتة ...( :خوا كرِينء فر شتنى حةئأل كـردووةء ريبـاى
قةدةغة كردووة  )...ئةوة مةراىل رِاريايي تيَدا نييةة بةلَكو ئةوة ئايةتـةء تـةواوة
ماناكةى ئاشكراء رِوونةة بةئم ئةوةى كة ماناكةى ئاشكراء رِوون نييةة بؤ نـ وونة
خواى بةرةو مةةن دةفةرموآ ...[ :ﯤ ﯥ ﯦ]( )3مةبةسـت لـة (ﯥ )
دةست ليَدانةة يان ري اعةة ئةوة دوو واتايـان هةلَـدةطرآة كةواتـة تـؤ بـؤت نييـة
بلَيَى هةر ئةو مانايةى هةيةو ئةوى ديكة حةمتةن هةلَةيـةة هـةروةها ئـةو شـتانةى
ديكة كة تةفسريى ئايةتة يان ليَكدانةوةى فةرموودةيةة ياخود هي ثةيوةنديى بة
ئايةتء فةرموودةوة نييةة راء بؤضوونيَكى دنياييةة بـؤ ويَنـة( :ياسـاى هاتوضـؤ)ة
لــةو بوارانــةدا دةبــآ تةماشــا بكــةى بةرذةوةنــديى ضــؤنةء كــآ ةيــاتر بةلَطــةى
بةدةستةوةية.
بيَطومان ثيَشينةى ضاكيش ان ـ رِةةاء رةمحةتى خوايان لةسةربآ ـ ضـاكاين
ثيَشرِةوء سةرمةشت انن بؤ ضؤنيةتى مامةلَةكردن لةطةأل كيَشـةء طرفـتء مةسـةلة
خيالفييةكانداة ضارةسةركردنيان لة كة ء هةوايةكى برايانةء دلَسؤةانةوة دوور لة
1

اإلخالص١:

2

البقرة٢٧٥ :

3

النماء٤٣ :
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طيانى طرذبوون (تَشَــ ُّنجْ)ء دةمـارطرييي (تَ َصُّـبْ)ء خؤثةسـنديي (عُجْــبْ)ة بـةلَآة
ثيَويستة خؤمان لةم سآ شتة بثاريَزين:
ئةو دوو قسةيةى كة لة (شافيعي)اان بة اوونة هيَنانةوة ـ رِةمحةتى خـواى
لـيَبـآ ـة ضاكاين بةلَطةى سةملاندنى ئـةم قسـةيةماننة رِاسـتة لـةو بوارانـةدا كـة
مشتومرِ هةلَدةطرنء رِاريايى (تختال )يان تيَدا هةيـةة ة ر ثيَكـةوة ليَبـوردةء بـة
ئــةدةبء دلَ ــراوانء ةمــان شــريين بــوونة هةنــدآ رــار ئةطــةر بــآء شــةرِة قس ــة
( ُلنَاظَـرَة)ء وتوويَذى ةانايان كة لة كتيَبةكانياندا هاتوون تةماشا بكةينة بـؤ ويَنـة:
يةكيَكيان بةوي ديكة دةلَآ :بةلَآ رةنابت وات فةرمووة راسـتة ئـةوة وايـةة بـةئم
ئةها لةو شةوة شتيَكى ديكةى ئاوا هةيــةة نالَـآ ئـةوةى تـؤ هــةمووى هةلَةيــةة
بةئم دةلَآ :وةك ضؤن ئةو رِاية هةيـةة ئةوةي ديكة هةيـة.
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بنةمـاى ضـوارةم
كاروبـار بةرِيَوة بردن لةسـةر بناغـةى
رِاويَـذو بة دادطـةرانـةو دةرنـةضـوون لة
بازنةى مةرجةكانى كار ثيَكـةوة كردن
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بنـةمـاى ضـوارةم
كاروبـار بةرِيَوةبردن لةسـةر بناغـةى رِاويَذو بة دادطةرانةء دةرنةضـوون لة
بازنـةى مةرجـةكانى كار ثيَكـةوة كردن:
َ مميت قيممادةو سةراةرنممتيكردنء زشمموورخواردنى بممؤ تيَك مرِاى
توندوتؤل
ئؤرطممانء ئةندازممةكانى كؤزممة ء ،دادطممةريت ضةسممناندنء بممة اممةرش ء بممة
تةنطممممةوة بمممموونى ،بممممؤ ضارةسممممةر كيَشممممةو طرفتممممةكانيانء دابينكردنممممى
بةرذةوةنديية زةعنمةويتء زاددييمةكانيانء ،اابةنمدبوونى هةرضمى زيماترو
ضاكتمرى بة بنيينةى رِاويَذكردن (قاع الْال مش ورل ةوة بة هةردووك جؤرى
راويَذكردن (الشمورى كة زةبةست اآى راويَذكردنى قيادةية بة قاعيدة لمة
حسْ مْ يممان
َيانممدةبرِآء ( َ
زةسممةلةو بابةتممة طشممتييةكاندا ،كممة رِاى زشربممة هةل
دةكمممممممات ،وة دةرضممممممموونى ايَبةزبمممممممةر  لمممممممة نمممممممارى زةدينمممممممة بمممممممؤ
رِووبةرِووبوونممةوةى دوذزممء لممة جممةنطى (ئوحممود دا ،لةسممةر راى زشربممةى
همممماوةمن ،لممممة جؤرةيممممة ،وة ِراويَممممذايَكردن (اإلستش ارل كممممة يممممةكميت
كردنةوةى زةسمةلة هونمةريىء (إجتهاد يةكانمة لةبمةر رِشنمنايت بمريورِاى
َطا طواسمتنةوةى ايَبةزبمةرى خموا 
اسنؤرِان (مُتَخَحِّحِني دا ،وة زمةنزل
َل َبَّ ابُْ مُْالمُ ْ ِر يمممش 
لمممة جمممةنطى (بمممةدر داو لةسمممةر ايَشمممنيارى (أ
منوونةيةكمممة لمممة جمممؤرة رِاويَذكردنمممة ،وة بمممة اابةندكمممةر (مُل ِزمْ دانمممانى
ئة ازةكانيان ،زةطةر ئةو زةسةلةية كة بةرارس رِاويَذى تيَدا بة ئةنمدازان
كردوة لة سنوورى حمةالحيةتى خؤيمدا بمآ ،ئمةو كاتمة سةراشمكة لمةنيَوان
اابةندبوونء اابةند نةبووندا بة رِاى زشرينمةوة.
َكى خممراو وةرنممةطرتء (عممد إسممتبم ى همميض بةرارسميَك لممة ا)ممةو
وة كممةل
َةيتء خززايةتيىء ...
اايةو كارةكةى بؤ بةرذةوةنديية نةخسميىء بنةزال
هتممممدةكانىء ،بممممة سممممينةى فممممراوانء ِرةونممممتى جوانممممةوة ،طممممويَطرتء بممممؤ
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ايَش ممنيارو رِةخنممةء قسممةى هممةر كةس ميَكء ،بممة ئةزيممةتء بايممةث ايَدانممةوة
َسمةنطاندنيمان.
وةرطرتنيانء هةل
َممة
وة دةرنةضمموون لممة بازنممةى ئممةو زةرجانممة (ش ط ى كممة ئممةو كؤزةل
لةسممةريان ايَكهمماتوة ،واتممة :بةرنازممةو اممةيرِةوى نيَوخممؤ (ال م هجْ ال ظ امْ
َمة.
الااخل ي ى ئةو كؤزةل
وة ليَنرسممينةوةو سممزادانى سةرايَيممييكةرانء الدةرانء ،تةقممديركردنء
اادانتمدانةوةى ضاكةكماران ،ضونكمة:
 -1خواى بائدةسـتء دادطـةر (رـال راللـة) ثيَغةمبـةرى خاتـةم  دةدويَنـآء
دةفـــةرموآ[ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ] آل عمران ،واتة( :تؤ  -ئةى موحةممـةد!  -بـةهؤى
بةةةيي خواوة بؤيان –بؤ هاوةلَةكانت -نـةرمء نيـان بـووىة وة ئةطـةر قســة
رِة ء دلَـ ـرِة بووايـــةىة لـــة دةورت دةثـ ـرِذانة رـــا ليَيـــان ببـــوورةو داواى
ليَبوردنيان بؤ – لة خوا  -بكةوة لة كاروباردا رِاويَذيان ثآ بكةوة هةركات دلَت
ضةسثى لةسـةر برِياريَـكة ثشـــت بـة خـوا ببةسـتة – واتـة :ئـةجنامى بـدة-ة
بيَطومان خوا ثشـت ثآ بةستووانى خؤشــدةوآ).
 -2هةروةها خواى بةرةو مةةن فةرموويةتى ...[ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛﮜﮝﮞ ﮟ

...ﯙ] الـــمائدة ،واتــة ...( :ئينجــا بــةوة كــة خــوا ناردوويةتــة خــوارة
دادوةرييان لةنيَواندا بكةوة مةكةوة شويَنى ئارةةووةكانيانة لةرياتى هـةقيَك
كــة بــؤت هــاتوةة بــؤ هــةر كاميَــك لــة ئيَــوة –ئــةى ئؤممــةتان ! -ريَبــاةو
بةرنامةيةك ان داناوة.)...
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 -3هةروةها خواى بةرةو مةةن فةرموويةتى[ :ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ  ...ﰑ] الشورى .واتة( :را بؤئـةوةى رِابـرد بانطـةواة بكـة –يـانى:
خةلَك بؤ ئةوة بـان بكـة كـة لـةم سـوورِةتةدا باسـكرا-ة وةك فـةرمانت ثـآ
كراوةوة رِاوةستاو بةو مةكةوة دواى ئارةةووةكانيانة وة بلَـآ بـرِوام بـة هـةر
كتيَبيَك هةية كة خوا ناردوويةتة خوارآ – واتة :برِوام بة ئةســلَةكةيان هةيـة
نــةك بــةو حالَــةى ئيَســــتايانةوة كــة طــؤرِدراون-ة وة فــةرماب ث ـآكراوة كــة
دادطةرييتان لةنيَواندا بكـةم.)...
 -4ثيَغةمبــةرى خــوا  فةرموويــةتى...{ :اْلمُمْــــلِمُونَ عَلَــى شُـرُوطِهِمْ }...
رواه أبو او 3594 :و والتــرليي 1352 :وقـال التــرليي واأللبـان  :حمــن
َحيحو واتة( :مسـولَ انان بةطويَرةى مةررةكانيــان ثيَكةوة مامةلَـة دةكـةن
 .)...هةر كؤمةلَة مسولَ انيَك ئـةو مةررانـةى كـة لةسـةريان ريَـك كـةوتوونة
ثيَويستة ثيَيانةوة ثابةند بنءة بةثآى ئةو مةررانة بةيةكةوة مامةلَة بكـةنة
واتة :هةر كةسيَك مةررةكانى كةسيَكى قةبوولَــكردة دةبـآ ثيَيانـةوة ثابةنـد
بآءة بةثيَى ئةوة رِةفتار بكاتءة لـيَيان نةدات.
 -5هةروةها ثيَغةمبةر  فةرموويةتى( :كُـٌّل ُـمْ راعٍ وَكُـٌّل ُـمْ لَمْـؤولٌ عَنْ رعِيـتِهِ
 )...رواه البخاري 893 :و  5200ولملم1829 :و عن ابن عمر  .واتـة:
(هــةر كاميَــك لــة ئيَــوة –ئــةى مســولَ انان -ضــاوديَرةوة هــةر كاميَكيش ــتان
بةرثرسيارة بةرانبةر بةوانةى كة لةذيَر ضاوديَرييدان .)...
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رِوونكـردنةوة
ئــةم بنــةماى ضــوارةمة باســى بناغــةء ضــؤنيةتى كاروبــار بــةرِيَوةبردنى
سةركردايةتيى دةكاتة لة باةنةى ئةو كؤمةلَةدا كة هةلَيانبذاردووةة را ئيَ ـة لـة
دواةدة خاألدا ئةم بنةماية رِوون دةكةينةوةء دةتويَذينةوة:
َمميت سةركردايةتيى لة خودى خؤيدا:
يةكمة  :تؤكمم ةيىء توندوتؤل
مةبةستيش ان لة ريَكوثيَك بوونء توندوتؤلَيى سةركردايةتيىة رِةضاوكردنء لـة
خؤدا هيَنانة دية هةموو ئـةو سـي ةتء ثيَكهيَنــةرانةية كـة بـؤ سـةركردايةتييةكى
رةشــيدى ئيســالميي بــة مــةرج طــرياونء لــة دةقــةكانى (قورِئــانء ســوننةت)دا
ئاماذةيان بؤ كراوةة بؤ ويَنـة:
أ) خواى بةرةو مـةةن باسـى بـةنى ئيسـرِائيال دةكـاتة دةفـةرموآ[ :ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ]( )1واتـــــــــــة:
(لةنيَوياندا ثيَشـةوايانيَك ان بـؤ ط َيرِابـوون كـة بـة فـةرمانى ئ َي ـة ريَن ايييـان
دةكردنة بةهؤى ئةوةوة كة خؤرِاطربـوونء بـرِواى ثتـةوء دامـةةراويان هـةبوو
بةرانبةر بة ئايةتةكانى ئيَ ـة)ة ةانايااـان لةبـةر تيشـكى ئـةم ئايةتـةداة وةك
بنضينةيةكى شةرعيى طوتوويانة( :بِالصـبْرِ وَالْـيَقِنيِ تُنَـالُ اإلِلَالَـةُ فِـ الـدِّ نِ)ة
واتة( :بةهؤى ئارامطريىء برِواى ثتةوء دامـةةراوةوةة ثيَشـةوايةتيى لـة دينـدا
فةرِاهةم دآ)ة كـة ئـارامطريي (َـ )يـش ثةيوةنـديى بـة يـةنى كردةييـةوة
هةيــةة بـرِواى ثتــةوء دامــةةراو ( قــني)يــشة ثةيوةنــدى بــة يــةنى (نظــري)ء

1

المجدة٢٤ :

روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي

92

تيؤرييــةوة هةيــةة دةبــآ ئينســان لــةرِووى ةانيارييــةوة برِوايــةكى دامــةةراوء
ثتةوى هةبآء خؤى لةبـةر رِ شـناييدا ببينـآة نابـآ لةرةلـةرء دأل لـةدأل دانء
طومانى هةبآة دةبآ لةرِووى كردةييشةوة خؤرِاطرء ثشوودريَذ بآة ضةسـثاوء
دامةةراو بآة ئينجا بةكةلَكى بةرثرسياريَتى دآ.
ب) دوو كضةكةى ثيـاوة سـالَحةكة كـة ة ربـةى تويَـذةرةوةكانى قورِئـان دةلَـيَن
شوعةيب (عليه السالم) بووةة مائتيَك( )1ئاو دةدةنء مووسـا (عليهه السهالم)
دةضآ هاوكارييان دةكاتء مائتةكةيان بؤ ئاو دةداة دوايى كضةكان دةضنةوة
بــؤ بابيــان دةطيَرِنــةوةة ثاشــان يــةكيَكيان بةدوايــدا دآء دةيباتــةوة ئــةو
ثيَشـــنيارة بـــؤ بـــابى دةكـــات[ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ]( )2واتة( :يةكيَك لة دوو كضةكان طوتى :ئـةى بابـة!
بةكريَى بطرة  -بؤ شوانيى -ة باشاين كةسيَك كة تؤ بةكريَى بطرىة بةهيَزى
ئةميندارة)ة واتة كةسيَك بةكـةلَكى ئـةوة دآ تـؤ كـارى ثـآ بسـثيَرىة هيَـزى
هةبآء ئةمانةتيشى هةبآة هيَزى هةبآ بؤ ئةجنامـدانى كارةكـةة ئةمينـداريش
بآ بؤ ثاريَزطارييكردنىء ناثاكى تيَدا نةكردنى.
كةواتة دوو مةررى ديكةى بةرثرسيَتىة بريتـني لة هيَزء ئةمينداريَتى (القوة
واأللانة)ة ئةوة ضوار.
رـ) دواى ئـةوةى كـة ثادشــاى ميسـرة يوسـف (عليهه السهالم) بـان دةكـاتء
دةيــدويَنآء ثيَــى دةلَــآ ...[ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ]( )3واتــة ...( :تــؤ
 )1مائت :ئاذةأل.
 2القصص٢٦ :
3
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ئةمرِ ى ئيَ ة بـةرِيَزء ئةمينــدارى)ة يوسـف (عليهه السهالم) بـؤى ثيَشــنيار
دةكات[ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ]( )1واتــــة -( :مادام
تؤ مت انـةت بـة مـن هةيــةء تيَ رِادةبيــنى  -مـن لةسـةر خةةيَنـةكانى ةةوى
دابنـآة ضـونكة مـن ثاريَــزةرمء ةانــام)ة واتـة بـة ةاراوةى ئـةمرِ  :بــ كة بـة
وةةيرى ئابووريى يان وةةيرى دارايىة بةلَآ (يوسف) ئةو دوو سي ةتة لةخؤيدا
هةلَدةداو دةيانكاتة ثاساوى ئةوةى سةرثةرشتى عةمبارء خةةيَنةكان بكـاتة
كة بريتـني لةوةى :ثاريَزةرةء ةاناية.
كةواتة :ئيَ ة ليَرةدا طةيشتينة شة سي ةت بؤ سـةركردايةتييكردنة هةلَبةتـة
دةطوجنآ سي ةتى ديكة هةبن( :الص واليقنية القوة واأللانةة احلف وال لم).
دووة  :سمةراةرنممممممممممم ممتيى سمممممممممممممةركردايةتيىء زشممممممممممم مموورخؤريىء
ضاوديَريكردنى بؤ سةرجة ئؤرطمانء كارةكمان:
دةبــآ قيــادة سةرثةرشــتى تيَك ـرِاى ئؤرطــانء كاروبارةكــانى كؤمــةأل بكــاتءة
بياخناتة ذيَر ضاوديَريي خؤيةوةء ئاطاى ليَيان بآة ضـونكة مـادام لـة بةرانبةريانـدا
بةرثرسيارةة دةبآ مشووريان لـآ آـواة وةك ثيَغةمبةر  دةفـةرموآ{ :كٌُّل ُـمْ
مئُولٌ عَنْ رعِيتِهِ  )2(}...ديارة ضاوديَريي كـردن هـةر بـة قســة نييـةة
راعٍ وَكُلٌّ ُمْ لَ ْ
دةبآ بةكردةوة

ضـاوديَربآة رـا ئةطـةر هـةموومان بةطشـتيي بةرثرسـيار بـنية

ئةوة بيَطومان كةسيَك كة مسـولَ انان خؤيـان هةلَيبـذيَرن بـؤ بةرثرسـياريَتيىة بـة
تةئكيـد ةياتر بةرثرسيارةء دةبآ ةياتر ضاوديَريى بكاتء مشوور آوا.

1
2

وسف٥٥ :
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روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي

94

سممميَية  :بايةخمممدانى سمممةركردايةتيى بمممة تيَكمممرِاى ئةندازمممانى كؤزمممة ،
بةبمآ جيماوازيمى:
بايةخدانى سةركردايةتيى بة يةك بةيةكى ئةندامانى كؤمـةألة بـةبآ ريـاواةيىة
بـــة تةنطـــةوةبوونيانء خـــةم لـ ـيَ خواردنيـــانة بنةمايـــةكى ســـةرةكى كاروبـــار
بةرِيَوةبردنىء ئةركيَكى طةورةء طرنطـى سـةر شـانيةتىة ضـونكة -وةك طومتـان-
مادام لة بةرانبةرياندا بةرثرسيارةة وةك لة فةرموودةكةى ثيَغةمبةردا  هاتووة
مئُولٌ عَنْ رعِيتِــهِ  )1(}...واتـة( :ثيَشـةوا يـان سـةركردةة
{ ...فَالْإِلَامُ راعٍ وَ ُهوَ لَ ْ
ضــاوديَرةو بةرثرسياريشـــة بةرانبــةر ئةوانـــةى كـــة دةبــآ ضـــاوديَرييان بكـــاتء
لةبةردةســتيدان)ة بؤيــة دةبــآ ليَيــان بــآ خــةم نــةبآءة ئةوةنــدةى بــؤى دةلــوآ
بةتةنطيانــةوة بــآة ديــارة خــةم ليَخــواردنء طرنطــى ثيَــدانى ســةركردايةتيش بــؤ
ئةندامانة هةموو شتيَكء هةموو يةنيَك دةطريَتةوةة هةر لة ةانياريىء تيَطةيشـ ء
ئي ـــانء عةقيدةيانـــةوةة هـــةتا عيبـــادةتء ئـــةخال ء هةلَســـوكةوتى رِ ذانـــةى
شةخسيىء نيَو خيَزانء كؤمةلَطاء  ...هتد.
َدان بممؤ ضةسممممناندنى دادطممممةريى لممةنيَو (كؤزممممة دا لممة
ضمموارة  :ه ممةول
هةزوو ِروويةكممةوة:
كؤمةلَيَكى ئيسالميي ئاماجنى ئةوةيـة كـة دادطـةريى (العـدل) لـةنيَو كؤمـةلَطاء
رةماوةريشــدا بةطشــتيى بضةســثيَنآة ضــونكة ئــةوة ئامــاجنى كــارى ســةررةم
ثيَغةمبةرانى خواية عليهم الصـالة والمـالمة وةك خـواى بـةرةو مـةةن دةفـةرموآ:
[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

 1رواه البخاري )2558( :واللف لهو ولملم.)1829( :
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ﭛﭜ]( )1واتـــة{ :بيَطومـــان ثيَغةمبـــةرانى خؤمانــــ ان بـــة بةلَطـــة رِوونء
ئاشــكراكانةوة نــاردوونة كتيَــبء تــةراةوواان لةطــةأل نــاردوونة تــاكو خــةلَك
بةدادطةريى بةرِيَوةبضن }...ة دةرا بيَطومان ضـاكاء لةثيَشـا ثيَويسـتة كـة ئـةو
دادطةرييــة لــةنيَو ئةنــدامانى خؤيــدا بضةســثيَنآة واتــة :ئةطــةر ئيَ ــة دةمانــةوآ
دادطــةريى لــةنيَو هــةموو كؤمــةلَطاء خةلَكـدا بضةســثيَننية ديــارة لــةنيَو ئةنــدامانى
خؤماندا ةياتر مولزةمني كة ئةو دادطةريية بضةسـثيَننية كـة ئـةوة هـةم ئـةركيَكى
شةرعيى سةرشانيانةوة هـةم رِيَخؤشـكةرء ةةمينـة سـاةيَنةرى ئةوةشـة كـة لـةنيَو
كؤمةلَطاشــدا بةطشــتيى ئــةو دادطةرييــة بةرِيَوةبــةرنة هةلَبةتــة ئــةو بةرثاكردنــةى
دادطــةرييشة خــواى بــةرةو مــةةن بــة ثيَغةمبــةر  دةفــةرموآ كــة ب ــةرموآ:
[ﯹ ﯺ ﯻﯼ]( )2واتــة ...( :وة فــةرماب ثــآ كــراوة كــة لةنيَوتانــدا
دادطــةر ء دادطةرييتـان لةنيَودا بضةسـثيَنم )...ة سةررةم يةنء بوارة مادديىء
مةعنةوييةكان دةطريَتةوةوة ديـارة دادطـةريى موتلَـةقيشة تةنيــا هـةر بـة خـواى
دادطةر (رال راللة) ئةجنام دةدرآة بةئم ئيَ ة دةبآ ئةوةندةى بؤمان دةلـوآة
كردء كؤ بكةينء هةولَى بؤ بـدةينة وة لةبةرئـةوةى كـة نـاتوانني دادطـةريى بـة
رِةهايى بضةسثيَننية ماناى وا نيية لةو ئةنداةةية
دةكريَني.

1

احلد د25 :

 2الشورى15 :

كة لـة توانامانـدا هةيـة عـةفو
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ايَنجة  :غةمممؤريى قيمادةء بةتةنطمةوةبوونى بمؤ ضارةسمةرى كيَشمممةء
طرفتى ئةندازانى كمؤزة :
ســووربوونء بةتةنطــةوةبوونى ســةركردايةتيى بــؤ ضارةســةركردنى طرفــتء
كيَشـــةكانى ئةنـــدامانة يـــةكيَكى ديكةيـــة لـــة ئةركـــةكانى سةرشـــانىء نابـــآ
كةمتةرخةميى تيَدا بكاتة كوردةواريى خؤاان طوتوويانة( :بؤية ثيَتـدةلَيَم خالَـة
ضــؤلةكاب بــؤ بطــرى)ة بــةلَآ كةسـيَك كــة بةرثرســةة بؤيــة بةرثرســة كــة بةتةنــ
خةلَكةوةبآء بةدةم كيَشةء طرفتةكانيانةوة بضـآة هةلَبةتـة هةركةسـةء بةقـةدةر
خؤىء بةثيَى تواناى خؤى.
بةرثرسيَتيى لة ئيسـالمدا بريتيية لة ماندووبوونء رِةجندانى ةيـاترة هـةلَطرتنى
كؤلَى قورِسـاة نةك وةرطرتنـى ئي تياةى ةيـاترة وةك طـةليَك لـة بةرثرسـان تـةنها
بــةو بارةيانــدا ســةرجنى بةرثرس ـيَتى دةدةنة بؤيــة بــة ثيَضــةوانةى ئارِاســتةى
دةقةكانى قورِئانء سوننةتء عـادةتى ثيَشــينةى ضـاك انة لـةرياتى ليَرِاكردنـىة
ة ريش هـةولَى بؤ دةدةنء كوتةى بؤ دةكةنء بؤى رادةكةن!!
َمممدانى سمممةركردايةتيى بمممؤ دابينكردنمممى ايَداويسمممممتيية
نةنمممة  :هةول
زادديىء زةعنةوييةكانى ئةندازان:
هةروةها ئةركيَكى ديكـةى طرنطـيى سةركردايةتيى لة بةرانبـةر ذيَردةسـتانيداة
ئةوةيـــة كــة هــةولَ بــدا بــةثيَى توانــا ثيَداويســتيىء بةرذةوةندييــــة مادديـــىء
مةعنـةوييةكانيــان دابني بكاتة هةرضى لـة خيَـرء قـاةاجنى دنيـاء دوارِ ذيانــدايةة
لةطةلَياندا رِةضــاوى بكاتة هةر لة دةرس ثيَطوتنء ئامؤذطـارييكردنى رؤراورـؤرء
 ...هتــدةوةة بطــرة هــةتا طيَرِانــةوةء دةســتطرتنيان لــة هــةر شــتيَك كــة مايــةى
طوناهـــباريىء عةيبــدارييان بــآة ريَبــةريَكردنى هــةر ثيَويســتييةكيان كــة ديــنء
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ذينيان ثةكيان لةسةرى كةوتبآة هةلَبةتـة هةمــوو ئةوانة ة وةك طوتـ ان بةثيَى
توانــــاة ضـــونكة خـــواى بـــةرةو مـــةةن دةفـــةرموآ[ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝ]( )1واتة( :خوا لة هـي كةسـيَك داوا ناكـاتة مةطـةر ئـةوةى لـة توانايـدا
هةيـة).
حةوتة  :اابةنديت تةواو بة بنيينةى ِراويَذكردن بة ئةندازان:
ثابةندييش بة راويَذكردن (الـمشورة)ةوةة بة هةردووك رؤرى طشتى (شـورى)ء
تايبــةتيى (إستش ــارة)ةوةة بنةماي ـةكى ديكــةى كــاركردنى ســةركردايةتييةة ئــةو
بابةتــة ة ر هةلَــدةطرآة بــةئم ليَــرةدا ئــةو دةرفةتــةمان نييــة ليَكؤلَينــةوةى
تيَروتةسةىل لةبارةوة بكةينة بؤية بةم ضةند ئاماذة كورتة واةى ليَـديَنني:
 -1ئايمما ِراويَذ ايَكردنى سةركردة بة ئةندازان فممةرِزة يممان سمموننةتة؟
هةرضةندة لةوبارةوة تا رِاددةيةك مشتومرِ لـةنيَوان ةانايانـدا هـةبووةة بـةئم
دةبينني لة دوو ئايةتدا باسى رِاويَذ كراوة( :الشورى  38و آل عمـران )159ة لـة
ئايــةتى يةكةميانــدا خــواى بــةرة و مــةةن باســى ســي ةتى كؤمــةلَى مســولَ انان
دةكــاتء دةفــةرموآ[ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ] ( )2واتة( :وة ئةوانةى بةدةم بـانطى ثةروةردطاريانـةوة ضـوونء
نويَذيان بةرثاكردووةو كاروباريان لةنيَو خؤيانـدا بـة رِاويَـذةء لـةوةى ثيَ انـداون
دةبةخشــن)ة وةك دةبيــنني خــواى ثــةروةردطار (رــال راللــة) كاروبــار بــة رِاويَــذ
بـــةرِيَوةبردنى مســـولَ انانى خســـتووةتة نيَـــوان (نويَـــذ بـــةرثاكردنء مـــاأل
 1البقـرة286 :
 )2الشورى38 :
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بةخشني)ةوةة كة ة ر لة ةانايان دةلَيَن :مةبةستى ثيَى مـاأل بةخشـينى فـةرِةةة
واتة (ةةكات)ة كةواتة :ضؤن نويَذء ةةكات لةسةر مسـولَ انان فـةرِةنة كاروبـــار
بة رِاويَذ بةرِيَوةبردنيشيان لةسةر فـةرِةةة ئينجـا كـة بـة رِسـتةى نـاويى (اجلملـة
اإلسـمية) هيَنـاويَتى[ :ﮞ ﮟ ﮠ]ة واتـة كاروبـار بةرِاويَـذ بـةرِيَوةبردنى
مسولَ انان ة ر شتيَكى سةقامطريء ضةسثاوةء عادةتيان واية هةر بـةم شـيَوةية
كاروبارى خؤيان بةرِيَوةدةبةن.
لة ئايةتى دووةميشياندا خواى بةرةو مةةن فةرمان (ألـر) بـة ثيَغةمبـةر 
دةكـــــاتء دةفـــــةرموآ ...[ :ﭭ ﭮ ﭯﭰ  )1(]..واتـــــة ...( :وة لـــــة
كاروبــاردا( )2راويَــذيان ثــآ بكــة )...ة ئينجــا وةك ةانايــانى (أَــول الفقــه)يــش
طوتوويانة :مةطةر نيشانة (قر نة)يةك هةبآ كة نةهيَلَآة ئةطةرنا شيَوةى فةرمان
(َـيغة األلـر) لة ةمانى (عةرِةبي)دا هةر بؤ فةرِةبوون (وجوب)ة.
كةواتة بة سةرجندانى هةردووك رِسـتةى قورِئـانىة ة ر رِوونء ئاشـكرا بؤمـان
دةردةكةوآة كة لةرِاستيدا راويَذكردنى بةرثرسان بةوانةى كة لةذيَردةستياندانة
فةرِةة.
هةروةها بة سةرجندانى سـريِةء ذيانى ثيَغةمبةرى خوا ء ضوار ريَنشـينة
سةررِاسـتة هيدايةتدراوةكانى (ئـةبو بـةكرء عومـةرء عواـانء عةلــى) – خـوا
ليَيان راةى بآ-ة بؤمـان دةردةكـةوآ كـة هـي كـاريَكى طرنطيـان بـةبآ راويَـذء
مةشوةرةت كردن بة مسولَ انان نةكردووةة هةلَبـةتة هـى ثيَغةمبـةرى خـوا 
1

آل عمران159 :

 )2وشةى (األلر) كاروبارى رةن ء ئاشتيىء سياسيىء كؤمةئيةتيىء ...هتدة هةمووى دةطريَتةوة
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ئةطـةر (وحـ )ى بؤ هاتبـآة ئةوة ديارة كة( :ال إِجْتِهَـا َ فِ لَ ْـرِضِ النصِّ) يـان
ص)ة واتـة( :كؤشش كردن لة بةرانبةر دةقـى شـةرعييدا دروست
(فِـ لُقَابِلِ النـ ِّ
نييـ ـة)ة (شـ ــورى) رؤريَكـــة لـــة (إجتهـ ــا )ة كؤشـــش (إجتهـ ــا ) كـــردنء
راويَذكردنيش لة بةرانبةر دةقى شـةرعيىء (وحــ )دا دروســت نييـةء ناطوجنـآ
خواى بةرة ب ةرموآ :وا بكةن! بلَـيَى :راوةسـتة با راويَـذ بكــةينة داخـؤ بـزانني
بيكةين يان نةيكةينة شتى وا نيية! خواى بةرةو مةةن كة فةرمانى كـردة دةبـآ
ريَبــةرآ بكــرآة بــؤ اوونــة :لــة ئاشــتةوايى حودةيبيــةدا خــواى بــةرةو مــةةن
فةرمانى كردبوو كة هةنديَك ئـةوة بـة بةلَطــة ديَننـةوةة بـةئم نـاة خـواى بـةرةو
مةةن فةرمانى كردبوو بة ثيَغةمبـةر  كة دةبآ ئةو ئاشـتةوايية بكـرآة بؤيـة
ثيَغةمبةر  رِاويَذى بة كـةس نـةكردء طويَشـى نـةدا بـة موعارِةةةيـانة ئينجـا
ضؤن دةةانني ئةو ئاشتةوايية فةرمانى ثآ كرابوو؟ ثيَغةمبـةر  فةرموويةتى:
(إِِّن رَسُـولُ ا ِ وَلَمْتُ أَعْصـِيِهِ وَهُـوَ نَاَِـرِي)( )1واتـة( :مـن ثيَغةمبـةرى خـوامء
سةرثيَضيى فةرمانى ناكةمة خـوا سـةرم دةخـات)ة واتـة :خـواى بـةرةو مـةةن
فةرمانى ثآ كردووة كة ئاشتةواييةكة بكـاتة بةهـةرحاألة ئـةوة بـاسء خواسـى
ة رى دةوآة طــــرن ئةوةيــــة كــــة راويَــــذكردنى بةرثرســــان بةوانــــةى كــــة
لةبةردةستياننة قورئـانء سـوننةت دة لـةت لةسـةر ئـةوة دةكـةن كـة فـةرِةةو
فةرِةيَكى طةورةشة.

 )1رواه البخاري.)2732 – 2731( :
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 -2ئممة ازى ِراويَممذكردن بممؤ بممةرارس اابةندكممةر (مُل زِمَ ة يممممان هممةر
ئاطاداركةرةوة ( ُم ْعلِ َم ية؟
لةوبارةوة كة ئايـا ئـةجنامى رِاويَـذكردن بـؤ بـةرثرس ثابةندكـةرةة يـان هـةر
ئاطاداركةرةوةيـــة؟! كاتيَـــك رِاويَـــذ لةســـةر شـــتيَك دةكـــرآء دوايـــى ة رينـــة
برِياردةدةنة ئايا ئةو ئةجنامـة كـة ة رينـة برِياريـان داوةة ثابةندكـةرة بـؤ ئـةو
كةســةى كــة بةرثرســةة يــاخود هــةر بــؤ ئاطاداركردنةوةيــةتى؟ هةرضـــةندة
لةوبارةيةشةوة قسةء باس ة رنء مشتومرِى ة رى لةسةرةء ئيَسـتا

مشـتومرِ

لةوبارةوة نةبرِاوةتةوةة بةئم بةرِاستى من دواى رِامانء ليَكؤلَينةوةء ئـةةموونى
ة رة طةيشــتوومةتة ئــةو قةناعةتــةى كــة رِاويَــذكردن دوو رــؤرة :راويَــذكردنى
طشتيىء راويَذكردنى تايبةتىة بؤية منـيش ناومنـاون :راويَـذكردنء راويَـذثيَكردن
(الشورى واإلستشارة)(.)1
مةبةست ان لة رِاويَذكردنى طشتى ئةوةية كة مسولَ انان بةطشتى لـة شـتيَكدا
رِاويَذبكةنء سةررةميان تيَيدا بةشداربنة راويَذ ثيَكردنى تايبـةتيش ئةوةيـة كـة
بــةرثرس بةتايبــةت رِاويَــذ بكــات بــة كةسـيَك يــان ضــةند كةسـيَكة كــة ثســثؤرِء
شارةةان لةو بوارةداة يان نويَنةرء برِياربةدةستى خةلَكيَكن.
شــايانى باسيشــة لــة رِاويَــذكردنى طشــتيدا رِاى ة رينــة دةخيــواة بــةئم لــة
رِاويَذثيَكردنى تايبةتيدا رِاى خةلَكى شـارةةاء ثسـثؤرِ دةخيـواة بـؤ نــ وونة :كـة
ثيَغةمبةر  رِاويَذى كردووة لة رةنطى ئوحوددا بضـني بـؤ دةرةوة يـان لـةنيَو

 )1يةكيَك لة ةانايانى هاوضةر ثيَ واية بؤ يةكةجمار ئةو ةاراوةيةى بةكارهيَناوةة كة (الدكتور توفيق الشاوي)ية
لة كتيَبـى (فقه الشورى واإلستشارة) ا.
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شاردا مبيَنينةوة؟ ة رينة طوتوويانة با بضينة دةرةوة()1ة ضـوونةتة دةرةوةة وة
لة رةنطى (بـةدر)دا كـة راويَـذى كـردووة :بضـني بـةرةو دوذمـن يـاخود نةضـني؟
لةثيَشدا تةنيا هةر كؤضكةران قسةيان كردة بؤية هةر فـةرمووى( :أَشِيــرُوا عَلَـ
أَُّهَــا النــاسُ)()2ة واتــة( :رِاى خؤتــاب ثيَبلَ ـيَن ئــةى خةلَكينــة) بــةئم دوايــى كــة
سةعدى كـورِى موعـاة قسـةى كـردء طـوتى :وةك بلَيَـى مةبةسـتت ئيَ ةيـة ئـةى
ثيَغةمبةرى خوا؟ فةرمووى :بةلَآ .ئةورار طوتى :ئـةى ثيَغةمبـةرى خـوا! ئيَ ـة
لةخزمةتداينة فـةرموو .بؤضـى وا دةلَـآ؟ ضـونكة ئـةوان ة رينـةى خةلَكةكـةيان
ثيَكــدةهيَناء ئــةو ( )314كةســة كــة لةخزمــةت ثيَغةمبــةرى خــوا دا بــوونة
ة رينةيان ثشتيوانان (األنصار) بوونة بؤية ثيَغةمبةر  دةيةوآ بزانـآ داخـؤ
ة رينة دةلَيَن ضى؟ وة دواى ئةوةى ة رينة طوتيان با بضنية ئةورار ضووة ئـةوة
لة شتيَكدا كة بةطشتيى رِاويَذى تيَدا دةكرآ.
لة شتيَكدا كة بةتايبةتى راويَذى تيَدا دةكرآة بـؤ نــ وونة :دواى ئـةوةى كـة
ثيَغةمبــةر  دةضــآ بــؤ رــةنطى بــةدرة لــة شــويَنيَك بارطــةو بنــــة دةخــةنة
(احلَبـابُ بْنُ اْل ُم ْنيِر) كة يةكيَكة لة هاوةئنة دةلَآ :ئةى ثيَغةمبـــةرى خـوا! كـة
ليَــرة مــةنزلَ ان ط ــرتووةة ئــةوة وةح ــيى خوايــة (رــال راللــة)ة يــان هــةر رِاء
بؤضوونى خؤتةء تاكتيكى رةنطيية؟ ثيَغةمبـةر  دةفةرموآ :نةخيَر وةحيـى
خواى بةرةو مةةن نييةء هةر رِاء بؤضـوونى خؤمـةء تـاكتيكى رةنطييـةة دةلَـآ:
كةواتة ئيَرة با

نييةة با بطواةينةوة بؤ سةرآء بؤى رووندةكــاتةوة بؤضـى؟!

ئةويش بيـرورِايةكةى ثةسـند دةكـاتء دةفـةرموآ( :لَقَــدْ أَشَــ ْرتَ بِالــر ْأيِ)ة وة
( )1فَلَمْ َزَلْ النّاسُ بِرَسُولِ اللّهِ  اّليِ نَ كَانَ لِنْ أَلْرِهِمْ حُبّ لِقَاءِ الْقَـوْمِ) المـرية النبو ـة البـن هشـامو ج)3( :و
ص.)15( :
 )2المرية النبو ة البن هشام ج)2( :و ص.)333 – 332( :
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دةطواةنـةوة بؤ ئـةوآ( .)1ليَرةدا ثيَغةمبـةر  نةي ـةرموو :ئـةرآ خةلَكينــة!
ئيَوة راتان ضيية؟ ضونكة (احلَبّـَابُ بْنُ اْل ُمنْـيِر) ثياويَكى ثسثؤرِء شــارةةاية لـة
كاروبارى رةنطيداة ئةو كارة

ثيَويستى بة ئةهلى خؤى هةية .هةروةهـا رارى

وا هةبووة تةنيا مةشـوةرةتى بة ئةبو بةكـرء عومـةر – خـوا ليَيــان راةى بـآ-
كردووة()2ة وة رــارى وا هــــةبووة راويَــــذى كـردووة بـة كةنيــزةكيَــك()3ة وة
راريَكيـان بــةس راويَــذى بــة عــةلــىء ئوســامةى كـورِى ةةيـــــــــد كـــرد -
خوا ليَيان راةى بآ.-
بةلَآ لـة مةسـةلةى راويَـذ ثيَكردنـداة لـةرياتى راى ة رينـة بـريورِاى ثسـثؤرِء
شارةةايان دةخوا .ئيَستا ئةطةر ئيَ ة دةربارةى نةخؤشييةك قسـة بكـةينة ئايـا
دةبآ بلَيَني :ئةرآ خةلَكينة راتان ضيية؟ يان دةلَيَني :ئـةرآ ثزيشـكةكان راتـان
ضيية؟ ديارة قسةى ثزيشكيَك دةخيوا نةك هى هةةار كـةس .يـان ئةطـةر بلَـيَني:
ئةرآ دةبآ (فاعال) (مرفو ) بآة يان (منصـوب) بـآة يـان (جمـرور)؟ ناخيةينـة
دةنطدانةوةة ضـونكة قسـةى هـةموو خـةلَكى دنيـا بةقـةدةر قسـةى ةانايـةك لـة
(ريَزمانى عةرةبي)دا ناخيـوا.
 -3دةقمممةكان بمممؤ همممةركا لمممةو دوو ِرايمممة دةرفمممةت دةرِةخسممميَنء و ِريَمممى
زشتوزرِيان هيَشتووةتةوة:
ثيَويستة ئةو راستيية بطوترآ كة بةرِاستى هـةم دةقـةكانى قورئـانء هـةم
سريِةى ذيانى ثيَغةمبةرى خوا ء ضوار خةلي ة راشيدةكانيشـى –خـوا ليَيـان
 )1هةمان سةرضاوةة ج)2( :ة ص.)334( :
( )2قَـالَ ابْنُ عَباسٍ :فَلَما أَسَرُوا األُسَارَى قَالَ رَسُولُ اللِهِ  ألَبِى بَ ْرٍ وَعُمَرَ :لَا تَرَوْنَ فِى هَـ ُؤالَءِ األُسَـارَى؟)...
رواه لملم.1763 :
 )3وةك لة رووداوى ئي كدا هاتووة
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راةى بآ-ة بـؤ هـةركام لـة دوو رايـةكان –واتـة بـة ثابةندكـةر (لُلزِلَـة) ةانينـى
(شــــورى)ة يـــان بـــة ئاطاداركـــةرةوة (لُ ْلِمَــــة) ةانينـــى-ة بـــوارء دةرفـــةت
دةرِةخسيَننء ريَى مشتومرِيان هيَشتووةتةوةة مةسةلةكةيان بة روونى يـةكاليي
نةكردووةتةوة! بةئم بيَطومان بةلَطةكانى بـة (لُلْزِلَــة) ةانينـى بـةهيَزترن  .مـن
ثيَم واية حيك ةتى ئةو حالَةتة

ئةوةية كة مسـولَ انان لـةو بـوارةدا دةسـتيان

كراوة بآ و بة ض يةكدا ثيَيان وابوو بةرذةوةندييان ضاكا ديَتةدىة وا بكةن ,لة
حالَيَكدا كة مت انـةء بـاوةرِى تـةواويان بـة عـةق ء ةانيـاريء ئـةةموونء تـةقواء
ئيخآلسى بةرثرسةكةيان هةيةة با ليَي بطةرِيَن ئاةادء سةرثشـك (خمتـار) بـآ لـة
هةلَبذاردنى ئـةو رايـةدا كـة ثيَـى راسـتاء ثةسـندترةة بـةئم ئةطـةر لةبـةر هـةر
هؤيةك بآ وا نةبوو و ئةو مت انـةيان بـؤ دروسـت نـةبووبووة بـا لةسـةرى بكةنـة
مــةرج كــة نابــآ لــة مةســةلة طشــتييةكاندا لــة راى ة رينــة دةربضــآة بــا بلَ ـيَن:
دةخيةينة دةنطدانةوة داخؤ كام راية يةنطرى ةياترة!
لةرِاستيدا ئةطةر بلَـيَني :ثابةندكـةر (لُلْــزِلَة)بـوونى ئـةجنامى راويَـذ مـافيَكى
رةواى خةلَكء كؤمةلَطاية لةسةر بةرثرسـانة مةطـةر خؤيـان دةسـتبةردارى بـنة
ســةررةم دةقــةكان ثيَكــةوة كؤدةبنــةوةة ضــونكة دةلَــيَني :ئــةو دةقانـــةى
ثابةندكـةريى ئةجنامى راويَـذ دةطةيةنـنة مةبةست ثيَيـان حالَـةتى ئاساييةة ئةو
دةقانة

كة وادةطةيـةنن ئـةجنامى راويَـذ تـةنيا ئاطاداركـةرةوة بـآة مةبةسـت

ثيَيان حالَةتى نائاسايىء تةناةولكردنى خةلَكة لةو مافةيـانة لةبةر ةيَدة بـاوةرِء
مت انةيان بة بةرثرسةكةيان.
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َكى خراو وةرنةطرتنى قيادة لة ا)ةواايةكةى بؤ دابينكردنى
هةنممتة  :كةل
بةرذةوةنديية تايبةتييةكانى:
بةرثرس دةبآ ئةو بةرثرسياريَتييةى وةريطرتوةة بة ئةمانةتى بزانآء دلَنيابـآ
كة ئةوة سـثاردةيةكةء ثيَـى سـثيَردراوةة نـةك ثيَيوابـآ غةني ةتيَكـة كةوتووةتـة
دةستىء بؤ خؤىء بؤ ئةوةى كة كةي ى ليَبآة بةكارى بهيَنآ.
بة حةقيتةت ئةمة

خةسلَةتيَكى ديكةى طـةورةء طرنطـى بةرثرسـة لـة كـارى

ئيسالمييدا بؤية سوودى خراث وةرطرتنى كاربةدةستة لةو كارء ثلةوثايةيـةى كـة
ثيَى سثيَردراوةة رـا ض بؤخـؤى ض بـؤ كـورِء كـ ء خـزمء عةشـريةتء  ...هتـدىة
شتيَكى خـراثء قةدةغةيـة و مايـةى طوناهــبارييء عةيبدارييـة .بةسـةرهاتى ئـةو
هاوةلَ ـة (إِبْ ـنُ اللتْبِي ــة) كــة ثيَغةمبــةرى خــوا  نــاردبووى بــؤ كؤكردنــةوةى
ةةكاتء لة ثـةناى ئةوةشـدا ديـارىء بةخششـى لـة مسـولَ انان وةرطرتبـووءة كـة
طةرِايــةوة ةةكاتةكــةى تةســلي ى شــويَنى خــؤى كــردء طــوتى :ئــةو ةةكاتــة هــى
ئيَوةيـةة ئةوة

كـة بـةديارى وةريطرتبـووة طـوتى :ئةمـة

ديـارىء بةخششـةء

دراوة بةخؤم! ئينجا ثيَغةمبةرى خوا  كة ئـةوةى ةانـى ضـووة سـةر مينبـةرء
وتارى داء رةخنةى توندى لةو رةفتارة طرتة فةرمووى :ئايا ئةطةر لـة مـالَى بـابى
دابنيشــتباية هــي كــةس خــةئتء ديــاريى بــؤ دةهيَنــا؟!! لــة ثــةناى ئــةو كــارة
ئيسالمييةداية كة ديارييان بؤ هيَناوةة كةواتة نابآ بة هى خؤى بزانآ.
بةرِاســتى ئــةو رووداوة طــةورةترين ثةنــدء عيربِةتــى لــةوبارةوة تيَدايــةة كــة
بةرثرسان دةبآ ئاطادارى خؤيان بنء لة ثةناى ديندا دنيا نةخؤنة لة ثةناى كـارة
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ئيســالمييةكةيانداة بـــةهرةى شةخســـى بـــؤ خؤيــان يـــان بـــؤ دةوروبةرةكـــةيان
وةرنةطرن(.)1
ئينجا بيَطومان طوري

لة بن دنيـا راخس ء ةياد لة ثيَويســت بايـة ثيَـدانىة

لة هةموو كةس ناشريينةة بةتايبةت لـة مشـوورخؤرانء كاربةدةسـتانى ئيسـالمية
ناشرييناء دةيَوترة .ئةو وتةية

ُل خَطِيئَـ ٍة)ة واتة:
كة دةلَآ( :حُبُّ الدُّ ْنيَـا رَ ْأسُ ك ُّ

(خؤشويستنى دنيا سةرى هةموو طوناهـيَكة)ة هةتا بلَيَى مانادارء روانة .هةروةها
دنيــا بةكةمطــرتن (الزهــد)يش لــة هــةموو كــةس هــةر رــوانء دلَطــريةة بــةئم لــة
بةرثرسـانء حوك رِانـان رواناء شرييناة .بة دةقى فةرمايشتى ثيَغةمبةرى خـوا
 دنيا بةكةمطرتنة مايةى خؤشويساانى مر ظـة لة يـةن خـواى بيَويَنـــة (رـال
راللة)ء لة يةن خةلَكيشـةوة .ثيَغةمبةر  دةفةرموآ{ :إِزْهَدْ فِ الدُّ ْنيَـا ُحِبُّـكَ
اللهُو وَازْهَدْ فِيمَـا عِنْـدَ الناسِ ُح ُِّبكَ النـاسُ}( )2واتـــة( :لـة دنيـادا ةاهيـد – دنيـــا
بةكةمطـر  -بةة خوا خؤشى دةويَىة ضاوت لةو شتانة نةبآ كة لة ى خةلَكنء بـآ
تةما بةة خةلَكيش خؤشى دةويَى).

 )1ئةمة دةقى بةسةرهاتةكةية{ :إِسْتَ ْمَلَ رَسُولُ اللهِ  رجُال لِنْ الْأَسْدِ ُقَالُ لَهُ إبْنُ الل ْتبِيةِ -قَالَ عَمْرو وَابْنُ
أَبِ عُمَرَ :عَلَى الصدَقَةِ-و فَلَما قَدِمَ قَالَ هَيَا لَ ُمْ وَهَيَا لِ أُهْدِيَ لِ قَالَ فَقَامَ رسُولُ اللهِ  عَلَى الْمِنْبَـرِ فَحَمِـدَ
الل هَ وَأَ ْثنَى عَلَيْهِ وَقَالَ لَا بَالُ عَالِلٍ أَبْ َثُهُ فَيَقُولُ هَيَا لَ ُمْ وَهَيَا أُهْدِيَ لِ أَفَلَا قَ َدَ فِ بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِـ بَيْـتِ أُلِّـهِ
حَتى َ ْنظُـرَ أَُهْـدَى إِلَيْـهِ أَمْ الا؟  }...رواه البخـاري)6636( :و ولمـلم 1832 :واللفـ لـه عـن أبـ حُمَيْـدٍ
الماعدي .واتة( :ثيَغةمبةر  ثياويَكى لـة هـؤةى ئةسـد دانـابووة بةرثرسـيَتيى كؤكردنـةوةى ةةكـاتى ثـآ
سثاردبووة ناوى إبْنُ الل ْتبِية بووة را كة طةرِايةوة طوتى :ئةوة ةةكاتةكةية هى ئيَوةيةة ئةوة دياريية دراوة
بة من .ثيَغةمبةر  ضووة سةر مينبةر سوثاسء ستايشى خواى كرد –واتة وتـارى دا ء دوايـى فـةرمووى:
بؤضى كارمةنديَك من دةينيَرم دوايى دةلَآ :ئةوة هى ئيَوةيةء ئةوة بة ديارى دراومةتآة ئةدى بؤ لـة مـالَى
بابى ياخود لة مالَى دايكى دانةدةنيشت با تةماشاى كردبا داخؤ دياريى بؤ ديَنن يان نا؟!).
 2رواه ابن لاجه )4102( :عن سهل بن س د الماعدي و وَححه األلبـان .
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ئينجا ئةطةر مر ظـ دينى بة دنياى خؤى بدات كةودةنيىء نةفاميى بـآة ديـارة
كة دينى خؤ بة دنياء بةرذةوةنديي غةيرى خؤ دانة ئةوثةرِى نـةفامييء بةهةلَـةدا
ضوونة!
رةمحةتى خوا لة ثريةميَردى شاعري كة طوتوويةتى:
تةما وةك ئاوى سويَرى دةريــاية
هةر دةخيؤيتــةوة ء تةسةلالت ناية
نؤية  :طويَطرتء بؤ رةخنة ء ايَشنيارةكانى ئةندازان ء بة سمينةى فمراوان
ء رةونمتى جوانممةوة وةرطرتنيممان:
يةكى ديكة لة خةسلَةتة طةورة ء ثيَويستةكانى بةرثرس لة ئيسـالمداة ئةوةيـة
كة بة دلَيَكى طةورةء سينةيةكى فراوانء رةوشتيَكى روانـةوةة طـوآ بـؤ رةخنـةء
ثيَشنيارء تيَبينييةكانى هةر كةسيَك بطرآة بة ريَزء حورمةتء طرنطى ثيَدانيشـةوة
ليَى وةربطرآة ثاشان بة ويذدانـة هـةلَيان بسـةنطيَنــآة هةرضـى هـة ء ضـاك بـوو
ليَيان هةلَبذيَرآء ليَيان بةهرةمةنـد بـآ .وةك خـواى بـةرة و مـةةن فةرموويـةتى:
[ ...ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ]( )1واتة ...( :را موذدة بدة بة بةندةكابة ئةوانةى
كة طوآ بؤ هةموو قسةيةك رادةطرنة ثاشان دةكةونة شويَن ضاكاينىة ئا ئةوانـة
كةسانيَكن كة خوا ريَن ايي كردوونة وة ئا ئةوانةن عاقلَ ةندان).
هةموو كةسيَك ثيَويستى بـة ئاطاداركردنـةوةء تيَبينـىء ثيَشـنيارء ئامؤذطـاريى
هةر هةيـةة هي كةسيَك نيية لة سةرووى رةخنة ليَطريانةوة بآ.
1

الزلر18/17 :
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ئينجا بيَطومان مر ظ هةتا ةياتر جبوولَآة ةياتر دةطوجنآ طري دةى هةلَـةء ثةلَة
ببـآ .ئةو كةسة هةلَة ناكـات كـة هـي ناكـات! بؤيـة بـةرثرسة بـة حـوك ى كـارء
ثلةوثاية كةى لـة هـةموو كـةس ةيـاتر ثيَويسـتى بـة ئاطاداركردنـةوةء ئامؤذطـاريى
كــرانء رةخنــة ل ـيَطريان هةيــةة بطــرة هةركةس ـيَك بةرِاســتيى لــة مانــاء ئامــاجنى
بةرثرسيَتى لة ئيسالمدا حالَى بووبآة نةك هةر بة سينطى فـراوانء رةوشـتى بـةرة
ثيَشواةيى لة رةخنةء ثيَشـنيارى خـةلَكى دةكـاتة بـةلَكو ة ريـش ثيَـى خؤشـحاأل
دةبآء مةمنوونى خاوةنةكةشيان دةبآ .ئةوةتا عومـةرى كـورِى خـةتتاب – خـوا
ليَى راةى بآ  -لةمبارةوة ئـةم وتـة بـةرةء شـريينةى طوتـووة( :رَحِـمَ ا ُ الْـرَءاً
أَهْدَى إِلَ ُعيُوبِ )()1ة واتة( :رةمحةتى خوا لةو كةسة بآ كة ناتةواوييةكانى خؤمم
بة ديارى بؤ دةنيَرآ).
بةلَيَ تؤى بةرثرس ثيَتخؤشة سةرآ لةطةلَت ضؤن بآة لةطةأل خوار خؤشـت وابـةة
وة ثيَتخؤشة خوار خؤت لةطةلَت ضؤن بآة لةطةأل سةرةوةى خؤشت وابة.
دةية  :اابةنديت زوو بة زموو بمةو بةرنازمة ء امةيرِةوةوة كمة همةزوو اليمةك
لةسةرى ريَككةوتوون ء بةو زةرجانةوة كة لةسةريان ايَكمهاتوون:
ثابةنديى بةو مةررانةء بةرنامةء ثـةيرِةوةوة كـة ئـةو كؤمةلَـة لـةنيَو خؤيانـدا
لةسةريان ريَككةوتوونة ئةميش يةكى ديكةيـة لـة خةسـلَةتة بـةرةء ثيَويسـتةكانى
بةرثرسـانء مشــوورخؤران لــة كــارى ئيســالميداة ضــونكة بيَطومــان – وةك ثيَشــا
بااانكرد -هي كؤمةلَيَك بةبآ بةرنامةء ثةيرِةويَكى راستء روون ناطاتة ئامـانجة
وةك خواى بةرةء بيَويَنـة فةرموويـةتى ...[ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ]
 )1أَول الدعوة ص.)102( :
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ال ــمائدةة واتــة ...( :بــؤ هــةركاميَك لــة ئيَــوة بةرنامــةء ريَباةيَك ــان دانــاوة )...ة
(شِـرْعَة) بةو ريَيـة دةلَيَن كة خةلَك ئاوى ليَوة ديَنآ لـة كـانىة (لِ ْنهَــاج)يـش واتـة
ريَيةكى روونء ر شن كـة طـرآء طـؤألء تـاريكى تيَدانةبــآة ئينجـا ديـارة وا لـة
مر ظى بةرثرسء مشـوورخؤر ضاوةرِآ دةكرآة كة لة هةموو كـةس ضـاكاء ةيـاتر
لــة بةرنامــةء ثةيرِةوةكــةى تيَطةيشــتبآة لةسةريشــى ثيَطةيشــتبآة ثيَشــيةوة
ثابةنــدبآة بؤيــة بــةهي ش ـيَوةيةك دانء سةرثيَضييـــكردنى ل ــآ ناوةش ــيَتةوةة
هةلَبةتة قسةء كردار لةيةك ريابوونيش لة هةموو كةسدا شتيَكى بيَــزراوء خراثـةة
ئينسان قسةى روانء كردةوةى خراث بآ خراثةة بةئم لة كةسيَكدا كـة خـؤى بـة
ضاوسا ء ثيَشرِةوى خةلَكى دةةانآة بيَزراوترء خـراثاةة خـواى دادطـةريش (رـال
راللة) ة ر توند سةرةةنشتى ئةو كةسانةى كردووة كة شارةةاى كتيَبء بةرنامةى
خــوانة كةضــى قســةيان ضــاكء ثاكــةة كــردةوةء ثــةريَزيان خــراثء ثيس ــةة وةك
دةفـــــــــــــةرموآ[ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ
ﮮ]( )1كــة مةبةســت ث ــآى روولةكةكانــةة واتــة( :ئايــا ئيَــوة خةلَك ــى بــة
ضاكةكاريي رادةسثيَرنء خؤتان لةبيـردةكةن لة حالَيَكـدا كـة كتيَبــى – خـوا – د
ةخويَننـةوة؟ ئايا نافـامن؟).
عارةبيش لةوبارةيةوة ثةنديَكى روانيـان هةيــة كـة دةلَـآ( ::لَـنْ وَعَـ َ بِقَ ْولِـهِ
اَاعَ كَال ُلهُو وَلَنْ وَعَ َ بِ َمَلِهِ نَفَيَتْ سِهَا ُلهُ)ة واتة( :هةركةسيَك بة قسة ئامؤذطاريى
خــةلَك بكــاتة قســةكانى تــةنيا قســةى رووتــنء ةايــةدةبنة بــةئم هةركةس ـيَك بــة
كــردةوةى ئامؤذطــاريى خــةلَك بكــاتة تريةكــانى نيشــانة دةثــيَكنء قســةكانى
ليَوةردةطرييَن).
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شايانى باسيشــة كـة بةسـةرهاتى مووسـا (عليـة السـالم)ء خضـر  كـة لـة
فةرمايشتى ثيَغةمبةر دا ناوى بة ( خضـر) هاتووةء لـة كـوردةواريى خؤمانـدا
ثيَى دةلَيَني( :خدرى ةيندة)ة بةلَطةيةكى طةورةء طرن هـةية بؤ ئةو مةسـةلةيةى
ئيَ ــةة ضــونكة :كاتيَــك مووسـا داواى لــآ دةكــاتء دةلَــآ ...[ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ]( )1واتة ...( :ئايا بةدوات بكةومء لةطةلَت تاوةكو لـةو
ةانيارييةى فيَرتكراوة فيَرم بكةى؟)ة ئةويش (خضـر) ثيَى دةلَآ :ناتوانى .مووسـا
دةلَآ :إنشاء ا دةتـوابة خضـر دةلَـآ ...[ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ]( )2واتة...( :دة باشة ئةطـةر بةدوام دةكةوىة هـي شـتيَكم ىلَ
مةثرســةة هــةتاكو بؤخــؤم بــؤتى بــاس نةكــةم)ة واتــة :لــةخؤوة رةخنــة مــةطرةء
ثرسيار مةكة .ئةو مةررـةى لةسـةر دادةنـآة ديـارة مووسـا (عليـة السـالم) راةى
دةبآ لةسةر مةررـةكانىة دوايـى سـآ رـاران مةررةكـة دةشـكيَنآةرارى يةكـةم
داواى ليَبوردن دةكاتةرارى دووةم داواى ليَبوردن دةكاتء دةلَـآ ...[:ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ]( )3واتــة...( :ئةطــةر ئــةجمارة –
واتة رارى سيَيةم – دةربـارةى هـي شـتيَك ثرسـيارم لــآ كـردى – واتـة ئةطـةر
ئةجمارة مةررةكةم شـكاند  -تؤ بؤت هـةية هاورِيَيــةتيم نةكــةى)ة ئينجـا رـارى
سيَيةم كة دةيشكيَنآة بةندة سالَحةكة دةلَـآ ...[ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

1

ال هف٦٦ :

2
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3
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ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ] ( )1واتة ...( :ئةوة كـاتى ليَـك ريابوونـةوةى مـنء
تؤيـة – تةواو سآ رار مةررةكةت شكاند .)-
بةلَآ ئةمة ئةوةى لـآ وةردةطريآة كة هةر كؤمةلَـة خةلَكيَك يان دوو كةس يان
ةياترة كة لةسةر كؤمةلَيَك مةرجة يـان لةسـةر مـةرريَك يـان ةيـاتر ثيَكـةوة كاريَـك
دةكةنة لةسةر هةردوو ثيَويستة كة ثابةنـد بـن بـةو مةررةوةةكـة مةررةكـةيان
شــكاندة كةواتــة بؤيــان هةي ــة ئــةو طريَبةســتةى نيَوانيــان هةلَوةش ـيَننةوة .ئــةم
بةسةرهاتة ضاكاين بةلَطةى ثيَويستبوونى ثابةنديية بةو مةررانة (شروط)ةوة كة
دوو يةن لةسةريان ريَكدةكةونة ضونكة مووسـا (علية السالة) اثـا راةيبـوون بـة

مةررةكانى خضـرة هـةر راريَـك مـةرريَكى شـكاندبآة داواى ليَبـوردنى كـردووةء
عوةرى هيَناوةتةوةة دووبارة ئامادةيي خؤى ثيَشانداوة كة بةو مةررانةوة ثابةند
بيَتةوة كة ثيَشا لةطةأل خضر لةسةريان ثيَكهاتوون.
يازدةيمممممم ممة ء دوازدةيممممممممة  :ليَنرسمممممم ممينةوة ء سممممممممزادانى الدةران،
اادانمتدانةوةى طويَمرِايمةمن
بــةلَآ ئــةم دووانــة ة دوو بنــةماى ديكــةى طــرن ء دوو خةس ـلَةتى طــةورةى
هةركةسيَكن كة ضـاوديَريىء سـةرثةرشتياريى كاروبــارى ئيســالمىء مسـولَ انانى
بة ئةستؤوةيةة ضونكة هةبوونى ليَثرسـينةوةء سـزا بـؤ دةرء سةرثيَضييــكةرانة
وةفاء تةقديـرء ثاداشـت بـؤ ضـاكةكارانء بةقســةكةرانة ويَـرِاى ســزاء ثاداشــتى
خـــواى بـــةرة و مـــةةن لـــة دوارِ ذدا – ســـزاء ثاداشـــتى خـــوا هـــةر هةيـــة –
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كاريطةرييـةكى طةورةى هةية لة كةمكردنةوةى خراثـةء دانء ةيـادكردنى ضـاكةء
ثابةندييـدا.
خواى كاربةرآء دادطـةريش (رـال راللـة) كـة بـة مةدحكردنـةوة بةسـةرهاتى
(ذوالقرنني)مان بـؤ دةطيَرِيَتـةوةة لةسـةر ةمـانى ئـةو ثادشـاء حوك رِانـة ثةسـندء
ستايشكراوةة باسى ئةوة دةكات كة سياسةتى مامةلَـةكردنى لةطـةأل ضـاكةكارانء
خراثةكارانـداة هـةر بـةو شـيَوةية بــووة كـة طوتــ ان :سـزاى خراثـةكاران بــدات و
ثاداشتى ضاكةكارانيش بداتـةوة .خـواى بـةرة و مـةةن دةفـةرموآ ...[ :ﭭ ﭮ
ﭯﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ]( )1واتة ...( :طوتـ ان :ئةى ذوالقرنني! بـؤت هةيـة خـةلَكى سـزابدةىء
بؤشــت هةي ــة ضــاكةيان لةطةلَــدا بكــةى –واتــة دةســتت كراوةيــة بــؤ ضــؤنيةتى
مامةلَةكردن لةطةأل خةلَكى ئةو وئتانةى كة تؤ ئاةاديـان دةكـةىء دةياخنةيـة ذيَـر
ركيَ ى خؤتةوة -ة  -ذوالقرنني  -طـوتى :ئينجـا هةركةسـيَك سـتةم بكـاتة ئـةوة
ئيَ ــة ســزاى دةدةينةدوايــيش دةطيَرِدريَتــةوة ى ثــةروةردطارىء ئــةويش بــة
ئاةاريَكى بيَـرِةةا سـزاى دةداة بـةئم هةركةسـيَك ئي ــانى هـةبآء كـردةوةى ضـاك
بكاتة ئةوة ضاكاين ثاداشتى  -ى خوا  -بؤ هةيةة ئيَ ة لة يـةن خؤمانـةوة
قســـةيةكى ئاســـانى لةطـــةأل دةكـــةين – هـــةر نـــةبآ سـتايشــــيَكى دةكـــةينة
دةستخؤشييةكى ليَدةكةين .)2() -
1

ال هف88 :

2

ليَـرةدا ريَى سةرنج ئةوةية – وةك لة شويَنى ديكة طوتوومة  -ذوالقرنني( )2بةراورد دةكات لةنيَوان ستةم

(ظلـم)ء برِوا (إ ـمان)داة نةك كوفرء ئي انة نالَآ (أَلا لَنْ كَفَـرَ) ضونكة لةكاتيَكدا شـةريعةتى خـوا حـاكم دةبـآة
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را بةهةرحاأل ديارة ذوالقـرنني سياسـةتةكةى وابـووةة دةلَـآ هةركـةس ضـاكة
بكات ئيَ ة سوثاسى دةكةينء دةستخؤشيى ليَدةكةينء خوا ثاداشتى بداتـةوةة
ئةوة كة ستةمء خراثة بكاتة ئةوة ئيَ ة سزاى دةدةين لةسةر ستةمةكةى.
شايانى باسيشة كة مةبةست لة هةركام لة ليَثرسينةوةء سزاو وةفـاء تةقـديرء
ثاداشــتة ة ر شــت دةطريَتــةوةة هــةر لــة سةرةةنشــتء طلــةيىء رةخنــةة يــان
سوثاس ــكردنء مــةد ء ستايشــةوة بطــرةة هــةتا هــةموو ثلــةء رؤرةكــانى ســزاء
ثاداشتى مةعنةويىء مـادديى كة لة باةنةى فراوانى شةريعةتـدا ريَيان دةبيَتـةوةو
دةبنــة مايــةى طيَرِانــةوةى خــةلَكى لــة خراثــةء دانء سةرثيَضــىة هــةلَنانيانء
هاندانيان بةرةو ضاكةء خيَرخواةيى.
بة تةئكيـد ثيَغةمبـةرى خـوا

 وةك ضـؤن لـة هـةموو بوارةكـانى ذيـانء

طوةةرانـ اندا ضاكاين ثيَشـةواء سةرمةشت انةة لةو بوارة طـرن ء هةستيارةشـداة
بة هةمان شيَوة ثيَويســتة ورد ورد سـةرجنى سـريِةء سـوننةتى ئـةو ةاتــة بـةرةة
بــدةينة تــاكو ليَــى فيَــربني كــة ضــؤن ضــؤنى بــةهؤى هــةموو رــؤرء ش ـيَواةةكانى
ليَثرسـينةوةء سـزاو ثاداشــتدانةوةء تةقـديرةوةة خـةلَكى بــةرةو ضـاكةء تاعــةتء
ثاريَزكاريي هان بدةين.
لة كؤتايي ئةم بنةمايةشدا خستنةرِووى دوو ئاطادارى بة ثيَويست دةةاب:
ريَطا دةدا خةلَك كوفر هةلَبذيَرآة ريَى كـوفر دةداة ضـونكة كـوفر ثةيوةنـديى بةبريوبؤضـوونء عـةق ء ئـريادةى
ئينسانةوة هةيةة ثاشان دةطوجنآ خةلَكى هةنديَكى كافر بآء هةنديَكى مسولَ ان بآء ثيَكـةوة بـذينة بـةئم
ئةوةى كة ريَى ثيَنادرآ لة شةريعةتى خواداة بريتيية لة ستةمة ضـونكة هةميشـة سـتةمى سـتةمكارانة لةسـةر
حيسابى ستةمليَكراويى ستةمليَكراوانء بةشخوراوانةة بةئم دةطوجنآ كابرا كافر بآء ئةوي ديكة ئي انـدار بـآء
ثيَكةوة بذينة بؤية ةانايانى ئيسالم ة ر روانيان طوتووة( :قَـدْ َدُومُ الْمُلْـكُ لَعَ اْل ُفْـرِو وَال َــدُومُ لَـعَ الظٌّــلْمِ)ة
واتة( :سةلَتةنةتء دةسةئتى سياسىة لةطةأل كوفر بةردةوام دةبآة بةئم لةطةأل سـتةمدا بةردةوام نابآ).
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 /1بــةثيَى ئايــةتى[ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ]( )1واتــة( :خــوا لــة هــي
كةس ــيَك داوا ناكــات مةطــةر ئــةوةى كــة لةتوانايـ ــداية  .)...هةرضــةندة بابــاى
بةرثرس كؤمةلَيَك ئةركى طـةورةء طرنطـى لةسـةر شـاننة بـةئم بيَطومـان مـادام
كةمتةرخةميـى نةكاء توانـاى خؤى خةرج بكاتة لةسـةر ئةجنام نةدانى هةنـديَك
لة ئـةركء كارةكانى كة برِستء تواناى بةسةرياندا ناشكآء بـؤى هةلَناسـوورِيَنة
طوناهـبار نابآة نابآ هي كةسيش هةر لةخؤوة لة باباى بةرثرس بـةبيانوو بـآة
هةميشة بؤى لة بؤسةى رةخنة ليَطرتنء طلةييء طاةندة ليَكردندا بـآ! ئةطـةرنا
كابرا قةت دةرناضآ.
 /2هــةروةها بــةثيَى بنضــينةى (الغُــرْمُ بِالْغُـنْـــمِ)ة واتـــة( :لــة بةرانبـــةر ةةرةرداة
ئينسـان دةبآ قاةانج بكات) .باباى بةرثرس ثيَويستة بـة ئةنـداةةى بـارطرانيىء
ئةركى سةرشانىة مافة مادديىء مةعنــةوييةكانيشى لةبةرضـاو بطــرييَنة دةبـآ
لة يةن ئةندامةكانيةوة ة ر ضاك فةرمانبةريي (اإلطاعـة)ى بـؤ بكـرآء هاوكـاريى
بكــــرآة ئةطــــةرنا بــــةرثرس هةرضــــةندة ة ر ليَهــــاتووء ليَـــربِاو بــــآء هــــي
كةمتةرخةمييشى نـةبآة مـادام خةلَكةكـة بـة قسـةى نـةكاء هاوكـاريى نـةكاتة
هيضى بؤ بةهي ناكرآ.
رِ ذيَك كابرايةك لة باةارِى كوفة يةخةى (عةىل)  -خوا ليَى راةى بـآ -طـرتء
رةخنةي ليَطرتة طوتى :لةسـةردةمى (ئـةبو بـةكر)ء (عومـةر)دا وابـوو ء وابـووة
بةئم ديارة تؤ ضاكى ليَ ناةانى بؤيـة حــاأل وا ء حيسـاب واة (عـةلي)

 -خـوا

ليَـى راةى بآ  -طوتى :وانييـةة بـةئم هـى وةك مـن لـة خزمـةتى (ئـةبو بـةكر)ء
(عومةر)دا بوونة بةئم ئيَستا هى وةك رةنابت لة خزمةتى مندايـةة (ئـةوةتا لـة
باةارِدا شـةرِم ثيَـدةفر شى)ة ئيشـةكةم ضؤن بؤ برِوا؟!
1

البقـرة286 :
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بنةمـاى ثيَـنجـةم
بةرثرسياريَتيى ئةميـر و بةرثرساني ديكـة
بةرانبـةر بة ئةندامـان و دابيـنكـردنى
مافـةكانيان بةطويَـرةى توانايـان لة هـةموو
روويَكـةوة ،بة سـينةفراوانيـيةوة طويَطرتنـيان
بؤ ثيَشـنيار و طـلـةيـى و رةخنـةكـانيان.
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بنـةماى ثيَنجـةم
بةرثرسياريَتى ئةمـري و بةرثرساني ديكة بةرانبةر بة ئةندامان ء دابينـكردنى
مافةكـانيان بةطويَـرةى توانايـان لة هةموو روويَكـةوة ،بة سـينةفراوانيـيةوة
طويَطـرتنيان بؤ ثيَشـنيار و طلـةيى و رةخنـةكانيان
هممةركا لممة ئةزيمممر وةك كةسممى يةكممة ء سممةرجة بةرارسممانى ديكممة ،
هةركةسة لةقةدةر خؤى لمة همةزوو روويَكمةوة بمةايَى توانايمان بةرانبمةر بمة
َسممؤزيان بمء
ئةندازان بةرارسيارنء ايَويستة بة جيمدديى زشمموورخؤرو دل
لة هةزوو بوارو اليةنةكانى ديءء ذينيانممداء ،خؤيمان لمة كةزتةرخمةزيى لمة
بوارى دابينكردنى زافةكانيانمدا بناريَزن.
هممةروةها ايَويسمممتة بممة سممينط فراوانييممةوة  -ويَ مرِاى راويَممذايَكردن -
َمممةتيى
طمموآ بممؤ ايَشمممنيارو طممم)ةيىء رةخنممةكانيان بطممرنء ،بيَزاريممىء سةغ)
دةرنةبرِنء ،هةزيشمة ئةو قسمممةيةى عوزمةرى كمورِى خةتتمما – خمموا لمميَى
خيْ َطِْفيكُ مِْْإنَْْلمَْْتقُولُ وهَ اَ ْ،الْ
رازى بيَت  -يان لة طويَدا بزرينطميَتمةوة( :الْ َ
َمميَء
َْمْْنَقبَل هَ اْمِ ْ كُمْ ( ، 1واتمة( :ئيَموة ئةطمةر قسممةى همةَ نةل
خيْ َطِْفي َاِْإنْْل
َ
خيَرتان ايَوة نيةو ،ئيَ ة ئةطمةر وةريمنةطريء بآ خيَريمء .
بةم ايَويسمتة قسمةى همةَ طموتءء رةخنمةطرتءء راسمتكردنةوةكممة ،
بةريَمزو حورزةتمةوةو بة نميَوازيَكى راسمتء طو ماو بيَمت.
ضونكمة:

 )1ماحض الصواب يف فضالئل أميار الامؤمنني عمر بن اخلطلب ،ج ،)2( :ص.)601( :
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 -1خواى كـاربةرآ روو لة بـرِواداران دةكـاتء دةفـةرموآ[ :ﮬ ﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ] التوبـــةة واتـــة( :رِةوانـــةكراويَكتان لـــة
خؤتـــان بــؤ هــاتوة هــةر شـــتيَك مايــةى نارِةحــةتيتان بيَــت لةســةر دلَــى ة ر
قورسـةة لةسةر خيَرو ضاكـةتان سـوورةة بةرانبةر بة برِواداران ميهرةبانء بـة
بةةةيى ية).
 -2ديـــارة ثيَغةمبـــةري خـــوا  ثيَشــــرِةوو سـةرمةشــــتى مســــولَ انانة
بةطشــتىء بةتايبــةت بــةرثرسء مشــوورخؤرانيانة وةك خــواى بــةرة و مــةةن
فةرموويةتى[ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ] األحــزاب .واتــة( :بيَطومــان لــة ثيَغةمبــةرى خــوادا
سةرمةشتيَكى باشتان هةيةة بؤ هـةر كاميَكتـان بـة ئوميَـدى (بـةةةيى) خـواو
(ثاداشـتى) ر ذى دوايى بـآء ة ر يادى خوا بكـات).
 -3ثيَغةمبةرى خوا

 فةرموويةتى( :الدِّ نُ النصِـيحَةُو قُـلْــنَا لِــمَنْ؟! قَـالَ

لِلِهِ وَلِ ِـتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمةِ اْل ُممْلِمِنيَ وَعَالتِهِمْ) رواه لمـلم )55( :عـن تــميم
الــداري  .واتــة( :ديــن دلَســــؤةيية()1ة طومتــان – هاوةلَــة بةرِيَزةكـــان لــة
ثيَغةمبةر  يان ثرسى - :-دلَسـؤةيىء بةتةنطةوةبوونء ثةر شـيى  -بـؤ
كآ؟! فةرمووى :بؤ خـواو بـؤ كــتيَبى خـواو بـؤ ثيَغةمبـةرى خـوا  و بـؤ
ثيَشـةوايانء مشـورخؤرانى مسـولَ انان و بؤ تيَكرِاى مسـولَ انان بةطشـتى).
 ) 1لة كـوردةواريي خؤمانـدا دةلَـيَن :نةسـيحةتى كـردة بـة مانـاى ئامؤذطـاريى (لوعظـة) بـةكارى ديَـننة بـةئم
(نصيحة) لة ةمانى عةرةبيدا بة ماناى دلَسؤةيىء بآ خةوشيىء بةتةنطةوةبوون دآ.
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 -4هةروةهـا فةرموويـةتى( :لَا لِـنْ أَلِيــ ٍر َلِـى أَلْـرَ اْلمُمْـلِمِنيَ ثُـم الَ َ ْجهَـدُ لَهُـمْ
وَ َنْصَحُ إِالِ لَمْ َ ْدخُـلْ لَ َهُمُ الْجَنـةَ) رواه لمـلم)142( :و عـن ل قـل بـن مـارو
واتة( :هـةر ئةميـر "بةرثرس"يَك كارى مسـولَ انان بةئةستؤوة بطرآة ثاشان
خؤيـــان بـــؤ مانـــدوو نـــةكاتء بؤيـــان دلَســـــؤة نـــةبآة لةطـــةلَيان ناضيَتــــة
بةهةشــتآ).
 -5هـةروةهـا فةرموويةتى( :الّلهُـم لَـنْ وَلِـىَ لِـنْ أَلْـرِ أُلتِـى شَـ ْيئًا فَشَــق عَلَـ ْيهِمْ
شقُقْ عَلَيْـهِ وَلَنْ وَلِـىَ لِنْ أَلْرِ أُلتـِى شَـ ْيئًا فَرَفَـقَ بِهِمْ فَارْفُـقْ بِهِ) رواه لملم:
فَا ْ
( )1828عن عائشة را ا عنهاة واتـة( :ئةى خواية! هةر كةسـيَك شـتيَك
لة كاروبارى ئؤممـةمتى كةوتـة دةسـت و لةسـةريان تونـد بـوو "بـة ناهــة "
تؤ لةســةرى توند بـةة وة هـةر كةســيَك شــتيَك لـة كاروبـارى ئؤممــةمتى
كةوتـة دةستء لةطةلَـيان ميهرةبان بووة تؤ لةطةلَـى ميهـرةبـان بة).
 -6خواى كاربـةريَش (رـال راللـة) فةرموويـةتى[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ...
ﭛ] اإلســراءة واتــة( :وة قورِئااــان بــة شــيَواةيَكى هــة دابةةانــدوةوة
هةقيش ان تيَـدا نارد تـة خـوار )...ة كةواتـة :هةقبيَـذيى ضـةندة طرنطـةة بـة
شـيَواةى هـة ء ضـاك طـوتنيشـى هيَنـدة!
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رِوونكـردنةوة
َسم ممؤزيىء بةتةنطمممةوةبوونى
يةكمممممة  :سم ممؤزو بمممةزةيىء امممةرش ء دل
َداني ممان بممؤ دابينك ممردنى زافممة
بةرارس ممان بممؤ ئةنممدازانى ذيَردةسممتيان .هةول
زمممممادديىء زةعنةوييمممممةكانيان فمممممةرِزة و بمممممة كةزتةرخمممممةزيى تيَداكردنمممممى
طوناهمبمار دةبممء:
ديارة لةوبارةشـةوة بةلَطـة ة رنة ض لـة ئايةتـةكانى قورئـانء ض لـة دةقـةكانى
سوننةتداة بؤ نـ وونة:
 /1خــواى بــةرةو بــآ ويَنــة لــةبارةى ثيَغةمبــةرى خاتةمــةوة  فةرموويــةتى:
[ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ]

( )1

وةك دةبيـنني خواى بةرة و مةةن ثيَغةمبـةرى خـؤى لـة بـوارى ضؤنيــةتى
هةلَسوكةوتء هةلَويَستى لةطةأل مسولَ انانى شويَنكةوتوويداة بة ضوار سـي ةت
وةسف دةكات:
أ[ -ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ] هـةر شــتيَك مايــةى نارِةحــةتىء ئــاةارى ئيَوةبــآ
ثيَــى ناخؤشــةو لةســةر دلَــى قورســةة واتــة :بــة نارِةحةتييــةكانى ئيَــوة
نارِةحةتء بة خؤشـييةكانتان بةختـةوةرو ئاسوودة دةبآ.

1

التـوبة١٢٨ :
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ب[ -ﯖ ﯗ] ســوورء مكــورِة لةســةر بةرذةوةندييــةكانتانء
سوودو قاةاجنتان .واتة :هةميشـة بةتةنطتانةوةيةو سةرطةرمى ئةوةيـة كـة
خيَرو خؤشىء بةرذةوةندييـةكانتان بؤ دابنيء دةسـتةبةر بكات.
رـة د [ -ﯘ ﯙ ﯚ] بةرانبـةر بـة بـرِواداران ميهرةبـانء بـة
بةةةيىء ثةر شـةة ديارة كةسيَكيش خاوةنى ميهرةبـانىء بـةةةيىء ثةر شـى
بــآة بــة هــةموو توانــاى هــةولَى ئــةوة دةدات كــة هــة ء مافــةكانى ئةوانــةى
بةرانبـةريان ميهرةبانء بة بةةةييةة دابني بكاتة بةختةوةرو ئاسوودةى دنياو
سـةرفراةو سةربةرةى دوارِ ذيـان بكات.
سةررةم مسولَ انان لةسةريان ثيَويسـتة ضاو لة ثيَغـةمبةرةكةيـان بكـةنء
بيكةنة سةرمةشـقء ثيَشرِةويانة بةتايبةت مشـوورخؤرو بةرثرسـانيان كـة بـة
ريَنشنيء مرياتطرى ثيَغةمبـةر  دادةنريَن.
 /2هةروةهـا ثيَغةمبـةرى خوا  لةوبارةوة فةرموويـةتى( :لَـا لِـنْ أَلِيــ ٍر َلِــى
أَلْـرَ اْلمُمْلِمِنيَ ثُم الَ َ ْجهَـدُ لَهُـمْ وَ َ ْنصَـحُ إِالِ لَـمْ َ ْدخُــلْ لَ َهُـمُ الْجَنـةَ)( )1كةواتـة:
دلَسـؤةىء بةةةيىء ثةر شـىء بةتةنطــةوةبوونى بةرثرسـان بـؤ مسـولَ انانء
هةولَــدانيان بــؤ دابينكردنــى مــا ء بةرذةوةندييــةكانيانة فــةرِةةو ئــةركيَكى
شـــةرعيى سةرشـــانيانةة بـــة كةمتةرخـــةميى تيَـــداكردنى دووضـــارى ســـزاو
ليَثرسـينةوةى خواى بةرة و مةةن و بطرة بيَبةشـكران لة بةهةشت دةبن!
َسمممممممؤزيى بةرارسممممممانء فةرزانبممممةران بممممؤ يةكممممدى ايَويسممممتة و
دووة  :دل
َ انةتييمةكةنمميانة:
سمةنطى زةحةكى زسممول

1

رواه لمـلم)143( :و عن ل قل بن مـار.
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مر ظى مسولَ ان لة هـةموو حــائندا ثيَويسـتة راسـتء سـا ء دلَسـؤة بآةبـةئم
بيَطومان بؤ كةسانى مشوورخؤرو بةرثرسة ئةو سي ةتانة ثيَويستانة هةروةها بؤ
مسولَ انان لةنيَو خؤيانداو بؤ مامةلَةكردنيان لةطةأل بةرثرسانياندا.
بةلَطــةى ئــةوة كــة طوتـــ انة ة ريَــك لــة ئايةتــةكانى قورئــانء دةقــةكانى
سوننةتنة بؤ نـ وونة:
 /1خواى ثةروةردطار (رال راللـة) دةفـةرموآ[ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ]( )1واتـة( :ئةى ئةوانةى ئي انتـان هيَنـاوةة ثاريَز لـة
خوا بكةنء لةطةأل راستاندا بن) .ديارة راستكردن (َِدْق)يش بةرهةمء ةادةى
ثاريَزكاريى (تَقْوَى)يةوة مر ظيش هةتا راست (ََـا ِقْ) نـةبآ ناطوجنـآ بضـيَتة
ريزى راسـتان (ََا ِقِني)ةوة!
شـايانى باسيشـة كة راست (ََا ِقْ) بوون ضةمــكء واتايةكــةى فراوانــاة
لة راسـتطؤيى (ََا ِقُ الْقَوْل)ة راست بـوونة دةروونء دةرء قســةء كـردةوةء
...هتدة دةطريَتةوة.
 /2خواى بةرةو مةةن دةفـةرموآ[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ]

( )2

واتـــة( :ثةيامـــةكانى ثـــةروةردطارمتان ثيَرِادةطةيـ ـةبة وة مـــن دلَســـؤةيَكى
ئةمين ــدارتاب) .كــة ديــارة ئةمــة قســـةى (هــوود)ة (عليــة الســالم) لةطــةأل
طةلةكةى (عـاد)دا .بةئم بيَطومان دلَسؤةىء ئةمينداريى بؤ خةلَكة خةسـلَةتى
تيَكــرِاى ثيَغةمبــةران (علــيهم الصــالة والمــالم) ء شــويَنكةوتووة رةســةنء
راستةكانيانةة لةطةأل خةلَكيـدا.
1

التوبة١٩٩ :

2

األعراف٦٨ :
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 /3ثيَغةمبةرى خوا  فةرموويةتى{ :الدِّ نُ النصِيحَةُو قُ ْلنَا لِمَنْ؟! قَالَ لِلِهِ
( )1

وَلِ ِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَألئِمـةِ اْلمُمْلِمِنيَ وَعَالتِهِمْ)

وةك دةبيــنني ثيَغةمبــةرى خــوا  دينــداريىء مســولَ انةتيى مســولَ انانى لــة
دلَسؤةى ء ساغىء بةتةنطةوةبوون بؤ خواء كتيَبةكةىء ثيَغةمبةرةكةىء ثيَشـةواو
بةرثرسانء سةررةم مسولَ اناندا كورتكردووةتةوة.
كةواتة :هةركام لة بةرثرسانء خةلَكى مسولَ ان بةطشتىة لةسـةريان ثيَويسـتة
وةك ئةركيَكى بنةرِةتيى دينداريىء مسـولَ انةتييان كـة ثـا خـوا (رـال راللـة)ء
قورئانء ثيَغةمبةر ة بؤ يةكدى دلَسـؤةو غـةرؤرو بـة ثـةر

بـنء بـة تـةن

بةرذةوةنــديى يةكدييــةوة بــنة ئنجــا وةك ثيَشــايش بااــانكردووةة بريتييــة لــة
دوورخستنةوةى ةيانةكانء دابينكردنى سوودةكان .
هةلَبةتــة بابــاى بــةرثرسء كاربةدةســتيش بــة حــوك ى ثلــةو ثايــةو ثيَطــةو
ئةركةكــةى ثيَويســتة (بــةثيَى توانــاى) بــؤ هــةر ضــاكةو خيَريَــك سةرمةشــقء
دةستثيَشـــخةر بـــآة لـــة بةرانبـــةرةكانى ضـــاكا بـــآة لـــةوان دلَســـؤةترو بـــة
تةنطـةوةبووترو غةرـؤرتر بآ.
سمميَية  :بةرارسمممان دةبمممآ نمممةر و نيمممان ء زيهرةبمممان ء خؤنرِةفتمممار بمممء،
خؤيمان لة زبريمى ء ئةزيةتدانى ذيَردةسمتانيان بنماريَزن:
نةرمىء ميهرةبانىء رووخؤشىء قسةخؤشىة ضةند خةسلَةتيَكى طرنطى مر ظى
مســولَ اننة هــةر كةسـيَك بــآء هــةر ثيَطةيــةكى هــةبآة بــةئم بيَطومــان بــؤ بابــاى
كاربةدةستء بةرثرسة هةركام لةم خةسلَةتانة يةكجار طرن ء ثيَويسـ ة ضـونكة

1

رواه لملم )55(:عن تـميم الداري .
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بــة دةقــى قورئــان بــةبآ ئــةم خةس ـلَةتة ثةســندانةة لــة كارةك ــةيدا نــةك هــةر
سـةركةوتوو نـابآة بطرة دووضـارى شكسـتيَكى طةورة دةبآ!
وةك خواى بةرة و مةةن بة ثيَغةمبةرى كؤتايىء سـةروةرمان ى فةرمووة:
[ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ  )1(]..واتة( :بةهؤى بةةةيى خواوة بؤيـان نـةرمء
نيان بووىة وة ئةطةر قسة ةبرو دةلَرِة بووايةى لةدةورت دةثرِذانة دةرا ليَيــان
ببـوورةو داواى ليَبوردنيان بؤ – لة خوا  -بكـةو لة كاروبـاردا راويَذيان ثآ بكـة).
كةواتة :تةنانةت ثيَغةمبـةرى خاتةمء سةروةريش  بـةهؤى نـةرم و نيـانىء
ميهرةبانىء خؤشرِةفتـارييةكةيةوةة توانيويـةتى هاوةلَـة بـةرِيَزو دلَسـؤةةكانى لـة
دةورى خؤى كؤبكاتةوةو بهيَلَيَتـةوةة ئةطةر دلَرِة ء قسـةةبرو ضـىء ضـى بووايـةة
هاوةلَةكانى لة دةور نةدةمان!
ثيَغةمبـةرى خوا  لةوبارةوة فةرموويةتى( :اللّهُم لَنْ وَلِىَ لِنْ أَ ْلرِ أُلتِـى شَــ ْيئًا
( )2
فَشَـق عَلَيْهِمْ فَاشْـقُقْ عَلَ ْيهِو وَلَنْ وَلِىَ لِنْ أَ ْلرِ أُلتـِى شَـ ْيئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُـقْ بِهِ)

ئنجا طومانيشى تيَدا نييـة كة دوعاو ثارِانةوةى ثيَغةمبةرى خوا  طرياية.
َميى ئةندازان بؤ
َسمؤزى ء ريَز و خؤنةويسمتى ء طويَرِايةل
ضوارة  :دل
بةرارسممممانيان ،لةطممممة همم ممةقبيَذى ء تيَبينممممى ء سممممةرن ء ِرةخنةطرتنممممدا
تيَكمناطيمرآ:
بةلَآ مـةرج نييـة هةميشـة دلَسـؤةىء دةربرِينـى ريَـزو خؤشةويسـتىء طويَرِايـةلَى
كردنى ئةندامان بؤ مشوورخؤرو بةرثرسانيانة بريتى بآ لة بيَـدةنطىء قسـةنةكردنء
1

آل عمران١٥٩ :

2

رواه لملم )1828( :عن عائشـة را ا عنها.
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رةخنة نةطرتن! بةلَكو طةليَك رارانء لة شويَنى خؤيداو بة شـيَواةى شايستةةقسـةى
هــة كــردنء تيَبينــىء ســةرنجء رةخنــةطرتنة مايــةء بةلَطــةى دلَســؤةيىء ثــةر ء
بةتةنطــةوةبوونى خــةلَكء ئةندامانــة بــؤ مشــوورخؤر و بةرثرســانيانة ثيَشــينانيش
روانيـــان طوتــووة( :د ســـت ئـــةو كةســـةية دةتطريـــةنآ و دوذمـــن ئـــةو كةســـةية
دةختةنيَنآ).
هةربؤية عومةرى كورِى خةتتاب – خوا ليَى راةى بـآ  -قسـةى هـة طـوتنى
خةلَكء طويَطرتنء وةرطرتنى بةرثرسانى بة مايةى ضـاك بـوونى كؤمـةلَطاى مسـولَ ان
داناوةة ثيَضةوانةكةيشى بة ثيَضةوانـةوة.
ديـارة ثيَغةمبةرى خوا  كة فةرموويةتى{ :أَفْضَـلُ الْجِهَـا ِ كَلِمَـةُ عَـ ْدلٍ عِنْـدَ
سُ ْلطَانٍ جَائِرٍ}( )1ويستوويةتى مسولَ انانى ئؤممةتى هانبدات بـؤ هةقبيَـذيىء بـويَريى
لة بةرانبـةر نةك تةنيـا بةرثرسانى ئاسـاييـداة بطرة بةرثرسء حوك رِانانى ستةمكارو
بةةةبرو ة ريشـداة ئاشكراشة كة هةقبيَــذيىء فـةرمان بـة ضـاكة كـردنء ريَطريـى لـة
خراثة كردنة لةطةأل هةموو حوك رِانء كاربةدةستاندا هـةر خيَـرو ضـاكةيةو ثاداشـتى
هةيةة بةئم بؤية هةقبيَذيىء بويَريى لة بةرانبةر بةرثرسء كاربةدةسـتانى سـتةمكارو
ردا بة طةورةترين رؤرى تيَكؤشانء ريهاد دانراوةة ضونكة مةترسيى طةورةى هةية
بــؤ ســةر خاوةنةكــةىة بةثيَضــةوانةى بةرثرســانى ديكــةوةة كــة بــة ســوثاسء ريَــزو
خؤشحالَييةوة رةخنةو تيَبينىء سـةرجنى خـةلَكى وةردةطـرنء بـة ديـارىء خـةئتى
دادةنيَن!

ايَنجممممم ممة  :قسممممم ممةى هممممم ممةَ طممممم مموتء ء خسممممم ممتنةرِووى رةخنمممممممة ء
ايَشمنيارةكمان ،بة ِرَيمز ء حورزةت ء بة ئةدةبمى نمةرعييمةوة:
ئةوة بزانن كة ئيسالم هةموو شتةكانى هةر شـتةى لـة شـويَنى خؤيـةتىء وةك
دةلَيَن( :لِ ُلِّ لَقَامٍ لَقَالٌ)ة واتة( :بؤ هةر كاتيَكء ريَطةيةك قسةى خؤى هةية) .كـة
 )1رواه أبو او  )4344( :وابن لاجـه )4011( :عن أب سـ يد اةُـدْرِي و وقال األلبـان َ :حيح.
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دةلَيَني :دةبآ لة ى بـةرثرس قسـةى هــة بطـوترآء رةخنــة بطـريآة مانـاى وا
نيـية بيَـرِيَزء بآ حورمةت بنية كة دةشلَيَني :دةبآ ريَزى ليَبطرينة مانـاى وا نييــة
هـة نةلَيَـني.
ئيَ ة وةها لة ضةمكء واتاى ريهاد حالَى بووينة واتة :سةرء مالَى خؤ بةخشـني
لةثيَنـاوى خواى بةرة و مـةةن داة وة لـة شـةرِء رـةن لـة بةرانبـةر بـآ برِوايـانء
كافرانداة بةئم ثيَغةمبةر  دةفـةرموآ :طـةورةترين رـؤرى ريهـاد ئةوةيـة كـة
قسةيةكى حة بكةىة حةقيَك كـة ثيَويسـت بـآ بطـوترآة لـة ى دةسـةئتداريَكى
س ـتةمكار .وةك لــة فةرموودةيــةكى ديك ــةدا ثيَغـةمب ــةر  هــةر لةوب ــارةيةوة
الشهَدَاءِ حَمْزَةُ بـن عَبْـدِ اْلمُطلِـبِو وَرَجُــلٌ قَــامَ إِلــى إِلَــامٍ جَـائِ ٍر
دةفةرموآ( :سَيِّدُ ُّ

فَـــأَلَرَهُ وَنَهَـــاهُ فَقَــــتَلَهُ)( )1واتـــة{ :طـــةورةى شـــةهيدان (حـــةمزةي كـــورِى
عةبدولـ وتةلليب)ةة وة ثياويَكة هةلَدةستآ لة ى ثيَشةوايةكى ستةمكار فـةرمانى

ثيَدةكات بة ضاكة و ريَطريى ليَ دةكات –لة خراثة-ة ئـةويش دةيكـوذآ}ة مانـاى
واية دةطوجنآ مر ظ لة طوتنى حةقيَشـدا سـةرى خـؤى لةسـةر دابنـآة رـا طـوتنى
حة لةو ريَيةدا طةورةترين ريهادةة ئةطـةرنا مـادام هـي ئـةركت نةكةويَتةسـةرة
هي ئاةايةتى نيية.
قســةى هــة طــوتن لــة ى حــوك رِانء كاربةدةســتانى مســولَ انانة ئــةركيَكى
طـةورةى سةرشــانى مسـولَ انانةة تةنانــةت ئةطـةر ئــةو حـوك رِانء كاربةدةســتانة
ستةمكارء خويَنرِيَذيش بن! بؤية دةفةرموآ :قسةى هة طـوتن لـة ى حـوك رِانى
ستةمكار طةورةترين ريهادةة ضونكة مةترسـيى تيَدايـةة ئـةدى ئةطـةر سـتةمكار
نــةبووة دةبــآ هــةقى ثيَن ــةلَيَى؟ هــةردةبآ بيلَيَــىة بــةئم ديــارة ئةطــةر لــة ى
1

رواه احلاكم وقالَ :حيح اإلسنا (.)1
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حوك رِانى ستةمكار ثيَويست بوو هة بلَيَىة ئةوة لة ى دةسةئتداريَكى ضـاكةكار
كة ضاوى لة ستةم نييةة هي ئاةايةتيى تيَدا نيية و ضاكا فـةرِةء ثيَويسـتة! وةك
عومةرى كورِى خةتتاب دةي ةرموو( :خؤشةويستاين كةس لة م ئةو كةسـةية كـة
كةموكوورِييةكانى خؤمم ثيَشاندةدات).
ئةبو بةكر  -خوا ليَى راةى بيَت  -يةكةم ر ذ كة هةلَبذيَردراء وتاري داة طوتى:
(فَ ـإِنْ أَ ْحمَ ـنْتُ فَ ـأَعِينُونِ و وَإِنْ أَسَ ـ ْأتُ فَقَوِّلُــونِ )()1ة واتــة( :ئةطــةر ضــاكةم كــرد
هاوكــاريم بكــةنة ئةط ــةر خراثةشــم كــرد ء رييــةكتان لــة من ــدا بين ــى راســتم
بكةنةوة).
ر ذيَكيـان عومـةرى كـورِى خـةتتاب  -خـوا ليَـى راةى بيَـت  -لةكاتيَكـدا كــة
بةطشـتى قسـةى لةطةأل مسـولَ اناندا دةكردة ئةم وتوويَـذةى بوو لةطــةأل ثيــاويَك
لة مسـولَ اناندا:
الد ْنيِــا هَ َــيَا
ت ِب َر ْأسِـ ِإلَـى ُّ
{َ -ا لَ ْشَــ َر اْل ُممْـ ِل ِمنيَ! لَـاذَا َتقُولُـو َن لَـ ْو ِللْـ ُ
(وَأَلَالَ رَ ْأسَــهُ)؟!
 فَقَـامَ رَجُلٌ( )2فَقَالَ :كُـنا نَقُولُ بِالميْفِ كَـيَا (وَأَشَـارَ إِلَى القَطْعِ)و فَقَالَ عُمَـر :إِ ـايَ تَ ْـنِ ؟! قَـالَ :نَ َمْ إِ ـاكَ أَ ْعنِـ بِقَ ْولِ . فَقَالَ عُمَر :رَحِمَــكَ ا ُو اْلحَمْـدُ لِلِـهِ الِـيِي جَ َــلَ فِـ رَعِيتِـ لَـنْ إِذا تَ َوجْـتُقَولَنـِ }(.)3
( )1تار خ اةلفـاء للميوط ص)69و و(الميـرة النبو ـة البن هشـام) ج)4( :و ص.)393( :
 )2ئةو ثياوة بةرِيَزة موحةممةدى كورِى مةسلةمة بوو – خوا ليَى راةى بيَت -ة كة يةكيَك بووة لة هاوةلَة ئاةاء
ضاونةترسةكانى ثيَغةمبةرى خوا .
 )3الر اض النضرة يف لنـاقب ال شرةو تأليف :الـمحب اةطيب.
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وات ــة :ئــةى كؤمــةلَى مســولَ انان! ئةطــةر ئــاوا ســةر بــةرةو دنيــا بســوورِيَنم
(سةريشى خواركردةوة) ضى دةلَـيَن؟!
 ثياويَك هةلَساء طوتى :ئيَ ة بة شـ شــيَر ئاوامــان دةكــرد (ئامـاذةى كــرد بـةبرِين).
 عومةر طوتى :مةبةستت منـة؟! طوتى :بةلَآ مةبةستى قسـةكةم تؤيـة. عومــةر طــوتى :خــوا رةمحــت ثــآ بكــاتة ســتايش بــؤ ئــةو خوايــةى كــة لــةكؤمةلَطاكـةمدا كةسى واي داناوةة كة ئةطةر ر راستم دةكاتةوة}.
ئةهاة تةماشا بكةن عومةر  -خوا ليَى راةى بآ  -ضـةند حـوك رِانء خةلي ةيـةكى
دووربــنيء بةســةليتة بــووة!! ويســتوويةتى ميللــةت فيَــرى بــويَرى بكــاتة فيَــرى
ئاةادىء هةقبيَذييان بكاتة ضونكة ميللةت كة نةيتوانى هة بلَـآء رةخنـة بطـرآة
ماناى وايـة ةينـدوويةتيى تيَدا نةمـاوةء بة كـةلَكى هـي نايـآ .ثيَغةمبـةريش 
فةرموويةتى{:إِذا رَأَ ْتَ أُلتِـ تَهَـابُ فَال تَقُولُ لِلظـالِمِ َا ظَالِمٌ فَـقَدْ تُـ ُو ِّعَ لِـ ْنهُمْ}

( )1

قال احلاكم يف الـممتدرك )7036( :هيا حد ث َحيح اإلسنا و لـم خيرجـاهو وقال
اليهبـ يف التلخـيصَ :ـحيح ،واتـة( :ئةطـةر ئؤممــةتى منــت بينـى كـة دةترسـا
لةوةى بة سـتةمكــار بلَــآ :تـؤ سـتةمكــارى! ئــةوة خواحافيزييـان لــآ كـراوةء
بةكةلَكى هي نةماون) .يانى :ةيندوويَتييان تيَـدا نةماوة.
هةلَبةتــة حوك رِانــانيش ة ر دةور دةبيــنن لــةوةدا كــة خــةلَك فيَــرى ئاةايــةتىء
بويَرىء هةقبيَذى بكةنة ياخود سةرى بكوتنةوةء واى ليَبكةن كـة مةطـةر لـة دلَـى
 )1وقال البيهق ( :والـم نى يف هيا :أنهم إذا خافوا على أنفمهم لن هيا القول فتـركوهو كانوا مما هو أشد لنــه و
أعظم لن القول وال مل أخوف و كانوا إلـى أن َدَعوا جها الـمشركني خوفًا على أنفمـهم و ألـوا م أقـرب و إذا
َاروا كيلك فقد تُوُ ِّعَ لنهم و استوى وجو هم و عدلهم)و ش ب اإل ـمانو ج)6( :و ص.)81( :
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خؤيدا لةعنةتيان ليَبكاة ئةطةرنا نـةويَرآ دوو وشـة بلَـآ .بـةئم ئةوانـةى هةميشـة
ميللةتء كؤمةلَطاى خؤيان هاندةدةن لةسـةر هةقبيَـذى و ئـاةاديى بـريورِاة ئةوانـة
هةميشــة قــاةانج دةكــةنة ئــةوى ديكــة كــة وادةكــات خــةلَك هــةمووى رقــى لـــآ
هةلَبستآء لة دلَدا بيبوغزيَنـآة بـةئم نـةويَرآ دةريـربِآة ئـةوة ر ذبـةرِ ذ تةمـةنى
خؤى كورتدةكاتةوةء خؤشى دةخاتة عةةابةوةة وا دةكات لة ئاست هةموو كةسدا
لة خؤى بتـرسآ.
ئينجا طرن ئةوةية كة هة طوتن طرنطةة بةئم ضؤنيةتييةكةشى بةرِاسـتى ة ر
طرنطــة .ة ررــار ئــةو اوونةيــةم هيَناوةتــةوة :ئةطــةر ئينســان بيــةوآ شــانة
هةنطوينيَكى ة ر رـوانء ئةسـ بـؤ ميـوانيَكى دابنـآة ئـةوة لـة كـوآ كـة لةسـةر
سينييةكى خاويَن دايبنآء ثةشتةمالَيَكى بةسـةردا بـداتء بـة رـوانى بيهيَنـآة وة
ئةوة لة كوآ كة لة قاثيَكى ذةنطاويى باوآ و ثةرِ يةكى ضلَكنى بةسةردا بـدا؟ بـة
تةئكيد هةرضةند هةنطوينى با بآة ميوانةكـةى تةبيعـةتى نايبـا .خـواى دادطـةر
(رال راللة) فةرموويةتى[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ )1(]...واتـة( :وة قورئانــ ان
بة شيَوةيةكى هـة ناردووةتـة خـوارآ ء هةقيشـى تيَـدا نيَرراوةتـة خـوارآ .)...
ئيَ ة دةبآ قسةى هة بكةينء بة شيَوةيةكى هةقيش بيكـةين.
بــةلَآ تــةعبريء ش ـيَواةى دةرب ـرِين ة ر دةور دةبينــآة بؤيــة ةانايــانى ئيســالم
طوتوويانة( :أُءْلُـرْ بِـاْلمَ ْرُوفِ بِـاْلمَ ْرُوفِو وَاْنْـهَ عَـنِ اْل ُم ْن َـرِ ال بِـاْل ُمنْ َرِ)ة واتـة( :بـة
شيَوةيةكى ضاك فةرمان بة ضاكة بكةة قةدةغةى خراثـة بكـة بـةئم بةشـيَوةيةكى
خراث نا)!

1

اإلسراء105 :
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ديارة بة ئـةدةبء رةوشـتى بـةرةء ثةسـندى شـةرعييةوة مامةلَـةكردن لةطـةأل
هةموو كةسدا هةر ثيَويستء طرنطةة بةئم بة تةئكيد لةطةأل حوك رِانء بةرثرسانى
شــةرعيداة طــرنطاء ثيَويســتاةة ضــونكة هــةم ئــةوان ه ـةقيان ةيــاترةء ئــةركيان
قورساةة كةسيَك كة بؤ خؤى تةنيا لة بةرانبةر خؤيدا بةرثرسيارةة رياية لـةوةى
كة لة بةرانبـةر خةلَكيَكـدا بةرثرسيارةة كةسيَك كة ئةركء بارى قورسـاةة ديــارة
هـة ء مافيشـى طـةورةترة لةسـةر مسـولَ انان .مـادام هـة طـوتن بـة بـةرثرسء
مشوورخؤرة ئةطةر بة ئةدةبء حورمةتء ريَزةوة بآء بة شــيَوةيةكى رـوان بـآة
ضاكا بةرهةمى دةبآء كاريطةريى ةياترى دةبآء ضاكا نيشانة دةثيَكـآة كةواتـة
ثيَويستة بةوثةرِى ئةميـةت ثيَدانء لـيَوردبوونةوة ئةم كارة ئةجنامبـدرآ.
ئينجا كؤتايى ئـةم باسـة بـةم بةسـةرهاتة ديَنــنية دةلَــيَن :راريَـك يـةكيَك لـة
ةاناي ـان بــة ش ـيَواةيَكى تونــدء كــرض ء كــاأل ئامؤذطــاريى يــةكيَك لــة خةلي ــةكانى
عةبباســى دةكـــاتة ديـــارة حوك رِانةكـــة شـــارةةا بـــووة – ضـــونكة ة ربـــةى
دةسةئتدارانى ئةو كاتة ئةهلى عيلم بوونء شارةةا بوون -ة دواى ئةوةى ةانايةكة
بة توندى قسةكانى خؤى دةكاتء تةواودةبآة ئةويش هـي خـؤى تيَكنــاداء ثيَـى
دةلَآ :بةرِيَز فآلنة كةس! خوا (رال راللة) يةكيَكى ة ر لة تـؤ باشـاى نـاردة ى
يةكيَكى ة ر لة مـن خـراثاة (مووسـاء هـارِوون)ى نـاردن بـؤ ى (فريعـةون)ة كـة
(مووساء هارِوون) هةرضؤنيَك بن لة تؤ ضاكانة (فريعةون)يش هةرضؤنيَك بآ هـةر
لة من خراثاةة كةضى خواى بةرة و مةةن بة (مووسـاء هـارِوون)ى بـراى عليهمــا
المالم فةرموو [:ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ]( )1واتة( :قسـةيةكى نةرم
و نيانى لةطةأل بكةنة بةلَكو هةقى بكةويَتةوة يادة يان لة خوا باسآ)!
1

طـه44 :
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ثيَضـةوانةيانة
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بنةماى شةشـةم
خؤشةويسـتى و ريَز لةنيَـوان ئةنداماندا بةطشـتى و سةركردايةتى و ئةنداماندا
بةتايبـةتى و خؤثاراسـنت لة هةرضى ثيَضـةوانةى رِيَز و خؤشـةويستيـية
خؤنةويسمتىء ريَزو حورزةتء وةفماى دووسمةرة (الم تبمماد لمةنيَوان
سةرجة ئةندازاندا بة طشمتىء قيادةء قاعيدةدا بة تايبةت ،وة داخسمتنى
دةرطاى غةيبمةتء قسممة هيَنممانء بردنء تانة لميَدانء زة كردنء  ...هتمد،
وة د َ سا (س)ي بوون و دة ء دةست سةالزةت بوون لةطة يةكمدى ،وة
خؤااراس لمة همةر جممؤرة دةزارطيممريى يمةك (َتعَحُّ ْ بمؤ دةسمتةو تماق ء
ناوضمةء نمارو تيمرةء عةنميمرةتء  ...هتمد ،ضونكممة:
 -1خــواى كاربــةرآء دادطــةر فةرموويــةتى[ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ] التوبـةة واتة( :برِوادارانى ثيـاوء ئـافرةت هةنـديَكيان د سـتء
ثشـتيوانى هةنديَكـيانن – يان سةرثةرشتيارى هةنديَكـيانن-ة فةرمان بة شـتة
ثةسندةكان دةكـةنء قةدةغـةى شـتة ناثةسـندةكان دةكـةنة وة نويَـذ بـةرثا
دةكةنء ةةكـات دةدةنة وة فةرمانبةريي خــواو ثيَغــةمبةرةكةى دةكـةنة ئـا
ئةوانة بيَطومان خوا بةةةيي ثيَياندادآة بة تةئكيد خوا ةالَى كـاربةريَـيـة).
 -2ثيَغـةمبةرى خـوا  فةرموويـةتى( :وَاِليِى نَفْمِـ بِيَـدِهِ الَ تَـ ْدخُلُوا الْجَنــةَ
حَتـى ُت ْؤلِنُــوا وَالَ ُت ْؤلِنُــوا حَــتى تَحَــابُّواو أَفَـالَ أَ ُُّل ُــمْ عَلَــى أَلْـرٍ إِذَا فَ َ ْل ُتمُــوهُ
تَحَابَ ْبتُـمْ ؟ أَفْشُـوا المــالَمَ بَيْنَ ُــمْ) رواه لمـلم)54( :و وأبـو او )5193( :و
وابــن لاجــه)68( :و والرتلــيي)2688( :و عــن أبــ هر ــرة و وَــححه
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األلبـان و واللف ألَـحاب المننو ثيَغةمبــةر  ســويَند دةخــوا بـة خـواى
بةرة و مةةن و دةفةرموآ( :سويَند بةو كةسةى طيانى منى بةدةسـتةة ناضـنة
بةهةشـتآ هةتـا ئي ـانة نةهيَننة ئي انيش ناهيَنن هةتا يةكـديتان خؤشـنةوآة
ئايا شتيَكتان ثيَبلَيَم ئةطةر بيكةن يةكديتان خؤشبوآ؟ ة ر سـة م لـة يةكـدى
بكةن).
 -3هةروةها فةرموويةتى( :الَ تَبَاغَضُوا وَالَ تَحَاسَدُوا وَالَ تَدَابَرُوا وَكُونُـوا عِبَـا َ اللِـهِ
إِخْوَانًا وَالَ َحِلُّ لِمُمْلِمٍ أَنْ َهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَالَثَـةِ أَ ـامٍ) رواه البخـاري)6065( :
واللف لهو ولملم )2559( :عن أنس بن لالك  .واتــة( :رقتـان لـة يةكـدى
نةبيَتةوةوة ئيَرةيي بة يةكدى مةبةن وة ثشت لة يةكدى مةكـةن وة لـة يةكـدى
دامةب ِريَنة وة ئةى بةندةكانى خـوا! ثيَكـةوة بـرا بـنة وة حـةئل نيـة بـؤ هـي
مسولَ انيَك كة لة سآ ر ذان ةياتر دةن لة براى مسولَ انى ببــرِيَتةوةو قسـةى
لةطةلَدا نةكا).
 -4هةروةها فةرموويـةتى( :لَـنْ ُقتِـلَ تَحْــتَ رَا َـةٍ عُمِّيـةٍ َـدْعُو عَصَــبِيةً أَوْ َنْصُـرُ
عَصَبِيةً فَقِتْـلَةٌ جَاهِلِيّـَةٌ) رواه لملم )1850( :واللف لهو والنمـائ )4115( :و
واتة( :هةر كةسيَك لةذيَر ئائيةكى كويَرانةدا بكوذرآة بانطةواة بـؤ دةمـارطرييى
بكـــاتة يــان ثشــتطرييى دةمــارطرييى بكــات –ثاشــان بكــوذرآ-ة ئــةوة بــة
شيَوةيةكى نةفامانة كوذراوة).
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روونكــردنةوة
بــؤ شــيكردنةوةى واتــاء ضــةمكى ئــةم بنــةماى شةشــةمةة لــةم ضــوار خالَــةداة
نيَوةرِ كةكةى دةخةينةرِووة لة خالَى يةكةميشياندا تيشكيَك دةخةينةسةر ضةمكء
واتــاى ئايــةتى ذمــارة ()71ى (التـــوبة)ة كــة هــةويَنء بناغــةى ئــةم بنـــةماى
شةشـةمةية:
يةكة  :نيكردنةوةى ضةزكى ئايةتى ذزارة ( 71ى (التوبة :
خواى بةرةء مةةن لةم ئايةتة بةثيَزةدا برِوادارانى ثيـاو ء ئـافرةتى بـة هـةردوو
رةطةةى نيَرء ميَوةة بة د ستء ثشتيوانء مشوورخؤرء سةرثةرشتيكارء هاوكـارى
يةكدى ثيَناسة دةكاةئةوةى ليَـوةردةطريآ كة ثةيوةنديى ئةهلى ئي ـان ثيَكـةوةة
ثةيوةندييةكى د ستانةء ريشةيى (ََمِيمِ )يةة ثةيوةندييةكة لة دألء دةروونـةوة
هةلَدةقولَآ.
دواى ئــةوةى رايدةطةيــةنآ كــة د ســتء ثشــتيوانء هاوكــارى مشــوورخؤرى
يةكدينة بة شة وةسف ثيَناسةيان دةكات كة بريتـني لة:
أ [/ﮗ ﮘ] واتـة :فةرمان بة شتة ثةسندةكان دةكـةن :ديـارة
وشةى (الـم روف) ئةليفء م (أل)ى لةسةرة كة لـة ةمـانى عةرةبيــدا كاتيَـك
نــاو ئــةليفء م (أل)ى ضــووة ســةرآة ئــةوة دة لــةت لةســةر (إِسْـتِ ــغْرَاق)
دةكــاتة دة لــةت لةســةر ئــةوة دةكــات كــة (جِ ـنْس)ى ئــةو شــتة هــةمووى
دةطريَتةوةة كة طوتـ ان( :الـم روف) واتة هةرضـى ضاكــةية( .ل ـروف) واتـة:
ضاكةة بةئم (الـم روف) هةرضييةكى ضاكء ثةسندة هةمووى دةطريَتـةوة .رـا
يةكيَك لة خةسلَةتةكانى ئي ـانداران ئةوةيـة كة هةرضى شـتى با ء ثةســندة
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فةرمـانى ثآ دةكةنة واتـة ض ثةيوةنديى بة يةنى عةقيدةء فيكرةوة هـةبآة
ض ثةيوةنـــديى بة يـــةنى عيبادةتـــةوة هـــةبآة ض بـــة يـــةنى ئـــةخال ء
هةلَســوكةوتةوة هــةبآة ض بــة يــةنى حــوكمء سياســةتةوةة ض بــة يــةنى
باةرطــانىء ئابوورييـةوةة ض بــة يــةنى رــةن ء ئاشــتييةوة  ...هتــدة ئــةويش
بةهؤى ثشـتى يةكـدى طرتنــيانةوةة ضـونكة ثيَشــا دةفـةرموآ ...[ :ﮓ
ﮔ ﮕﮖ]( )1واتة ...( :هةنديَكيان ثشـتيوانى هةنـديَكيانن  .)...ضـونكةة
ئايا ض ئي اندارانيَك دةتوانن فةرمان بة هـةموو شـتيَكى ضـاكء ثةسـند بكـةن؟
بيَطومان ئي اندارانيَك كة ثيَكـةوة تؤك ةو تونـدوتـؤأل بنة د سـتء ثشــتيوانى
يةكدى بنة هاوكارى يةكدى بنة ئةطـةرنا تؤ بة تةنيا بضـؤ داخــؤ دةتـوانى بـة
تةنيا لة باةارِ دوكانى مةشروب ر شى داآـةى؟ ياخود رِيَطة بطريَت لة طةندةلَى
و ستةمة بيَطومان ناة ضونكة مسـولَ انان يةكطــرتوو نـنيء وةك خـواى بـةرة و
مةةن دةفةرموآ واننيء هةنديَكيان د ستء ثشتيوانى هةنديَكيان ننية بـةلَكو
هةنديَكيان دوذمنى هةنديَكياننة لةبةر نةةانىء بآ ئاطايييان لة دينةكةيان.
ب[/ﮙ ﮚ ﮛ]ةواتـــة( :قةدةغـــةى شـــتة ناثةســـندةكان دةكـــةن)ة
هةرضى شتى خـراثء ناثةسـندة قةدةغـةى دةكـةنء ريَـى ليَـدةطرنة ئـةميش
ديســان ئــةليفء م (أل)ى لةســةرةة (الـــ نكر) واتــة هةرضــى ناثةســندةء
خراثةيةة را ئةويش سةررةم رؤرةكانى خراثة دةطريَتـةوةة هـةر لـة شـريكء
كوفرء ني اقةوة كة ثةيوةندييـان بـة يـةنى فيكريـىء عةقيدةييــةوة هةيــةة
هةتـا تيَكـرِاى رؤرةكـانى طوناهــ ء سةرثيَضـى بـة طـةورةء طضكــةء ثـةنهانء
ئاشـكراوةة هةرضى خراثةيةة هةرضى ةةرةرى هةية بؤ دنياء دوارِ ذى ئينسـان
1

التـوبة٧١ :
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بؤ تاكء كؤمةألء خيَزانء  ...لة هةموو بوارةكانى ذيانـدا بـة ناثةسـند ( ُلنْ َـر)
دادةنرآ.
ج[/ﮜ ﮝ]ة واتــة( :وة نويَــذ بةرثادةكــةن) :ديــارة نويَــذيش
طةورةترينء ةةقاين رةمزى بةندايـةتيى ئةهلى ئي انـة بؤ خواى ثةروةردطار.
د[ /ﮞ ﮟ]ة واتـــــة( :وة ةةكـــــات دةدةن) :كـــــة طرنطـــ ــاينء
كاريطــةرترين درواــةو نيشــانةى د ســتايةتىء بةتــةن يةكدييــةوةبوونى
برِوادارانة .ئةطةر نويَـذ هـةقى خوايـة (رـال راللـة)ة ةةكـاتيش هـةقى خـةلَكى
خوايةة ئةطةر نويَذ رةمزى رؤرى ثةيوةنديى مر ظـى مسـولَ انة لةطـةأل خـوادا
(رــال راللــة)ة ئــةوا ةةكــاتيش رةمــزء هيَ ــاى رــؤرى ثةيوةنــديى ئينســانى
مسولَ انة لةطةأل كؤمةلَطاداة كة بريتيية لة بةخشـنيء هاوكـارى كـردنء ضـاكة
لةطةلَدا كردنى.
هـ ة و [ /ﮠ ﮡ ﮢﮣ ]ة واتــــة ( :وة فــةرمــانبــةريــــي خـواء
ثيَغةمبةرةكةى دةكـةن) :كة بيَطومـان ئـةو ضـوارة سـي ةتةى رابـردوء طـةليَك
شتى ديكة ء سةررةم شـةريعةتيشة هةر ديَنــةوة نيَو فةرمانبـةريي كردنـى
خــواى بــةرة و مــةةن ء فةرمانبــةريى كــردن بــؤ ثيَغةمبةرةكــةى ة ضــونكة
فةرمانبــةريي كــردن بــؤ خــواى بــةرة و مــةةن ء ثيَغةمبةرةكــةى ة واتــة:
ثابةنــديى بــة قورئــانء ســوننةتةوةة قورئــانء ســوننةتيش ئــةو ضــوارانةى
ثيَشايش دةطرنة خؤيـانءة غـةيرى ئـةو ضـوارانة دةطرنـة نيَـو خؤيـانة وة
فةرمانبةرييكردنى تةواو بؤ خواى بةرة و مةةن ء ثيَغةمبةرةكةى  تةنها بة
كةسانيَك دةكرآ كة موو بة موو بة تيَكرِاى ئايةتةكانى خـواى بـةرة و مـةةن ء
ســوننةتةكانى ثيَغةمبــةرى خــواوة  ثابةنــد بــنة ديــارة تــةنيا كةســانيَكى
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ئـاوا شايســتةى ئـةوةن كــة خـواى خــاوةن بـةةةيي (رــال راللـة)ة بــةةةيي
ثيَياندا بيَتةوة و ليَيان خؤشبآء بيانبةخشآ.
لة ...[ :ﮤ ﮥ ﮦﮧ ] .واتة( :ئـا ئةوانـة خـوا بـةةةيي ثيَيــاندا دآ).
خوا بةةةيى بة ض رـؤرة مسـولَ انيَكدا دآ؟ سـؤةء بـةةةيى لةطـةأل كةسـانيَكة كـة
خاوةنى ئةو سي ةتانةن.
ئينجا دواى ئةوة دةفةرموآ ...[ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ] ()1واتة ( :بيَطومان
خوا ةالَى كاربةريَيـة)ة ةالَة بؤئةوةى كة دوذمنانى مسولَ انان لة ثـةلوثؤ آـاة وة
هةركاتيَك شايستةى ئةوةبوون تةختيـان بكـــا تا رآ بـؤ مســولَ انان ضـؤأل بكــاة
وة كاربةريَشـة دةةانـآ كةى دةيكـاء بؤكيَــى دةكـاة بةلَــآ خـواى بـةرة و مـةةن
كاربةريَيةء ئيشى بة هةوةنتـةء طؤترة ناكاة بيَكةسى شاعري دةلَآ:
كاكـة خوا كـارى نابةرـآ ناكـا
تا كيَـو نةبينـآ بةفـرى تيَنـاكــا
دووة  :خؤنةويس ممتى ء ريَممزى دوو سممةرة ،لممةنيَوان سممةرجة ئةندازانممدا
بةطشممتى و سةركردايةتى و ئةندازاندا بةتايبممةت:
ثيَغةمبةر  دةفةرموآ( :وَاليِي نَفْمِـ بِيَـدِهِ الَ تَدْخُلُوا الْجَنةَ حَتى ُت ْؤلِنُـوا

( )2

وَالَ ُت ْؤلِنُـوا حَتــى تَحَــابُّواو أَفَــالَ أَ ُلٌّ ُـمْ عَلَـى أَلْـرٍ إِذَا فَ َ ْل ُتمُـوهُ تَحَابَبْــتُمْ؟ أَفْشُــوا
المـالَمَ بَيْنَ ُـمْ) ليَرةدا يةكيَـك بؤى هةية بثرسآ :ئةدى كوا نويَـذ؟ كـوا ر ذوو؟ لـة
وةئمــدا دةلَ ـيَني :ليَــرةدا ثيَغةمبــةر  ســةرجن ان رادةكيَشــآ بــؤ ســي ةتيَكى
 )1التوبة٧١:
 )2رواه لملم)54( :و وأبو او )5193( :و وابـن لاجـه)68( :و والتــرليي)2688( :و عـن أبـ هر ــرة و
وَححه األلبان و واللف ألَحاب المـننة
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كؤمةئيةتىة كة ة ررار مسولَ انان ليَى بآ ئاطا دةبنة ضونكة هةر مسولَ انيَك ليَى
بثرسى :دةةانآ كة نويَذ ثيَويستةء ئـةوةى بيـةوآ بـة ئي انـدار لـة قةلَـةم بـدرآة
دةبــآ نويَــذ بكــاتء ر ذوو بطــرآء ةةكــات بــداتء حــةج بكــاتة بــةئم ة ربــةى
مسولَ انان نـاةانن كـة دةبـآ يةكـدييان خؤشـبووآ ئـةورار بـة ئي انـدار لةقةلَـةم
دةدريَــنة رــا ثيَغةمبــةر  دةيــةوآ ســةرجنى ئيَ ــة رابكيَشــآ بــؤ يــةكيَك لــةو
مةررانةى كـة خـةلَكى مسـولَ انى ثـآ دةبيَتـة ئي انـدارة كـة بريتييـة لـة يةكـدى
خؤشويســ ء ثيَكــةوة ثةيوةســت بــوونء ثيَكــةوة د ســتبوونة ئينجــا دوايــى
دةفةرموآ{ :أَوَال َأ ٌُّل ُ ْم َعلَـى َألْـ ٍر ِإذَا َف َ ْل ُتمُـو ُه َتحَـا َب ْب ُتمْ؟ َأ ْفشُـوا المـلَا َم َبيْـ َن ُ ْم}ة
سة م لة يةكدى كردن هةر ئةوة نيية بة رِيَيـةدا برِ ى بلَيَـى (سـالم علـيكم)ة بضـؤ
سةردانىة بضـؤ ليَـى بثرسـةو هةوالَى بثرسـةء ئاطات ليَـى بـآء  ...هتـد.
بةرِاستى ئـةو فةرمايشـتةى ثيَغةمبـةر  ة ر ريَـى سـةرجنةة وةك دةبيـنني
ثيَغةمبةرى خوا  وةك ئي انى كردووة بة كليلى كردنةوةى دةرطاى بةهةشـتء
هؤكارى ضوونة بةهةشتة دةفةرموآ( :ناضنة بةهةشت هـةتا ئي ـان نـةهيَنن)ة وة
يةكــدى خؤشويســتنى برِوادارانيشــى كــردووة بــة مــةررى ثةيــدابوونء بةلَط ــةى
ئيسـثاتى ئي ان!
ئينجــا ســة م لــة يةكــدي كــردنء هــةواأل ثرســنيء ســةردانكردنى يةكــديء
هاموشــؤكردنى يةكــديشة دةكات ـة هؤكــارى طرنطــى ثةيــدابوونى خؤشةويســتىء
برايــةتىة بؤضــى مســولَ انان يةكــدييان خؤشــدةوآء ريَــز لــة يةكــدى دةطــرنء بــؤ
يةكدى بة ثةر شن؟ لةرِاستيدا ئي ـان بـة خـوا بوونيـانء برايـةتى لةطـةأل يةكديـدا
كردنيانة ئةو هةلَويَســتانةيان تيَـدا ثةيــدا دةكـاتة هةربؤيـة مسـولَ انان هـةتا
ئي انيان دامةةراوتر بآء عيبادةتيان ضاكا بآء ثاريَزكارييان ة رتر بآة برايـةتىء
تةبايىء صةفاى نيَوانيشيان ضاكاء ثتـةوتر دةبآة تؤ تةماشا بكة! لـةنيَوان دوو
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بــراى مســولَ انة يــان دوو خوشــكى مســولَ انة يــان بــراء خوشــكيَكى مســولَ انداة
كاميان لةوي ديكة ضاكاة لة بةرانبةرةكةى بؤ وى؟ لةرِاستيدا ئةوةيان كة ئي انى
باشاة .هةروةك لة فةرمايشتى ثيَغةمبةريشدا  هاتووةة كاتيَـك كـة ثرسـيارى
ليَكراوة كة دوو مسولَ ان دةطـةنة يةكدى كاميان ثيَشآ سة م لةوي ديكة بكـات؟
فةرمووى( :أَوْالهُمَـا بـِا )()1ة واتة( :ئةوةيان كة لة خوا نزيكـاة).
هةر بؤية

خواى بةرة و مةةن لة سةرةتاى سوورةتى (األنفال)داة بةرلـةوةى

فةرمان بة مسولَ انان بكات كة نيَوانيان ضاكء ثةيوةندييان ثتةو بكـةنة فـةرمانى
ثيَكردوون كـة تـةقوايان ةيـاد بكـةنء ثاريَزكـار بـن .دةفـةرموآ ...[ :ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞﭟ]( )2واتة ...( :ثاريَز لة خوا بكةنء ثةيوةنـديى نيَوانتــان
ضــاك بكــةن )...ة ئينجــا ئــةوة ديــارة بةطشــتى مســولَ انان دةبــآ وابــنة بــةئم
هةلَبةتة بة تةئكيـد ئةو ريَزء خؤشـةويسـتىء برايـةتىء ئـةدةبء وةفايـةى نيَـوان
مسـولَ انانة لةبــةينى قيــادةء قاعيـدةء ســةرآء خــواريَى كؤمــةلَيَكى ئيســالميداة
طرنطاء ثيَويسـتاةء دةبآ ةياتر رةختى لةسةر بكـرآة ضـونكة بـةبآ ئـةو ريَـزء
خؤشةويسـتييةء بةبآ ئةو بة تةن يةكدييـةوة بـوونء هاوكـارى ثيَكـةوة كردنـةة
كارء ضا كى ئيسالمى ئةجنام نـادرآء مشـوورخواردن لـة ديـنء ذينـى مسـولَ انان
مةحالَةة ئينجا ديارة باشاين سةرمةشقء ثيَشـرِةويش بـؤ كؤمـةلَى ئيسـالمى لـةو
بارةوة كيَيـة؟ هةلَبــةتة ثيَغةمبـةرى خـوا ء هاوةلَـة بـةرِيَزء دلَسـؤةةكانني –
خوا ليَيان راةى بآء راةييشـيان بكات -ة كة بيَطومان هـةم ريَـزء خؤشةويسـتىء
ثةر شى ئـةوان بـؤ ثيَغةمبـةرى خـوا ء هـةم هـى ئـةويش بـؤ ئـةوانة شـتيَكى
( )1عَنْ أَبِ أُلَـالَةَ قَالَ :قِيـلَ َا رَسُولَ اللهِو الرجُلَانِ َلْتَقـِيَانِ أَُّهُمَـا َبْــدَأُ بِالمــلَامِ :فَقَـالَ :أَوْلَاهُمَـا بِاللـهِ) رواه
التـرليي )2694( :وحمـنهو و قال األلبـان َ :ـحيح.
 2األنفال١ :
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نـ وونةيىء يةكجار ناواةة بووةة هةتا لة سريِةء ذيانى ثيَغــةمبةر دا هـاتووةة
دةربــارةى هاوةلَــة بــةرِيَزةكانى كــة كاتيَــك ثيَغةمبــةر  لــة مةرليســدا قســةى
فةرمووةة دةلَآ{ :كَأَنمَـا عَلـى رُؤُسِـهِمُ الطيْـرُ}()1ة واتـة( :وةك بالَنـدةيان لةسـةر
سـةرى نيشـتبآة خؤيـان نةدةرووئنـد)ة ديـارة ثيَغةمبـةريش  لـة بةرانبـةردا
يةكجار ة ر بة تةن هاوةئنى بةرِيَزيةوة بووةة رارى وا بووة ثيَشنويَذى كردووةة
طويَى لة دةنطى مندالَيَك بووة طرياوةة نويَذةكةى كورتكردووةتةوةة فةرموويـةتى:
لةبةر دايكىة ةانيويةتى كة دايكـى لةطةلَيانـدا رةماعـةت دةكـاتء دلَيشـى لـة ى
مندالَةكةيةتىء طويَى لـة دةنطيـةتىة نويَذةكـةى كورتكردووةتـةوة بؤئـةوةى ئـةو
دايكة ة ر نارِةحةت نةبآ()2ة ئيدى ئةطـةر باسـى بـةةةيىء سـؤةى ثيَغةمبـةر 
بكةينة ئةوة ويَنة ة رنة وة ئةطةر باسى ريَزء حورمةتء خؤشةويستيى هـاوةئني
بةرِيَزيش بكةين بؤ ثيَغةمبةر  اوونة ة رن.
ئةبو سوفيان لةوبارةوة دةلَـآ( :لَـا رَأَ ْـتُ فِـ النـاسِ أَحَـداً ُحِـبُّ أَحَـداً كَحُـبِّ
أََْــحَابِ ُلحَمــدٍ ُلحَمــداً)()3ة واتــة( :هــي كةســم لــة خــةلَكى نــةديوة كةســى
خؤشويسـتبآة هيَنـدةى خؤشـةويســتيى هـاوةئنى موحةممـةد بـؤ موحةممـةد)!
بيَطومان .

( )1وروى أسالة بن شر كو قَـالَ :أَتَيْتُ النبِـ  وَأََْحَابُهُ حَوْلَـهُ كَأَنمَـا عَلـى رُؤُسِـهِمُ الطيْـرُ) الشــفا بت ر ـف
حقوق الـمصطفىو تـأليف :ال اللة القاا أبو الفضل عياضو ج)2( :و ص.)287( :
سمَعُ بُ َاءَ الصـبِ ِّ فَـأَتَجَوزُ
 )2ثيَغةمبـةرى خوا  فةرموويةتى( :إِنِّ لَأَقُومُ فِ الصالةِ أُرِ دُ أَ ْن أُطَـوِّلَ فِيهَـا فَأَ ْ
فِ ََـالتِ كَرَاهِيَـةَ أَ ْن أَشُـق عَلى أُلِّهِ) رواه البخاري)707( :و عن أب قتـا ة.
 )3الميـرة النبو ـةو إلبن هشامو ج)3( :و ص.)80( :
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سيَية  :د ايَكةوة ساف بوون و ززان ء دةست ايَكةوة سةالزةت بموون،
داخستنى دةرطاى زة ء غةيبةت ء عةيب لة يةكدى دشزينةوة ء ..هتد:

ثيَغةمب ــةر  دةفــةرموآ{ :الَ تَبَاغَضُــوا وَالَ تَحَاسَ ـدُوا وَالَ تَ ـدَابَرُوا( )1وَكُونُــوا
عِبَـا َ اللهِ إِخْوَانًا وَالَ َحِــلُّ لِمُمْـلِمٍ أَنْ َهْجُـرَ أَخَــاهُ فَـوْقَ ثَالَثَــةِ أَ ــامٍ)( )2ليَرةشـدا
دةبيــنني كــة ثيَغةمبـــةرى خــوا  هــةموو ئــةو شـــتانةى كــة دةبنــة مايــةى
دابرِدابرِبوونى مسولَ انانء تيَكضوونى ريزةكانيانة قةدةغةى كردوونة وة فةرمانى
ثيَكردوون كة لةسةر بناغةى بةندايـةتييان بـؤ خـوا ة برايـةتى لةطـةأل يةكديـدا
بكةنة وة ئةطةر لة يةكديش نيطةران بوونة لة سآ ر ذ ةياتر نةخايـةنآء ثيَكـةوة
ئاشـت ببنةوة.
ئةو سآ رِ ذة بؤية دانراونة كة مةرج نيية تؤ سآ ر ذةكة تةواو بكةى ئينجا
بضى ئاشت بيةوةة دواى يةك سةعات بضـؤ ئاشـت ببـةوة لةطـةلَىة بـةس رـارى وا
هةية ئينسان شتيَكى لةطةأل كةسيَك لة دلَدا ثةيدادةبآة با سـآ ر ذى ثـآ بضـيَتة
نةك بة رووالَةتء بـة ر ووكةشـى ثيَكـةوة ئاشـت ببنـةوةة بـةس لـة دلَيانـدا بـوغزء
غــةرةة مابــآ .لــة مــاوةى ئــةو ســآ ر ذةداة بــا دلَــى خؤيــان بةرانبــةر يةكــدى
ثاكبكةنةوةة بؤ ئةوةى كة دوايي دةضنةوة بؤ ى يةكدى بة دلَيَكـى سـا ء سـةليم
بآة نةك بة فرتء فيَـ ء بة رووالَةتء رووكةشى بـآة ضـونكة ئـةوة هـي نييـة لـة
رووالَةتدا يةكدى ماض بكةنة بةئم لة دلَدا يةكدى ببووغزيَنن .بـةلَآ ئـةو سـآ ر ذة
بؤية دانراون كة لةو سآ ر ذةدا ئينسـان خـةريك بـآ سـةرء سـينةى خـؤى صـا
بكاتةوةة ئينجا ئةطةر بةرانبـةرةكةت ناحةقيشى بآة تـؤ بضـؤ بـؤ ى ئـةوة بلَـآ:
ئةطـةر حةقى منــة طـةردنت ئاةادبـآة ئةطـةر حـةقى تؤشــة طـةردب ئـاةاد بكــة.
 )1ثةرتـةواةة مةبنة ببنـة دةسـتة دةسـتة.
 2رواه البخاري )6065( :واللف لهو ولملم )2559( :عن أنس بن لالك .
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ئينسـان ئةطـةر بـة نةفســى خـؤى بـويَرآة ة ر ئاسـانة .ديـارة ئـةوة ة ر ة ريــش
ضـاكاة لــةوةى كــة تــؤ لــةو بطــةرِيَىء ئــةو لــة تــؤ بطــةرِآة دوايــى تووشــى شــتى
حةراميش دةبنة بة خراثة باسى يةكدى دةكةن و لةوانةيـة تؤمـةتيش بـؤ يةكـدى
دابتاشن!
ئينجا ئةم خالَى سيَيةمة هةر دةضيَتةوة نيَو خالَى دووةمة ضـونكة بةرِاسـتى
ئةطــةر تاكــةكانى كؤمــةلَيَك يةكــدييان خؤشــبووآة ريَطــا بــة خؤيــان نــادةن ةةمء
غةيبةتى يةكدى بكةنء بة ناهة دلَى يةكدى بريندار بكـةن.
ديارة ئةميش بةرهةمء ئةجنامى سروشتىء راستةوخؤى يةكـدى خؤشويسـ ء
ريَز لة يةكدى طرتنء ئةدةبء وةفاى دوو سةرةى نيَوان قيادةء قاعيدةيةة ضونكة
ئةوةى كة ثاأل بة خةلَكةوة دةنآ ةةمء غةيبـةتى يةكـدى بكـةنء هـةولَى يةكـدى
شــكاندن بــدةنة بيَطومــان ئــةو بــوغزء غــةرةةء كينةيــة كــة لــة دألء دةروونيانــدا
بةرانبةر بة يةكدى ريَطريبووةة كةسـيَكت خؤشويسـت مـةدحى دةكـةىة رقـت لـة
كةسيَك هةلَسا رقةكةت ثالَت ثيَوةدةنآ ةةمى بكةىة بؤيـة ئيسـالم بةرلـةوةى بـة
خةلَكى بلَآ :ةةمى يةكدى مةكةنة دةلَآ :رقتان لـة يةكـدى نةبيَتـةوة .بةرلـةوةى
بلَــآ :دوعــاى خيَــر بــؤ يةكــدى بكــةنةدةلَآ :يةكــديتان خؤشــبووآة ئــاخر مر ظ ــ
بةرلــةوةى ةمــانء دةســتء رةســتة بــآةدألء دةروونة.ئةطــةر ليَــرةوة (واتــة:دأل)
وةةعةكة با

بـووة بـة تةئكيـد رووالَـةتيش بـا دةبآةهةربؤيـة ريَـى سـةرجنى

خواى ثةروةردطاريش (رال راللة) دألء دةروونـة ثـيَش هـةموو شـتيَك .ثيَغةمبـةر
 دةفةرموآ{ :إِن اللهَ الَ َنْظُرُ إِلَى َُـوَرِكُمْ وَأَلْـوَالِ ُمْ وَلَ ِـنْ َنْظُـرُ إِلَـى قُلُـوبِ ُمْ
وَأَعْمَالِ ُمْ}( )1واتة( :بيَطومـان خـوا سـةرجنى ديــ ةنء مـاألء سـامانتان نـادات()1ة
1

رواه لملم)2564( :و وابن لاجه.)4143( :
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بةلَكو تةماشاى دألء كردةوةكانتان دةكات) .طؤةة ضيى تيَدابآ ئةوةى ىلَ دةرِذآة
بة تةئكيد واية .ئينجا بة ثيَضةوانةشةوةة يةكدى خؤشويس ء ريَـزء حورمـةت بـؤ
يةكدى دانانة كة وايان ليَدةكات دةستء ةمانيان بةرانبةر بة يةكدى سة مةت بآة
بةلَكو مةدحى يةكـدى بكـةن .هةلَبــةتة دألء دةروون ثيَكــةوة ســا ء سـافبوونى
هةموو مسولَ انانيشة ديسان هةر شتيَكى ثيَويستء ثةسندةة بـةئم هـى قيــادةء
قاعيدةى كؤمةلَيَكى ئيسالمي ثيَويسـتاةة ةةمء غةيبـةتى يةكـدي كردنـى هـةموو
مسولَ انانيش حةرامةء خراثـةة بـةئم هـى قيـادةء قاعيـدة خـراثاء بـة ةةرِتــرء
ناقؤئتـرة.
را ئةو بةسةرهاتةى (عبدا بن عمرو بن ال اص) يش -خـوا ليَيـان راةى بـآ-
ثةندء عيربةتيَكى طةورةى تيَداية كة من هةر بةكوردى بؤتان ديَن ةوة .لة (لمـند
اإللام أمحد)ء (ش ب اإل ـمان)ى (البيهق ) دا هاتووةة ثوختةكةى ئةوةية كة :ئـةو
عةبدولَآلي ــة ســآ ر ذان لةســةر يــةك طــويَى لــة ثيَغةمبــةرى خــوا  دةبــآ كــة
شــايةديي بةهةشــتيبوون بــؤ ثياويَــك دةداتء دةفــةرموآ( :ئيَســتا كابرايــةك دآة
بةهةشــتيية) .ر ذيَــك وا دةفــةرموآة ديــارة رــةمعيَك دةبــنة كــة ئــةو كابرايــة دآ
عةبدولَآل

لةوآ دةبآة ر ذى دووةميش هـةر ئـةو دةبـآء ر ذى سـيَيةميش هـةر

ئةو دةبآة (عةبدولَآلى كـورِى عـةمرى كـورِى عـاص)يش -خـوا ليَيـان راةى بـآ-
(ديارة ئةو كاتة ذنى نةهيَناوةء طةنج بـووة) بـةو كابرايـة دةلَـآ :ئةطـةر ئيجـاةةم
بــدةى دةمــةوآ لــة مــالَى ئيَــوة ة لةطــةأل بــا ســاردييةكم هةيــة و شــتيَك ان
كةوتووةتة بةينة دةمةوآ لة مالَى خؤتان مبحةويَنيةوة سآ ر ذانة  -ئيدى كـابرا
 ) 1كـآ قـةدء قيافـةى بـةرةترة؟ كـآ رةنـ ء رووى رـواناة؟ كـآ سـةروةتء سـامانى ةيـاترة؟ كـآ كؤشـكء
بائخانةى رواناة؟ ئةوة ريَـى سـةرجنى خـوا (رـال راللـة) نييـةة ئـةدى ريَـى سـةرجنى خـوا ضـيية؟ دألء
كردةوةية.
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ناةانآ بؤضيية -دةلَآ باشة .بةس ئةو (عةبدولَآل) ئاماجنى ئـةوة بـووة كـة بزانـآ
ئةو كابرا سالَحة كة ثيَغةمبةر  دةفةرموآ( :ئيَسـتا ثياويَـك دآة بةهةشـتيية)
ضيية؟ عيبادةتىة تاعةتىة ئـةخالقىة هةلَسـوكةوتى ضـؤنةة تـا ئيسـتي ادةى لـيَ
بكاة سآ شةوء ر ذان بؤ بةهرة ليَوةرطرتنى ميوانى دةبـآة بـةئم هـي تاعـةتيَكى
ةيادةى ثيَـوة نابينـآة ضـونكة عةبـدولَآلى كـورِى عـةمرى كـورِى عـاص ة ر عابـد
بووةء ئـةهلى تاعـةت بـووةة شـتيَكى لـة خـؤى ةيـاترى ثيَـوة نابينـآة دواى سـآ
ر ذةكان مؤلَةتى ليَوةردةطرآء دةلَآ :سوثاست دةكةم دةرِ مة ئةوةى راستى بآ
من هيضم لةطةأل با نييةة بةلَكو طويَم لـة ثيَغةمبـةر  بـوو سـآ ر ذان شـتيَكى
واى فةرمووة منيش ويستم بيَم تةماشاى وةةعى تؤ بكةمء ئيسـتي ادةت ىلَ بكـةمة
ئيَستا تةماشـا دةكـةم شـتيَكى لـة خـؤم ةيـادةت ثيَـوة نـابينمة ئيـدى دةرِ م.
كابرا دةلَآ :ئـةوةى بينيومـت هـةر ئةوةندةيـة .تؤةيَـك دةرِواة دوايـي ثياوةكـة
بانطى دةكاتةوةء دةلَآ :وةرة .دةلَآ :بةلَآ .دةلَآ :تاعـةتى مـن هـةر ئةوةندةيـة
كة بينيوتةة بةئم هةرضى غة ء كينةء حةسةدةة بةرانبةر بة هي مسولَ انيَك لـة
دلَ ــدا نييــة و دلَــم لةطــةأل هــةموويان ســا ء بيَطــةردة .عةبــدولَآل دةلَــآ :ئــاخر
ئةوةية كة تؤى طةياندووةتة ئةو ثايةء بؤ ئيَ ة ةةمحةتةء ثيَ ان ناكرآ!
ضموارة  :خؤااراس لة هةر جؤرة دةزارطيمرى (تعصمب يةك بؤ دةسمتة
ء تاقم ء تيمرة ء عةنميمرةت ء ناوضةء نممار ء  ...هتمد:
دةمارطرييي ئةوةية كة ئينسان تونـديىء ةبريـى بنويَنـآ بـؤ شـتيَكة بـةئم بـة
ش ـيَواةيَكى نــارِةواء لةســةر بناغةيــةكى هةلَــةة ئةطــةرنا ئةص ـلَى تونــديىء ةبريــى
نواندنء توندوتؤلَبوون شتيَكى ثةسندةة بةئم بـؤ ئامـاجنيَكى خـراثة يـان لةسـةر
بناغةيةكى هةلَةة شتيَكى خراثة.
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خةسلَةتيَكي ديكةى طـةورةء طرنطـى قيـادةء قاعيـدةى كؤمـةلَيَكى ئيسـالمية
بريتيية لة بة يةك ضاو تةماشـاكردنى مسـولَ انان و خسـتنةرِووى ريَـزء حورمـةتء
خؤشةويستى بؤ هةموويان بة ئةنداةةى ديندارييء ثاريَزكارييـان و خـؤ دوورطـرتن
لة هةموو رؤرة دةمارطريييةك .بؤ دةستةء تاقمة كـة ئـةو مةلَبةنـدة دةمـارطرييى
هــةبآ دذى مةلَبةنــديَكى ديكــة .بــؤ شــارة كــة هــةوليَريى بلَــيَن ســليَ انةيى واة
ســليَ انةيى بلَ ـيَن هــةوليَريى واة يــان ســؤرانيى بلَ ـيَن بــادينيى واة بــادينيى بلَ ـيَن
سؤرانيى وا .بؤ نةتةوةة كة عةرةب خؤى ثآ لة كورد ضـاكابآة يـان كـورد خـؤى
ثآ لة عةرةب ضاكابآة يان هةردووكيان خؤيان ثآ لة تورك ضاكابآة يان تـورك
خؤى ثآ لة هةردووكيان ضاكابآ .بؤ عةشريةتة كـة بطـوترآ :ئـةوة خؤشـناوةة
يان ئةوة رافةة لة عةشريةتء هؤةةكانى ديكة ضاكاة .بؤ رةطـةةة كـة بطـوترآ:
بة رةهايى ثياوان لة ذنان ضـاكانة يـان ذنـان لـة ثيـاوان ضـاكان! دةمـارطرييى
لةسةر بناغةى هةركاميَك لةوانةة شـتيَكى بيَجيَيـةة ضونكة هي كام لةوانة ئينسان
ئيختيارى تيَياندا نييةة خـةلَكى كـويَى؟ رةنـ ء قيافـةت ضـؤنة؟ ض قـةوميَكى؟ ض
رةطــةةيَكى؟ ض عةشــريةتيَكى؟ شــتيَكى بــآ مانايــة ئينســان خــؤى بــة شــتيَكةوة
هةلَكيَشآ كة بة دةستى خؤى ثةيداى نةكردووةة يان بـة شــتيَك خـؤى بةســةردا
هةلَكيَش ــن كــة خــةتاى خــؤى نييــةة بــةلَكو هــةمووى بــة ويســتى خواي ــة...[ :
ﭼ ﭽ ﭾ]( )1وة شتيَكى بـآ ماناشـةة لةبةرئـةوةى ضـاكء خـراث لـة
هةموو شـويَنان هـةنة ئـةو شـارة خـةلَكى باشـى ليَيـةء خـةلَكى خراثيشـى ليَيـةة
شارةكةى ديكة بةهةمان شيَوةة ئةو عةشـريةتة خـةلَكى باشـى هةيـةء خـةلَكى

1

احلجرات١٣ :
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خراثيشى هةيةة لة ر ذطاريَكدا عةشريةتيَك خـةلَكى باشـى ةيـاد دةبـآ و يـةكيَكى
ديكة هى خراثة دوايى بة ثيَضةوانةوة.
ئينجا ئيَ ة تةماشا دةكةين خواى دادطةر مسـولَ انانى لةسـةر بناغـةى ئي ـان
كردووةتــة خوشــكء بــراى يةكــدىء ئــاوا وةص ـ ى كــردوون[ :ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ]( )1واتــة( :بيَطومــان بــرِواداران بــراى
يةكدينة را ضاكة لة نيَوان دوو براكانتاندا بكةن كاتيَك ناكؤك دةبـنة وة ثـاريَز لـة
خوا بكةن بةلَكو خوا بةةةيى ثيَتاندا بيَتةوة) .ديارة وشةى (ﯞ) بؤ ثيـاوانء
ئافرةتانيش بةكاردآة [ ...ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ
]( )2كةواتــة وشــةى ( ﭷ) ليَــرةدا هــةم برايــةتيى ثيــاوانى مســولَ انء هــةم
خوشكايةتيى ئافرةتانء هةم خوشكء برايةتيى ثياوانء ئافرةتانيش دةطريَتةوة.
ئينجا بيَطومان ليَرةدا ثيَويستة ئةو حةقيتةتـة روونبكريَتـةوة كـة لـة سـنوورى
شةرعدا خؤشويس ء ريَزليَطرتنء بةتةنطةوةبوونء خةم ليَخواردنى د ستء خـزمء
دراوسآء تريةء هؤةء عةشريةتء نةتةوةء طةلء ميللـةتء خـةلَكى شـارء ناوضـةة
هي ناشةرعييةكى تيَدا نييـةء بـة دةمـارطرييي دانـانرآ .نـةك خـراث نييـةة بطـرة
شتيَكى ثةسندء ثيَويستيشـةة ئةطـةر لـة سـنوورى شـةرعدا تـؤ طرنطـى بـدةى بـة
عةشريةتء خـزمء دراوسـآء هاوشـاريىء هاوةمـانء نةتـةوةى خـؤتة ئـةوة هـي
ناشةرعييةكى تيَدا نييةة ئةدى ناشةرعيى لةكويَداية؟ ناشةرعيى لةوةدايـة كـة تـؤ
بيَنى بة ناحة ئةوةى كة ليَتةوة نزيكةة را خزمةة دراوسيَيةة عةشريةتةة تـريةء
1

احلجرات١٠ :

2

النمـاء١٧٦ :
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هؤةةة نةتةوةيةة هةلَيكيَشى بةسةر خةلَكيَكى ديكةداء حةقى خـةلَكى ديكـةى بـؤ
بيَنىة ياخود لة شتيَكدا كة وةك يةكنة هى خؤت بـة ضـاكا دابـ َ .ئافرةتيَـك كـة
ناوى (فَمِيلَة)يةة دةطيَرِيَتةوة كة لـة بـابى بيسـتووة طوتوويـةتى{ :سَـأَلْتُ النبِـ و
فَقُلْتَُ :ا رَسُولَ اللـهِ! أَلِـنَ الْ َصَـبِيةِ أَنْ ُحِـب الرجُـلُ قَوْلَـهُ؟ قَـالَ :لَـاو وَلَ ِـنْ لِـنَ
الْ َصَبِيةِ أَنْ ُ ِنيَ الرجُلُ قَوْلَهُ عَلَى الظٌّلْمِ}( )1واتة{ :لة ثيَغةمبـةرم ثرسىء طوتــم:
ئةى ثيَغةمبـةرى خوا ئايا بة دةمارطرييى حيساب دةكرآ ئينسان قةومى خـؤى

( )2

خؤشـبووآ؟ (ثيَغةمبـةر  )فةرمووى :نةخيَــرة لـة دةمـارطرييى نييـة ئينسـان
خةلَكى خؤى خؤشبووآ (ئةوانـةى ليَـى نـزيكن بـة حـوك ى حيزبايـةتيىة يـان بـة
حــوك ى عةشــريةتايةتيىة يــان بــة حــوك ى هاوشــاريَتىء هاودةظــةريَتىة يــان بــة
حــوك ى نةتةوايــةتيىة يــان بــة حــوك ى كةســابةتء هاوثيشــةييةوةة بــة حــوك ى
خزمايةتيىة ئةوة دةمارطرييى نييـة)ة بـةلَكو دةمـارطرييى ئةوةيـة كـة ثشـتطرييى
خةلَكةكةى خؤت بكةيتء هاوكاريان بى لةسةر ةولَمء ستةمء ناهةقى}.
ئينجا بيَطومان ئؤممةتى ثيَغةمبةر  بة طشتىء مسولَ انانى هـةر ناوضـةيةك
بة تايبةتء مسولَ انانى نيَو هةر كؤمةلَيَك بة تايبةتى ترة كاتيَك تؤك ةء توندوتؤأل
دةبنة كة هـةموو ئـةو رـؤرة سـةرثيَبوونء ثةيوةندييانـةى ديكـة آةنـةوة سـةر
بناغةى شةريعةتة برايةتيىء دي ا لة يةكدى كردنيـانء ثشـتى يةكـدى طرتنيـانة
بؤ سةرخستنى شةريعةت بكةن بة ئامانجة ئيدى لة دواى ئـةوة كيَشـة نييـة ئـةوة
خــةلَكى هــةوليَرة يــان ســليَ انى يــان دهــؤكة ئــةوى ديكــة عةرةبــة يــان توركــةة
 1رواه ابن لاجه )3949( :واللف لهو وأبو او )5119( :و قال األلبـان  :ا يفو وقال ش يب األرنؤوط:
حمـن.
 ) 2قةومى خؤى :يةعنى خةلَكى خؤىة بـؤ ويَنـة :خـةلَكى تـؤ كؤمـةلَى ئيسـالمييةة يـان عةشـريةتةكةتةة يـان
نةتةوةكةتةة خةلَكى شارةكةتء طةرِةكةكةتةة خةلَكى خؤتة هةموويان دةطريَتةوة.
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شةريعةت ئينكاريى ئةو ئينتي ا خوارِسك (فِطْرِي)يانة ناكاة بـةئم ئينكـاريى ئـةوة
دةكات ئةوانة بكريَنة بناغة بؤ دابرِ دابرِبوون.
ئينجا وةك طومتان خوشكء برايةتييةك ئي ان بكةنة بناغةى كؤبوونةوةيانة كة
ئةوةيان كردة ئةوةي ديكة هيضى ةةرةر ناداة ضونكة هيَنديَك كةس ليَى ئيشـكالةة
رارىَ دةثرسن :ئيَوة كوردايةتيى ثيَش مسولَ انةتيى دةخةنة يـان مسـولَ انةتيى
ثـيَش كوردايــةتيى دةخــةن؟ هيَنــديَكجار تــؤ ناضــارى حةمتــةن دةبــآ يــةكيان بــة
قوربانى ئةوى ديكةيان بكةى؟! بةئم ثرسـيارةكة بـؤ خـؤى شـتيَكى بـآ ريَيـة!
هيضيان بة قوربانى هيضيان ناكةمة بةلَكو بة ئيسالم خزمةتى ميللةتةكةم دةكـةمة
بة ميللةتةكةشم خزمةتى ئيسالم دةكةمة خؤ ناضار نني يةكيان بة قوربـانى ئـةوى
ديكةيان بكةينة يةكيان لـةبن ثيَـى ئـةوى ديكةيانـدا بثلَيشـيَنينةوة .بـةلَآ ئةطـةر
بلَيَى كورد بة قوربانى عةرةب دةكةينة يـان عـةرةب بـة قوربـانى كـورد دةكـةينة
ئةوة راستةء رارى واية نةتةوةكان تيَكدةطرييَن.
بةلَآ ثيَويستة ئةو رؤرة ثةيوةنديء سةرثيَبوون (إرتبـاط وإنتمـاء)انـة لةسـةر
بناغــةى شــةريعةت بــنء بةشــيَوةيةكى رةوا بــنة تــةنها ضوارضــيَوةء بناغــةى
د ستايةتيىء دوذمنايةتيش دينداريىء مسولَ انةتيى بآة كـة بيَطومـان تـةنها ئـةو
بناغــةء باةنةيــة ريَطــاى هــةموو مســولَ انانى تيَــدا دةبيَتـةوةة لةســةر بناغــةى
ئي انء ئيسالميش نةبآ دادطةريىء يةكسانيى لة نيَو مسولَ اناندا نايةتةدىة بةبآ
هاتنــةديى دادطــةريىء يةكســانييشة هــةرطيزاو هــةرطيز ئــةو ئؤممةتـة ئيســالميية
تؤك ــةء تونــدوتؤألء يــةك دةن ـ ء رةن ـ ء ســةنطةة كــة خــواى بــةرة و مــةةن ء
ثيَغةمبةرةكةى  فةرمانيان بة هيَنانةديىء بنياتنانى كردووةة ثةيدانابآ.
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بنةمـاى حـةوتةم
دانةبةزيـن لة بنـةما و ئاماجنـة ســةرةكـى
و نةطـؤرِةكـان ء بيَئـاطانـةبوون لة
مـةداركـردن

روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي

151

روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي

152

نةمـاى حـةوتـةم
دانةبةزين لة بنةما نةطؤرِةكـان ء بيَئـاطـانةبوون لة مـةداركـردن
بة هميض نميَوةيةك دانةبمةزيءء دةسمتبةردارنةبوون لمةو بنمةزاو زةبدةئمة
َوةناندنةوةى بناغةى
نةرعييانةى كة وازليَهيَنانيان ،سةردةكيَشمآ بؤ هةل
َى ئيسممزيىء نمةرعييةت ايَموة نمةزانىء اووضمة
لةسةر وةستانى كؤزمةل
بوونى ،بؤ ويَنة :دشستايةتييكردنء اشمتطميمرييكردنء اشمت اآبةسممتنى
ئممةه)ى كمموفرو نيمممركء نيةمماَ ،كممة ايَيممةوانةى بنيممينةى طممةورةو طرنطممى:
دشستايةتييكردنء دوذزنايةتييكردن لةبمةر خموا (ال موااللْ ال مع اةالْف يْ
اهلل يمة! ْ
بةم ايَويستة زشر وريما بني ! ايَكةوة زمةداركردنء طو مان (ال ماارالْ
لةطمممة دةوروبمممةردا ،بمممةبآ نمممةرزيى كيَشمممممان (ال مااه و وازهيَنمممان لمممة
بنةزاكان (مباةيء و سياسةتء سمتمراتيذى خؤ ،كة بيَطوزان بؤ هةر كمارو
َميَكممممممى سمياسممممممييانة ايَويسممممممتة ،لةطمممممة لممممممآ دابمممممةزينى بنمممممةزا
مجوجؤل
نةرعييةكمممان ،تيَكمممة نةكمممةيء ،ضمممونكة دابمممةزيء (تنممماز و نةرزكيَشمممميى
(زداهنممة هةزيشمممة حممةرِازء ،بممةم زمةداركردنء طو ممان (زممداراة دروسممت
(جائز ء بطرة جارى وا همةية فةرِزيممش دةبمآ ،زمادا ئازمان ء زةبةسمتيَكى
نممةرعيى اممةكى لةسممةرى بكممةوآ ،ديممارة بمموارى سياسممةتى نممةرعييش ،لممة
سممؤنطةى ئممةوةوة كممة دةقممةكانى نممةريعةتى تيَممدا كممةزء ،تارِاددةيممةكى زشر
َ انانى تيَدا كراوةيمةو ،طمرنط ئةوةيمة لةطمة دةقيَكمى روونء
دةستى زسول
بممآ ضةندوضمموونى قورِئممان و سمموننةتدا ت ميَكطريان نممةبآ ،ئةطممةرنا سممةنطى
زةحةك دابينكردنى بةرذةوةندى (حتقيم ال محل ْ يمة ،ضمونكة وةك ضمؤن
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بناغة لة خوااةرستييةكاندا وةسمتيَنرانة (األص ْف يْالعب اةالْالتوقي ْ،
َسوكةوتةكاندا ريَنيَدرانة (األص ْف يْالع اةالْ
بة ايَيةوانةوة :بناغة لة هةل

العف و ( ، 1واتممة :دروسممت نيممة همميض خوااةرسممتييةك ئممة ا بممدرآ ،زةطممةر
َسموكةوت و عادةتمةكان همةزوو
دةقيَكى نمةريعةتى لةسمةربآ ،بمةم بمؤ هةل
َطةى
نتيَك رةواو ريَنيَدراوة ،زةطةر دةقيَكى نةيعةت قةدةغةى كردبآ .بةل
ئةوة كة طوترا ،ئةزانةن:
 -1ئـــــةم فةرموودةيـــــةى ثيَغةمبـــــةر  ة ر رـــــوان ئـــــةو راســـــتيية
دةدرةوشـيَنيَتـةوةو ضاكتـرين بةلَـطـةية لةوبارةوةة كـة هةرضـةندة ثيَغةمبةر 
كابرايةكى بة خراثتـرين كةسـى تيــرةكةى ةانيـوةة كةضـى كاتيَــك كـة هاتؤتـة ى
ريَزى طرتوةو قسـةى نةرمى لةطةأل كردوة( :عَنْ عَائِشَـةَ رَاِـ َ ا ُ عَنْـهَا :أَن رَجُــالً
س َرجُـ ُل
ري ِة َأ ْو بِـ ْئ َ
س ابْـ ُن اْل َشِـ َ
اسْــتَـ ْأذَنَ عَلَـى الـنــبِ ِّ َ فقَـالَ :إئْـ َينُوا لَـ ُه َف َلبِـ ْئ َ
الْ َشِريَةِو فَلَما َخَلَ عَلَ ْيهِ أَالنَ لَهُ الْقَوْلَو قَالَتْ عَائِشَةُ را ا عنها فَقُلْتَُ :ا رَسُـولَ
اللِهِو قُلْتَ لَهُ اِليِي قُلْتَ ثُم أَلَنْتَ لَهُ اْلقَوْلَ؟ قَالََ :ا عَائِشَةُ إِن شَـر النـاسِ لَنْزِلَـةً عِنْـدَ
اللِـهِ َـوْمَ الْقِيَالَـةِ لَ ـنْ وَ َعَ ـهُ النــاسُ أَوْ تَرَكَ ـهُ النــاسُ ِّاتقَــاءَ فُ ْحشِ ـهِ) رواه البخــاري:
( )6054و لملم )2591( :واللف له .واتة( :دايك ان عائيشــة  -خوا لـيَي راةى
بـــآ -دةطيَرِيَتـــةوة كـــة ثياويَـــك مؤلَـــةت وةردةطـــرآ بيَتـــة ى ثيَغةمبـــةر ة

 )1برِوان ة ( :القواعااا النوناةيااف الةقىيااف) (مباان يميااف) ص ،)112( :ك ة ةو ة ويَةاومة وة ة ة ي ة ة
س ك ي ت ،ةويةبرِوان ( :نسللف لطيةف جلمعف يف أصو الةقا الاامىمف) (عباا الار ن بان ةلصار
السعاي) ص ،)106 -105( :ك ةبةضوة َةن وبراوَةب مةشومويي ةاومةة وي ة (األصال يف العبالتا
احلظر ،مال مال رنت عان الرالنش رار ع  .راألصال يف العالتا ا بل اف ،مال مال رنت عان الرالنش
احر ام ) ،ة وات ة(بة غ ةلة ةوواة ستةيوو ك ن اة يغ بوونة ،ة لة ةلة ويَةكة ةشة س ة انة سة
اية بآ.ةويةبة غ ةل ةع يت ك ن اةسيواي ةي ،ة ل ةل ويَةك ةش س ة ان سة يغ َةكر بآ).

روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي

ثيَغةمبةرى خوا

154

 دةفةرموآ :مؤلَةتى بـدةن بـا بـآة هةرضـةندة خراثتــرين

كورِى هؤةةكةى خؤيةتىة يـان خراثتــرين ثيـاوى هؤةةكـةى خؤيـةتىة رـا كاتيَـك
ديَتــة ذوورة ثيَغةمبــةر  قســــةى نــةرمى لةطــةلَ دةكــاتء ريَــزى دةطــرآة وةك
عـادةتى خؤىة عائيشــة  -خوا ليَى راةى بآ -دةلَـآة طومت :ئةى ثيَغةمبةرى خوا
! ئةوةت فةرموو كة فةرمووت  -واتة كة ئينســانيَكى خراثـة-ة دوايـيش قســةى
نةرمت لةطةلَ كرد ؟! ثيَغةمبةر  لة وةئمدا فةرمووى :ئةى عائيشـة ! شويَنء
ثلــةى خراثتـــرين كــةس لــة ى خــوا لــة ر ذى دواييــداة كةسـيَكة كــة خــةلَك لةبــةر
خراثييانى دووريى لـيَبطرنء واةى لـيَبهـيَنن).
 -2خــواى كاربــةرآ و تؤلَةســتيَن و بائدةســتيش (رــال راللــة) لــةوبارةوة
فةرموويـــــــةتى[ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ]
اإلسراء ،خواى بةرة و مـةةن بـة ثيَغةمبـةر  دةفـةرموآ( :ئةطـةر لةبـةر ئـةوة
نةبوواية كة تؤمان راطيـر كردو ضةسثاند  -واتة لةسةر ثابةنديى بـة شـةريعةتةوة
ة بة تةئكيد نزيك بوو كة تؤةيَك بة ياندا بضىة ئةطـةر واشـت كردبايـة بةرِاسـتىلة ذيانى دنياداو دواي مردنيشة دوو قات سزامان دةداىة ثاشـان هـي كةسيشــت
ضن نةدةكةوت كة لة بةرانبةر ئيَ ةدا ثشتت بطرآء يارمةتيت بدات).
 -3هــةروةها خــواى بــآ ويَنــة (رــال راللــة) فةرموويــةتى[ :ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ]
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الـمائدةة واتة( :ة ريَكيان –لة روولةكة و ديانةكان -دةبينى كـة د سـتايةتيى
ئةوانة دةكةن كة كافرنة بيَطومان خـراثاين شـت كـة ثـيَش دةسـتى خؤيـانى
دةخةن بـؤ دوا ِر ذة ئةوةيـة كـة خـوا ليَيـان توورِةدةبـآ وة بـة هةميشـةيى لـة
ئاطردا دةميَننةوةة وة ئةطةر هاتبا و برِوايان بة خوا و بة ثيَغةمبةرو بةوةى كة
بؤى نيَردراوةتة خوارة ببووايةة ئةوانيان بة د ست نـةدةطرتة بـةئم ة ربـةيان
لةرِآ دةرضوون).

روونكـردنةوة

ئةم بنةماى حةوتةمة دوو بابةتى لة خؤ طرتووة:
َى
يةكمة  :دةستبةردارنةبوونى ئةو بنةزا نمةرعيية طةورانةى كة كؤزمةل
ئيسمممزييان لةسممةر بنيمماتنراوة ،وازليَهمميَنانيان دةبيَتمة زايممةى نممةرعييةت
َبوونى:
ايَوة نةزانى ء اووضةل
سةبارةت بةم بابةتةة ثيَويستة دوو راستيى طرنطى بزانني:
أ/ئامــانجء مةبةســتى كــارى كؤمــةلَى ئيســالمي بريتييــة لــة ثابةنــدي بــة بنــةما
شـةرعييةكانةوةو بةررةسـتةكردنيان لة دنياى واقيعـدا:
بؤية هةر كارء كؤمةلَيَكى ئيسـالمي لـةو مةبدةئانـة خـالَى بـووةوة كـة بناغـةى
لةسةر ر نرانء ئامانجء مةبةستنىة ئةوة بيَطومان ئةو كـارء كؤمةلَـة لةسـةر بـوون
(وجو )ةكةى قةرةدار بوووةتةوةو نـةمانى ضـاكاةة ضـونكة بيَطومـان هـةر شـتيَك
نيَوةرِ كى تيَدا نـةما و ئـةو ئاماجنـةى كـة بـؤى ثةيــداكراوةة فـةوتاة مانـاى وايـة
ماوةتةوة ناوى بآ نيَوةرِ ك.
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ب/بـــةرثرسء مشـــوورخؤرانى كـــارء كؤمـــةلَى ئيســـالمية ئةطـــةر ة ر وريـــاء
توندوتؤألء دامةةراو نةبنة ئةوة ناحةةء دوذمنانيان لةذيَر طوشارى هةوألء تةقةلالء
ثيالنى رؤراورـؤرداة لـة بنـةما شـةرعييةكان يـان يانـدةدةنء دةسـتيان ثـآ لـة
دينةك ــةيان بــةردةدةن :وةك خــواى بائدةســتء ةاأل (رــال راللــة) فةرموويــةتى:
[ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ]( )1كـــة ثيَشـــا مانامـــان
كرد.
يان كة لة سةرةتاى سـوورةتى (األحـزاب) دةفـةرموآ[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘﭙ  ...ﭟ]ة واتة( :ئةى ثيَغةمبــةر! ثاريَــز لـة خـوا بكـةوة
فةرمانبةريى كافرء مونافيتةكان مةكةء بة قسةيان مةكة )...ة بـة تةئكيــد خـواى
بةرة و مةةن دةةانآ ثيَغةمبةرى خـؤى  ثـاريَزراوةة لـةوةى بةقسـةى كـافران
بكاة لةوةى كة بـآ تةقــوا بـآة لـةوةى كـة لـة راسـتة شـةقامى خـوا بـداة بـةئم
مةبةست ثيَى ئؤمـ ةتةكةيةتى.
َكردنى دشسمممتايةتيى كمممردن (ال مواالل ء
دووة  :وريمممابوون لمممة تيَكمممةل
َ اناندا
ايَكممةوة زممةداركردن (ال ماارال  ،كممة يةكممةزيان لةطممة غممةيرى زسممول
قةدةغةية و دووةزيشيان لةطة هةزوو كةسدا نمةك همةر دروسمت (جمائز ة،
بطرة فةرِزيشممة:
أ دشسمتايةتى طمرتمء (ال م واالل):

1

اإلسراء٧٥/٧٤ :
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د سـتايةتى طرتـنء دوذمنـايةتى كردن لةثيَنـاوى خوادا (الـمواالة والـم ا اة فـ
ا ) يةكيَكة لـةو مةسـة نةى كـة خـواى ثـةروةردطار  لـة قورئانـدا ثانتاييـةكى
باشى بؤ تةرخانكردوونء لة ضةندان ئايةتدا خستوونية رِووة كـة دوايـي ئامـاذة بـة
هةنديَكيان دةكةين.
ضةمكء واتاى (د ستايةتى طرتنء دوذمنايةتى كردن لةبةر خـوا) بـة كـورتىء
ثـــوختى ئةوةيـــة كـــة :دةبـــآ ئينســـانى مســـولَ ان هةركةسـ ـيَكى خؤشـــبووآء
د ستايةتيى بكاتة تةنها لةبةر خـوا بـآة دذايـةتيى هةركةسيَكيشـى كـردة ديسـان
هةر لةبةر خوا بآ.
ئاشكراشة كـة خؤشويسـ ء بـة د سـت طرتنيَـك لـةثيَناوى خـوادا بـآة لةسـةر
د ســتانى خــوا (أولي ــاء ا ) كــورت هةلَــدآ كــة ب ـرِواداراننة خــواى بــةرةء مــةةن
دةفةرموآ[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ  )1(]...واتة( :خواى بـةرة و مـةةن د سـتء
ثشتيوانى برِوادارانة .)...
هةروةها بةلَطة لةسـةر ئـةوةى كـة مسـولَ انان دةبـآ تـةنيا ئـةهلى ئي ــان بـة
د ست بطرنة ئةوةية كة خواى بةرة و مةةن دةفةرموآ[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ]

( )2

دةفةرموآ( :ئاطادار بن د ستانى خوا نة ترسيان لةسةرةء نة ثةذارة دايانـدةطرآة
ئةوانــةى برِوايــان هيَنــاوةء ثاريَزيــان كــردووة)ة كةواتــة كــآ د ســتى خوايــة؟
ئي اندارانى ثاريَزكار.

1
2

البقرة٢٥٧ :
ونس ٦٣/٦٢ :
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هـةروةها بــة دوذمـن طــرتنيَكيش لــةثيَناوى خـواى بــةرة و مـةةن دا بــآة دةبــآ
تايبــةت بكــرآ بــة دوذمــنء ناحــةةانى خــواى دادطــةرةوة (رــال راللــة)ة كــة ثيَـرِء
تاق ةكانى كافرء مونافيقء موشـريكةكاننة ئي انـدار دةبـآ ئةوانـة ببووغزيَنـآ كـة
خواى بةرة و مةةن دةيانبووغزيَنآء ناحةةء دوذمنى خوان (رال راللة)ة لـة ثـيَش
هةمووشيانةوة شةيتان.ئةم بوغزاندنة رِقـة لـة كـردةوة و بـريى خراثيـان نـةك لـة
خودى خؤيان وةك مر ظة لةو بارةشةوة ئايةت ة رنة وةك:
 -1خــواى بــةرةء مــةةن دةفــةرموآ[ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ] فاطـرة واتة( :بيَطومان شةيتان بؤ ئيَـوة
دوذمنـةة ئيَوة بة دوذمنـى بزانـنء بة دوذمنـى بطـرنة ئةو كؤمـةلَى خـؤى بانــ
دةكات تاوةكـو بيانكـاتة خاوةنى كلَـثـةى د ةة ).
 -2وة خــــواى بــــةرة و مــــةةن دةفــــةرموآ[ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ]( .)1واتة( :ئةى ئةوانةى برِواتان هيَناوة! كافران لةرياتى ئي انداران مةطرن
بة د ستة ئايا دةتانةوآ بةلَطةيةكى ئاشكرا لة يةن خوا وة لةسةر خؤتـان تؤمـار
بكةن؟)ة واتة :خواى بةرة و مةةن بةلَطةى لةسـةرتان بآ كة ئيَـوة خـواى بـةرة و
مةةن تان خؤ ناويَتء د سـتى خواى بةرة و مةةن ننيء ئي ـانتان نييـة؟
 -3خواى بةرة و مـةةن رووى دوانـدن لـة ثيَغةمبــةر  دةكـاتة يـان هـةر
كةســيَك كـــة قورئـــان دةخويَنيَـــتة يـــاخود بـــة ريَـــى ثيَغةمبـــةر دا دةرِواتة
دةفةرموآ[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
1

النماء١٤٤ :
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ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ]( )1واتــــة:
(كةسانيَكت دةست ناكةون برِوايان بة خواء بة ر ذى دوايى هـةبآة خؤشةويسـتىء
د ستايةتييان هةبآ بؤ كةسانيَك كة دذايةتى خواء ثيَغةمبةرةكةى دةكةنة با ئـةو
كةسانة بابيان بنة يان كورِيان بنة يـان برايـان بـنة يـان تـريةء هؤةيـان بـن )...ة
دوايى خواى بةرة و مةةن هةر لةو ئايةتةدا مةدحى ئةو رؤرة كةسانة دةكـات كـة
بة هي شيَوةيةك د ستايةتيى دوذمنـانى خـواى بـةرة و مـةةن ء ثيَغةمبـةرى خـوا
 ناكـــةنء خؤشـــيان نـــاويَنة مـــةدحيان دةكـــاتء دةفـــةرموآ ...[ :ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ]( )2الـمجا لةة واتة ...( :ئا ئةوانة خـوا ئي ـانى لـة دلَـدا نووسـيون –
واتة :ضةسثاندووة-ة( )3وة بة ر حيَك لة يةن خؤيةوة ثشـتطرييى كـردوون()4ة وة
دةياخناتــة ضــةند باخيَكــةوة كــة رووباريــان بــةذيَردا دةرِ نء بــؤ هةميشــة تيَيانــدا
دةميَننةوةة خوا لةوان راةييةء ئةوانيش لة خوا راةينية ئـا ئةوانـة كؤمـةلَى خـوانة
بيَطومان كؤمةلَى خوا سةرفراةن).
 -4هــةروةها خــواى بــةرة و مــةةن دةفــةرموآ[ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ

 1الـمجا لة22 :
 2الـمائدة٢٢ :
 )3ضونكة تؤ كة شتيَك دةنووسى ضيى ليَدةكةى؟ لةسةر وةرةقة دةيضةسثيَنى.
 )4ئةو ر حة ضيية؟ ئةو نوورء ر شنايييةى ئي انء هيدايةتةية كة لة د لَدا ريَطري دةبآ.
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ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ] ( )1واتة( :بيَطومـان د سـتى ئيَـوةة تـةنها خـواء
ثيَغةمبةرةكةىء ئةوانةن كة ئي انيـان هيَنـاوةة كةسـانيَك كـة نويَـذ بةرثادةكـةنء
ةةكــات دةدةنء هةميشــة ركــوو بــةرنة وة هــةر كةسـيَكيش د ســتايةتيى خــواء
ثيَغةمبةرةكةىء ئةوانة بكات كـة ئي انيـان هيَنـاوة -ئـةوة كؤمـةلَى خوايـة-ة وة
بيَطومان هةر كؤمةلَى خوا ةالَن).
كةواتة (حِـ ْزبُ اللّـهِ) كـيَن؟ لـة ئايةتةكـةى سـوورةتى (الــمجا لة)دا فـةرمووى:
حيزبى خوا ئةوانةن كة دوذمنانى خـواة كةسـانيَك كـة ناحةةايـةتيى خـواى بـةرة و
مـــةةن ء ثيَغةمبـــةرى خـــوا  دةكـــةنة ئةطـــةر بـــابء بـــراء كـــورِء خـــزمء
عةشريةتيشــيان بــنة خؤشــيان نــاويَنء بــة د ســتيان نــاطرنة لــةوآ بــة بــارة
ســةلبييةكةيدا ثيَناســةى كؤمــةلَى خــواى كــردة ليَــرة بــة بــارة ئيجابييةكةيــداة
د ســتايةتيكردنى ثيَغةمبـــةرى خــوا ء د ســتايةتيكردنى ئي انــدارانة كاتيَــك
دةضةسثآة كة بةو دا بة هي شيَوةيةك د ستايةتيى دوذمنء ناحةةانى خواى بةرة
و مةةن ء ثيَغةمبةرى خوا ء ئي ـانداران نةكةى.
رــا ئــةوةى كــة لــةم ئايةتــة بةثيَـزان ــة دةفامريَتــةوةة ة ر بــة رِووني ــىء بــآ
ضـةندوضوونة دوو راستيى طةورةء طرنطـن:
رِاســـتيى يةكـــةم :ناطوجنــآ ئينســان ئي ـــانى هــةبآء دوذمنـــانى خــواى
خؤشبووآء د ستايةتييان بكاتة وة د ستايةتى طرتن لةطةأل دوذمنـانى خـوادا بـة
هةموو رؤرةكانيةوةة نيشانةى بآ ئي انيىء لة ديـن دةرضـوونة! وةك لـة ئايـةتى
ذمــارة ()51ى (ال ــمائدة)دا ة ر بــة راشــكاويى خــواى ثــةنهان بــني (رــال راللــة)
فةرموويــةتى[ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
1

الـمائدة٥٦/٥٥:
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ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ](  )1واتة( :ئـةى ئةوانـةى برِواتـان
هيَنــاوة! روولةكــةء نةس ـرِانييةكان مــةطرن بــة د ســتة ئــةوان لــة نيَــو خؤيانــدا
د ســتايةتيى يةك ـدى دةكــةنء هةنــديَكيان د ســتى هةنــديَكياننء ثشــتى يةك ـدى
دةطرنة وة هةر كةسيَك لة ئيَوة د ستى ئةوان بآء د سـتايةتييان لةطةلَـدا بطـرآة
ئةوة لةوانةة بيَطومان خوا كةسانى سـتةمكار ريَن ايى ناكا).
هةروةها لةبارةى د ستايةتيكردنى خاوةن كتيَبةكان لةطةأل كافرةكاني ديكةداة
فةرموويــةتى[ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ] الـمائدة.
ئةوةى ليَرةدا بة ثيَويستى دةةاب بيــلَيَم ئةوةيـة كـة خـواى بـةرة و مـةةن بـؤ
ثيَغةمبــةر  باســى روولةكــةء نةس ـرِانييةكان دةكــاة دةفــةرموآ :ة ر لةوانــة
دةبـي د ســتايةتيى كـافران دةكــةنة ئــةوة خـراثاين شــتة  -د ســتايةتيكردنى
ئةوان بؤ كافران خراثاين شتة -كة ثيَش دةسـتى خؤيـانى دةخـةن بـؤ قيامـةتة
ضونكة بةهؤى ئةوةوة خوا ليَيان توورِةيةو بة هةميشـةيى لـة ئـاةارو ئةشـكةجنةى
د ةةخــدا دةميَننـــةوة)ة دوايــى خــواى بــةرة و مــةةن ة ر بــة روونء راشــكاويى
دةفـــــــــــــــةرموآ[ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ]( )2واتة( :ئةطةر ئةوانة برِوايان
1

الـمائدة٥١ :

2

الـمائدة٨١ /٨٠:
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بة خـواء بـة ثيَغةمبـةرء بـةوةى كـة بـؤ ثيَغةمبـةر نيَرداوةتـة خـوارآة هةبووايـةة
كافرةكانيان بة د ست نةدةطرت)ة كةواتة ئـةوة سـةنطى مةحةكـةء بةرِاسـتى ئـةو
شيعرة عةرةبيية ة ر روانة كة دةلَآ:
ال تَمَـلْ عَـنِ الـمَرْءِ وَسَـ ْل عَنْ قَرِ نِــهِ
فَ ُـلُّ قَرِ ـنٍ بِـاْلمُـقَـارِنِ َقْــتَــــــدِي
واتــة( :ثرســيار دةربــارةى مر ظ ــ مةكــةة بــةلَكو ثرســيار دةربــارةى بــرادةرء
هاودةمى بكةة ضونكة هةموو هاوةلَيَك شويَن ثيَى هاوةلَةكةى هةلَدةطرآ).
ئةطةر ويستت كةسيَك بناسىة بزانـة لةطـة َل كـآ تيَكةلَـةة ئةطـةرنا ئةطـةر هـةر
ئيدديعاى مسولَ انةتى بآة ئةوة هـةموو كـةس دةتوانـآة قســة بـآ دةسـةئتة و
هةموو كةس ثيَى دةويَرآ .بةلَآ بةرِاستى ئةم ئايةتـة تةراةوويـةكى بـا دةخاتـة
بةردةسـتى ئيَ ـة بـؤ خؤناسـنيء خـةلَك ناسـني .ئـةو مةسـةلةى د سـتايةتيكردنء
تيَكــةلَى كردنــى خةلَك ـة ة ر طرنطــةة دةبــآ بزانــى كــة تيَكــةلَيكردن بــة مــةعناى
خؤشويستنيانء ثشتــطرتنيانء لةطةلَـدابوونيانة بةرِاسـتى هـةر وا شـتيَكى سـادة
نييةة مر ظ ثيَيوابآ كة مادام نويَذى كـردة ئـةورار لةطـةلَ هـةر كةسـيَك بـة ريَطـادا
برِواة لة هةر ريَيةكدا سةرى بة فةتارةت بضآة قةيدآ ناكاة نـةخيَر وا نييـةة بـةلَكو
وةك ضـــؤن ضـــوونة مزطةوتةكـــةت لةبـــةر خوايـــةة دةبـــآ هةلَســـوكةوتى بـــاةارِء
كؤمـةئتيتء هةلَويَســتى سياسييشــت لةبــةر خــوا بـآ و بــةثيَى شــةرعى خــوا بــآة
ئةطةرنا نويَذيَكى بآ ر تؤ لـةوة نةط َي ِريَتـةوة كـة لـة خزمـةتى كـوفردا بـية هـي
نيية .خواى بةرة و مةةن ئةو نويَـذةى فـةرِة نةكردووة لةسةر تؤة بةلَكو نويَـذيَكى
لةسةر تـؤ فـةرة كـردووة كـة لـة هةرضـى خراثةيـة بتط َي ِريَتـةوةة ئـةدى ئةطـةر لـة
طةورةترين خراثة نةتطيَرِيََتةوة كة ئةوةية ثشتى ئةهلى كوفر بطريء لةطةلَ ئةهلى
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كوفر دابيء ئةوانت خؤ بويَت؟! خـواى بـةرة و مـةةن دةفـةرموآ ...[ :ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ]( )1واتــة ...{ :بيَطومــان نويَــذ مر ظـــ
قةدةغـة دةكات لة (فحشـاء)ء لة (لن ر) ( .}...فحشـاء) :بريتيية لة هـةموو ئـةو
شتانةى كة ناقؤئء خراثنء بة ةمان دةطوتريَن( .منكر)يش :بريتيية لة هةموو ئـةو
كردةوة خراثانةى كة بة ئةندامةكـان دةكريَن .ديـارة شــتى ة ر خـراثيش ئةوةيـة
كة ئينسان دوذمنانى خوا بة د ست بطرآة ئةطةر نويَذةكةت لةوةى نةطيَرِايــتةوةة
ماناى وايـة نويَذ نييةة ضونكة ئةطةر نويَذ بوواية دةيطيَـرِايتةوة.
راسـتيى دووةم :تةنهـا كةسـانيَك كـة دروسـت بـآ مســولَ انان بـة د ســتيان
بطرنء ثا

خواى بةرة و مةةن ثشـتيان ثآ ببةس ة بيَطومان ئي انداراننة ئـةوة

بة نسـبةت د سـتايةتيى طرتـن .ئةورـار بيَيـنة سةر مةسـةلةى مةداركـردن:
 زمةداركممردن (ال م اارال :ئةطةر د ستايةتيى طرتنى مسـولَ انان تايبةتـة بـة ئـةهلى ئي انـةوة – وةك
ثيَشـــا بااـــانكرد -ة ئـــةوة مـــةداركردنء دلَ راطرتنـــى خـــةلَكء لةطـــةأل
ساضاندنيانء طوجنـان لةطـةلَيانة طشــتييةو مسـولَ انانء كـافران دةطريَتـةوة.
واتــة :دةبــآ تــةنيا د ســتايةتيى مســولَ انان بكــةىة بــةئم دةبــآ مــوداراء
طوجناندنء ساضاندن لةطةأل هةموو كةس هةبآ .شةريعةت نةك هةر ريَيثيَـداوةة
بطرة بة ثةسندى داناوةء ثيَويستيشى كردووة كـة مسـولَ انان – بةتايبـةت لـة
بوارى كـارء ضـا كيى ئيسـالميدا -لـة سـنوورى شـةرعدا بـة شـيَوةيةك لةطـةأل
خةلَكيدا مامةلَةء رةفتار بكـةن كـة ةةرةرء ةيـان دوورآريَتـةوةو بةرذةوةنـدى
1
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دابني بكرآ و كاروبارى ئيسالم ثيَشبخرآء طةشةى ثيَبدرآة بةثيَى ئةو بنضينة
شةرعييةى كة دةلَـآ( :لِلْوَسَـائِلِ ُح ْـمُ الْمَقَاَِـدِ)ة واتـة( :ئامرِاةةكـان حـوك ى
ئاماجنةكانيان هةية) .ئةطةر تـؤ نةتتــوانى كؤمـةلَطا ضـاك بكـةى بـةبآ مـودارا
لةطةلَدا كردنيانة مودارا كردنةكة ثيَويسـتةة وة ضاككردنى خـةلَكيشء طـؤرِينى
خةلَكيش بة تةئكيد فةرِةةة كةواتة :موداراكردنةكة فةرِةة.
هةلَبـةتة مةبةستيش لة مودارا ئةوةية كة تـؤ بـة شــيَوةيةك مامةلَـة لةطـةأل
خةلَكــدا بكــةى كــة ةةرةرء ةيــان دوورآةيت ــةوةو قــاةانجء ضــاكة دةس ــتةبةر
بكـةىء كارى ئيسـالمى بةرةو ثيَشـةوة بةرى.
ئينجا لةنيَوان د ستايةتيى طرتن (الـمواالة)ة كة وةك طومتان لةطـةأل غـةيرى
ئةهلى ئي اندا دروست نييةة وة مةداركردن (الـمداراة)دا كة لةطةأل هةموو كـةس
بة كافرء مسولَ انةوة دروستة.
بــةئم بيَطومــان ئــةوة كــة مر ظــى مس ــولَ ان ســي ةتى باشــى لــة مر ظــى
نامس ـولَ اندا خؤش ــبوآة هــي ئيش ــكاىل تيَــدا نيي ــةة بــة بةلَط ــةى ئ ــةوة كــة
ثيَغةمبةرى خوا  بة (أَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ)ى فةرموو( :إِن فِيكَ خَصْلَتَيْنِ ُح ُِّبهُمَا
اللــهُ الْحِلْــمُ وَاألَنَــاةُ)( )1واتــة( :تــؤ دوو ســـي ةتت تيَـــدان خــوا خؤشـــيدةويَن:
هيَـوريىء لةسـةرخؤيى)ة كة ديارة ئةو كاتة رارآ مسـولَ ان نةبووبوو.
ئةو فةرمايشتةى ثيَغةمبةريش  كة ثيَشـا هيَنامـانة ضـاكاين بةلَطةيـة
لةوبارةيــةوةة كــة راريَكيــان كابرايــةكى خــراث مؤلَــةت دةخــواةآ بضـيَتة مــالَى
ثيَغةمبــةرى خــوا ة ئــةويش دواى ئــةوةى دةةانــآ كيَيــةة دةفــةرموآ...( :

1

رواه لملم)17( :و والتـرليي)2011( :و وابن لاجـه.)4188( :
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إِ ْئيَنُوا لَهُ فَلَـبِئْسَ أَخُـو الْ َشِـريَةِ أَوْ إِبْنُ الْ َشِـريَةِ  )1()...واتـة( :مؤلَةتى بـدةن با
بآة هةرضةندة خراثتـرين بـراى يان كورِى كةسى هؤةةكةيةتى  .)...ئينجـا كـة
ديَتة ذوورةوة ة ثيَغةمبةرى خوا  ريَـزى دةطـرآء قسـةى خؤشـى لةطـةأل
دةكاتة بؤية

دايك ان عائيشـة (خوا ليَى راةى بآ) سةرى سورِماوةة ضـونكة

ئةو وايزانيوة كة هةر كةسـيَكت بـة دأل خـؤ نةويسـتة دةبـآ بـة رووالَـةتيش
دوذمنـايةتيىء بوغزى ثيَشان بدةىة بةئم ثيَغةمبـةر  ليَى حـالَيى كـردووة
كة نةخيَـرة رارى وا هةيـة دةبآ تؤ رقى خؤت قوت بدةيةوةة هةستى نيَو دألء
دةروونى خؤت كث بكةيتةوة لةثيَناو بةرذةوةندييةكى طـةورةترداة كـة ئـةويش
هةر ئيسالم فةرمانى ثيَكردووة.
كةواتة :رياواةيى سةرةكيى نيَـوان د سـتايةتيى طـرتن لةطـةأل مـةداركردنة
ئةوةية كـة د سـتايةتيى كـردن ةيـاتر ثةيوةنـديى بـة نـا ء دةروونـةوة هةيـةة
مودارا كردنيش ةياتر ثةيوةنديى بة رووالَةتةوة هةية.
هــةروةها مــةداركردن (ال ــمداراة)ء ساةشــكردن (ال ــمداهنة) ديســان ليَ ـك
ريانة ضونكة مودارا بريتييـة لـة قسـةى خـؤ ء رووى طـة ء ريَـزء حورمـةت
طرتنى بةرانبـةرة بـةئم موداهةنـة بريتييـة لـة ساةشـكردن و دابـةةين لـة حـة
(التنازل عن احلق)ة يان ناهة كردنة هة ء هة كردنـة ناهـة ة بـؤ راةيكردنـى
بةرانبةرة ئةوة بة تةئكيد قةدةغةيةة بؤية دةبآ ئـةوة بـزانني كـة ديسـان
مودارا لةطةأل موداهةنة ليَك ريايةة هةربؤية مودارا ضـةند رةواء ثةسـندةة
موداهةنة بة ثيَضةوانةوة هيَندة نارِةواء ناثةسندة.

1

رواه البخاري)6054( :و ولملم.)2591( :
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ئينجــا ثيَويســتة ئــةو حةقيتةتــة بــا بــزانني كــة ئةجنامــدانى كــارء ضــا كيى
سياســىء كؤمةئيــةتى ئيســالمىء غــةيرى ئيســالمييشة بــةبآ مــودارا نــاكرآة
ثيَغةمبــةرانى خــوا (علــيهم الصــالة والمــالم) بةتايبــةتى ثيَغةمبــةرى طــةورةء
ســةروةريان موحةممــةد  لــة هــةموو كــةس ةيــاترء ضــاكا لــة بــوارى مــودارادا
سةركةوتوو بووةة وةك ضؤن لة هةموو كةسيش مةبـدةئيا بـووة! كـةس هـةبووة
بةقةدةر ثيَغةمبةر  مةبدةئيى بووبآ؟ نةخيَر .ئـةدى كـةس هـةبووة بةقـةدةر
ئةو ليَبوردة بووبآة تةنانةت لةطةأل دوذمنةكانيشيدا؟ هةلَبةتة مودارا
كةس ناكرآة ضونكة مودارا

بة هـةموو

دلَيَكـى طـةورةى دةوآة عـةقلَيَكى طـةورةى دةوآة

ئةخالقيَكى طةورةى دةوآة ئةوةى ضيكلَدانة طضكةء دأل طضكة بآة ضى لة دلَـدابآ
يةكسةر هةمووى هةلَدةرِيَذآ.
كةواتــة :بــا هــي كــةس وانــةةانآ كــة مةبــدةئيبوون (الــمبدئية) لةطــةأل مــودارا
كردنداة ثيَكةوة دذء ناكؤكن! هةروةها با هي كـةس طومـانى وا نـةبآ كـة بـةدةم
خةلَكـةوة ثيَكــةننيء رووطـة بــوونء قســة خـؤ بــوونء ضـاكء ضــؤنيى طــةرمء
ثيَشــواةيىء بــةخيَرهيَنانء ريَزليَنــانى خــةلَكى نامســولَ انة يــان خــةلَكى فاســقء
طوناهـــبارة شــتيَكى ناشــةرعييةء دروســت نييــة ء ثيَضــةوانةى عيزةةتــى نةفســة!
نةخيَر لةرِاستيدا وا نييةة بةلَكو ئةو خواية (رال راللة) كـة فـةرمانى ثـآ كـردووين
بة موو لة مةبدةئةكـانى خؤمان نةدةيـنة هةر ئةويـش فةرمانى ثآ كردوويـن كـة
قسةى خؤ لةطةأل خـةلَك بكـةين .خواى بــةرةو مـةةن دةفــةرموآ ...[ :ﯦ
ﯧ ﯨ]( )1واتة ...( :وة قسةى خؤ لةطةأل خةلَكى بكةن )...ة هةروةها

1
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دةفـةرموآ ...[ :ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ] ()1واتـة( :وة ضـاكة بكـةنة خـوا
ضـــاكةكارانى خؤشـــدةوآ)ة وة هـــةروةها دةفـــةرموآ [ :ﯣ ﯤ ﯥﯦ]
الـمائدةة واتة ...( :را ليَيان خؤ

ببة ء ضاوثؤشى بكـة )...ة وة ثيَغةمبـةر 

كــة هاوةلَــة بــةرِيَزةكانى دةنيَــرآ بــؤ بــانطكردنى خــةلَكة دةفــةرموآ{ :بَشِّـرُوا وَالَ
تُنَفِّـرُوا وَ َمِّـرُوا وَالَ تُ َمِّرُوا}( )2واتــة( :دلَخؤشـكةر بـنء ســلَةميَنةرةوة مـةبنة وة
ئاســانكةر بــنء ةةمحةخت ــةر مةب ــن) .ئةطــةر بتــةوآ خــةلَكى بــان بكــةىة نابــآ
دووريان آةيـةوةء بيانسـلَةميَنيةوةة بةلَكو دةبآ سةرجنيان رابكيَشىة بة قسـةى
خؤ ء رووى خؤ ء طة ء ضاكةء ريَز ليَطرتنء هاوكاريكردنة بـة نـةرمء نيـانىء
ميهرةبانىة ئةطةر بشـتةوآ بيانسـلَةميَنيةوةة دوو قسـةى رة بكـةة كـةس طويَـت
بؤ ناطـرآ.
هةروةها بة ي ديكةشياندا با هي كةسيش ثيَـى وانـةبآ كـة كـافرء مونـافيقء
موشريك بة دوذمن ةاننية دذايةتيكردن (ل ا اة)يان لةرِووى عةقيدةييـةوة ريَطـا لـة
ئينسانى مسولَ انء كؤمةألء كؤمةلَطاى ئيسالمى دةطرآ كة لة بوارى هةلَسـوكةوت
(فـ جمال الت ـالل)دا لةطةلَيان ضاكةكارء دادطةرء خؤشرِةفتار بن! ديارة ئيَ ة لة
رووى عةقيدةييةوة ئةوة ئاشكراية غةيرى ئيسالممان ثآ طومرِايىء كـوفرةة بـةئم
ئةوة ريَ ان ليَناطرآ كة لةطةأل خةلَكى نامسولَ اندا خؤشرِةفتارء ئاكارثةسند بـنية
بةلَكو دينةكةمان وةك ضؤن بةوة فةرمااان ثآ دةكات كـة تـةنها ئيسـالممان ثـآ
راست بآة بة هةمان شيَوة فةرمانيش ان ثآ دةكات كة لةطةأل خةلَكدا قسةى با
بكةينء كردارى با بكةينء بة رةوشتى روان لةطةلَياندا مامةلَة بكةين.
1

البقـرة١٩٦ :
 )2رواه البخاري)69( :و ولملم)1732( :و وأبو او .)4835( :

روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي

168

خواى دادطةرء كاربةريَش (رـال راللـة) فةرموويـةتى[ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ]( )1واتــة( :خــوا ريَتــان ليَنــاطرآ كــة ضــاكةكارء بةخش ــةر بــن لةطــةأل
كةســانيَكدا –كــة ئــةهلى كــوفرن  -كــة لةبــةر دينتــان لةطةلَت ــان نارةنط ــنء لــة
نيشت انتان وةدةرتان نانيَنة بيَطومان خوا بةخشةرانى خؤشدةويَن)(.)2
راريَكيان (الش بـ ) وةئمى سآلوى نةسرِانييةك يان روولةكةيةكى دايةوةة يان
سآلوى لة نةسرِانييةك كردة طوتى( :وعلي م المالم ورمحة ا ) يان (المـالم علـي م
ورمحة ا )ة ئينجا كة لةوبارةوة ثرسيارى رةخنةطرانةى ليَكراة طوتى( :أَلَـيْسَ فِـ
رَحْمَةِ ا ِ َ ِيش)؟! واتـة( :ئةدى بـةهؤى بـةةةيى خـواوة ناذيـةت؟!) .كـة ديـارة
مةبةســتى بــارانء رة ء ر ةيــىء نيع ةتــةكانى خوايــة (رــال راللــة)ة كــة بةطشــتى
مر ظةكان ليَيان بةهرةمةندن(.)3
ئينجـــا خـــواى بـــةرةء مـــةةن دةربـــارةى ثيَغةمبـــةر  دةفـــةرموآ[ :ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ] األنبياءة واتة( :ئيَ ة هةر بؤية تؤمـان نـاردووة
 1الـممتحنـة٨ :
 )2دوايى لة روونكردنةوةى (بنةماى ثاةدةيةم)دا روونى دةكةينةوة كة (لُقْمِطِني) ليَـرةدا بـة مانـاى مـالَى خـؤ
بةخشةرانةة نةك دادطةران.
( )3عن الش بـ ّ أنه قال لِنَصْـران ّ :وعل ْي م المالم ورَمحة ا و فقيل له فيهو فقال :ألَيْس يف رَحْمَـة ا َ ِـيشُ؟)
تفمري الفخـر الـرازىو ج)10( :و ص.)188( :
(عن احلمن بن عبدالرمحن قال :رأ ت الش بـ ملم على لوسى النصران فقال :المالم علي م ورمحـة ا !
فقيل له يف ذلك؟ فقال :أو ليس يف رمحة ا ؟ لو مل ن يف رمحة ا هلك) .حلية األولياء وطبقات األَـفياء ج:
()4و ص)314( :و الـمؤلف :أبو ن يم أمحد بن عبد ا األَبهان .
( ُروِيَ عَنْ الشـ ْبِ ِّ أَنهُ قَالَ لِلْيَهُو ِيِّ :عَلَيْك الملَامُ وَرَحْمَةُ اللهِو فَقِيلَ لَـهُ تَقُـولُ لِيَهُـو ِيّ وَرَحْمَـةُ اللـهِ؟ فَقَـالَ:
أَلَيْسَ فِ رَحْمَةِ اللهِ َ ِيشُ؟) الـمنتقى شرح الـموطأ ج)10( :و ص.)330( :
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تاكو رةمحةتء بةةةيى بي بؤ هـةموو ريهانييـان) .كةواتـة :ئةوانـةى ئي انيشـيان
ثيَى نةهيَناوةة ديارة ثيَغةمبةر  بؤ ئةوانيش هةر رةمحةتةة را ئايـا رةمحـةت
بوونةكةى بؤ ئةوان ضيية؟ ئةوةيـة كـة ئةوانـةى لـةذيَر سـايةى ئيسـالمدا دةذيـنة
سةرء ماألء نةف ء نامووسيان ثاريَزراو دةبآء ئةوة رةمحـةتة(.)1
ئيــدى هيــوادارم بــةم ب ـرِة تويَذينةوةيــة روونبووبيَتــةوة كــة ريــاواةيى نيَــوان
د ستايةتيى (الـمواالة)ء مةداركردن (الـمداراة) ضييةء ضؤنة؟ كة يةكةميان تايبةتة
بة ئةهلى ئي انةوةة دووةميشيان طشتطريةء مسولَ انء كافر دةطريَتةوة.

 ) 1ئيَ ة لة باسى (تةبـايىء ثيَكةوة ذيان)يشدا كـة يةكيَكـة لـة باسـةكانى كتيَبـى( :ضـةند بابـةتيَكى سياسـيى
هاوضةر لةبةر ر شنايى عةق ء وةحى دا)ة بة دريَذيى باسى ئةم بابةتةمان كردووة.
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بنةمـاى هةشـتةم
هـةلَثةنةكردن بؤ بةرثرسـياريَتيى و
ئـةرك نةسـثاردن بة كةسانى هةلَثـةكةر
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بنةمـاى هةشـتةم
هةلَثةنةكردن بؤ بةرثرسياريَتيى و ئةرك نةسثاردن بة كةسانى هةلَثةكـةر
َنةنممممممةكردن بممممممؤ ا)مممممممةواايةو بةرارسممممممياريَتيىء داوانممممممةكردنىء
هةل
سممموورنةبوون لةسمممةر تيَدازانمممةوةى ،ضمممونكة ئمممة رةفتارانمممة يمممان قةدةغمممة
(حممرا ن ،يممان نااةسممند (مك ط ن ،وةك ئايةتممةكانى خمموا (جممج جملممة و
فةرزوودةكمانى ايَبةزبةرى خوا  بة ئازماذة يمان بمة رانمكماويممى (إِشَ ارَلْ
َ ْْصَطَاحَ ْدةيطمةيةنء ،بؤ ويَنممة:
أ
 -1خــواى بــةرة و مــةةن فةرموويــةتى[ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ] القصص ،خواى بةرة و مةةن
باســى ضــةند شــتيَك دةكــاتة دوايــى باســى دوارِ ذ دةكــاتة باســى عاقيبــةتء
سةرةجنـام دةكـاتة لة سياقى ئةو ئايةتانـةدا دةفـةرموآ{ :ئـا ئـةو مةنزلَـطــاى
دوارِ ذة (بةهةشت) بؤ ئةو كةسانةى دةطيَرِين (دةيكـةين بـة مةنزلَـطــاو شــويَنى
تيَدا حةوانةوةى كةسـانيَك) كة نايانةوآ لةسةر ةةوييـدا بةرةيى بة ناحـة ثةيـدا
بكةنة (واتة :بائدةستيى خؤيـان بـة ناحـة فـةرِة بكـةن بةسـةر خةلَــكيدا)ة وة
خراثةكارييشيان لةسةر ةةويـدا مةبةسـت نيـةة وة سـةرةجنامي (ضاكــيى دنيــاو
دوارِ ذ)يـش بؤ ثاريَزكـارانة}.
ثيَغةمبةرى خوا

 لةوبارةوة فةرم ايشـتى ة رنة بؤ اوونة:

{ -2عَنْ عَبْدِ الر ْحمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ :قَالَ لِ رسُولُ ا ِ َ :ـا عَبْـدَ الـر ْحمَن! لَـا
تَمْأَلِ الْإِلَارَةَ فَإِنكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَـنْ لَمْـأَلَةٍ وُكِلْـتَ إِلَ ْيهَـاو وَإِنْ أُعْطِيتَهَـا عَـنْ غَيْـرِ
لَمْأَلَةٍ أُعِ ْنتَ عَلَيْهَا  }...رواه البخاري )7147( :واللف لهو ولملم)1652( :و
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واتة { :لـة عةبـدو ِررِةمحانى كـورِى سـةمورة خـوا ليَـى راةى بـآ دةطيَرِنـةوةة
طـــوتى :ثيَغةمبـــةرى خـــوا  ثيَـــى طـــومت :ئـــةى عةبـــدورِرِةمحان ! داواى
بةرثرسيَتيىء سةرثةرشتياريَتيى خةلَك مةكةة ضونكة بةرثرسـيَتيى ئةطـةر بـة
داواكــردن و دواكــةوتنى خؤتــةوة ضنطـــت بكــةوآة ئةوكاتــة حةوالَــةى ئــةو
بةرثرساريَتيية دةكريَى( ,واتة :خوا يارمةتيت ناداة خـؤتء ئيشـةكةت)ة بـةئم
ئةطــةر بــؤ خــؤت داواى نةكــةىء بةرثرســاريَتييت ثــآ بــدرآة ئــةوا هـــاوكاريى
دةكريَى (لة يةن خواى ثةروةردطـارو لة يةن فريشـتةكانيةوة)}.
( -3عَنْ أَبِ لُوسَى قَالََ :خَ ْلتُ عَلَى النبِ ِّ  أَنَا وَرَجُلَانِ لِنْ بَنِ ع َِّم و فَقَـالَ أَحَـدُ
الرجُلَيْنَِ :ا رَسُولَ اللِهِ أَلِّرْنَا عَلَى بَ ْضِ لَا وَلِاكَ اللِهُ (جل جاللة)و وَقَالَ الْآخَرُ لِثْـلَ
ذَلِكَو فَقَالَ :إِنا وَاللِهِ لَا نُوَِّل عَلَى هَيَا اْل َمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ) رواه
البخــاري7149 :و ولمــلم 1733 :واللفــ لــه .واتــة( :لــة ئــةبو مووســاى
ئةشـعةرييةوة دةطيَرِنةوة كة دةلَآ :ر ذيَك منء دوو لة وةضةى مـامم  -واتـة لـة
خزمانى ثشـتى -ضووينة خزمةت ثيَغةمبةر ة يـةكيَك لـةو دوو نةفـةرةى كـة
لةطةلَ دا بوون طوتى :ئةى ثيَغةمبـةرى خـوا!  لـةو ئيشــوكارةى كـة خـواى
بةرةو بائدةست خسـتوويةتة بةردةستى تـؤ  -واتـة :كاروبـارى مســولَ انان ,-
ئيَ ة

بكـة بـة بـةرثرسء ئيشــيَك – بةرثرسـياريَتييــةك -مـان ثـآ بســثيَرةة

ئةوةى ديكة ديسان هةر وايـطـوتة  -واتـة :داواى بةرثرسياريَتييــان كـرد -ة
ثيَغةمبةريش  فةرمووى :سويَند بة خواة كةسـيَك ناكةينـة سةرثةرشـتيكارى
هي شـتيَك كة بؤ خؤى داواى بكـاتة يان كةسـيَك ســوور بآ لةسةرى).
( -4عَنْ أَبِ ذَر قَالَ :قُ ْلتُ َـا رَسُـولَ اللِـهِ أَلَـا تَمْـتَ ْمُِل ِن ؟ قَـالَ :فَضَـرَبَ بِيَـدِهِ عَلَـى
لَنْ ِبِ ثُم قَالََ :ا أَبَا ذَر إِنكَ اَ ِيفٌ وَإِنهَا أَلَانَةٌ وَإِنهَا َ ْومَ الْقِيَالَةِ خِزْيٌ وَنَدَالَـةٌ إِلِـا
لَنْ أَخَيَهَا بِحَقِّهَا وَأَ ى الِيِي عَلَيْهِ فِيهَا) رواه لمـلم)1825( :و واتـة( :ئـةبو ةةرِ
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دةطـــيَرِيَتةوة دةلَــآ :ر ذيَــك طــومت :ئــةى ثيَغةمبــةري خــوا ! ئايــا كـــارم ثــآ
ناسثيَرى؟ -مةبةستى ثيَى ثلـةوثــايةء بةرثرسـياريَ

بـووة  ,-دةلَـآ :ئـةويش

دةستى لة شانى دامة  -دةستى خستة سةر شاب  -دوايى فةرمووى :ئةى ئـةبو
ةةرِ! تـــؤ بيَـهــــيَزى ئـــةو كـــارة ســـثاردةيةة وة لـــة ر ذى دواييـــدا مايـــةى
شـةرمةةاريى و ثةشـيَ انييـةة مةطةر كةسيَك بـة حـةقى خـؤى وةريــبطرآء ئـةو
حةقــةى لةســـةريةتى تيَيــدا ريَبــةريَى بكــات)ة واتــة :دةبــآ بـابـــاى كـــار ثــآ
سـثيَرراو:
يةكممة  :نممايسممتة بآ،
دووة  :كةزتمةرخةزيى تيَمدا نةكمماو حةقمى خؤ ايَمبدا.
ئةطةر ئةو دوو مةررةى تيَدا نةيةنـة دىة ئـةوا بةرثرسـيَتييةكةى دةبيَتـة مايـةى
شةرمةةاريى و ثةشيَ انيى.
بةئم لة كاتيَكدا مر ظـ لة خؤي راببينآ كة تواناو شـايسـتةيي هةيةء ثالَنةريشــى
خزمةتى خةلَـكء ثاداشتى خوا (رال راللة) بآءة قةناعةتيشـى وابآة كة بـة رِاكردنـى
لة ئةركى بةرثرسـياريَتيى طوناهبـار دةبـآة ئـةوا لـةو حــالَةتةدا نـةك هـةر قةدةغـةء
ناثةســند نيــةة بطــرة ثةسنديشـــةء رــارى وا هـــةية ثيَويســـتيش دةبــآة بــةئم بــة
مةرريَـك بةبآ هـةلَثةكردنء سـووربوون لةسةرىة بآة ضونكــة:
بؤيــة ثيَويســــتةة يــان نيكــةم وا باشــةة هةركةس ـيَك بــة ةةقي ـى هةلَثــةكردنء
ســووربوون لةســةر بةرثرســياريَتيى لـــآ بينــراة ئةطــةر شـايســـتة بــآ كـــارى
بةرثرسـياريَتيى ثآ نةسثيَردرآ.
بةئم كةسـانيَك شـايسـتةء لـيَهـاتوو بنة ثيَويسـتة ضاويان بؤ بطــيَرِرآء داوايـان
لـآ بكـرآء كـاريان ثآ بسـثيَررآ.
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روونكـردنةوة
َمويَسمتى زانايمان لةبارةى ئة زةسممةلةيةوة:
يةكممة  :هةل
من سآ ويَنةم هيَناونةوةة ئةطةرنا ةانـايان ة ر قسةيان لـآ كردووةة بـةس مـن
سآ قسةى سآ لة ةاناياب وةك نـ وونة وةرطرتووة-:
أ /بوخاريى (رةمحةتى خواى ليَــبآ) لـة كتيَبةكـةى خـؤى (َـحيح البخـاري)دا
هةنــديَك لــةو فةرمايشــتانةى ئاماذةمــان ثــآ دانة لــةذيَر ئــةم ناوونيشــانانةدا
هيَنـاوةو طوتوويةتى:
( -1بـابٌ :لَنْ لَمْ َمْأَلِ اإلِلَارَةَ أَعَـانَهُ ا ُ عَلَيْـهِ)ة واتة( :باسى ئةوة كة هـةر
كةســـيَك داواى بةرثرســــيَتيى نةكــــاة خـــوا يارمــــةتى دةدا) .ئينجــــا ضـــةند
فةرموودةيةكى هيَنـاون.
( -2بــابٌ :لَــنْ سَــأَلَ اإلِلَــارَةَ وُكِــلَ إِلَيْهَـــا)ة واتــة( :هــةر كةســيَك داواى
بةرثرسياريَتيى بكاتة حةوالَةى ئةو ئيشـة دةكريَت)ة واتة :خوا هاوكـاريى ناكـاتء
ثشتى ناطرآ.
( -3بـابٌ :لَـا ُ ْـرَهُ لِـنَ الْحِـرْصِ عَلَــى اإلِلَـارَةِ)ة واتـة( :باســى ئـةوة كــة
شتيَكى ناثةسندة ئينسان سوور بآ لةسةر بةرثرسيَتيىء لةسةر ئةمريايةتيى).
ئةوانة هـةمووى لـة ثــةرِة ()982دا ئـةو ناوونيشــانانةى هيَنـاونة كـة
ئيَ ـة لـةو ناوونيشانانةوةة كة هةنديَكيان هـةروةك بلَيَـى دةقـى فةرمايشـتةكةى
ثيَغةمبـةرن ة رطة لة سيَهةميان كة بوخاريى بة شتيَكى ناثةسـندى دةةانـآ
ئينسان سوور بآ لةسةر بةرثرسيَتى.
ب /موسليم لة كتيَبةكـةى خؤيـدا (َـحيح لمـلم)ة هةنـديَك لـةو فةرمايشـتانةى
لةذيَر ئةم دوو ناوونيشــانانةدا هيَناون:
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1ـ (بابُ النهِـ عَنْ طَلَبِ اإلِلَارَةِ وَالْحِرْصِ عَلَيْهَا)ة ثةرِة ( .)793واتة( :باسى
ريَطرتن لة داواكردنى بةرثرسيَتيىء سوور بوون لةسةرى) .مانـاى وايـة لـة
هةندآ حائندا بةثيَى راى موسليمة داواكردنى بةرثرسيَتى قةدةغةيـة.
2ـ (بابُ كَرَاهَـةُ اإلِلَارَةِ بِغَـيْرِ اَـرُورَةٍ)ة ثةرِة ()794ة واتة( :باسى ئةوة كـة
شتيَكى ناثةسندةة كة بةبآ ئةوةى ثيَويست بآ ئينسـان بةرثرسـيَتيى لـة
ئةستؤ بطرآ) .ئـةوة ئةطـةر ثيَويسـت نـةبآة بـةئم ئةطـةر ثيَويسـت بـآة
ديارة نةك هةر حةرام نييةة بةلَكو ناثةسنديش نيية بـةثيَى راى موسـليمة
هــةر يةكــة لــة بوخــاريىء موســليم كــة فةرمايشـــــتةكاني ثيَغةمبــةر 
ديَــــننة ئةطــــةر ئينســــان تةماشــــاى ناوونيشــــانةكانيان بكــــاتة كــــة
فةرمايشتةكانيان لـةذيَردا ديَـننة ة ر لـة ئةحكامـةكانى فيتهيشـى دةسـت
دةكةون كة دة لةت لةسةر ئيجتيهادى ئةوان دةكات.
ج ( /ـحيى بن شرف الـد ن النـووي) لـة ثـةرِةكانى ()244 - 243ى (ر ـاض
الصاحلني)دا هةنديَك لةو ئايةتء فةرمايشتانةى هيَناون كـة ئيَ ـة ئاماذةمـان
ثآ دانة لـةذيَر ناوونيشـانى( :بـابُ النهِـ عَـنْ سُــؤَالِ اإلِلَـارَةِ وَإِخْتِيَــارُ تَــرْكِ
اْلوِال َـاتِ إِذا لَمْ َتَ َيـنْ عَلَيْـهِ وَلَمْ تَدْعُ حَاجَةٌ إِلَ ْيهِ)ة واتة( :باسى قةدةغةكردنى
داواكردنى بةرثرسيَتىة وة ثةسند بـوونى واةهيَنـان لـة بةرثرسـيَتيى  -واتـة
بةدوايــدا نــةرِ يء شــانى خــؤت نةخةيــة ذيَــر بــارى بةرثرس ـيَتيى-ة مــادام
نةبووبيَتة فةرِة لةسةرىة وة ثيَويستيش نةكا ئةو ئةركء بةرثرسـياريَتيية بـة
ئةســتؤوة بطــرآ) .كةواتــة :ئةطــةر لةس ــةرى ب ـووة فــةرِةى عــةينة يــاخود
ثيَويست بوو بيكاة لةو حالَةتةدا نةك هةر نةهيى لـآ نةكراوةة بـةلَكو ثةسـند
نيية كة واةيشى لـآ بهيَنآة بةلَكو وا ثةسندة كة لـة ئةسـتؤى بطـرآة بـةلَكو
رارى وا هةية  -وةك ئيَ ة بااان كرد  -فةرِةيش دةبآ.
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دوورؤر فةرة هةية:
فةرِةى كي ــاية (الفـرض ال فـائ ) :واتـة :شـتيَك لةسـةر خـةلَكيَك فـةرِةدةبآ
بةطشتىء ئةطةر يـةكيَكيانة يـان كؤمة َليَكيانبـةو كـارة هةلَسـانة لةسـةر هـةمووان
دةضآة ئةطةرنا هةموويان لةسةر كةمتةرخةميى تيَدا كردنى طوناهـبارن.
ةانايان بؤ (فةرِةى كي اية) ئةوة بة اوونة ديَننةوة كـة كةسـيَك دةمـرآ نويَـذى
لةســةر بكــرآء بشــؤرآء بشــاردريَتةوة ,ئةوانــة فــةرِةى (كي ايــة)نة بــةئم فــةرِةى
كي اية ة ر ة رن.
فةرِةى عةيـن (فرض ال ـني) :ئةوةية كة لةسةر تاك تاك فةرِة دةبآء دةبـآ
هةركاميَكيان لة ةاتى خؤيدا ثيَـى هةلَبسـتآة وةك :ثيَـنج نويَـذة فـةرِةةكان .رـا
ليَرةدا ئي ام نةوةوى دةلَيَـت( :إِذَا لَـمْ َتَ َـينْ عَلَيْـهِ) رـارى وايـة شـتةكة فـةرِةى
كي ـايةيةة بةئم لةسةر كةسيَك دةبيَتة فـةرِةى عـةينة بـؤ نــ وونة :لـة ديَيةكـدا
بــةس مامؤســتايةكةيان دةتوانــآ وتاريــان بــؤ بــدات و بــةس ئــةو دةتوانــآ
ثيَشنويَذييان بؤ بكات ,بةس ئـةو دةةانـآ بـان بلَـآة بيَطومـان دةبيَتـة فـةرِةى
عةينة ضونكة ئةو كارانة هةر بةو دةكريَن.
َويَسمتى راسمت ء دروسمت لة زةسممةلةيةدا:
دووة  :هةل
ثا ئةوةى شـةرحى ئايةتـةكانء فةرمايشـتةكاب كـردء وتـةى ةانايـاب هيَنـا,
ئينجا لةبةر ر شنايى ئةو ئايةتء فةرموودانةداء لـة ميانـةى قسـةى ةانايانـداة لـة
ضوار خالَدا باسةكة دةخةمةرِوو.
 /1هةلَثـةكردن بؤ بةرثرسياريَتيىء سووربوون لةسةر تيَدامانـةوةىة لـة بنةرِةتـدا
قةدةغة يان بة يةنى كةم ناثةسندةة ئةطةر ئةو كةسـة ناشايسـتة بـآة ئـةوة
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قةدةغةيــةة ئةطــةرنا ناثةســندة .يــانى كةس ـيَك داواى بةرثرســياريَتيى بكــاتة
ئةطةر ناشايستة بـآء لـة توانايـدا نـةبآة ئـةوة قةدةغةيـةء طوناهــبار دةبـآة
ئةدى ئةطةر لة توانايدا هةبآ ,بآ ئـةوةى كـة هـي ثالَنـةريَك هـةبآ ضـاك يـان
خراثة وة بآ ئةوةى كة هي شتيَك ثةكى لةسـةر وى كـةوتبآة هـةر بـؤ خـؤى
داواى بكاتء هةلَثةى بؤ بكات؟ ئةوة ناثةسندة.
/2هةرضةندة مر ظـ شـايستة بآء ثيَـى وابيَت كارةكة ثةكيشى لةسةرى كةوتووةة
بــةئم هــةر وا باشــاة كــة هــةتا داواى لــىَ نــةكرآة نــةيكات! ئةطــةر كارةكــة
ثةكيشى لةسةر وى كةوتووةة بةئم واباشة  -نةمطوتوة فةرِةة.
بــةئم بؤضــى طــومت وا باشــاة؟ لةبــةر فةرمايشــتةكةى ثيَغةمبــةر  كــة
دةفــةرموآ :تــؤ ئةطــةر بــةهؤى داواكردنــى خؤتــةوة كــارت ثــآ بســثيَردرآة
حةوالَةى كارةكةت دةكريَىة بةئم ئةطةر بآ ئةوةى بؤ خؤت داواى بكةى ثيَـت
بسثيَردرآة يارمةتى دةدريَىة را ئةوة باشا نيية؟ مادام بـةهؤى ئـةوةوة كـة
داواى ناكــةىة ثيَــت دةســثيَردرآة ثشــتطرييى خــواى طــةورة (رــال راللــة)ء
ثشتطرييى فريشتةكان بؤ خؤت دةستةبةر بكةىة بؤضى واناكةى؟! بؤية مر ظـ
ئةطةر شايستة بآة وا باشة بؤ خؤى داواى بةرثرسيَتيى نةكا لة خةلَك.
 /3بةئم ئةطةر لة شويَنيَك بوو كة نةياندةناسـىء شـارةةاي نـةبوون و دةشـيزانى
ئيشةكة ثةكى لةسةر ئةو كةوتووة ,ئةطةر ئةو بةو كارة هةلَنةستآ ئةو خةلَكة
لــةو شــويَنة ةةرةر دةكــاتة ئــةوة لــةو حالَةتــةدا بــوارء مؤلَــةتى هةيــةة مــادام
شايستةبآء بة ثيَويستى بزانآ و بة شـيَوةيةكى رـوان هـةولَى بـؤ بـداتة وةك
يوسف (علية السالم)ة هةلَثةكردنء بةدوادا طةرِانء خؤ ناشـريين كـردن لةسـةر
ئةوةى ئيشى ثآ دةسثيَرن يان ناة هـةر شـتيَكى ناشـريينةة بـةئم ئايـا كـةس
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هةبووة لةو كاتةدا لة يوسف (علية السالم) شايستةتر بآ؟ نةخيَرة ثيَغةمبةرى
خوا بووة .وة ئايا ئةو ئيشة ثـةكى لةسـةر ئـةو نةكـةوتووة؟ بـاة ضـونكة ئـةو
نةخشة ثاةدة سالَيية ئابوورييةى كة يوسف(علية السالم) دايناةدواى تـةعبريى
خةونةكةى ثادشاة هةر بة خؤى ريَبةرآ دةكـراة بـةئم لةطـةأل ئةوةشـدا ئايـا
يوسف (علية السالم) هةلَثةى بؤ كرد؟ وة كاتيَك ثادشاى ميسـر لـة دواى نـارد
يةكسةر ضوو؟ نةخيَرة بةلَكو طوتى :رارآ نايةمة دةرآ ...[ :ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ]ة وســـــــــف
(علية السالم) بة نويَنةرةكةى ثادشاى طوت :رـارآ بطـةرِيَوة بـؤ ى طـةورةء
بةرثرسةكةتء ليَى بثرسة :ئايا ئةو ئافرةتانةى كـة قسـةيان لةسـةر كـردووةء
دةســتى خؤيــان لــةو رووداوةدا ب ـرِىة بثرســة بزانــة مةســةلةكةيان ضــى بــوو؟
مةبةستى ئةوةبوو بلَآ :بوختانيان بؤ من كردووةء بة ناهة طرياومة بةس ثيَى
عـةيب بـوو خـةلَكى تؤمـةتبار بكـاتة مةبةسـتى ئـةوة نـةبوو كـة ئـةوانى تيَــدا
تؤمةتبار بكاتة مةبةستى ئةوة بوو كة سـاحةى خـؤى ثـاك بكاتـةوةة ضـونكة
ئةو بيةوآ ر أل ببينآة دةبآ ثةريَزى ثاك بآة نابآ تؤمـةتبار بـآ .ئينجـا دواى
ئةوةى ثادشاي ميسر ليَيان دةثرسآة ئةوانيش بيَتاوانيى يوسف دةردةخـةنة
ئةورار دووبارة لة دواى دةنيَريَتةوة .واتة يوسف (علية السالم) ثةلة ناكات لة
هاتنة دةرةوة لة ةينـدانة تـاكو ثـةريَزى خـؤى ثـاك نةكاتـةوة لـة ى ثادشـا,
ئةطةرنا هةر ثةريَزى ثاك بووة.
دواى ئــةوة ثادشــا ثيَــى دةلَــآ ...[ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ]

( )1

واتــة ...( :ئــةمرِ تــؤ لــة ى ئيَ ــة خــاوةنى ريَــزء حورمــةتء ريَطــةء ريَطــةىء
1
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ئةمينداريشــى)ة واتــة :هــي نيشــانةى ثرســيارت لةســةر نييــةة { ى ئيَ ــة تــؤ
كةسيَكى مت انةثيَـكراوى}ة ئينجا ئةويش دةلَآ :مـادام وايـة ...[ :ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ]

( )1

 /4لةرِاستيدا نياةء نيةتة ر لَى كاريطةرى لة حوك ى ئـةم مةسـةلةيةدا هةيـةة ض
شـــتيَك ثالَـــت ثيَـــوةدةنآ؟ ض شـــتيَك هانـــت دةدا؟ كـــة ئـــةو كـــارةت ثـــآ
دةســثيَردرآء ئــةو ئةركــةت دةخةنــة ســةر شــانة هانــدةرت ضــيية؟ ئةطــةر
هاندةرء ثالَنةرت رةةامةنديى خواى ثةروةردطار بآ ,ئةوةبآ خزمةت بة دينء
ذينى مسولَ انان بكةىة ئـةوة حـوك يَكى هةيـةو ئةطـةر ئاماجنيشـت شـتيَكي
ديكة بآة ئةوة شتيَكى ديكةيةء حوك يَكى ديكةى هةيـة.
را ئيَسـ تا ديَ ة سةر ئةوة كة بؤضى ئةوةم طوتــووة:
أ) نيـةت ة ر دةورى هةيـة لة طؤرِينـى حوك ـى داواكردنــى بةرثـرســياريَتيدا –
هةلَب ــةتة بــة ش ـيَوةيةكى رــوان -ة وة ســووربوون لةســةرىء هةلَث ــةكردن
بؤىة ئـةوة لـة هـةموو حائنـدا شـتيَكى خراثـةء نيشـانةى نيـةتء ثالَنـةرى
خراثء ناشـةرعييشـة!
ب) شايستةيىء تواناييش ديسان حوك ةكـةى دةطـؤرِآة رـارآ مر ظــ ئةطـةر
نيةتى با نةبآة شايستة بآ هةر بة كةلَك نايةتة هةية شايستةية بـؤ كـار ثـآ
سثيَردرانة بةئم نيةتى ئةوةية دنياى لـة ثـةنادا آـواة ئـةوة بيَطومـان طوناهــبار
دةبآ ,ياخود نيةتى باشةة بةئم شايستة نييـةء خـؤى نةناسـيوةة ديسـان لةسـةر
ئةوة تووشى طوناهـ دةبآ كة خؤى نةناسيوة .كةواتة دةبـآ :يةكـةم :شايسـتة
1
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بآ .دووةم :نيةتيشى با بآ .ئينجا ئةطةر بة شيَوةيةكى رـوان لـة شـويَنيَك كـة
نةيناسنة داواى بةرثرسيَتى بكاتة بلَآ :من دةتواب ئـةو ئيشـة بكـةمء لةبـةر خـوا
ئامادةم ئةو كارةتان بؤ بكةمة وة لة خؤم رادةبينمة ئةوة بؤى هةيـةة بةئم ئـةوة
لة شويَنيَك كـة نةيناسـنة بـةئم ئةطـةر بيناسـنة بـا خـةلَك داواى ليَبكـا بؤئـةوةى
فةرمايشـتةكةى ثيَغةمبـةر ى بؤ بيَتـة رآ .ئينجـا ئايا بةلَطــةمان لةسـةر ئـةو
دوو شـتة ضييـة؟ بةلَطةى نيةت ئةو ئايةتةى خواية (رـال راللـة) كـة دةفـةرموآ:
[ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ]( )1القصصة واتة( :ئةو مةنزلَطاى دوارِ ذةة تةرخان دةكةين بؤ كةسانيَك كة
بةرةييان ناوآ لةسةر ةةوىة وة خراثةكارييشيان ناوآ)ة واتـة :نيــةتء هانــدةرء
ثالَنـةريان ئةوة نيـية.
ئينجا لةو فةرمايشتةى ثيَغةمبةريش  كة دةفـةرموآ{ :إِنـا وَاللـهِ ال نُـوَلِّ
عَلَى هَـيا الْ َمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَال أَحَدًا حَـرَصَ عَلَيْــهِ) ة تـؤ وةك ئينسـان شـتيَك بـؤ
خؤت داوا بكةىء سوور بى لةسةرىة ماناى وايـة ديـارة مةبةسـتيَكى تايبـةتيىء
(شخص )ت ثيَى هةيةة هةروةها تةعبريى( :لَنْ أَرَا َهُ) كة لة ريوايةتيَكى ديكةدا
هةيةة ماناى واية نيةتى واية كة ئيشةكةى هةر دةستكةوآة بة هةر نرخيَك بـآء
بة هةر شيَوةيةك بآ!
لــةرِووى شايســـتةييشةوة كــة حوك ةكــةى دةطــؤرِآة ئةطــةر شايســتة بــآ
حوك يَكى هةيةو ئةطةر شايستة نةبآ حـوك يَكى ديكـةى هةيـةة بةلَطـةمان ئـةو
فةرمايشتةى ثيَغةمبةرة  كة ئةبو ةةرِى غي اريى– خوا ليَى راةى بآ -دةلَيَت:
( )1نةوةويي) ئةم ئايةتةى لة (ر اض الصاحلني)ةكةيداء لةذيَر سةرباسى( :باب النه عن سؤال اإللارة واختـيار
ترك الوال ات إذا مل ت ني عليه أو تدعُ حاجة إليـه) ص)243( :دا هيَناوة.
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( َـا رَسُـولَ اللِـهِ أَال تَمْـتَ ْمِلُــنِ )؟ ثيَغةمبــةريش  دةفـةرموآَ ( :ــا أَبَـا ذَر إِنـكَ
اَ ِيفٌ)ة واتة( :ئةى ئةبو ةةرِ! بيَطومان تؤ بيَهـيَزى).
ديــارة تايبةمتةندييــةكان (خَصَـائِص)ى قيــادةى تيَــدا نــةبوونء ســي ةتةكانى
بةرثرسـيَتيى تيَــدا نــةبوونة ضــونكة بةرثرســياريَتيى بــؤ خــؤى كؤمــةلَيَك ســي ةتى
ثيَويس ة كة ئةطةر ئينسان ئـةو سـي ةتانةى تيَـدا نـةبنة ئـةو كـارةى بـؤ بـةرِيَوة
ناضآة بةلَطةاان لةوبارةيةوة ئةوةية كة ثيَغةمبةر  وا دةفةرموآ.
كةواتــة:
كاتيَك وةرطرتنى بةرثرسياريَتيى رةواء بآ طرآء طؤلَةة كة مر ظـ نيةتى بـا
بــآء شايســتةيىء تواناشــى هــةبآة نــةك بؤخــؤى ,بــة شــاهيَديى خــةلَكة ضــونكة
شاهيَديى ئينسان بؤ خؤى رةوا نييةء دةبآ خةلَك تيَت راببينآ.
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بنةمـاى نـؤيـةم
ثشــت بة خـوا بةسـنت و لةسـةر ثـيَى خـؤ
وةسـتان و ثاراسـتنى سـةربةخـؤيى
لة هـةموو روويَكـةوة
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بنةمـاى نـؤيـةم
ثشـت بة خوا بةسـنت و لةسـةر ثيَى خؤ وةستان وثاراستنى سـةربةخـؤيى لة
هـةموو روويَكـةوة.
تمممةنها اشمممت بمممة خممموا بةسم م ء لةسمممةر ايَمممى خمممؤ وةسمممتان لمممة رووى
ئابوورييمممممةوةو ،ااراسمممممتنى سمممممةربةخؤيت فيكريممم متء سياسممممميت خمممممؤو،
رةدكردنةوةى هةر جؤرة وابةستةييةك ،ضونكة بةبآ اشمت بمة خموا بةسم
َ لْال َّال ء
َ لْاهلل و لةسمممةر ايَممى خمممؤ وةسممتان (اإلِعِْتمَ اةُْ َعل
(ال َّتوَكُّ ُْْ َعل
َى ئيسممزيت ناتوانمآء ريَمى
سةربةخؤيت (إسمتقم ى خؤااراسم  ،كؤزمةل
نادرآ ئازا ة نةرعييةكان بيَنيَتمةدى ،وةك:
 -1خواى ثةروةردطار (رال راللة) فةرموويـةتى[ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ]

آل

عمرانة واتة( :ئةطةر خوا سةرتان آـا كـةس بةسـةرتاندا ةالَ نابـآة وة ئةطـةر ئـةو
ثشـتتان بةربداتة لة دواى وى كآ سةرتان دةخا؟  -واتة :كةس -وة با ئي انـداران
تةنها ثشـت بةخوا ببةس ).
 -2وة خواى بةرةو مةةن فةرموويـةتى[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ] األنفــالة بيَطومــان دوانــدن (خطــاب) لةطــةلَ
ثيَغةمبةرة  واتة( :وة ئةطةر بيانةوآ فيَلـَت لـآ بكةنة ئةوة بيَطومان خوا بؤ تؤ
بةسةة ئةو تؤى بةهيَز كردوة بة يارمةتىء سـةرخسـتنى خـؤىء بـة ئي انـدارانيش)ة
واتة :بةو ئي اندارانةى كة لة خزمةتتـدانء ثشـتت دةطرن.
 -3وة خواى بةديهيَنـةر (رال راللة) فةرموويـةتى[ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ] األنفال ،واتة( :ئةى ثيَغةمبـةر! خوا بؤ تؤ بةسةة وة بـؤ ئـةو
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برِوادارانة كة شويَنت كةوتوون) .شايانى باسة ئةم ئايةتة دوو واتـاى هــةية :واتـة
ثشـتيوانيى خواى بةرة و مةةن بؤ تؤ بةسـةة وة ثشــتطرييى ئـةو برِوادارانـة كـة
شـويَنـت كةوتوون ,ياخود ثشــتيوانيى خواى بةرة و مةةن بؤ تؤو ئـةو برِوادارانـةى
كــة شــويَنت كــةوتوونة بةســة ,كــة ة ر لــة تويَــذةرةوانى قورِئــان ئــةو مانايــةى
دووةمينيان ثآ بةهيَزترة.
 -4وة فةرموويــــةتى[ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ] الـمـــــائدة .واتــــة{ :بيَطومــــان ثشـــــتيوانى ئيَــــوة (يــــاخود
سةرثةرشتيارو د ستى ئيَـوة) تـةنيا خـواو ثيَغةمبــةرى خوايـةة وة (لـة دواى خـواو
ثيَغةمبةرى خوا) د ستء ثشـتيوانى ئيَوة ئةوانةن كة برِوايان هيَناوةة ئةوانةى نويَـذ
بةرثا دةكةنء ةةكات دةدةنء هةميشـة ركــوو دةبةن).
ديارة ثشتيوان بوونى خواى بةرة و مـةةن بـؤ ئي انـداران واتايـةكى هةيـةوة هـي
ثيَغةمبةر  واتايةكى ديكةى هةية.
 -5وة دةرب ــارةى هــاوةئنى بــةرِيَزو دلَس ــؤةى ثيَغةمب ــةرى خــوا ة دواى ئــةوةى
ثيَشـتـــر ضــةند سي ةتيَكـــيان لـــآ هةلَــدةدات لــة ئايةتــةكانى كؤتــايى ســوورِةتى
(ال ـــتح)داة ئينجــا ئــاوا وةســ يان دةكــات ...[ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ...ﮍ] الفتــــــحة
واتة ...( :ئةوة وةس يانة لة تةورِاتداة وة وةس يان لة ئيـنجـيلـدا وةك درةختيـَكـة
 ثيَشــآ نةمامـةة دوايـى لــقء ثـؤثكة لق و ثؤث دةردةكات بةمالو بـةو دا
دةردةكاتء ئةو لق و ثؤثة -قةدةكةى بةهيَز دةكـاتء ضــرِو ثـرِ دةبـــآءة لةسـةر
ئةو قةدةى خؤى دةوةسـتآء بةرة هـةلَـدةضـآ .)...
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روونكـردنةوة
يةكممة  :اشممت بةخوا بةسمم :
وشةى (تَوَكٌّـلْ) لة ةمانى عةرةبيدا لةسةر كيَش (وَزْن)ى (تَفَ ُّل)ةة واتة :شـتيَك
بكرآ بة ة ر لـةخؤ كـردنة يـاخود دةردةسـةريى (لَشَـقة)ء ةةمحـةتى بـوآ .وةك
دةلَآَ ( :تَجَشمُ المفَرَ)ة واتة( :خؤى ةةمحةت دةدا تا سةفةرةكة بكات)( .تَوَكٌّــلْ)
لةسةر ئةو كيَش (وَزْن)ةيةة وة ماناى (تَوَكٌّـلْ) واتة :وةكيال طـرتن( ,التوَكٌّــلُ عَلَـى
ا )ة واتة :تؤ خواى بةرة و مةةن بكـةى بـة ثشـتء ثـةناى خـؤتءة ثشــتى ثـآ
ببةسـتىءة خواى بةرة و مةةن بكةى بة وةكيلـى خـؤتءة كـارى خـؤت بـة خـواى
بةرة و مةةن بسـثيَرى.
طرنطميتء ايَطممةى اشت بة خوا بةسم لة ئيسمممزدا:
أ /اشممممت بممممة خمممموا بةسمممم دواى ئي مممممان ،طرنطتمممممريء تايبةتم ةنديمممممى
َ انمانة:
(خِصِّميصمة ى زسمول
لة ة ر لة ئايةتةكانى قورئانى بـةثيَزدا باسـى (تَوَكٌّـلْ) كـراوةة بـؤ ويَنـة :لـة
ســوورةتى (الشــورى) لــة ئايــةتى ()39 – 36دا خــواى بــةرةء مــةةن باســى
(ســي ةتةكانى كؤمــةلَى مســولَ ان دةكــاتة رــارآ هــةر لــة مةككــة بــوون
نةضووبوونـة مةدينـةء نةبووبوونة قـةوارةى سياسـىة سـي ةتةكانيان دةكـاتة
دةفــــــــــةرموآ[ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔﮕ
ﮖ ﮗﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
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ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ]( )1واتـة( :هةرضـى ثيَتــان دراوة
هةمووى رابواردنيَكى كةمى ذيانى دنيايـةة وة ئـةوةى لـة ى خوايـةة ضـاكاةء
دةايَنيَتةوةة بؤ ئةوانةى برِوايان هيَناوةء ثشت بة ثةروةردطاريان دةبةس .
وة ئةوانة كة خؤيان لة طوناهـى طةورةء كـارى ناثةسـندء دةيَـو دةثاريَــزنة
وة كاتيَكـيش توورِة دةبن ضاوثؤشـيى دةكةنة وة ئةوانـة

كة بةدةم بـانطى

ثةروةردطارى خؤيانةوة ضوونء نويَذيان بةرثاكردء كــاروباريان لـةنيَو خؤيانـدا
بة راويَذةء لةو ر ةييةى ثيَ انداون دةبةخشنة وة ئةوانة كـة كاتيَـك سـتةمء
ناحةقييان بةرانبةر دةكرآة بـةدةن ديَـنء تؤلَـةى خؤيـان دةكــةنةوة)ة وةك
دةبينـني لة دواى ئي ــانة باسى ثشـت بة خوا بةس دةكــات.
لةرِاستيدا كةسيَك ثشت بة خوا دةبةسـتآة كة با ئي انى بة خواى بةرة و
مةةن هةبآة بةو ئةنداةةيةى كة ئي انت بة خواى بةرة و مةةن هةيــةة ثشـت
بة خوا دةبةستى.
ب /ثشت بة خوا بةس ة مةررى بة برِوادار حيساب كرانة:
خــواى بــةرة و مــةةن ثشــت بــةخوا بةســتنى بــة مــةررى بــة ب ـرِوادار لــة
قةلَةمــدران دانــاوةة وةك لةســةر ةارى يــةعتووب بــابى يوســف (عليــة الســالم)
دةفــــــــةرموآ[ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ]

( )2

واتة( :حوكم  -يانى :برِيار ياخود بةرنامة دانانة يـان هـةردووكى -تـةنها هـى
خوايةة ثشتم بةو بةستوةة وة با ثشت بةستووان تـةنها ثشـت بـةو ببةسـ )ة

1
2

الشورى ٣٦ :تا ٣٩
وسف٦٧ :
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واتة :ئةوةى كة ئي انداربآء بيةوآ ثشت بة شتيَك ببةستآة دةبآ تةنها ثشت
بة خوا ببةستآ.
ج /ثشت بة خوا بةستنيش ثيَضةوانةى ساةكردنى هؤكارةكان نيية:
ثشت بةخوا بةس مانـاى دةسـت بـةردان نييـة لـة هؤكارةكـانة وة مانـاى
دةست بة خؤدا بةردانةوة نييةة بلَيَى :ثشـتم بـة خـوا بةسـتوةء لةسـةر طـاةى
ثشتآ ليَى راكشيَى! بؤضى؟ ضونكة خواى بةرة و مةةن باسى يةكيَك لة بةندة
ضاكةكانى خؤى دةكات كة (ذوالقرنني)ةة كة هةنديَك لـة تويَـذةرةوانى قورئـان
دةلَـيَن يةكيَكــة لــة ثيَغةمبـةران علــيهم الصــالة والمـالمة ة ر مــةدحى دةكــاتة
دوايى دةفةرموآ [ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ]( )1واتة( :ئيَ ـة
دةسةئمتان ثيَدا لة ةةويدا وة لة هـةموو شـتيَك هؤكاريَك ـان بـؤ رةخسـاندبوو
)...ة ئةويش بةدواى هؤكارةكان دةكـةوتة دوايـى ضـةند راريَـك ئـةو رسـتةية
دووبــارة دةبيَتــةوة[ :ﭜ ﭝ ﭞ] ال هــفة واتــة( :بــةدواى هؤكارةكــان
كةوت)ة واتة( :ذوالقرنني) بةئم خواى بيَ هاوتا (رال رالله) بؤمان باس دةكات
كــة ثش ــتى بــة هؤكارةكــان دةبةســتة واتــة :دلَــى بــة خــواوة (رــال راللــة)
ثةيوةست بووة بةئم دةسـتيشـى بة هؤكارةكانةوة بةسـتبوو.
لة فةرموودةيةكدا هاتووة كة{ :عن ج فر بن عمرو بن أليةو عن أبيهو قـال:
قال رجل للنبـ  :أُرْسِلُ نَاقَـتِ وَأَتَوَكلُ؟ قَالَ :أَعْقِلْهَا وَتَوَكلْ}( )2واتــة-( :
رِ ذيَك كابرايةكى عـةرةبى دةشــتةكيى ديَـت بـؤ ى ثيَغةمبـةر  وشـايَكى

1

ال هف99 :

2

رواه ابن حبـان يف َحيحه)731( :و وقال شـ يب األرنؤوط :حد ث حمن.

روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي

191

ثيَـدةبآ -ة ثياوةكـة لـة ثيَغةمبــةر ى ثرسـى - :وشـاةكةم – بةرِةلَــآل
بكةمء ثشت بة خوا ببةسـتم؟ ثيَغةمبـةر  دةفـةرموآ :بيبةسـتةوةة ئينجـا
ثشت بة خوا ببةسـتة).
بةلَـآة بة هؤكارةكان ثةيوةسـت بوونـةوةة لةطـةلَ ثشـت بـة خـوا بةسـ ة
تيَكناطرييَنة بةلَكو كةسيَك ثشتى بة خوا قـايم بـآة دةبـآ ضـاكيش بـة قسـةى
خوا بكاتة خواى بةرة (رال راللة) خؤى دةفةرموآ :هؤكارةكان رةضاو بكةن.
دووةم :لةسةر ثيَى خؤ وةستان (اإلِ ْعتِمَا ُ عَلَى الياتِ) لة رووى ئابوورييةوة:
بنضينةيةك هةية كة ة ر باوةة دةلَآ( :لَنْ ال َمْلِكُ قُوتَــهُ ال َمْلِـكُ قَـرَارَهُ)ة واتـة:
(هةر كةسيَك بذيَـوى خؤى بةدةست نةبآة برِيارى خؤى بةدةست نية)ة بةرِاســتى
تارِاددةيةكـــى ة ر وايـــةة ئــةوة ض بــؤ تــــاك وايــــةة ض بــؤ كؤمــةلَ وايــةة ض بــؤ
دةولَـةتيش وايــة.
كؤمةلَيَكى ئيسالميى ئةطةر بيةوآ ئاماجنةكانى بةدةسـت بيَنـآة دةبـآ هـةولَ
بدات لةسةر ثيَى خؤى بوةستآء ثشت بة خؤى ببةستآ.
بةتايبةتى لةم ر ذطارةدا ثشت بـة خـؤ بةسـ لـة رووى ئابوورييـةوةء لةسـةر
ثيَى خؤ وةستانة يةكجار طرنطةة بؤية

من ئةو ئايةتـةى سـوورةتى (فـتح)م بـؤ

هيَناوةتــةوةة كــة خــواى ثــةروةردطار دةربــارةى هــاوةئنى بــةرِيَزء دلَســؤةى
ثيَغةمبةرى خوا ة دواى ئةوةى ثيَشـا ضةند سـي ةتيَكـيان لـآ هةلَدةداتة لـة
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ئايةتةكانى كؤتـايى سوورةتى (الفتـح)دا()1ة ئينجـا ئاوا وةسـ يان دةكات[ :ﭭ
ﭮ( )2ﭯ ﭰﭱ( )3ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ]

( )4

خواى بةرة و مةةن ويَنة بـؤ ثيَغةمبـةر ء هـاوةئنى بـةرِيَزى ديَنيَتـةوة بـة
درةختيَك كة رةط ء ريشةكةى بة قـووئيي ةةوييـدا ضـؤتة خـوارآء لةسـةر قـةدء
بنكى خؤى وةستاوة.
 )1خــواى ثــةروةردطار  دةفــةرموآ [ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ] الفــتحة واتــة( :موحةممــةد رةوانــةكراوى خوايــةة وة
ئةوانةى لةطةلَيدانء شويَنى كةوتوونة بة ةةبرء توندوتيـذن بةرانبـةر كـافرانءة دأل نـةرمء بةسـؤةن لـةنيَوان
خؤيانداة دةيانبينى هةردةم لة ركوو ء سةردةدانة ئاواتيان بةدةستهيَنانى بةخششء رةةامةنديى خوايةة لة
روخسارياندا نيشانةء شويَنةوارى كرِنوو بردن هةيةة ئةوة وةس يانة لة تةورِاتداة وة وةس يان لة ئينجيلـدا
وةك درةختيَكة كة لقء ثؤث دةردةكا بةمالو بةو دا  -ثيَشـآ نةمامـة دوايـى لـقء ثـؤث دةردةكـا ئـةو لـقء
ثؤثة -قةدةكةى بةهيَز دةكاتء ضرِء ثرِ دةبآء لةسـةر ئـةو قـةدةى خـؤى دةوةسـتآء بـةرة هةلَدةضـآة -
ئةوةندة ةوو طةشة دةكات  -روتيارةكان سةرسام دةكـاتة  -خـوا ئـاوا بـة خيَرايـى هـاوةئنى ثيَغةمبـةرى
ةيادكرد  -تاوةكو رقى بيَربِوايانيان ثآ هةلَسيَنآة خوا بةلَيَنى بةو كةسـانة داوة كـة برِوايـان هيَنـاوةء كـارة
ضاكةكانيان ئةجنامداوةة بة ليَبوردنى تةواوء ثاداشتيَكى طةورة).
هاوةئنى ثيَغةمبةرى خوا  بؤ ثيَغةمبةر ئاوا بوون :ثيَغةمبةرى خوا  وةك نةمامةكة بووةة ئةوانيش
وةك لقء ثؤثةكة بوونة ئةويان بةهيَز كردووةء ئةويان بةرة كرد تةوة بةرةو ئااانء لقء ثؤثى هاويشتوة.
(ئةوانةى لةم ئايةتةدا باسكران سي ةتى بةرةى هاوةئن بوونة ئةوةيش كة باسكرا ويَنةى ثاداشتيان بـووة
را سي ةتى هةر كةسيَك وةك سي ةتى ئةوان بآة ئةوا لة ريزى ئةواندا دةبآ).
( )2لَثَـلْ) يانى وةسفة وةسفء سي ةتى ئةوانة لة تةورِاتدا ئاوا باسكراوة.
 )3لة تةورِاتدا ئاوا وةس كراونة وة تةورِاتى ئيَسـتا ئةوةى تيَدا ماوة كة باسـى ثيَغةمبـةريَك دةكـات – ديــارة
ئيَســتا طؤرِيويانــة -ة ثيَغةمبــةريَك ديَ بانطةواةةكــةى دنيــا دادةطريَــتة ئةوانــةى كــة لةطةلَيــدان ئــةوة
سـي ةتةكانيانةة ئيَسـتا ئةوة لة تةورِاتدا هـةية.
4

الفتح29 :
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ديارة وةرطرتنى هاوكاريىء يارمةتييش بـةبآ مـةرجء بةرانبـةرء بةشـيَوةيةكى
ليَزانانــةة ثيَضــةوانةى لةســةرثآى خــؤ وةســتان نييــةة بــةئم ثيَويســتة هةميشــة
حيسابى ئةوة بكرآ كة كاتيَك دآة دةبرِدرآء كؤتايى ثآ دآ!
شايانى باسيشة لةم ر ذطارةدا ثشت بةخؤ بةس لةرِووى ئابوورييةوة يـةكجار
شــتيَكى ةةمحةتــةة بةتايبــةت كــة لة يــةن ئــةمريكاء دةســتء ثيَوةندةكانيــةوة
سياسةتيَك ثةيرِةو دةكرآة كة ثيَـى دةلَـيَن سياسـةتى وشـككردنى سةرضـاوةكان
(سيَاسَةُ تَ ْجفِيفُ اْلمَنَابِعْ)ة ئةم سياسةتة لة دذى تةوذمى ئيسالميىء لةذيَر ثةردةى
(رةن لة دذى تري ر)دا ثةيرِةو دةكرآ.
كة مةبةستيان ثآى وشككردنى ئةو سةرضاوانةية كة هاوكـارى مـادديى يةنـة
ئيسالمييةكانيان ليَوة دةكرآة كة بيَطومان ئةمريكا ستةميَكى طةورةى كردووة لة
دامء دةةطا خيَرخواةييةكانيشة يـانى بـة بيـانووى دذايـةتيى كردنـى ئةوانـةى كـة
دذايةتيى ئةمريكا دةكةنة كة ناويشى ليَناون تري ريست (إرهـاب )ة لةحالَيَكـدا كـة
بؤ خؤى طةورةترين تري ر (إرهاب) ثةيرِةو دةكات لةسةر ئاستى دنيـاة كةضـى لـة
ثةناى ئةوةداء بة بيانووى ئةوةوة ة ر دذايةتيى ئةو دامةةراوةء كؤمةلَة (مج يـة)
خيَرخواةييانة دةكاتة كة مزطةوتيان دروست دةكردنة يـان ريَطـةوبانيان دروسـت
دةكردنة يان يارمةتى هةتيوء بيَوةذنء ليَتةوماوء هةذارء دامـاوء ئةوانـةيان دةداة
ئيَســتا لــة ترســى ئــةمريكاة ة ر لــة وئتــانء ة ر لــة دةولَةمةنــدانء ثــارةدارانء
خيَرخـواةان نـاويَرن هاوكـاريي ئـةو دامــةةراوةء كؤمةلَـة خيَرخواةييانـة بكـةنة بــؤ
ئةوةى تؤمةتبار نةكريَن بةوةى كةوا ئةو ثارةية ثالَثشـتى دارايـى ئـةو خةلَكانـةى
ثآ دةكرآة كة ئةمريكا خستوونية خانةى تري رةوة.

روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي

194

بؤيـة بةرِاسـتى لة يةكـةوة مةسـةلةى ةوهـدء سـادة ذيـانء كـةم مةسـرةفيىة
شتيَكى حةتـ يىء ثيَويستة بـؤ هـةر يـةنيَكى ئيسـالميىءة لة يـةكى ديكةشـةوة
هةبوونى ثرِ ذةى ئابووريى وةبةرهيَنان (إِسـْتِثْمَارِي)يش شتيَكى ثيَويستة.
لةرِاستيدا كارى ئيسالميىء ثاكساةيىء ضاكساةيى كردن لـة كؤمـةلَطادا بـة هـةذاريى
باشا دةكرآة بة كةسانى سـادة دةكـرآة بـة كةسـانيَك كـة بةرِاسـتى ئاتـاجء نـةدارنة
ضونكة تؤ تةماشاى ثيَغةمبةران بكـة علـيهم الصـالة والمـالم ثـةيرِةوء شـويَنكةوتووانى
ثيَغةمبـــةرانة بـــةة ري لـــةم رـــؤرة بـــوونة ضةوســـيَنراوان (لُمتَضـــ َفني) بـــوونة
دوذمنةكانيشيان هةميشة خؤشطوةةرانةكان (لتــرفني)ء دةسـت بآلوةكـان (لمـرفني)ء
خؤ بةةلطرةكان (مستكربين)ء و ئةوانة بوونة بؤية بةرِاستى خؤ راهيَنانء خةلَك راهيَنان
لةســةر مةســةلةى دنيــا بــة كــةمطريى (زُه ــْدْ)ء ذيــانى ســادةة ة ر طرنطــة لــة هــةموو
ئاستةكانداة ئةوة يةك.
دوو :طرنطييدان بة ثرِ ذة ئابوورييةكانة ئةطةر بةشيَوةيةكى سادة بآة بةرِاسـتى
طرنطةة نابآ هةر ضاوةرِآ بكةى لة يةنيَكةوة شتيَكت بؤ بآة با بآ مةرريش بآة بةئم
نابآ هةر ضاوت لةوة بآ ,ئينسان بؤ خؤى دةبآ دةست جبوولَيَنآ.
وة ثيَويستة ئةو راستيية بزانرآ كة يارمةتى وةرطرتن لة هةر يةكة دةولَةت بـآة
حيزب بآة كةسايةتي ى بـآة خيَرخـواة بـآة هةركةسـيَك بـآ ,مـادام بـةبآ مـةرجء بـةبآ
بةرانبةر بآة ثيَضةوانة نيية لةطةلَ لةسةر ثآى خؤ وةستانء ثاريَزطاريى لة سةربةخؤيى
خؤ كردنة مادام ئةو هاوكاريىء يارمةتيية لةسةر حيسـابى دانـت لـة بةرنامـةء فيكـرء
سياسةتت نةبآة ئةطةر يارمةتيى بـةو شـيَوةية هـةبآ ة ر ئاسـاييةة ضونكــة رــارى وا
هةية ئاماجنى تـؤء ئامـاجنى ئـةو يةنـةى هاوكارييـت دةكــاتة يـةك دةطريَتـــةوةة بـؤ
اوونة :دوذمنيَكى هاوبةشتان هةيةة بةئم بة مةرريَك لةسةر حيسابى دانـى فيكريـىء
سياسيىء دوورخستنةوةت لة ئاماجنة شةرعييةكانت نةبآ.
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سميَية  :ااراستنى سةربةخؤيى فيكريى ء سياسمى ،رةتكمردنممةوةى همةر جمؤرة
وابةستةييةك:
سةربةخؤيى فيكريىة واتة :تؤ خؤت ئةو بةرنامةيةى كة بؤ خؤت داتنـاوةة ضـؤن لـة
دين تيَطةيشتووىة ضؤن لة واقيِ تيَطةيشـتووى ,دةتـةوآ ضـى بكـةىء ضـؤن بكـةى لـة
رووى فيكرييةوةة وة لة رووى سياسييةوةة دةتةوآ ضؤن حةرِةكةت بكةىء جبوولَـآىة
هةلَويَستت ضيية لةطةلَ ئةو حيزبء خةلَكانةى ئةو دةوروبةرة؟ ئةو سياسةتة فيكريـىء
بةرنامــة سياســييةى كــة بــؤ خــؤت داتنــاوةة دةبــآ ثاريَزطــاريى ليَبكــرآ وة لــةذيَر هــي
فشاريَكدا ئينسان نةهيَلَآ لة بنةما سةرةكييةكانى يبدةنة ئةطةر نـا دابـةةين لـة شـتى
بضووك ةيانى نية.
َ ـلْح)ى حودةيبيــةدا لــة
وةك ثيَشــا بااــانكردة ثيَغةمبــةر  لــة ئاشــتةوايى ( ُ
هةنــديَك شــتى بضــووك تــةناةوىل كــردة كافرةكــان طوتيــان :بــا (رســول ا ) نةنووســرآء
( )نةنووسرآة هةرضةندة ثيَغةمبةر  ئةو شتانةى لةسةر دأل قورس بـوونة
بةئم لةسةر ئةو بيـانوو طرتنانـةى كافرةكـان ئاشـتةوايية كـةى تيَـك نةدايـةوةة ضـونكة
شتى بنـةرِةتيى نـنية وة راةيبوونيشـى بـة نةنووسـرانيان لـة ريَككةوتنامةكـةداة مانـاى
دةستبةرداربوونى نيية ليَيان.
ئيَ ة وةك كؤمةلَى ئيسالميى لة خوا بةةياد بآ -وةك باسكردنى نيع ـةتى خـوا -تـا
ئيَستا لةطةلَ ئةوةى تووشى هةوراةء نشيَوى ة ر بووينة تووشـى طرفتـاريى ة ر بـووينة
بةئم من وةك ئةمريى كؤمةلَى ئيسالميى دةلَيَم :تا ئيَسـتا لـة خـوا بـةةياد بـآ لـة رووى
فيكريىء سياسييء ثاراستنى سةربةخؤيى خؤمانةوةة سوثاس بؤ خوا بااان هيَنـاوةة
ســةربةرةانة هيَناومانــةة هــةر ثرِوثاطةندةيــةكء در ء دةلةســةيةك كــة لــةو بارةيــةوة
دةطوتريَتة لةرِاستيدا بضووكاين بةلَطةيان بةدةستةوة نييةة تـةنها طومـانى خـراثء لـة
ثشت ثةردةى رةشةوة تةماشـاكردنةة بؤيـة ئ َي ـة يـةقينى خؤمـان بـة طومـانى خـةلَكى
نادةين.
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بةئم دةبآ ئةوة با بزانني :ثاريَزطاريى لة سةربةخؤيى سياسـيىء فيكريـى خـؤ
كردنة شتيَكى ئاسان نيةء بارى طةورةى دةوآة بةئم هي ريَطرةوة (بديال)يشى نيةوة
بة هةر نرخيَك بووة ثيَويستة بهيَنريَتةدىة وة ئيَ ة لةو ثيَناوةدا باريش ان داوة.
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بنةمـاى دةيـةم
لةسةر بنةماى شايستةيى ئةرك بة ئةندامان بسثيَرين
َك سممناردن لةسمةر بناغممةى نمايسممتةيت (الكف اءل و
ئمةركء كممار بمة خممةل
رةضاوكردنى هيَزو دةسمتناكيى (الق ولْ األمان ْ ء ااريَزطماريىء زانيماريى
(احلف عْ العل مْ ء خمممممؤرِاطريىء برِوااتمممممةويى (الصممممم واليقمممممممني  ،وة
ر ةضمممممممماونةكردنى همممممممميض زةسممممممممةلةيةكى ديكممممممممةى وةك :خززايممممممممةتىء
ناوضةطمةريَتىء ناسممياويَتيى و هاوزةنممرِةبيى و همماوتةزةنيىء  ...هتممد،
وةك:
 -1خــواى بــةرة و مــةةن لةســةر ةمــانى يــةكيَك لــة دوو كضــةكانى ئــةو ثيــاوة
بةتةمةنةى كة مووسـا  ئاذةلَـةكانى بـؤ ئـاودانة كـة ة ر لـة تويَـذةرةوان
طوتوويانة (شـوعةيب)ة  - فةرموويـةتى ...[ :ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ] القصصة واتة ...{ :ئةى بابــة! بـة كريَـى
بطــرةة باشــاين كةســيَك كــة تــؤ بــة كريَــى بطــرى (بــؤ شــوانيى) بــةهيَزى
ئةميندارة}ة واتة :مووسا ئةو دوو سي ةتةى هةردووك تيَدابوون.
 -2هــةروةها خــواى ثــةروةردطار (رــال راللــة) لةســةر ةمــانى يوســف  بــة
ثادشـــاى ميســـرى فـــةرمووة ...[ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ] وسف ،واتة ...( :من لةسةر عةمبارةكـانى ةةوى دابنآة ضونكــة مـن
ثــاريَزةرو ةانــام)ة بــة ةاراوةى ئــةم ِر واتــة :بـــ كة بــة وةةيــرى دارايــىء
ئابـووريـى.
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 -3وة خواى ةانا و توانا (رال راللة) لة سياقى ضةند ئايةتيَكـدا كـة باسـى طـةىل
بةنى ئيسرِائيال دةكاتة فةرموويةتى[ :ﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅ] المـــجدةة واتـــة( :وة طيَرِابوومـــانن بـــة
ثيَشةوايانيَك كـة بـة فـةرمانى ئ َي ـة ريَن ـايى خـةلَكيان دةكـردة لـة سـؤنطةى
ئةوةوة كة خؤيان راطرتء برِوايةكى ثتةويان بة ئايةتةكانى ئيَ ة هةبوو).
 -4هةروةها خواى بـةرة و مـةةن فةرموويـةتى[ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ...ﯴ] النمــاءة واتــة( :بيَطومــان خــوا فــةرمانتان ثيَــدةكات كــة
سثاردةكان بطةيةننة خةلَكى شايستةى خؤيان .)...
 -5هةروةها خواى ثةروةردطار (رال راللة) فةرموويةتى[ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ] األنفالة واتة( :ئةى
ئةوانةى برِواتان هيَناوة! ناثاكيى لةطـةأل خـواو ثيَغةمبـةرى خـوا مةكـةنة وة
ناثاكـيى لة سثاردةكانتـاندا مةكةنة لةكـاتيَكدا كة دةةانن ـ ناثاكــيى كــردن
ضةند خراثـةـ).
 -6ثيَغةمبةرى خوا

 فةرموويةتى( :لَنِ اسْـتَ ْمَلَ عَـالِالً لِـنَ اْلمُمْـلِمِنيَ وَهُـوَ

َ ْلَمُ أَن لِ ْنهُمْ أَوْلَى بِيَلِكَ لِ ْنهُ وَأَعْلَمُ بِ ِــتَابِ ا ِ وَسُنةِ نَبِــ ِّيـهِ  فَقَدْ خَانَ اللِـهَ
وَرَسُولَهُ وَجَمِيعَ اْلمُمْـلِمِنيَ) رواه احلـاكم فــ الــممتدرك )7023( :وَـححهو
ورواه البيهق ـ فـــ المــنن ال ـ ى20151 :و عــن ابــن عبــاسو واتــة( :هــةر
كةسيَك كاروبـارى مســو َل انان بـة كةسـيَك بســثيَرآة وة بشــزانآ لةنيَويانـدا
كةسـيَكى لــةو شـايســـتةتر هةيــة بــؤ ئــةو كــارةوة ةانــاترة بــة كتيَبــى خـــواو
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سـوننةتى ثيَغةمبةرةكـةىة ئةوة خيانةتى لة خـواو ثيَغةمبـةرى خـواو هـةموو
برِواداران كردوة).
 -7هةروةها ثيَغةمبةر  فةرموويةتى( :إِذَا اُيِّ َتِ الْأَلَانَةُ فَا ْنتَظِرْ الماعَةَو قَالَ:
كَيْفَ إِاَاعَتُهَا َا رَسُولَ الِلهِ؟ قَالَ :إِذَا ُأسْنِدَ الْأَلْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَا ْنتَظِرِ الماعَةَ)
رواه البخاري )6496( :عن أب هر ـرةة واتـة( :هةركاتيَــك سـثاردة ةايـة بـوو
ضـاوةرِيَى قيامةتآ بكة –واتة :قيامةتى ئةو كارة و كؤتايى هاتنى -ة  -ئةبو
هــورِةيرِة خــوا لـــيَى راةى بــآ -طــوتى :ئــةى ثيَغةمبــةرى خــوا! ةايــة بــوونى
سثاردة ضؤنة؟ ئةويش فةرمووى :هةركات ئيش بة غةيرى خةلَكى شـايسـتةى
خؤى سـثيَردراة ضاوةرِيَى كؤتايى هاتنى ئةو ئيشـة بكـة).
ضونكة بوونةوةر هةمووى قيامةتيَكى هةية وة هةموو شـتيَك لـة خـودى خؤيـدا
قيامةتيَكى هةيـةة وةك خـواى بـةرة و مـةةن فةرموويـةتى[ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ] األن ام ،واتـة( :خـوا ئـةو
كةســةية كــة ئيَــوةى لــة قــورِ دروســتكردوةة ثاشــان بــؤ هــةر دروســتكراويَك لــة
دروستكراوةكانى كاتيَكى داناوة كؤتـايى تيَـدا بـآة وة بـؤ بوونـةوةريش هـةمووى
كاتيَك هةية كة بة تيَكرِايي كؤتايى دآ).
ئينجا ديارة بناغـةو شيَواةى دانانى بةرثرسـانيشة لة هةموو حائندا بريتية لـة
راويَــذة ضــونكة خــوا (رــال راللــة) فةرموويــةتى ...[ :ﮞ ﮟ ﮠ ...ﮤ]
الشــورى ،واتــة ...( :وة كاروباريــان لــةنيَو خؤيانــدا بــة راويَــذة )...ة هةروةهـــا
فةرموويةتـــى ...[ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ...ﭻ] آل عمــران .واتــة ...( :وة لــة
كـاروبـار بةرِيَوةبردندا راويَـذيان ثآ بكــة .)...
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روونكــردنةوة
َةتة بنةرِةتييةكمانى بةرارسمياريَتميى:
يةكمة  :خةسم)
بؤ بةرثرسياريَتيى لة ئيسالمدا ضةند خةسلَةتيَكى بنةرِةتيى بة مـةرج طـرياونة
بؤ كةسانيَك ئةركء بةرثرسياريَتييان ثآ دةسثيَردرآة وة بةثيَى ئـةوةى ئيَ ـة لـة
ئايةتةكاندا هيَناماننة شة

سي ةتى بنةرِةتيى هةنة ثيَويستة لة كةسيَكدا هـةبن

كة ئةركء كارى مسولَ انانى ثآ دةسثيَردرآة ئةو شة سي ةتةاان ثيَشـا بـة
تيَروتةسةىل باسكردنة بؤية ليَرةدا بة كورتى باسيان دةكةين.
أل َم انَ :
 /2 ،1هيَزء دةستناكمميى (القُ َّولُْ َاَ
وة هيَزى ثيَويست بؤ هةر كاريَك بةثيَى سروشـتى كارةكـة دةطـؤرِآة بـؤ ويَنـة:
كارى فيكريـىء ةانسـتيىة هيَـزى داواكـراو تيَيـداة بريتييـة لـةوة كـة ئـةو ئينسـانة
ضاوكراوة بآ تيَيدا وة ةاناء شارةةا بآء ئةهلى فيكـرء ر شـنبري بـآة بـةئم هيَـزى
ثيَويست بؤ كارى سةرباةيى ئةوةية كة ئةو ئينسانة ةاناء شارةةا بـآ لـة تـاكتيكى
رةنطيى وة ليَزانء شةرِةانء ئاةا بـآة وة هـةروةها لـة بـوارى ئابوورييـدا سـي ةتى
بةمةرج طرياوة ئةوةية كة لة كةسابةت بزانآء بزانآ ماأل ضؤن ثةيدا دةكرآء ضؤن
سةر دةكرآ.
 /4 ،3ااريَزطاريىء نارةزايت:
كة ئةويش ان لة فةرمايشتى يوسف (علية السالم) وةرطرتوة كة بة ثادشاى
ميســرى طــوت ...[ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ] وســف.
واتة :بـ كة بة بةرثرسى عةمبــارء خةةيَنـةكان لةسـةر ةةمينـى ميسـرة يـانى:
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مبكة بة بةرثرسى دارايـىء ئـابووريىة ضـونكة مـن ثـاريَزةرم هـةر شـتيَكم ثـآ
بسثيَردرآ دةيثـاريَزمة وة ةاناشـم دةةاب ضـؤن هةلَسـوكةوت (تصـرف)ى تيَـدا
دةكةم.
 /6 ،5خؤرِاطمريىء بممرِوااتممةويى (الح ب طْ ال يق ي م :
وةك ةانايان طوتوويانة( :بِالصـبْرِ وَاليَقِني ُتنَـالُ اإلِلَالَــةُ فِـ الدِّ ــن)ة واتـة:
(بــة خــؤرِاطريىء بــرِوا ثتــةويى ثيَشــةوايةتيى لــة ديندارييــدا وةدةســتدآ)ة
ئةويشـ ان لــةم ئايةتــة وةرطرتــوة كــة خــواى بــةرة و مــةةن دةربــارةى بــةنى
ئيسرِائيال (واتة :ثيَغةمبةرانى بةنى ئيسرِائيالء مشوورخؤرانى بـةنى ئيسـرِائيال)
دةفــــةرموآ[ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ] المجدةة كةواتة :بةرثرسيَتيى ثيَويستى بةوة دةكات لةسةر ئةو
ئيشة خؤرِاطر بىءة ثةلةثرِووةيَى تيَدا نةكةىء تةنطةتاو نةبىة دأل طضكةء كـةم
حةوسةلَة نةبىة وة لةطةأل ئةوانةى كة لةطةلَتدانة بـؤ كردنـى ئـةو كارةةدةبـآ
ديسان دأل طةورة بىء ليَبوردنت هةبآة ئارامطرء ثشوودريَذ بىة وة دةبـآ ئـةو
ئينسانة خاوةنى يةقني بآ بـةو بةرنامـةء ريَبـاةةى خـؤى كـة لةسـةرى دةرِواة
ضونكة يةقني بة مانـاى ةانيارييـةكى بآطومـان دآءة بـة مانـاى ئي ـانيَكى بـآ
لةرةلةرء بآ دوو دلَيىء بآ دأل لة دلَـدان ديَت.
دةتوانني ئةم شة سي ةتة :بةيةك وشة تةعبرييان ليَ بكةينةكـة بريتييـة لـة
شايستةيى (ال فاءة)ة واتة :خاوةنى ئةو سي ةتانة بآة كة ئةوانـة بنةرِةتييـةكاننة
ئةو شة سي ةتانة هةر كاميَكيان دةطوجنآ لقء ثؤثى ديكةيان ليَبكةينةوة.
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ئةورار بيَجطة لةم شة خةسـلَةتة بنةرِةتييانـة ة نابـآ هـي شـتيَكى ديكـة
رةضاوبكرآء بة مةرج بطريآة بؤ ويَنة :خزمايةتيىء ناوضةطةريَتيىء ناسـياويَتيىء
د ستايةتيىء هاومةشرِةبيىء  ...هتدة لةبةرضـاونةطريآة بلَيَـى :ئـةوة فيكـرى لـة
فيكرى من نزيكةة سروشتى لة سروشتى من نزيكة .
دووة  :بةرارسمممياريَتيىء كم ممار امممآ سمممنيَردران ،سم ممناردة (أزانة يمممةء لمممة
َمط مماية بةطش ممتى ،ايَويس ممتة كةسممانيَك كممة
َ ممكء كؤزةل
َ ممدا هممى خةل
ئةسم)
دةكريَنة دةزرِاسمت ،ضاو وردبكمةنةوة بزانء بة كميَمى دةسمنيَرن:
هــةر ئــيشء كاريَــك لــة بنةرِةتــدا خاوةنةكــةى خــةلَكء كؤمةلَطايــة بةطشــتىءة
ثيَويســتة كةســانيَك كــة دةكريَنــة دةمرِاســت ضــاو وردبكةنــةوة ئــةو ئةمانــةتء
سثاردةية كة خاوةنة بنةرِةتييةكةى خةلَكةة بة كآى دةسـثيَرنة ضـونكة ئةطـةر
بآء بة ئةهلى خؤى نةسثيَرنة ماناى واية بة ناثاك (خائن) دادةنـريَن بةرانبـةر بـة
خواى بةرة و مةةن ء بةرانبةر بة ثيَغةمبةر ء بةرانبةر بـة بـرِوادارانة بةلَطـة
لةسةر ئةوة ئةم ئايةتةية كة خواى بةرة و مـةةن فةرموويـةتى[ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ]( )1بؤية دةلَيَني :هةر بةرثرسـياريَتييةك ء هـةر كاريَـك
بةطشتى خاوةنةكةى خةلَكةة ضونكة خواى بةرة و مةةن دواندن (خطـاب) لةطـةأل
ب ـرِواداران هةموويانــدا دةكــات[ :ﯙ ﯚ ﯛ]ة ئايــا ئــةو رانــاوة (كُ ـمْ) كيَي ــة؟
مسولَ انانن بةطشتىة [ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ]ة كةواتة :خواى بةرة و مـةةن
بةطشــتى فــةرمان بــة كؤمــةلَطاى مســولَ ان دةكــاتة كــة ســثاردةكان بــة خــةلَكى
شايستةى خؤيان بسثيَرنة بةلَطة لةسـةر ئـةوة كـة مةبةسـت لـة (سـثاردة) بـة
1

النماء٥٨ :
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ثلةى يةكةم بةرثرسياريَتيي ء حوك رِانيىء كاربةدةستيَتييةة ئةوةية كة ثيَغةمبةر
 لةو فةرمايشتةدا كة بوخاريى دةيطيَرِيَتةوة دةفـةرموآ{ :إِذا اُـيِّ َتْ الْأَلَانَـةُ
فَا ْنتَظِرِ الماعَةَو قَالَ :كَ ْيفَ إِاَـاعَتُهَا َـا رَسُـولَ اللـهِ؟}  -ئـةبو هـورِةيرِة دةلَـآ-
ئةويش بؤى رووندةكاتةوةء دةفةرموآ( :إِذا ُأسْنِدَ الْأَلْرُ) لة طيَرِانةوة (روا ـة)يَكـى
سدَ الْأَلْرُ) هةردووكيان يةك مانايان هةيةة هةر كاتيَـك كـار
ديكةدا دةفةرموآ (إِذا وُ ِّ
ســثيَردرا (إِلَــى غَيْـرِ أَهْلِـهِ فَــا ْنتَظِرِ المــاعَةَ) بــة غــةيرى خــةلَكى شايســتةى خــؤىة
ضاوةرِيَى قيامةت بكة ة بةلَآ هةر ئيشيَك سثيَردرا بة خةلَكى ناشايسـتة ,ئيشـةكة
سةرى بة فةتارةت دةضآة دروسـتكردنى بينايـةك بـة كةسـيَكى ناشـياو بسـثيَرةة
سـةقةتى دةكـاتة يـان ئــةوةتا دواى ئـةوةى كـة بــةرةى دةكاتـةوة دةرِمـآة يــان
بةكةلَك نايةة هةموو ئيشيَك هةروايـةة هـةر ئيشـيَك بـة غـةيرى خـةلَكى شايسـتةى
خـؤى بســثيَرىة قيامـةتى دآةخــواى ثـةروةردطار (رــال راللـة) دوانــدن (خِطَـابْ)
لةطـــةأل ئي اندارانـــدا دةكـــاتة دةفـــةرموآ[ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ]( )1واتة :ئةو ئةمانةتء سثاردانةى كـة
هةتاننء لةنيَوتاندانة ناثاكييـان ثـآ مةكــةنة كـة ديـارة خيانـةت تيَـدا كردنيـان
ئةوةية كة بة غةيـرى خةلَكى شايسـتةى خؤيان بسـثيَردريَن.
سمم مميَية  :امممما ديمممماريكردنى حمممموك رِان ء كةسممممى يةكممممةزى كؤزممممة ء
َ انان ،ئةو كةسة ء هةر كةسيَكى ديكمة كمة دةسمةمت
َمطماى زسمول
كؤزةل
(حمممحية ى دانمممانى بمممةرارس ء كاربةدةسمممتانى خممموار خمممؤى همةيمممة،
دةبمآ بزانمآ كة ئةو ئةرك ء كارانة سناردةن ء بة كةسمانى نمايسممتةى
خؤيانيان بسمنيَرآ:
1

األنفـال٢٧ :
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وةك ئايـــةتء فـــةرموودةكان بةطشـــتى دةيطةيـــةننءة ئـــةم فةرموودةيـــةى
ثيَغـةمبـةريش  بةتايبـةت دةيطـةيةنآة كة دةفةرمـوآ{ :لَنِ اسْــتَ ْمَلَ عَالِــ ًال
لِنَ اْلمُمْـلِمِنيَ وَ ُهوَ َ ْـلَمُ أَن لِ ْنهُـمْ أَوْلَـى بِيَلِكَ لِنْـــهُ وَأَعْلَـمُ بِ ِتَـابِ ا ِ وَسُــنةِ نَبِيِّــهِ
 فَـقَدْ خَـانَ اللِـهَ وَرَسُـولَهُ وَجَمِيـعَ الْمُمْــلِمِنيَ)( )1رواه احلـاكم فــ الــممتدرك:
( )7023وَــححهو ورواه البيهقــ فـــ المــنن ال بـــرى)20151( :و عــن ابــن
عبــاسة بؤ بةو كةسةى سثاردوة لةكاتيَكدا لـةو شــايستةتريش هةيــة؟ بيَطومـان
يان لةبةر خزمايةتييـةة يان لةبةر ناوضةطةريَتيـيةة يـان لةبـةر د سـتايةتييةة يـان
تةماعيَكى تيَيدا هةيةة يان ئوميَـديَكى دنيـايى ثـآ هةيـةة لةبـةر بةرذةوةندييـةكى
تايبةتىء ناشةرعييةة لةبةر ئةوةيةة يانى كابرا ناضآ خةلَكى شايسـتة هـةبآء بـة
خةلَكى ناشايستةى بسثيَرآة مةطـةر لةبـةر مةبةسـتيَكى خراثةهةميشـة ئامـاجنى
خراث لةرِيَى ريَباةء شيَواةء ئامرِاةى خراثةوة وةدةسـتدآة وة ئامـاجنى ضــاك لـة
رآى شـيَواةء ئامرِاةء ريَباةى ضاكةوة وةدةستدآة يـانى بـة ة ريـى وايـة ئينسـان
ئاماجنى با بآ بريدةكاتةوة لة ريَبـاةء شـيَواةء ئامرِاةى باشـيشة بؤ ئةوةى بةو
ئاماجنــةى بطــاة وة ئةطــةر ئامــاجنى خراثيشــى هــةبآة بيَطومــان بــري لــة ئــامرِاةء
ريَبـاةى خراث دةكاتةوة.
 )1هةروةها هةر لةو بارةوة ئةم فةرمايشتانة هةن:
أ( /عَنْ َزِ دَ بْنِ أَبِ سُـفْيَانَ قَـالَ :قَالَ أَبُوبَ ْـرٍ  حِنيَ بَ َثَنِ إِلَى الشــامَِ :ا َزِ دُو إِن لَـكَ قَـرَابــَةً عَمَـ ْيتَ أَنْ
تُؤْثِرَهُـمْ بِالْإِلَـارَةِ وَذَلِكَ أَكْبَـرُ لَا أَخَـافُ عَلَيْكَ فَإِن رَسُـولَ اللهِ  قَالَ لَ ْن وَلِ َ لِنْ أَلْرِ الْمُمْلِمِنيَ شَـيْئًا فَأَلرَ
عَلَيْهِمْ أَحَدًا لُحَـابَاةً فَ َلَـيْهِ لَ ْنَـةُ اللهِ لَا َقْبَـلُ اللهُ لِنْـهُ ََـرْفًا وَلَا عَدْلًا حَتى ُدْخِلَـهُ جَهَنمَ وَلَـنْ أَ ْعطَـى أَحَـدًا
حِمَـى اللهِ فَقَدْ انْتَهَـكَ فِ حِمَى اللهِ شَـيْئًا بِغَي ْـرِ حَقِّـهِ فَ َلَيْهِ لَ ْنَةُ اللهِ أَوْ قَالَ تَبَرأَتْ لِنْهُ ذِلـةُ اللـهِ  )رواه
أحـمد)21( :و واحلاكم فـ الـممتدرك ()7024و وقال :هـيا حـد ث َـحيح اإلســنا ومل خيرجــاهو وقـال
ش يب األرنؤوط :اـ يف.
ت :قَـالَ رَسُولُ اللهِ  لَنْ وَلاهُ اللهُ  لِنْ أَلْرِ الْمُمْلِمِنيَ شَيْئًا فَأَرَا َ بِهِ خَيْـرًا جَ َلَ لَهُ
ب{ -عَنْ عَائِشَـةَ قَالَـ ْ
وَزِ ـرَ َِـدْقٍ فَإِنْ نَمـِ َ ذَكـرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ) رواه أحـمد)24918( )24414( :و والطبـران يف الـم جم
األوسط)4240( :و وقال شـ يب األرنؤوطَ :ـحيح وهيا إسـنا اـ يف.
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ضممموارة  :بناغم ممة ء نم ميَوازى دانم ممانى بةرارسم ممانى طم ممةورة ء بيم ممووك
بريتيية لة راويَممذ:
تاكـة شـيَواةيَك ئيَ ــة بةدةســت انةوة بــآ بــؤ دانــانى بةرثرســانة ض بةرثرســى
طةورة ض بةرثرسى بضووكةض بةرثرسى يةكةمةرا نـاوى لــآ دةنيَـى خةلي ـةةناوى
لـآ دةنـآى سـةر ك كؤمارةسـةر ك وةةيـران ة ض ئـةوانى خـوارترة ئـةوة بناغـةى
دانانى بةرثرسـان بريتيية لة راويَـذة بة بةلَطـةى فةرمايشـتى خـواى بـةرة و مـةةن
كة دةفةرموآ ...[ :ﮞ ﮟ ﮠ )1( ]...الشورى( .ألر) لة ةمانى عةرةبيـدا
دةلَآ( :احلالُ والشأْن)ة واتة( :ئيشوكار)ة وة لة بةكارهيَنانى قورئان دا (ألر) ةياتر
بــؤ شــتى سياســيىء كؤمةئيــةتيى بــةكارديَت ...[ .ﮞ ﮟ ﮠ] واتــة:
(كاروبــــــ ــارى ســــــ ــياسيىء كؤمةئيــــــــةتييان بــــــــة راويَذة)ةهــــــــةروةها
دةفــةرموآ...[:ﭭ ﭮ ﭯﭰ]( )2خــواى بــةرة و مــةةن بــة ثيَغةمبــةر 
دةفــةرموآ( :راويَــذيان ثــآ بكــة لــة كاروبــاردا)ة واتــة :كاروبــارى سياســيىء
كؤمة يــةتيىء هــةر ئيش ـيَك كــة ديَتــة ريَيــانة وةك :مةســةلةى رــةن ء ئاشــتى.
كةواتة :ئيَ ة بـة دةقـى ئايـةتى خـواى ثـةروةردطار (رـال راللـة)ة ئايـةتى ذمـارة
()38ى ســوورةتى (الشــورى)ء ئايــةتى ذمــارة ()159ى ســوورةتى (آل عمــران)
بناغــةء تاكــة شـيَواةى دانرانــى بةرثرســانء دياريكردنيااـان بــؤ ديــاريكراوةة كــة
بريتيية لة راويَذة ئينجا ئايا بةديلى راويَـذ ضييــة؟ يـان دةبـآ يـةكيَك خـؤى فـةرِة
بكاتة يان دةبآ مرياتيى بآة لة بابةوة بؤ كورِء لة كورِةوة بـؤ نـةوةة يـان دةبـآ
كآ دةسةئتى هةبوو خؤى فةرِة بكاتة وةك بةداخـةوة هةنـديَك لـة ةانايـان لةبـةر
1

الشورى٣٨ :

2

آل عمران١٥٩ :
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ر شنايى واقيعى ئيستيبدادييانةء واقيعى ة رة مليَيانـةى كـة بةسـةر مسـولَ اناندا
فةرِةكراوةة بنضـينةيةكيان دانـاوة كة ة ر هةلَةيـةء ثيَضةوانةى دةقةكانى قورئانء
سوننةتةة بنضينةكة ئةوةية كة دةلَآ( :لَنِ اشْتَدتْ وَطْأَ ُتةُ وَجَبَتْ طَاعَتُـهُ)ة واتـة:
(هةر كةسيَك دةسةئتى ةياتر بووة ثيَويستة بةقسةى بكرآ).
بةئم لةرِاستيدا ئةو دينى ئيسالمةى كة ثيَغةمبةر  هيَناويـةتىة ئةطـةر لـة
حةقيتــةتى خــؤى نــةدرابآء (حتريــف) نــةكرابآة دينــى خــواى بــةرة و مــةةن ة
شةريعةتةكانى خواى بةرة و مةةن ة هةميشة دذى ستةمكاران بوونءة لـة خزمـةت
بةشخوراوء ستةمليَكراواندا بوونة تةماشاى هةموو ئايةتةكانى خواى بةرة و مـةةن
بكةة هةر واى دةبينى هةموو شويَنكةوتوانى ثيَغةمبةران عليهم الصـالة والمـالم ؟
خــةلَكى بــآ دةســةئتنة كــة ة ردارةكــان ثيَيــان طوتــوون :ســووكء نزمــةكااان
(أَراذِلُنا)ة ضةوسيَنراوان (لُمْـتَضْــ َفِنيْ)ء بةشـخوراوةكان بـوونة ئـةدى دوذمنـانى
ثيَغةمبةران عليهم الصالة والمالم كيَن؟ خؤشـطوةةرانةكان (لتــرفني)ء ةيَـدةرِ يى
كةران (لمرفني)ء خؤ بة ةلطرةكان (لمـت

ن) بوون.
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بنةمـاى يـازدةيـةم
ثةيرِةوكردنى سـيسـتةمى دامةزراوةيي و
دابةشـكردنى ئـةركةكـان بةطويَـرةى
ثسـثؤرِيى و كارامـةيى
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بنةمـاى يازدةيـةم
ثةيرِةوكردنى سـيسـتةمى دامةزراوةيي و دابةشـكردنى ئةركةكان بةطويَرةى
ثسـثؤرِيى و كـارامـةيـى.
كماروبممم ممار بمممممةرِيَوةبردن بمممممةاآى سيسمممممتةزى دازمممممةزراوةكانْ(نظ امْ
ال مؤسسال ء دابةنكردنى ئمةركء كارةكمان بةسمةر تاكةكانمدا ،بمةطويَرةى
لميَهممماتوويىء اس ممنؤرِيىء ن ممارةزايىء ،دةسممممتتيَوةرنةدانى همميض ك ممةسء
ئؤرطممممممانيَك لمممممة كاروبمممممارى ئمممممةوى ديكمممممة ،زةطمممممةر لةسمممممةر بنيينممممممةى
هاوكمارييكردنى يةكدى ،وةك:
 -1خواى بـةرةو مـةةن فةرموويـةتى[ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ] اإلســراءة واتــة{ :بلَـــآ :هةركةســـة بــةثآى سروشــتى
خؤى (يان بةثآى خؤى) كـاردةكـاتة ثةروةردطارتان ةاناترة بـةوةى كـة ريَـى
راسـتتـرى طرتوة}.
 -2هةروةها خواى بـةرة و مـةةن فةرموويـةتى ...[ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ] الــــــ ــمائدة.
واتــة( :وة هاوكــاريى يةكــدى بكــةن لةســةر ضــاكةكاريى و ثاريَزكــاريىة وة
هاوكاريى يةكدى مةكةن لةسةر طونا ء دةستدريَذيىة وة ثاريَز لة خـوا بكـةنة
بيَطومان خوا سزاى توندة).
 -3ثيَغةمبةرى خوا  فةرموويةتى( :أَ ْرحَمُ أُلتِ بِأُلتِ أَبُو بَ ْرٍو وَأَشَدُّهُمْ فِ
بو وَأَقْـرَؤُهُمْ
ِ نِ اللهِ عُمَرُو وَأََْدَقُهُمْ حَيَاءً ُعثْمَانُو وَأَقْضَاهُمْ عَلِـ ُّ بْـنُ أَبِـ طَالِـ ٍ
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لِ ِتَابِ اللهِ ُأبَ ُّ بْنُ كَ ْبٍو وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَاللِ وَالْحَرَامِ ُل َاذُ بْنُ جَبَلٍو وَأَفْرَاُـهُمْ زَ ْـدُ
بْنُ ثَابِتٍو أَال وَإِن لِ ُلِّ نَبِ ّ أَلِين ًا وَأَلِنيُ هَيِهِ الْأُلةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَراحِ) رواه ابن
لاجــه)154( :و وقــال األلبــان َ :ــحيح .واتــة( :بــة بةةةييتـــرينى ئؤممــةمت
بةرانبةر بة ئؤممةمت ئةبوبةكرةة وة بةهيَزترينيان لة دينى خــوادا عومـةرةة وة
بةشةرمتــرينيان عواانــةة وة شــارةةاترينيان لـــة دادوةرييــدا عةلـــى يــةة وة
كةسيَك كة لة هةمووان باشـتـر قورِئــان دةخويَنـآ ئوبـةى كـورِي كةعبــةة وة
ةاناترينيـان بة حةئألء حةرِام موعاةى كـورِي رةبةلــةة وة شــارةةاترينيان لـة
ميـــراتدا ةةيــدى كــورِي ســــابيتةة وة هــةر ثيَغةمبــةريَك ئةمينــداريَكى هةيــةو
ئةمينداري ئةم ئؤممةتة ئةبو عوبةيدةي كورِى رةرِرِاحة)ة خــوا لـة هـةموويان
راةى بآ.
 -4هةروةهـا( :عَنْ عَائِشَةَ را ا عنها أَنهَا قَالَتْ :أَلَرَنَا رَسُولُ اللهِ  أَنْ ُننَزِّلَ
الناسَ لَنَازِلَهُمْ) أور ه لملم فـ لقدلة َحيحه .واتة( :لة عائيشـةوة خوا لـيَى
راةى بيَت دةطيَرِنةوة كة طـوتوويةتى :ثيَغةمبةرى خـوا فـةرمانى ثيَكـردين كـة
خةلَكى لة شـويَنء ثلـةى خؤياندا دابنيَـني).

روونكـردنةوة
يةكمة  :كاروبار بةرِيَوةبردن بةايَى سميسمتةزى دازةزراوةيت:
ديارة دةبيَت هـةر كـارةة ئؤرطـانء دامـةةراوة (لؤسمـة)يـةكى تايبـةتى خـؤى
هةبآة نةك هةموو ئيشء كارةكان وةك ضيَشتى جميَور تيَكةألء ثيَكةأل بكـريَنة بـؤ
ويَنــة :كــارى ريَكخسـ دامــةةراوةى خــؤى هــةبآة راطةيانــدن بــة هــةمان شـيَوةة
بانطــــةواةء ثــــةروةردةة كؤمةئيــــةتيىة ثةيوةندييــــةكانة هــــةروةها هــــةموو
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وةك :ئةنداةيارانة قوتابيـانة ئافرةتـانة وةرةشـوانان  ...هتـدة

ضـونكة بةمشـيَوةية هةركةسـة باشــا لـة كاروبــارى خؤيـدا ســةر راسـتء شــارةةا
دةبآء ثيَيدا قووأل دةبيَتةوةء طةشةى ثآ دةدات.
ديارة لةم ر ذطارةشـدا مر ظــ لـة بـوارى دنيـاداريىء ئيدارييـدا ة ر بـةرةوثيَش
ضووةوة ةانست لقء ثـؤثى ة رى هاويشــتوةوة ناطوجنـآ مر ظــ لـة هـةموو شـتيَك
شارةةاء كارامةبآة وة ناشطوجنآ ئيشء كارةكان تيَكـةألء ئاويَتـة بـنة بـؤ ويَنـة:
وةختى خؤى مةشهوور بووة كة طوتوويانة مة ى دواةدة عيلمة كـة دواةدة رـؤرة
ةانست هةبوونة هةر كةسيَك ئـةو ةانسـتانةى ةانيـوةة وةك بلَـآى بؤتـة ةانايـةكى
مةوسووعيىة يانى لة هةموو روويَكةوة شارةةابووةة ديارة ئةو كاتـة ةانسـت كـةم
بووةء لقء ثـؤثى ة رى ليَنةبؤتـةوةة بـةئم ئيَســتا هـةر لـة ةانسـتيَك ثـةجنا لتـى
ديكةى ليَبؤتةوةوة ر ذ بؤ ر ذيش ةانيارى لقء ثؤثى ديكـةى لـآ دةبيَتةوة.
دووة  :دابةنممكردنى كارةكممان بةسممةر تاكةكانممدا بممةطويَرةى ليَهمماتوويى ء
اسمنؤرِيى ء نمارةزايييمان :
ئةميش ديـارة شـتيَكى مـةنتيتيىء ئاشـكرايةة ضـونكة وةك عـةىل كـورِى ئـةبو
تاليـب -خـوا لــآى راةى بـآ -طوتوويــةتى( :قِيمَــةُ الــمَرْءِ لـا ُحْمــِ ُنهُ)( )1واتــة:
(نرخى مر ظـ لةوةداية كة بة باشيى دةيزانآ)ة هـةر بةرِاسـتى وايـةة ثيـاويَكى ة ر
ضــاك بيَنــة شــتيَكى ثــآ بســثيَرة هــى خــؤى نــةبآة تيَيــدا ســةركةوتوو نابــآء
كةســايةتيى ثــآى دةشــكآة بــةئم وةرة ئيش ـيَكى ثــآ بســثيَرةة كــة ئــةو تيَيــدا
سةركةوتوةة دةبينى تيَيدا سةركةوتوو دةبآء ثآى بةرةدةبيَتـةوةة ئيشـيَكى ثـآ
بسثيَرة بة ضاكيى ئةجنامى بدات رـارى وا هةيـة ئيشـةكة لـة خؤشـى بضـووكاةة
1

تاج ال ـروس لن جواهـر القالوسو ج)34( :و ص.)232( :
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مةرج نيية لة خـؤى طـةورةتر بـآة بـةئم تيَيـدا سـةركةوتوو نابـآة ضـونكة تيَيـدا
شارةةاء ثسثؤرِ نييةة بؤية بةرِاستى ئـيش سـثاردن بـة خـةلَك بـةثيَى ثسـثؤرِيىء
شارةةايى ة ر طرنطةة كوردةواريى خؤاان كة دةلَيَن( :نان بؤ نانةواء طؤشت بـؤ
قةساب)ة ئةوانيش ةانيويانة ضيى دةلَيَنةئينجـا بيَطومـان هـةر كةسـيَك كـة خـواى
بةرة و مةةن دروستى كردووةة بـة كـةلَكى كاريَـك هـةر دآة خـواى بـةرة و مـةةن
هي كةسيَكى دروست نةكردووةة بةكةلَكى هي شتيَك نةيةت ة طرن ئةوةية هـةر
كةسة ئةو ئيشةى ثآ بسثريدرآ كة بؤى دةسـتدةدا.
ســةركردايةتيى دةبــآ ضــاو وردبكاتــةوةء ضــاو بطيَــرِآء توانــاء ئامــادةيى
(إست دا )ةكانى خةلَكى خؤى بزانآة وة هةر كةسة كاريَكى ثآ بسثيَرآ كـة ضـاك
دةتوانآ ئةجنامى بداتء تيَيدا سةركةوتوو دةبآة خواى ثةروةردطار (رـال راللـة)
كـــة دةفـــةرموآ[ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ...ﯭ] .تويَـــذةرةوانى قورئـــان
وشةى( :ﯦ) بة ة ر شيَوة مانايان ليَداوةتةوةة هةنديَكيان طوتوويانـة( :عَلَـى
طَرِ قَتِهِ)ة هةنـديَك طوتوويانـة( :عَلَـى سَـجِيتِهِ)ة هةنديَكيديكـةيان طوتويانـة( :عَلَـى
نَاحِيَتِهِ)ة وة (رَاغِبُ األََْفَهَانِ ) لةبارةى وشةى (شَاكِلَة)وة طوتوويـةتى( :أَيْ عَلَـى
سَجِيتِهِ التِ قَيدَ ْتهُو وَذَلِكَ أَن سُلْطَانَ المـجِيةِ عَلَى الْإِنْمَانِ قَاهِرٌ حَمْـبَمَا بَينْـتُ فِـ
اليرِ َةُ إِلَى لَ َارِمِ الشرِ َةِو وَهَيَا كَمَا قَالَ  :كُلٌّ ُليَمرٌ لِمَـا خُلِـقَ لَـهُ( ))1لفـر ات
ألفاظ القرآنو ص462( :و )463ة راغيبى ئةس ةهانيى وشةى (شَاكِلَة) بة (سَجِية)
ليَكدةداتةوةة (سَجِـية) واتة :سروشت (فِطْرَة)ة دةلَآ{ :هـةر كةسـة بـة شـيَوةيةك
رةفتار دةكاتء هةلَسوكةوت دةكات بةثيَى ئـةو سروشـتةى كـة بةسـتوويةتيةوةة
 )1عن عمران قال :قلـت :ا رسـول ا و فِيمَ َ ْمَـلُ ال َالِلُـون؟ قَـالَ( :كُـلٌّ لُيَمـرٌ لِمَـا خُلِـقَ لَـهُ)و رواه البخــاري:
(.)7551
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(يــانى :هــةر كةســيَك خــواى بــةرة و مــةةن سروشــتيَكى ثيَــداوةة (سَـجِـــية)ء
(طَبِي َ ــة)يَكــى ثيَــداوةة وة ئــةو سروشــتء (سَ ــجِية) ســنووريَك بــؤ ئــةو مر ظــة
دياردةكاتةوة ئةمة وةك ثيَغةمبـةر  دةفةرموآ :هةركةسة ئاسـان دةكـرآ
بؤ ئةوةى كة بؤى دروستكراوة()1ة وةك لة صةحيحى بوخارييدا هاتووة}.
سميَية  :دةسمتوةرنةدانة كمارى يةكدى ،زةطةر بةنميَوةى هاوكماريى:
بةرِاســتى ئــةميش عــةق ء مــةنتيق دةخيــواةنءة ة ر طرنطــة كــة ئؤرطانــةكانء
دامةةراوةى نووسـينطةكانء مةلَبةنـدةكانء دةةطايـةكانة دةسـتوةرنةدةنة كـارى
يةكدىة كوردةواريى خؤمان لةوبارةوة ثةنديَكيان دانـاوة دةلَـآ( :فـالن كـةس لـة
هةموو ديزان دةبيَتة ئةسـكوآ)( .)2ثيَغةمبـةريش  فةرموويـةتى{ :لِـنْ حُمْـنِ
إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُـهُ لَا الَ َ ْنِيهِ}( )3واتة( :لة ضاك مسولَ انةتيى ئينسان ئةوةية كـة
شتيَك ثةيوةنديى ثيَوةى نييةة واةى لـآ بهيَنآ)ة واتة :خـؤى تـآ هةلَنـةقورتيَنآة
بةرِاســتى خــؤ لــة ئــيشء كــارى خةلَكــةوة هةلَتورتانــدن شــتيَكى خراثــةة رــا خــؤ
تيَهةلَنةقورتاندنء دةستوةرنةدانة كارى يةكدىة ة ر طرنطـةة بـؤ ئـةوةى كـة ئـةو
كةسة ئيشةكةى لـآ تيَكنةضآة بةهؤى ئةوةوة كة هةركةسيَك هاتء لــآى ببيَتـة
كارةانء وةستا.
دةلَيَن كابرايةكى هةبووةة طوتوويانة :بةلَطةت ضيية لةسةر بوونى خواى بةرة و
مةةن ؟ طوتوويةتى :بةلَطةم ئاشى مام ئاودةلييـة()4ة ضونكة تا مام ئاودةل خـؤى
 )1واتة :هةر كةسيَك رؤرة ئيشيَك دةكاة د لَى بةرةو شتيَك وةردةضةرخآة كة لةطةلَيدا دةطوجنآ.
 2ئةسكوآ يانى كةوضكى طةورةة كاتى خؤى هةبووةة بة كةوضكى داريان طوتوة.
 3رواه التـرليي)2317( :و وابن لاجه)3976( :و وقال األلبان َ :حيح.
 )4مام ئاودةليَك هةبووة ئاشـيَكى هةبووة.
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مــابوو ئاشــةكةى رــوان دةطــةرِاة بــةئم لةطــةأل وةفــاتى كــردء كةوتــة دةســت
كورِةكانىة هةر يةكةيان خؤى لـآ كردة وةستاوة ئاشـةكة تيَكضـووة واتـة :خـواى
بةرةء مةةنيش هةيةء تةنهايةء بوونةوةر يةك وةسـتاى هةيـةة يـةك مشـوورخؤرى
هةيةة بؤية وةك كاتذميَر دةطةرِآء كةموكوورِيى تيَدا نييةة را راستة هـةر ئيشـيَك
بآ سةر بووة يان سةرى ة ر بوونة تيَكدةضآ.
بةئم ئةوة ريَطا ناطرآ لةوة كة ئؤرطانةكانء خةلَكة مشوورخؤرةكان هاوكاريى
يةكدى بكةنة بيَطومان بةشيَوةى هاوكاريى حوك ةكةى رياواةةء ناشبيَتةهؤى بآ
ســـةرةوبةرةيىء نـــارِيَكوثيَكيىة مـــر ظ رـــارى وا هةيـــة ئيشـ ـيَكى لةبةردةســـت
دةضةقآء بة تةنيا خؤى ثـآى هةلَناسـوورِآة قـةيناكات ئـةوانى ديكـة هاوكـاريى
بكــةنة كــة خــواى ثــةروةردطار (رــال راللــة) دةفــةرموآ ...[ :ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ )1(]...واتة...( :وة هاوكاريى يةكدى بكـةن
لةســةر ضــاكةء ثاريَزكــاريىءة دةســتبار بــؤ يةكــدى مــةطرن لةســةر طوناهـــء
شةرِفر ش .)...

1

الـمائدة٢ :
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بنةمـاى دوازدةيةم
كؤمةلَى ئيسـالمى بةشيَكة لة مسـولَمانان و
هؤكاريَكة بؤ خزمةتى ئيسـالم و مسـولَمانان،
هـةق و راسـتيى لةسـةر تاثؤ نةكـراوة
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بنةمـاى دوازدةيـةم
بيَئاطـانةبوون لـةو راسـتيـية كـة :كؤمـةلَى ئيسـالمى كؤمةلَيَكـة لة
مسـولَمانان ء ئامرِازيَكـة بؤ خزمةتى ئيسـالم و مسولَمانان ،هـةق و راسـتيى
لةسةر تاثؤ نةكـراوة.
َ انانء هؤكممممار
َمم مميَك لممممة زسمم ممول
َى ئيسمم مممزيى خممممؤى بممممة كؤزةل
كؤزممممةل
َ انان دادةنممآء ،خممودى خممؤى
(وسممي)ة يَك بممؤ خززممةتى ئيسمممم ء زسمممول
َمهماتوونء ،نمة ايَشممى
َ انانى تيَدا كورت هةل
ئازان نية ،نة ايَى واية زسمول
واية حةَء راستيى لةسةر تااؤكممراوة ،ضماكيىء خراايشمى اةيوةسمتة بمة
راددةى دينداريىء اابةنديمت بة نمةريعةتى خموا وة ،يان لمآ الدانى ،بةم
َنيابني كة اابةنديى راست و دروست بة نةريعةتى
دةبآ لةو راستيية دل
خواوة بةبآ:
أ -ضممممماك ليَتيَطةيشمممممتنى نمممممةريعةت قورِئمممممان و سممممموننةت و ايَمممممدا
َبوونةوةى.
قوول
 راسمممممت خويَندنمممممةوةى واقيمممممع و بممممما امممممآ ئانمممممنابوونىء تيَمممممدابةرضاورِوون بوونى ،دةستةبةر نابآ ،وةك:
 -1خواى بةخشندةو بـة بـةةةيى (رـال راللـة) فةرموويـةتى[ :ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ] فصـــلتة واتـــة:
(وة قسـةى كـآ لـة قســةى كةسـيَك ضاكـتــرة كـة بـةرةو ى خــوا بانطــةواة
دةكـاتءة كردةوةى با ئةجنـام دةداتء دةلَـآ :من لة مسـولَ انـانـم)؟
 -2هةروةهـا خواى بةرةو مةةن فةرموويةتى[ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ] آل عمــران،
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واتــة{ :وة بــا لــةنيَو ئيَـــوةدا كؤمةلَـــيَك هـــةبن (يــاخود ئيَــوة كؤمةلَـــيَك بــن)ة
بانطةواة دةكةن بؤ ى ضاكةو فـةرمان بـة هةرضـى شـتى ثةسـندة دةكـةنء ة
ريَطريى لة هةرضى شتى ناثةسـندة دةكةنة هةر ئةوانة سـةرفراةن}.
 -3هةروةها خواى بـةرة و مـةةن فةرموويـةتى ...[ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ] الـــــــــمائدةة
واتة ...( :وة هاوكــاريى يةكــدى بكـــةن لةسـةر ضاكــةكاريى و ثاريَزكــاريىة
وة هاوكاريى يةكدى مةكةن لةسةر طوناهـ و دةســتدريَذيية وة ثــاريَز لـة خـوا
بكـةنة بيَطـومان خوا تؤلَــةى توندة).
 -4هةروةها خـواى بـةرة و مـةةن فةرموويـةتى[ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ...ﭷ]

آل

عمــران .واتــة( :ئيَــوة باشــاين كؤمــةلَن كــة دةرهيَنــراونء ثةيــداكراون بــؤ
مر ظايةتيىة فةرمان بة شتة ثةسندةكان دةكـةنء رآ لـة شـتة ناثةسـندةكان
دةطرنة وة ئي ـان بة خـوا ديَنــن .)...
 -5هةروةها خـواى بـةرة و مـةةن فةرموويـةتى[ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ] وسفة واتة:
[بلَـ ــآ :ئةمةيـــة ريَبـــاةى مـــن كـــة لةبـــةر ر شـــناييء شـــارةةايي داو بـــة
بةرضاورِوونييةوة بانطةواةى خةلَك دةكةم بـؤ ى خـواة خــؤم و ئةوانـة

كـة

شويَنم كةوتوونة وة ثاكـيى بؤ خوا ( كـة خـةلَكى بـؤ ى غـةيرى ئـةو يـان بـة
نةشارةةايي بان بكةم) وة من لة هاوبة بؤ خوا دانةران نيم].
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روونكــردنةوة
َ انانء هاوكماريى ايَكةوةكردنيمان ،بؤ بانطممةوازو
َمبوونى زسمول
يمةك :كؤزةل
فةرزان بة ضاكمةو ريَطممريى لة خرااة ،فمةرِزة:
فةرِةة مسولَ انان كؤ بنة بة طشتى بؤ ئةوةى كـة بتـوانن دينـى خـواى بـةرة و
مةةن بةرثا بكـــةنة ضونكـــة خـواى بـةرة و مـةةن فـةرمانى ثـآ كـردووةة وةك
دةفـــةرموآ ...[ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ  )1(]...واتـــة ...( :ديـــن بـــةرثا
بكةنءة تيَيدا ثةرتةواةة مةبن  .)...وة بةشيَك لة بةرثاكردنى دينة لة سآ شتاندا
بةررةستة دةبآ:
وةك لة ئايةتى ذمارة ()104ى سوورةتى (آل عمران)دا فةرِةى كردووة لةسـةر
مسولَ انانة كة دةبآ كؤمةلَيَكـيان لةنيَودا هـةبن بةو سآ ئةركة هةلَسن.
يــــاخود كــــة دةفــــةرموآ[ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ]( )2ئةطـــةر بلَـــيَني :وشـــةى( :لِـــنْ)
دةطوجنآ (لِـنْ)ى (تب يضـية) بآةواتـة :لـةنيَو ئيَـوةدا بـا هةنـديَك هـةبن ة بـةئم
دةشــطوجنآ بلَ ـيَني( :لِ ـنْ)ى روونكردنــةوة (بيانيــة)يةةنــةك بــؤ دابرِينــى بةش ـيَكة
كةواتة[ :ﮖﮗ ﮘ]
بة هةردوو ليَكدانةوة (تفميــر)ةكـانة لةسـةر مسـولَ انان فـةرِةة كةسـانيَكيان
لةنيَودا هةبنة ئةم سآ ئةركة ئةجنام بدةن:
1

الشورى١٣ :

2

آل عمران١٠٤ :

روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي

222

أ -بانطــةواة بــؤ ضــاكة (خي ــر)ة [ﮙ ﮚ ﮛ]ة ضــاكة هــةمووى لــة
ئيسالمدايةة را ض راستةوخؤ رايطةياندبآة ض نارِاستةوخؤ بيخواةآة وةك لة
داهاتوودا ةياتر تيشكى دةخةينةسةر.
ب[ -ﮜ ﮝ]ة (اْلمَ ْرُوف) ئةليفء م (أل)ى ناساندن (ت ر ف)ى
لةسةرة كة ماناى (جنس) دةطةيةنآة هةموو شتة ضاكةكانة ئينجـا ئايـا هـةموو
شــتيَكى ضــاكء ثةســند لةضــيداية؟ بيَطومــان ئةوةيــة كــة شــةريعةت فــةرمانى
ثيَكردووةوة بيَطومان عةقلَيش هةموو شتيَكى شةريعةت ثةسند دةكات.
رـــ [ -ﮞ ﮟ ﮠﮡ]ة (اْلمُن َــر)يــش ئــةليفء م (أل)ى (جــنس) ى
لةسةرةة شتة ناثةسندةكان ضني؟ ئةوانةن كة لةطةأل شـةريعةت تيَكـدةطرييَنءة
بيَطومان هةرضى شةريعةتيش رةفزى بكاتة عـةق ء فياِةتـى سـا ء سـةلي يش
رةفزى دةكةن.
دواييش خواى بةرة و مـةةن دةفـةرموآ[ :ﮢ ﮣ ﮤ]ة واتـة:
سةرفراةيى ئؤممةتى ئيسـالم بةسـااوةتةوة بـة هـةبوونى كؤمـة َليَك (يـان ئـةوةتا
خؤيان كؤمةلَيَك بن) كة ئةو سآ ئةركة ئةجنام بدةن.
وة ئةطــةر تةماشــاى واقيعــيش بكــةينة هــةر واى دةبيــنني :كاتيَــك هــاوةئنى
بةرِيَزى ثيَغةمبةر  وة نةوة (جيل)ةكانى دواى ئةوانة ضونكة بةرِاستى بـانطى
خةلَكيان دةكرد بة قسةء بة كردةوةة خةلَكيان لة دينى خواى بةرة و مةةن نزيـك
دةخستةوةة خةلَكيان بةرةو باوةشى ئيسالم بان دةكردة تةماشـا دةكـةين هـةم
لة دنيادا سةرفراةء بةختةوةرء سةربةرة بوونة هةم لة دوارِ ذيشدا و وة كة ليَرةدا
خواى بةرة و مـةةن دةفـةرموآ[ :ﮢ ﮣ ﮤ]ة واتـة :سـةرفراةيى
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مسولَ انانء بةختةوةرييانء سةركةوتنيانة بةسـااوةتةوة بـةوةوة كـة ئـةو سـآ
ئةركة ئةجنام بدةن.
هةروةها ئايةتى ()33ى سوورةتى (فصلت)يش كة دةفـةرموآ[ :ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ]( )1ماناى واية ئيَ ـة
لةسةرمان ثيَويستة كة باشاين قسة بكةينة وة ديارة كةسانيَكيش باشاين قسـة
دةكةنة كة باشاين كةس بن.
هةروةها خواى بةرة و مةةن فةرموويةتى ...[ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ]

( )2

دةتوانني ة ر دةقى قورئانء سوننةت لةسةر ئةوة بيَنينةوة كة كؤمـةأل بـوونى
مسولَ انانء هاوكاريى ثيَكةوة كردنيان بؤ بانطةواة كردنء فةرمان بة ضاكة كردنء
رآ لة خراثة طرتن فةرِةةة بةئم بةوةندة ئيكتي ا دةكةين.
َممممك بمممانطكردن بمممؤ الى خمممواى بمممةرز و زمممةزن ء لمممة خممموا نزيمممك
دوو :خةل
خسمتنةوةيان طةورةتريء ء ضاكمتمريء كارة:
بــة بةلَطــةى هــةردوو ئايــةتى ثيَشـووة ئايــةتى ذمــارة ()104ى ســوورةتى (آل
عمران) كة خـــواى بــةرةء مــةةن دةفـةرموآ[ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ]ة كةواتـــــة :شـــــتيَك

 1فصلت٣٣ :
 )2الـمائدة٢.
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ئينسان ثآى سةرفراةء بةختةوةر بآءة ثآى لـة خـةم برِةخسـآء بـة مـراد بطـاة
ماناى واية شتيَكى ة ر طةورةية.
هةروةهـا ئايةتى ذمارة ()33ى سوورةتى (فصلت)يش كة خـواى ثةروةردطـار
(رال راللـة) تيَيـدا دةفـةرموآ[ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ]ة كةواتــة :ديــارة بانطــةواة بــؤ ى خــواى بــةرة و مــةةن
طةورةترين كـارة.
سممآ :هممةر كةسميَك قسممةكانى نممةكات بممة كممردةوة ،همميض بممة همميض ناكممات لممة
بوارى كمارى ئيسممزيدا:
ة ر طرنطة ئينسان ئاطاى لة خؤى بآء قسةيةك نةكا كـة نـةتوانآ بـة كـردةوة
بةررةستة (جتميد)ى بكاتة ضونكة تؤ ئةو قسـةية كة دةيكةى ئةطـةر خـةلَك بـؤ
شتيَكى ضاك بان دةكةىة مادام ثيَت ضـاكة لـة ثيَشـدا بـؤ خـؤت ئـةجنامى بـدةة
سةرةرِاى ئةوةة ليَكجيايى قسةء كردةوةة يةكيَكة لة نيشانة ةةقةكانى خةلَكى دأل
نةخؤ ء دوو روو (لنــافق)ء دةغةألة كة خواى بةرة و مةةن لـة ضـةندان ئايـةتى
قورئانى بةثيَزدا باسى كردووةة كة دةغةأل (لنـافق)ةكـان در دةكـةنة دوو روونة
ليَرة شتيَك دةلَيَنء لةوآ شتيَكى ديكة دةلَيَـنة شتيَك دةلَيَن كردةوةى ثيَناكــةنة
بةتايبةتى لة سةرةتاى سوورةتى (الصف)دا كـة دةفـةرموآ[ :ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭ]ة واتة( :ئةى ئةوانةى برِواتان هيَنـاوة! بؤ شتيَك دةلَيَن كـة كـردةوةى ثـآ
ناكةن؟ طةورةترين طوناهـة ى خوا كة شتيَك بلَيَن كردةوةى ثآ نةكةن).
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را بةرِاستى ئةوة كة ئينسان قسةكةى بة كردةوة تةررةمة بكـاتء لـة خؤيـدا
بةررةستةى بكاتة ة ر طرنطةة بؤية خواى بةرةء مةةن دةفةرموآ[ :ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ]...

( )1

وة لة هةموو ئايةتةكانى (قورئـان)داة لـة نزيكـةى ( )60شـويَن ةيـاتر ئي ـانء
كردةوةى ضاك ثيَكـةوة هـاتوونة ليَـرةدا[ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ]ة واتــة:
(بانطةواة بؤ ى خوا دةكاتء كردةوةى ضاك دةكـات)ة ضـونكة ئةطـةر كـردةوةى
ضاك نةكةىء هةر بـة قسـة خـةلَك بـؤ ى خـواى بـةرة و مـةةن بـان بكـةىة بـة
كردةوة خةلَك لة دين دووردةخةيةوةة خةلَك بة دةنطتةوة ديَتة بـةئم كاتيَـك كـة
كردةوةكانت دةبينآ دةسـلَةميَتةوة!!
بةرِاستى هةنديَك كة س هةيـة لـة مةيـدانى كـارى ئيسـالمييدايةة قسـةى بـا ء
بةريَيةة بةئم دوايى كة تةماشاى دةكةىء لـآى ورد دةبيةوةة نةخيَرة دووركوذى
نزيك خةسارة! قسـة رـوانى كـردةوة ويَرانـةة رووالَـةت رـوانى نيَـوةرِ ك ويَرانـةة
خواى بةرةء مةةن ثةنامان بداة بةرِاستى دةبآ ة ر وريا بني.
ضـوار :كؤمةأل ء يةنيَكى ئيسـالمى نابآ خؤى ريـا لة مسـولَ انان حيساب بكات
ء خؤى لة مسـولَ انان ريابكاتةوة:
ئةويش خواى ثةروةردطار(رال راللة) لة رستةى كؤتايى ئايةتى ذمارة ()33ى
ســــوورةتى (فصــــلت)دا دةفــــةرموآ[ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ].
1

فصلت٣٣ :
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بيَطومان قورئان هةتا لـآى وردبيةوةة ماناى ةيـاترت بةدةسـتةوة دةداة ئيَ ـة
ئيَستا ة ر ضاك دةةانني بؤضى خواى بةرة و مةةن ئةو رسـتةيةى سـيَيةم[ :ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ]ى لة دواى ئةوة باسكردووة.
لــة مةيــدانى كــارى ئيســالمييدا ئةطــةر ئينســان لــة خــؤى وريــا نــةبآة خــؤى
ريادةكاتةوة لة خـةلَكة خـؤى دادةبـرِآ لـة مسـولَ انانة خـؤى ريادةكاتـةوة لـة
ميللةتةكـــةى خـــؤىءة ســـةرةجنام ثـــةردةء نيَوانيَـــك دةخاتـــة نيَـــوان خـــؤىء
خةلَكةكةيةوةوة لةرياتى ئةوةى خةلَك ليَى بةهرةمةند بنة ليَى دةسـلَةمنةوةة وة
لةرياتى ئةوةى ليَى نزيك ببنةوةة ليَى دووردةكةونةوةة ئيَ ة هةرضةند كـردةوةى
با بكةينة هةرضةند خةلَك بؤ ى خواى بةرة و مةةن بـان بكـةينء دلَسـؤةيان
بنية بةئم نةك هةر بة قسةة بةلَكو نابآ هةر لة قةناعةتء دةروونيش اندا وابآ كة
خؤمان ثآ لة خةلَك ضاكا بآ.
خؤ ثآ ضاك بوون خراثةة بةئم ئةسلَى ضاك بوون باشةة خواى بةرةء مةةن لـة
باســى تةةكيــةدا نــةهى كــردووةة لةوانــةى بــة قســة خؤيــان تةةكيــة دةكــةنة
دةفةرموآ ...[ :ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ] الـنجمة واتـة ...{ :رـا
(بة قسـة) تةةكيةى خؤتان مةكةنة ئةو – خواى بةرة و مةةن  -ةانـاترة بـةوةى
ثاريَـز دةكـات}ة ئةطـــةرنا لـة شـويَنى ديكـة دةفـةرموآ[ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ]
الشمس .واتة( :وة سويَند بة دةروونى مر ظـ ء بةو ةاتةى بة ريَكـوثيَكيى دروسـتى
كردووةة ئينجا بةدكاريىء ثاريَزكـاريى بـؤ روونكـردةوةة بيَطومـان سـةرفراةة ئـةو
كةسةى دةروونى خؤى ثاككردةوةة وة بيَطومان نائوميَدة ئـةو كةسـةى دةروونـى
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خـؤى ئــالَوودةى طوناهــء تــاوان كـرد)ة كةواتــة بـة كــردةوة تةةكيـةى خــؤ كــردن
كاريَكى باشةة بةئم ئةطةر بة قسـة خـؤت تةةكيـة بكـةىء خـؤت بـة ضـاك نيشـان
بدةىة ئةوة نةهى لـآ كراوة.
ئيَ ة دةبآ وريابني خؤمان لة مسولَ انان دانةبرِينة ئةطةر رةخنةء طلةييشـ ان
لــة مســولَ انانة لــة واقيعيَــك هــةبآة كــة تيَيــدا دةذيــنة بــةئم هــةر بةش ـيَكني لــة
مسولَ انان.
هةلَبةتـــة ناحـــةةانى ئيســـالمء تـــةوذمى ئيســـالمييشةة ررار ئـــةوة دةكةنـــة
دةستةضيلةء بيانووى شةرِ ثآ فر شتنى ئيسـالمييةكانء تـةوذمى ئيسـالميىةكة:
ئـــةها هـــةر خؤيـــان ثـــآ مســـولَ انةء خـــةلَكيان ثـــآ مســـولَ ان نيـــةء خؤيـــان
ريادةكةنةوةء خؤ ثةسندن! كة بةرِاستى ئـةوة خراثـةء ئيَ ـة نـةك لةبةرئـةوةى
خــةلَكى عــةملانيى وا نــةلَيَنة بــةلَكو هــةر لةبةرئــةوةى خــواى بــةرةء مــةةن نــةهى
ليَكـــردووةة كـــة ئيَ ـــة خؤمـــان لـــة مســـولَ انان ريابكةينـــةوةة نابـــآ خؤمـــان
ريابكةينةوةة ضونكة ئيَ ة هةر بةشيَكني لة مسولَ انان.
َ انةتييممة كممة ئي مان
ايَن  :ضاكميى ء خراايمى بة كاكمأل ء جةوهةرى زسمول
َةت:
ء كردةوةى بانمة ،نةك بة ناوونيشممان ء رووال
تةماشا بكةن خواى بةرة و مةةن لة ئايةتى ذمارة ()110ى سوورةتى (آل
عمران)دا روو لة ئؤممةتى ثيَغةمبةر  دةكاتء دةفةرموآ[ :ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ...
ﭷ]
1

( )1

آل عمران١١٠ :
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واتــة( :ئيَــوة باشــاين كؤمــةلَن بــؤ خــةلَكى ثةيــداكراونة فــةرمان بــة شــتة
ثةسندةكان دةكةنء ريَطريى لة شتة ناثةسندةكان دةكـةنء بـرِوا بـة خـوا ديَنــن
)...ة وةك دةبينني خواى كاربـةرآ وةك روونكردنـةوةى هؤكـارء ثاسـاوى ضـاكا
بوونى ئؤممةتى ئيسالمة سآ سي ةتةتان تيَدانة را ديارة ئي ان بة خوا بناغةيـةة
بةئم خواى بةرة و مةةن خستوويةتة دوايىة تاكو ليَ ـان حـالَى بكـات كـة ئي ـان
كاتيَك سـةن ء قورسايىء (إعـتبار)ي هةيةة كة خاوةنةكةى وا ليَبكـا لةطةأل شـتى
ثةسند دابيَـتء دذى شتى ناثةسند بآة هةر كةسيَك ئةو سآ سي ةتةى تيَـدابنة ئا
ئــةوة باشـــاين كؤمــةأل (ﭟ ﭠ)ةة رــا عةرةبــةة عةرةمــةة كــوردةة توركــةة
فارسـة ...هتد.
ئــةوة خــالَيَكى ة ر طرنطــة كــة ئيَ ــة بــزانني ضــاكيى بــة كــاك ء رةوهــةرى
مسولَ انةتيية كة ئي انء كـردةوةى باشـةة يـاخود ثيَضـةوانةكةيةتى بـؤ خراثيـىة
نةك بة ناونيشـان.
ئيَ ة ثيَ ان دةلَيَن :كؤمةلَى ئيسالميىة نابآ هةر بلَيَني :ئيَ ـة ئيسـالميى نـني؟
كةواتة :ئيَ ة لةبةرئةوةى كة ئيسالمينية هةر ضؤن بآ لـة خـةلَكى ديكـة باشـاين
كة ناويان ئيسالميى نيـة!! ئةوة ة ر ة ر شتيَكى هةلَخةلَةتيَنةرةة هةر ئةو رـؤرة
بريوبؤضوونة هةلَةيةشة واى لة مسولَ انان كردووةة كة ة ررار دةست بـة خؤيانـدا
بةردةنةوةء واى لة ة ر ضنيء تويَذى مسولَ انان كردووةة كـة لـة كـردةوةى بـا
دوابكــةونة بــؤ ويَنــة :ســةيدء شـيَ ء ئةوانــةى خؤيــان بــة خزمــى ثيَغةمبــةر 
دةةاننة دةلَيَن :مادام سةيدء شيَخةة ئةوة هـةر يـةك رآ دةضـيَتة بةهةشـتة يـان
شتيَكى هةلَبةسااو ديَنن دةلَيَن :خواى بةرةء مةةن فةرموويةتى :ضاكةكان بؤخؤم
دةيانبةمة بةهةشتآ ة خراثةكانيش بة ثيَغةمبـةر  دةبةخشـم! واتـة :يـةكيان
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لـآ ناميَنآ سةيدء شيَ بة ضاكء خراثةوة هةموو بؤ بةهةشـتيَن! بةئم كوا شـتى
وا لة كويَدا هةية؟ ئةوة ثيَغةمبةرى خاتـةمة  دةفـةرموآ ...{ :وَلَـنْ بَطـأَ بِـهِ
عَمَُلهُ لَمْ ُمْرِعْ بِهِ نَمَ ُبهُ} رواه لملم)2699( :و واتـة ...( :هةر كةسيَك كردةوةى
دواى آ ــاة رةضــةلَةكى ثيَشــى ناخــا)ة بــةلَآ لةطــةأل خــواى بــةرة و مــةةن هــي
نةســةبيَك نييــة رطــة لــة نةســةبى تــةقواة خــواى ثــةروةردطار (رــال راللــة)
دةفـــةرموآ ...[ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ...ﮋ] احلجـــرات .واتـــة...( :
بةرِيَزترتان لة ى خوا ثاريَزكارترتانـة )...ة ة رتـرةة ديـارة ئـةو بري كـة نةفامييـة
لةنيَو ة ر لـة طـة نى دنيـادا هةيـةة بـؤ ويَنـة :لـة هيندسـتان داة هـةتا لـة كتيَبـى
(كؤمارى ئةفالتوون)يشدا هةيـةة دةلَـآ :خةلَكـة فةيلةسـووفةكان وةك ةيَـرِ وان وة
ثادشايةكان وةك ةيو وانءة سةرباةييةكان وةك ئاسن وانءة خةلَكى ديكـة وةك
طـ ء لةتكة طؤةةء شتى وا وايـة!
بةئم لةرِاستيدا ئةوة هةمووى هةلَةيةوة بة ناوونيشان كةس ضاك نابيَتة بةلَكو
بة نيَوةرِ ك ئينسان ضاك دةبآة هةروةك بة ناوونيشان كةس خراث نابيَـتة بـةلَكو
بة نيَوةرِ ك ئينسان خراث دةبآ.
خواى بةرة و مةةن لة ئايـةتى ذمـارة ()177ى سـوورةتى (البقــرة)دا كـة بـة
ئايـــةتى (البِـ ـرّ) ناســـراوةة دةفـــةرموآ[ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ]ة واتــــــــة:
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{ضاكةء ضاكةكاريى هةر ئـةوة نيية روو بكةنة ر ذهةئتء ر ذئـاواة بـةلَكو ضـاكةء
ضــاكةكاريى راســتء دروســت ئةوةيــة كــة بــرِوا بيَــنن بــة خــواء ر ذى دوايــىء
فريشتةكانء كتيَب (ى خوا)ء ثيَغةمبةرانءة لةو ماألء داراييية كة خؤشتاندةوآ
ببةخشن بة خزمانء منائنى هةتيوء نةدارانء ريَبوارانى بآ خةرريىء سوالَكةرانء
كؤيلةكانة وة نويَذ بكاتء ةةكات بداتءة وةفادار بن بؤ ثةيـ انيَك ئةطـةر دايـانءة
ئــارامطر بــن لــة ناخؤشــيىء نــةداريىء لــة كــاتى رووبةرِووبوونــةوةداة ئــا ئةوانــة
راستطؤيةكاننءة هةر ئةوانةشن ثاريَزكارى راسـتةقينة}ة لةم ئايةتةدا خواى بةرةء
مــةةن حةظــدة ســي ةت بــاس دةكــاتة ثيَنجيــان دةربــارةى بريوبــاوةرِ (عقي ــدة)ة
شةشيان دةربارةى دةستطرتنء هاوكـارييكردنى خـةلَك لـة يـةنى مـادديى يـةوةة
ئينجا ديَتةسةر باسى نويَذء ر ذووة ئينجا ديَتـةسةر باسـى ئةمةكـداريى (الوفــاء)ة
ثاشان ديَتةسةر باسى ئاراميىء خؤرِاطريى (الصـ )ة دوايى دةفـةرموآ[ :ﮁ
ﮂ ﮃﮄ ﮅﮆ ﮇ]ة واتــــة( :ئــــا ئةوانــــة راســــت دةكــــةن لــــة
مسولَ انةتييانداة وة ئةوانة

ثاريَزكارن)ة سةرةتاكةشـى دةفـةرموآ[ :ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ]ة واتـــة( :ضـــاكة ئـــةوة نييـــة روو بكةنـــة
ر ذهةئتء ر ذئاوا)ة واتة :ضاكة شتى رووالَةتيىء رووكةشيى نييـةة بـةلَكو :ضـاكة
رةوهةرء كاكلَة.
ئيَ ة دةبآ ة ر لةوة وريابنية هةر لةبةرئةوةى ثيَ ان دةلَيَن :ئيسالميىة ثيَ ان
وانةبآ بةوة لة هةموو ئـاوان دةثةرِينـةوةة ضـونكة بةرِاسـتى ناوونيشـان هـي بـؤ
ئينسـان ناكـاة ئـةوةى كـة ئينسـان ضـاك دةكـات يـان خراثـى دةكـاتة كــردةوةء
نيَوةرِ كء رةوهةرة.
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بنةمـاى سـيَزدةيـةم
كؤمةلَـى ئيسـالمـى هاوكاريـكردنى تيَكـرِاى
مسـولَمانان بؤ هيَنـانةديى ئاماجنة
شـةرعيـيةكان ،بةثيَويسـت دةزانـآ
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بنةمـاى سـيَزدةيـةم
كؤمـةلَى ئيسـالمى هاوكاريـكردنى تيَكـرِاى مسـولَمانان بؤ هيَنانةديى
ئاماجنـة شـةرعيـيةكان ،بةثيَويسـت دةزانآ.
َى ئيسمممممزيى لةسممممةرخؤى بممممة ايَويسممممت دةزانممممآ كممممة ئممممةركى
كؤزممممةل
َ انان – بمممةايَى توانممما -
دشسمممتايةتيىء برايمممةتيى لةطمممة تيَكم مرِاى زسم ممول
جيَبمممممةجآ بكممممماتء ،بمممممؤ هيَنانمممممةد ئازا مممممة ايَويسممممممتء اةسمممممندةكان
هاوكارييممان بكممات ،بممة هممةزوو كةسممايةتيىء زةنممرِة ء تويَممذو كؤزممة ء
تةوذزةكانيانمممةوة ،زمممادا لةسمممةر بناغمممةى ئي مممانء عةقيم ممدةء لمممة بازنمممةى
َى يةك بطمرنةوة.
ئيسممزدا لةطةل
َمممميش دةدا هممممة لممممة ئازؤذطممماريتء ايَشممممنيارو رةخنممممةكانيان
وة هةول
بةهرةزةنممممد بممممآء ،هممممة بممممةايَى توانمممما ريَرِوونييممممان بكمممماتء ،كممممة ء
َمممة هاوبةنمممةكان
كوورِيمممةكانيان ضارةسمممةر بكمممات ،وة لةسمممةر بناغمممةى خال
َسممموكةوتيان لةطمممة دةكمماتء ،زةطمممةر لممة كمممة ء
(ال ق ا ْاْل مشرتك هةل
همممةوا دشسمممتانةء وتوويَمممذى هيَ نانمممةء زانسم ممتييانةدا ،ئةطمممةرنا بمممةهيض
جؤريَممممك وردة بابةتممممة خيمفييممممةكانيان لةطممممة ناورووذيَنممممآء ،لممممةكاتى
َ انانةء لةسمةر
زشمتوزرِو تيَكطيمرانيشمدا بة رةونتى بمةرزو جموانى زسممول
َممةيان لةطممة دةكمممات:
بناغممةى ئممة فةرزايشممتةى خمموا (جممج جملممة زازةل

[ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ] الاا اامؤمنون .واتممممة:
(بة كا رةفتار و كردةوة كمة ضماك،ة ،خراامة اما ايَوةبنمآ ،ئيَ مة زانماتريء
بمةوةى كمة ئممةوان باسمى دةكممةن  ،ضمونكة بيَطوزممان ئمةو نميَوازة كمة لةطممة
َ انان
َ اندا ايَويسمت يان اةسمند بمآ ،ديمارة لةطمة زسممول
َمكى نازسممول
خةل
ايَويسمتمتمرو اةسمندترة .ضونكمة:
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 -1خواى بـةرة و مـةةن فةرموويـةتى[ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ
...ﮬ] التـوبة ،واتـة( :وة برِوادارانـى ثيـاوو برِوادارانـى ئـافرةت هةنـديَكيان
ثشـتء ثةنـاو مشـوورخؤرى هةنديَكـيانن .)...
 -2هــةروةها خــواى ب ـةرةو مــةةن فةرموويــةتى[ :ﯜ ﯝ ﯞ ...ﯧ]
احلجراتة واتة( :بةرِاستى برِواداران براى يةكدينة يان خوشـكء بـراى يةكـدينة
يان خوشكى يةكدين .)...
 -3وة خواى ثةروةردطـار (رال راللة) فةرموويـةتى[ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ...ﮒ] اإلسـراء .واتة( :وة بة بةنـدةكاب بلَـآ:
كام قسةى ضاكة ئةوة بلَيَنة ضونكة شةيتان نيَوانيان تيَكدةدا .)...
ئينجـــا لةوبارةشـــةوة ثيَغةمبـــةر  فةرمايشـــتى ة رنة ئةمـــة ضـــةند
فةرمايشتيَك لةوبارةوة:
( -4عَنْ ُل َاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ :سَمِ ْتُ رسُولَ اللِـهِ َ قُـولُ :قَـالَ ا ُ (رـال راللـة):
َالشهَدَاءُ) رواه الرتليي:
اْلمُتَحَابُّونَ فِ جَلَالِ لَهُمْ لَنَابِرُ لِنْ نُورٍ َغْبِ ُطهُمْ النبِيُّونَ و ُّ
()2390و وقال :حمن َحيحو وقال األلبان َ :حيحة واتـة( :موعـاةى كـورِى
رةبةل – رِةةاى خواى لــآ بآ  -دةلَآ :طويَــم لـة ثيَغةمبـةرى خـوا بـوو 
دةي ةرموو :خواى بةرةو مةةن فةرموويـةتى :ئةوانـةى لةبـةر شـكؤمةنديى مـن
يةكدييان خؤشدةوآة ضةند دوانطةيةكى نوورينـيان هـةن –لـة قيــامةتدا -كـة
ثيَغةمبــةرانء شــةهيدان خؤةطــةيان ثــآ دةخــواةن)ة واتــة :بةنســـبةت ئــةو
كردةوةيـانةوة.
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 -5هةروةها ثيَغةمبةر  دةفةرموآ({ :اْل ُمؤْلِنُ لِ ْلمُـؤْلِنِ كَاْل ُب ْنيَـانِ َشُـدُّ بَ ْضُـهُ
بَ ْضًـا)و وَشَـبكَ بَيْنَ أَََــابِ ِهِ}( )1واتـة( :بـرِوادار بـؤ بـرِوادار وةك ديـوار وايـةة
هةنديَكى هةنديَكى مةحكةم دةكاتة وة ثةجنةكانى خســتةنيَويةك).
 -6وة ثيَغةمبـةر  دةفةرموآ( :لَثَلُ اْل ُمؤْلِنِنيَ فِ تَوَا ِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَ َـاطُفِهِمْ
ضوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَمَدِ بِالمهَرِ وَالْحُمى)( )2واتة:
لَثَلُ الْجَمَدِ إِذَا اشْتَ َى لِ ْنهُ عُ ْ
(ويَنــةى ب ـرِواداران لــة يةكــدى خؤشويســتنيانء بــةةةيى بةيةكداهاتنــةوةيانء
سـؤةو ثةر شـييان بـؤ يةكديـداة وةك رةسـتةيةك وانة كـة ئةطـةر ئةنـداميَكى
ناسا بووة هةموو رةستة بة شةوخنوونيىء تا لـيَهاتن بةشـداريى دةكـات).

روونكـردنـةوة
يةك :د ستايةتيى ء برايـةتيى مسـولَ انان قوولَتــرين ء ثتـةوترين د ســتايةتيى ء
برايةتييـة :ئةو ئايةتـة بةثيَـزة كـة خـواى بـةرة و مـةةن تيَيـدا فةرموويـةتى:
[ﯜ ﯝ ﯞ ]..

( )3

برِواداران هـةر بـرانة واتـة :ناطوجنـآ ئينسـان ئي انـدار بـآء برايـةتيى نـةكات
لةطـةأل ئي اندارانـداة كـة ليَـرةدا مةبةسـت ثـآى برايـةتيى راسـتةقينةيةة ئةطـةرنا
رؤرة برايةتيى ديكة هةن4ة هةروةها ئايةتى ذمارة ()71ى سـوورةتى (التوبـة)
1

رواه البخـاري )2446( :واللف لهو ولملم2585 :و عن أب لوسى األش ري .

 2رواه البخاري)6011( :و ولملم )2586( :واللف لهو عن الن مان بن بشري .
 3احلجرات١٠ :
 4ئيَ ة بةطويَرةى عور ء باو ة ررار وايةة بةوان دةلَيَني :برادةرة بةئم لةرِاستيدا ئةطةر بشلَيَني :براة هي
ئيشــكاىل شــةرعيى تيَــدا نييــةة ضــونكة برايــةتيى دينيــى هةيـــةء برايــةتيى دنيــاييش هةيــةة برايــةتيى دينيــىء
عةقيدةيى هةيـةء برايةتيـى نةتـةوةيىء نةذادييش هةيـةة با تةماشاى ئةم ئايةتانة بكةيـن:
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كــة دةفــةرموآ[ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ]...ة (أَوْلِيَـــاء) كــؤى
(وَلِ )يةة (وَلِ )يش واتة( :د ستء ثشتيوانة خؤشةويستة سةرخةرة يارمةتيدةرة
نزيك) هةموو ئةم مانايانة دةطريَتةوة.
كةواتة :هي كةس لة ئي اندار نزيكا نييةة لة براء خوشكى ئي اندارى.
ثيَغةمبةريش  دةربارةى برايةتيى مسـولَ انانء د سـتايةتييانء نزيكييـانة
ة ر شتى فـةرمووةة بـؤ ويَنــة( :عَـنْ أَبِـ هُرَ ْــرَةَ :أَن رَسُـولَ اللـهِ  قَـالَ :حَـقُّ
تو قِيلَ :لَا هُن َا رسُولَ اللهِ؟ قَالَ :إِذَا لَقِيتَهُ فَمَـلِّمْ عَلَيْـهِو
اْلمُمْـلِمِ عَلَى اْلمُمْـلِمِ سِـ ٌّ
وَإِذا َعَاكَ فَأَجِ ْبهُو وَإِذَا اسْـتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُو وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللـهَ فَشَمِّــ ْتهُو وَإِذا
لَرِضَ فَ ُدْهُو وَإِذَا لَاتَ فَاتبِ ْـهُ)( )1واتة( :ئـةبو هـورِةيرِة – خـوا لــآى راةى بـآ-
دةلَآ :ثيَغةمبـةرى خوا  فـةرمووى :مـافى مسـولَ ان لةسـةر مسـولَ ان شـة
ش ـ ة طــوترا :ئةوانــة ضــني ئــةى ثيَغةمبــةرى خــوا؟ فــةرمووى :ئةطــةر لــة ريَط ـا
ثيَيطةيشتى سآلوى لـآ بكة()2ة وة ئةطةر بانطى كردى وةئمـى بـدةوةة وة ئةطـةر
راويَذى ثآ كردىة ضى دلَسؤةيية بؤ ئةوء ضى بؤ ئةو ضاكة ثآى بلَآ()3ة وة ئةطةر

خواى بةرزء مةزن دةفةةرمو :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ] األعراف ،واتة( :وة رةوانةمان كرد بؤ ى طةىل عـاد هــوودى برايـانة فـةرمووى :ئـةى طةلةكـةم! خـوا
بثةرس ة رطة لةو ثةرسااويَكى ديكةتان نييةة را ئايا خؤتان ناثـاريَزن؟)ة مانـاى وايـة خوايـان نةثةرسـتوةء
ضووة ثيَيان بلَ آ:خوا بثةرس ةوة دوايـى بةقسةشـيان نـةكردووةء خـوا (رـال راللـة) لـةناوى بـردوونة لةطـةأل
ئةوةشدا خوا (رال راللة) دةفةرموآ :بؤ ى طةلـى عاد هوودى برايانـ ان ناردة بؤضى برايـان بووة؟ ضونكة لة
نةذادء رةضةلَةكدا برايـان بووة.
 1رواه لملم.)2162( :
 )2هـةولَ بدة تؤ ثيَشـا سآلوى ليَبكـةى.
 )3وشةى (النُّصْـحْ ) بة ماناى دلَسؤةيى دآة بة ماناى مشوور لـآ خواردن دآء بة ماناى ئامؤذطاريش ديَت.
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ثذمىء سوثاسء ستايشى خواى كردة تـؤ داواى بـةةةيى خـواى بـؤ بكـة()1ة وة
ئةطةر نةخؤ بووة سـةردانى بكـةء لــآى بثرسـة()2ة وة ئةطـةر وةفاتيشـى كـرد
شويَنى بكةوةء لة دواى رةناةةكةى برِ بؤ بة خاك سثاردنى).
دوو :مسـولَ انان دةبآ مايةى بةهيَزبوونى يةكــدى بن:
ثيَغةمبـةرى خــوا  ضـؤنيةتى ثةيوةنــديى نيَـوان مســولَ انانى ويَنــاكردووةء
دةفــةرموآ({ :اْلمُــؤْلِنُ لِ ْلمُــؤْلِنِ كَاْل ُب ْنيَـــانِ َشُــدُّ بَ ْضُــهُ بَ ْضًـــا)و وَشَــبكَ بَــيْنَ
أَََابِ ِهِ}( )3را ئةوة بةرِاستى دةيةوآ تا ئينسـان دةروونـى خـؤى وا ليَـدةكات
كة لةطةأل ئي انداراندا ئاوابآء بآ فةر بآ لةطـةلَيانة بـة قـاةانجء خؤشـييان دلَـى
خؤشــبآءة بــة نارِةحــةتيىء ناخؤشييشــيان دلَــى ســةغلَةت بــآة بــةبآ فــةر ء
رياواةيىة بةبآ تيَخويَندنـةوةى ئينتي ـاى سياسـيىء ريَكخراوةيـىة ئامادةبـآ بـؤ
هةمووان دلَسؤة بآء هاوكاريـان بـآة ئـةوة بةرِاسـتى خـؤ راهيَنـانى دةوآء ئـيش
لةسةر خؤ كردنى دةوآءة ئينسان وا بة ئاسانيى ئةوةى بؤ فةرِاهةم نايـآة ئةطـةر
ئينسان ة ر لة خؤى وريا نةبآة ئةو مةسةلةى حيزبء ريَكخراوة خالَيَكى سـةلبيى
هةيــةة ئــةويش ئةوةيــة كــة دةمارطريييــةك ثةيــدادةكاتة مر ظـــ ثــآى خؤشــة
كؤمةلَةكةى خؤى لة هـةموو ضـاكةيةكى هـةبآة بـةئم رةنطـة ضـاكةى بـؤ خـةلَكى
ديكة ثآ خؤ نةبآة كة ئةوة نابآ وابآة با ثيَت خؤشبآ خةلَكى خؤت با بآة
ئةوةى كة لة باةنةيةكدا كؤبوونةتـةوةة بـةئم دةبـآ ئـةو خؤشـيىء ضـاكةيةت بـؤ
ئةوانيديكة

ثآ خؤشبآة ضونكة لة باةنةيـةكى فـراوانادا لةطـةأل ئـةوانيش هـةر

 )1كة ئةو ثذمىء طوتى( :احلَمْـدُ )ة تؤ ثآى بلَآَ ( :رْحَمُكَ ا ).
 )2هةلَبةتـة هةر تةنيا ليَثرسـينيش نييةة بةلَكو ئةطـةر ضيشى ثآ كرا بؤى ئةجنام بداة ضـونكة بؤيـة دةضيَتــة
ى هاوكاريى بكا.
 3رواه البخاري 2446( :و .)6026
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ثيَك دةطةيةوةة كة بريتيية لة باةنةى برايةتيى ئيسالميىء ئي انيىة كة ئيَ ـة لـةم
بنةماى سيَزدةيةمةدا باسى ليَوة دةكةين.
وة ل ـة فةرموودةيــةكى ديك ــةدا ثيَغةمب ــةر  دةفــةرموآ{ :اْلمُمْ ــلِمُ أَخُــو
اهُ وَلَالُـهُ
اْلمُمْلِمِ لَا َخُوُنهُ وَلَا َ ْيُِبهُ وَلَا َخْـيُُلهُو كُلُّ اْلمُمْـلِمِ عَلَى اْلمُمْـلِمِ حَرَامٌ :عِرْ ُ
وَ َلُـ ـهُ  )1()...واتـــة( :مســـولَ ان بـــراى مسـ ــولَ انةة {هـــةروةها بـــة نسـ ــبةت
ئافرةتانيشـةوة خوشـكء بـرانة يـان خوشـكن}ة ناثـاكيى لةطـةأل ناكـاة وة در ى
لةطةأل ناكاة وة ثشتى بةرنادا لة كاتى تةنطانةداة هةموو شتيَكى مسـولَ ان لةسـةر
مســولَ ان قةدةغةيــة :كةرِامــةتء ئــابرِووىة وة مــاألء ســامانىة وة خــويَنى .)...
ديارة مـةرج نييـة مةبةسـتى لـة كةرِامـةتء ئـابرِووى تـةنيا يـةنى نـامووس بـآة
ضونكة (عِـرْض) لة ةمانى عةرةبيدا واتة :كةسايةتيىء كةرِامةتة كة ديارة خيَزانى
ئينسانء هاوسـةرىة يـاخود كضـىء خوشـكى ئةوانـة بةشـيَكن لـة (عِـرْض)ة دةنـا
وش ــةى (عِ ـرْض) واتــة :كةســايةتيىء ئيعتيب ــارء ناوب ــان (س ــم ة)ء كةرِامــةتى
ئينسان.
َ انان دةبآ هةسمت بة خؤنى ء ناخؤنميى يةكمدى بكمةن:
سمآ :زسمول
تةماشــا بكــةن ثيَغةمبــةرى خــوا  ئــةوةى ضــةند رــوان ويَنــا كــردووةة كــة
دةفةرموآ{ :لَثَــلُ اْل ُم ْؤلِنِــنيَ فِـ تَوَا ِّهِــمْ وَتَـرَاحُمِهِمْ وَتَ َــاطُفِهِمْ لَثَــلُ اْلجَمَـدِ إِذا
اشـْتَ َى لِنْـهُ عُضْـوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَمَدِ بِالمهَرِ وَالْحُمى}( )2بيَطومان ئةوة ديارة
ئةطةر ئينسان ددانى بيَشآة هةموو ئةندامةكانى ئاراميان لـآ هةلَـدةطريآة ضـاوى
ئــاةارى هــةبآة هــةموو ئةندامــةكانى نارِةحــةت دةبــنة هــةروةها هــةر ئةنــداميَكى
1

رواه التـرليي)1927( :و وقال :حمن غر ب()1و وقال األلبان َ :حيح.

2

رواه البخاري)6011( :و ولملم )2586( :واللف لهو عن الن مـان بن بشري .
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بيَشــآة هــةموو ئةندامــةكانى ديكــة ئــاةار دةضـيَذنة ضــونكة هــةموويان بةيةكــةوة
ثةيوةس ة ئيَ ة دةبآ بؤ يةكدى ئاوا بني.
ثاشان ثيَغةمبةر  كة مسولَ انان بة ئةندامانى رةسـتةيةك دادةنـآة واتـة:
دةبآ هةر كاميَكيان ئيشيَك بكاتء مةرج نيية هةموويان يةك ئيش بكةنة بؤويَنـة:
ئيَستا سةر ر لَيَك دةبينآة لـةنيَو سةريشـدا ضـاو ر لَيَـك دةبينـآة هـةر كاميَـك لـة
طوآة لووتة ةمانة هةتا لة دةستدا ثةجنةكان هةر ثةجنةى ر لَـى خـؤى دةبينـآة
مسولَ انانيش دةبآ ئاوا ئيشةكان لةنيَوان خؤياندا دابة بكةنة هـةر كةسـة ئـةو
ئيشة بكات كة ضاكى ليَدةةانآء ئةو كارة بكات كة بؤى دةكرآ ئـةجنامى بـداة وة
دةبآ هةست بة ئاةارء خؤشيىء ناخؤشيى يةكدى بكةن.
لة فةرمايشتى ديكةدا هاتووة كة ثيَغةمبةر  دةفةرموآ{ :الَ ُـؤْلِنُ أَحَـدُكُمْ
حَتى ُحِب ألَخِيـهِ لَا ُحِبُّ لِنَفْمِهِ}( )1واتة( :يةكيَك لة ئيَـوة ئي ـان ناهيَنــآة تـاكو
ئةوةى بؤ خؤى ثآى خؤشـة بـؤ بـراى مسولَ انيشـى ثـآى خـؤ نـةبآ)ة ئي ـان
ناهيَنآة واتة :ئي انى تيَرء تةواو (كـالل)ى نييةة ئةطةرنا دةطوجنآ كـابرا ئـةوةى
بؤ خؤى ثآى خؤشة بؤ براى مسولَ انى ثآى خؤ نةبآة بـةلَكو رـارى وا هةيـة
مسولَ ان ئريةيى (حَمَـد)ى هةيةة ثآى ناخؤشـة ئةو خيَرء قاةاجنة بـؤ برايةكـةى
بضـآة ليَـرةدا ناتوانى بلَآى ئي انى نييةة بةئم دةلَيَني ئي انيَكى ضاكى نيـة.
بةرِاستى سةنطى مةحةكى ئي انة مةسةلةى برايةتيىء هةلَسـوكةت (ل اللــة)ء
خوورِةوشت (أخـالق)ةة لةطةأل خةلَكة ئةطـةر دةتانـةوآ تـةراةووتان بةدةسـتةوة
بآء ئي انى خؤتانى ثآ هةلَسةنطيَننة تةماشـا بكـةن لةطـةأل خـةلَك ضـؤن رةفتـار
دةكةن؟ ئةوةى بؤ خؤت ثيَت خؤشةة بـؤ ئـةوانيش ثيَـت خؤشـة؟ وة ئـةوةى بـؤ
1
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خؤت ثيَت ناخؤشةة بؤ ئةوانيش ثيَت ناخؤشة؟ ئايا بة خؤشييان دلَ خؤشـىء بـة
ناخؤشييان دأل ناخؤشى؟ بؤيـان دلَسـؤةى؟ بؤيـان بـة ثةر شـى؟  ...هتـدة بـةوة
ئينسان لة خؤى حالَى دةبآ ئي انةكةى ضةندةة نةك تةنيا بة نويَذى ة رء ر ذووى
ة ر!
ضوار :برايةتيى ء دشستايةتيى ء يةكمدى خؤنمويسمم لةبمةر خمواى
بةرز و زةزن  ،اايةيةكمى بمةرزى همةية:
مةسةلةى د سـتايةتيىء برايةتيى ئةوةنية بلَـآى :شتيَكة ئةطـةر بيكـةم ضـاكةوة
ئةطةر نةشيكةمة ئةوة مادام ئي انء عةقيدةء نويَذء ر ذووء تاعةتى خؤم هةيةة تاةة
من تـةواو! ناة با تةماشاى ئةو فةرمايشتةى ثيَغةمبـةر  بكـةين كـة دةفـةرموآ:
{لَا تَ ْدخُلُوا اْلجَنـ َة حَتـى ُت ْؤ ِلنُـوا َولَـا ُت ْؤ ِلنُـوا حَتـى َتحَـابُّوا َأ َولَـا َأ ٌُّل ُـمْ عَلَـى شَـ ْءٍ إِذَا
فَ َ ْلتُمُوهُ تَحَابَ ْبتُمْ؟ أَ ْفشُوا الملَامَ بَيْنَ ُمْ}( )1واتة( :ناضنة بةهةشت تا ئي ـان نةهيَنـنة
ئي انيش ناهيَنن تا يةكديتان خؤشنةوآة شتيَكتان ثآ بلَيَم ئةطـةر بيكـةن يةكـديتان
خؤشبوآ؟ سآلو لة يةكدى كردن بآلوبكةنـةوة) .واتـة :سـةردانء هاموشـؤى يةكـدى
بكةنة ئةوة هؤكاريَكة بؤ خؤشةويستى ثةيدابوونة كةواتة :ثيَغةمبـةر  بةهةشتى
قةدةغة كردووة لة كةسيَك ئي انى نةبآة وة ئي انيشى قةدةغـة كـردووة لـة كةسـيَك
خؤشةويستيى نةبآ لةطةأل خوشـكء برايـة مسـولَ انةكانيدا!! ديـارة ثيَغةمبـةر 
ئةوةنيــة بلَــآى ةيَــدةرِ يى (لبالغ ــة)ى كــردووةوة ش ـيَواة (أســلوب)يَكــى ســؤةدارى
(عاطف )ى بةكارهيَناوةة بةلَكو مادام ثيَغـةمبةر  بي ـةرموآة ئـةوة ريَـكء راسـت
وايةة بؤضى؟ ضونكة ئةطةر ئي انت هةبآة ضؤن ئةو براء خوشكانةى خؤت خؤشناوآ
كة خواى بةرة و مةةن يان خؤشدةوآ؟ ناطوجنآة ئينجا تةماشاى ئةو فةرموودةيةى
1
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ثيَغةمبةر  بكة كة دةفةرموآ{ :الْ ُممْلِمُ أَخُو الْ ُممْلِمِ لَـا َظْلِمُـهُ وَلَـا ُمْـلِمُهُو وَلَـنْ
كَانَ فِ حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِ حَاجَتِهِ وَلَنْ فَـرجَ عَنْ ُلمْـلـِمٍ كُ ْربَـةً فَرجَ اللهُ بِهَا عَنْــهُ
مـلِمًا سَـتَرَهُ اللـهُ َـوْمَ الْقِيَالَـةِ}( )1واتــة:
كُ ْربَــةً لِـنْ كُ ُربَــاتِ َـوْمِ الْقِيَالَـةِ وَلَـنْ سَـتَرَ ُل ْ
(مسولَ ان براى مسولَ انةة ستةمى ليَناكاتء تةسلي يشى ناكـاة وة هـةر كةسـيَك بـة
كارى برايةكييةوة ماندوو بآء بؤى ريَبةرآ بكاتة خواى بةرة و مةةن كارةكةى بـؤ
ريَبةرآ دةكاتة وة هةر كةسيَك خةميَك لة مسولَ انيَك برِةويَنآة خواى بةرة و مةةن
بــةو خــةم رةواندنــةة خــةميَك لــة خةمــةكانى ر ذى قيامــةتى ىلَ دةرِةويَنــآة وة هــةر
كةســيَك كــةموكوورِيى مســولَ انيَك بثؤشــآة خــواى بــةرة و مــةةن لــة قيامــةتآ
دةيثؤشآ)ة واتة :نة بؤخؤى ئامادةية مافى ثيَشيَال بكاتة نـة لةكاتيَكـدا كةسـيَكيش
بيةوآ مافى ثيَشيَال بكات ثشتى بةربداة را ئةوة ة ر ةةمحةتةة ةولَ ى لــآ نةكـةىة
بة هةر حاألة مر ظـ دةتوانـآ ةو َل ـى لــآ نـةكاتة بـةئم تةسـلي ى دوذمنـى نةكـةىة
ئاسان نييةة بؤ ويَنة :ئيَستا ئةطةر مسولَ انان لة بةرانبةر مسولَ انانى فةلةستني بـآ
هةلَويَست بـنة مانـاى وايـة ثيَضـةوانةى ئـةو فةرموودةيـة رةفتاريـان كـردووةة بـةلَآ
ستةميان لـآ ناكةىة بةئم تةسلي يان دةكـةىة كةضـى ثيَغةمبـةر  دةفـةرموآ:
{لَا َظْلِمُـهُ وَلَا ُمْـلِمُهُ}ة واتة( :سـتةمى لــآ ناكـاتء تةسلي يشـى ناكـا)ة واتـة :لـة
بةرانبةر دوذمنةكةيدا بآ دةن ء بآ هةلَويَست نابآة را ئةطةر بة دوعايةكى خيَـريش
بآة طرن ئةوةية مر ظـ بآ هةلَويَست نةبآة دوايـى دةفـةرموآ :هـةر كةسـيَك كـارى
مسولَ انيَك ريَبـةرآ بكاتة خواى بةرة و مـةةن كـارى دةسـاةيَنآء بـؤى ريَبـةرآ
دةكاتة وة ئةطةر خةميَكى سةر مسولَ انيَك بباة خوا

(رال راللة) لة خةمـةكانى

ر ذى قيامــةتى بــؤ دةرِةويَنــآة ضــةند طةورةيــة! وة هــةر كةســيَك كــةموكوورِيى
مسولَ انيَك بثؤشآء لـآى نةكاتـة هـةلَآلة ئـةوة خـواى بـة بـةةةيى (رـال راللـة) لـة
1
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قيامةتآ دةيثؤشآة شت لةوة طةورةتر هةية؟! ئةوة بةرِاسـتى ثايةيـةكى طةورةيـةة
كةواتــة :بــا ئيَ ــة ثيَ انوانــةبآ هــةر بــةو نويَــذء ر ذووء تاعةتــة كةســييانةى كــة
دةيانكةينة لة ئاوآ دةثةرِينـةوةة ئـةو ثةيوةنـديى كؤمةئيـةتيىء برايـةتيىء سـؤةء
بةةةيىء بةرطريى لة يةكدى كردنء ثشتى يةكدى طرتنء هاوكاريى ثيَكةوةكردنـة ة
ة ر ثاداشتى طةورة طةورةيان هةية.
وة لة فةرموودة قودسـييةكةدا كة ثيَشا هيَنامـانة ثيَغةمبــةر  دةفـةرموآ:
خواى بةرة و مةةن دةفةرموآ { :اْل ُم َتحَابُّو َن فِـ َجلَـا ِل َلهُـ ْم َلنَـا ِب ُر لِـ ْن نُـو ٍر َغْـ ِب ُط ُه ْم
َالش ـهَدَاءُ}( )1وات ــة{ :ئةوانــةى كــة لةبــةر شــكؤء بــائيى خــوا يةك ـدييان
النب ُِّيــونَ و ُّ
خؤشــدةوآة لةســةر ضــةند دوانطةيــةكى نــوورينن (لــة قيامــةتة لــة بةهةشــت)ة
ثيَغةمبةرانء شةهيدان خؤةطةيان ثـآ دةخـواةن}ة رـا يـةكيَك بـؤى هةيـة بلَـآ :رـا
ثلةيةك هةية لة ثلةى ثيَغةمبةران عليهم الصـالة والمـالم و شـةهيدان بـةرةتر؟ تـاكو
ثيَغةمبةران عليهم الصالة والمالم و شةهيدان خؤةطةى ثآ آـواةن؟ ةانايـان دةلَـيَن:
دةطوجنآ هةنديَك كةس لةسةر كردةوةيةكى تايبةتة ثاداشـتيَكى بدريَتـةوة كـة هـى
ة ر لةو بةرةتر ئةو ثاداشتةى نـةبآة يـاخود ئةوةيـة كـة ئةوانـة لةسـةر ئـةو يةكـدى
خؤشويستنة لةبةر خواى بةرة و مةةن ثلةيـةكيان ثيَـدةدرآ كـة ثيَغةمبـةران علـيهم
الصالة والمالم كة لة هةموو كةس طةورةترنة وة شـةهيدانيش كة لـة هـةموو كـةس
ثاية بةرةترنة حةة بةو شويَنةيان دةكةنة وة مةرج نيية ئةو شويَنةيان نـةبآة يـانى
ثلةيةكى هيَنـدة بةرةيـان هةيـة.

1
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ايَنم  :بانمتمريء هؤكمارى ااراستنى دشسمتايةتيى ء برايةتيمى:
ئيَ ــة ضــؤن د ســتايةتيىء برايــةتيى خؤمــان بثــاريَزين لةطــةأل مســولَ اناندا
بةطشـتىءة لةنيَو خؤماندا بةتايبـةتى؟ بة سآ شتان دةطوجنـآ ئينسـان باشـاين
هؤكارى دةسـتةبةركةرى ثاراستنى د سـتايةتيىء برايةتيى فةرِاهةم بيَنـيَت:
 -1هاوكماريكمردنى يةكمدى لةسةر خمما ء ئازا ة هاوبةنمةكمان:
ئةو شتانةى كة ئاماجنى هاوبة ء خالَى هاوبةشنء لةسـةريان يةكـدةنطنية
هاوكاريى يةكدى بكةينة وةك طوتوويانـة( :نَتَ َــاوَنُ فِيمَـا اتفَ ْقنَـا عَلَيْـهِ)ة واتـة:
(هاوكارى يةكدى دةكةين لةوةدا كة لةسـةرى كـؤكني)ة ئـةوة خـواى بـةرةء
مــــــــةةن دةفــــــــةرموآ ...[ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷ )1(]...واتـــة( :وة هاوكـــاريى يةكـــدى بكـــةن لةســـةر ضـــاكةكاريىء
ثاريَزكاريىة وة هاوكـاريى يةكـدى مةكـةن لةسـةر طوناهــء دةسـتدريَذيى )...ة
ضاكةكاريى هةر شتيَكة بؤ خةلَك با بآءة ثاريَزكاريى هـةر شـتيَكة بـؤ خـواى
بــةرة و مــةةن ريَط ـاى رةةامةنــديى بــآة ديــارة بــة ضــاكةكاريى خــةلَك راةى
دةكةىءة بة ثاريَزكارييش خوا!
 -2تةحةممولكردنى جياوازييةكانى يةكدى:
بةلَطةمان ئةوةية كة خواى ثةروةردطار (رـال راللـة) مر ظـةكانى ريـا ريـا
خولَتاندوةء ميزاجء بؤضوونيان ريايةة بؤية خواى بةديهيَنـةر (رـال راللـة) لـة
قورئان ـدا باســى دأل ثيَكــةوة رؤشــدران دةكــاتة بــةئم باســى عــةق ثيَكــةوة
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رؤشــدران ناكــاة دةفــةرموآ[ :ﭟ ﭠ ﭡﭢ  )1(]..بــةئم نافــةرموآ:
(وَأَلفَ بَيْنَ ُعقُـولِهِمْ)ة ضـونكة دةطوجنـآ دلَـةكان ثيَكـةوة بـنة بـةئم ناطوجنـآ
عةقلَــةكان يــةك رــؤرة بريكردنــةوةيان هــةبآة وة ئةطــةر دلَــةكان ثيَكــةوة
رؤشـــبدريَنة ئـــةوة ريـ ــايى بريكردنةوةكـ ــان نـــةك ةةرةرى نييـــةة بـــةلَكو
دةبيَتةهؤى دةولَةمةنديىء فراوان بوونى ئيسالم.
تؤ تةماشا بكة ئيَ ـة ئيَسـتا كـة ذياننامـةى هـاوةئن دةخويَنينـةوة – خـوا
ليَيان راةى بآ -ة ئةبو بةكر رايةكى هــةبووةة عومـةر رايةكيديكـةى هـةبووةة
ئةطةر ئيَسـتا هةر يةك را هةبووايةة شـتةكة بؤ ئيَ ة تةسك دةبووة بةئم ئةطةر
بووة دوو راة سآ راة ضوار راة شـتةكة بـؤ ئيَ ـة فـراوان دةبـآة بؤيـة عومـةرى
كورِى عةبدولعةةيز –رِةةاى خواى لـآ بآ -دةلَآ( :لَـا سَــرنِ لَـوْ أَن أََْـحَابَ
لُحَم ٍد لَمْ َخْتَلِـفُواو لِأَنهُمْ لَوْ لَمْ َخْتَـلِفُوا لَمْ تَ ُنْ رُخْصَـة)()2ة واتـة( :مـن دلَخـؤ
نةدةبووم ئةطةر هاوةئنى موحةممةد  رارياييان نةبووايةة ضـونكة ئةطــةر
ئةوان رارياييان نةبووايةة ئيَسـتا بـؤ ئيَ ـة روخسـةتء فراوانيـى نـةدةبوو)ة
واتة :ثيَ خؤشة كة ر ارياييـان هـةبووةة بؤضـى؟ ضـونكة شـتةكة فـراوان بـووة
بؤيانة با ويَنةيةكتان بؤ بيَن ـةوة( :)3ئةبو بـةكر – خـوا لــآى راةى بـآ  -لـة
كاتيَكدا كة خةلي ـة بـووة مووضـةى وةك يـةك دةدايـة خـةلَكىة يـانى بـةرةيىء
نزميى نةدةخستة نيَوان خةلَك لـة مووضـة ثيَدانـداة بـةئم عومـةر –خـوا لــآى
 1األنفـال٦٣ :
 )2تفمري روح الـم ان لآللوس و ج)4( :و ص.)24( :
 )3نَظَرَ عُمَرُ أَبَا بَ ْرٍ حِنيَ سَوى بَيْنَ الناسِ فَقَالَ :أَ ُتمَوِّي بَيْنَ لَنْ هَاجَرَ الْهِجْرَتَيْنِ وَََلى إلَـى الْقِبْلَتَـيْنِو وَبَـيْنَ لَـنْ
أَسْلَمَ عَامَ الْفَتْحِ خَوْفَ الميْفِ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَ ْرٍ :إنمَا عَمِلُوا لِلهِو وَإِنمَا أُجُورُهُمْ عَلَى اللـهِو وَإِنمَـا الـدُّنْيَا َارُ بَلَـا ٍ
لِلراكِبِو فَقَالَ لَهُ عُمَرُ :لَا أَجْ َلُ لَنْ قَاتَلَ رَسُولَ اللهِ  كَمَنْ قَاتَلَ لَ َـهُ  .األح ـام المـلطانية للمـاور يو ص:
(.)309
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راةى بـآ -تةماشـاى كـردء بـة ئـةبو بـةكرى طـوت :ئـةوة بؤضـى وةك يــةكيان
دةدةيتآ؟ بؤضى ئةوةى ضةند سالَة مسولَ ان بووةء ئـةوةى دويَنـآ مسـولَ ان
بــووةة وةك ي ـةكيان دةدةيتــآ؟ ئــةبو بــةكر – خــوا لـــآى راةى بــآ -طــوتى:
ثاداشتى مسـو َل انةتييةكةيان لـة قيامـةتآ وةردةطرنـةوةة بـةئم ئـةوة ذيانـةة
ذيانيش هةموويان ثيَويستيانةة ئاوا باشاةة كةضى عومـةر – خـوا لــآى راةى
بآ  -لة سةردةمى خيالفةتى خؤيدا ئةو ياسايةى طؤرِىء طوتى :ئةوةى شةرِى
لــة دذى ثيَغةمبــةر  كــردووةة وةك ئــةوةى تةماشــا ناكــةم كــة لــة خزمــةت
ثيَغةمبةردا  رةنطى كردووةة عومةر –خوا لـآى راةى بآ -بةرةيىء نزميى
خستة نيَوان مووضةكانيانةوةة هةرضةندة لة ذياننامةى عومةردا هاتووة كة لـة
كؤتايى تةمةنيدا ثةشيَ ان بووةوةء طوتى :رايةكةى ئةبوبةكر باشاةة ضـونكة
وردة وردة ضينايةتيى ثةيدابووة بةئم طرن ئةوةية هةردووكى دةرفةتء بـوار
(جمال)ى تيَدا هةيةة ئيَستا ئةطةر مسولَ انان بلَـيَن :ئةوةيان ئيش ثيَدةكـةينة
يان ئةوى ديكةيان ئيش ثيَدةكـةينة مةراىل تيَـدا هةية.
را ئةطةر تةماشاى ئةو فةرمايشتةى ثيَغةمبةر  بكةين كـة دةفـةرموآ:
ضوٌ
شتَ َى لِ ْنهُ عُ ْ
{لَثَلُ اْل ُمؤْلِنِنيَ فِ تَوَا ِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَ َاطُفِهِمْ لَثَلُ الْجَمَدِ إِذَا ا ْ
تَـدَاعَى لَـهُ سَــائِرُ الْجَمَـدِ بِالمـهَرِ وَالْحُمـى}( )1كةواتــة :ئةندامـةكان (أعضــاء)ى
رؤراورــؤرنة يــةك رةســتة لــة ضــةند ئةنــداميَك ثيَكــديَتة ئــةو ئةندامانــة وةك
طومتان هةر كاميَكيان ئيشى خؤى هةيةة كارى هةريةكةيان لـة هـى ئةوةيديكـة
ريايــةة كةضــى هةمووشــيان ثيَكــةوة تــةبانة ئــةو ئةندامانــة هــي ناكؤكييــان

1

رواه البخاري)6011( :و ولملم )2586( :واللف لهو عن الن مان بن بشري .
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ثيَكةوة نييةة هةموويان هاوكارى يةكـدينءة لـة يةكـديش ريـانء هةريةكـةيان
كاريَكى ريـاى هةيـة.
مســـولَ انانيش دةبـــآ ئـــاوابنة وة دةبـــآ رياواةييـــةكان بتؤةنـــةوة بـــؤ
هاوكارييانة ضونكة ئةوةى بة ضاو دةكرآة بـة دةسـت نـاكرآة وة ئـةوةى بـة
دةست دةكرآة بة

ناكرآة وة ئةوةى بـة ةمـان دةكـرآة بـة طـوآ نـاكرآة

بةئم هـةر كاميَكيـان لـة بـوارى خؤيـدا دةتوانـآ هاوكـار بـآ بـؤ ئـةوى ديكـةة
مسولَ انانيش دةبآ وابن.
َبذاردنى ضاكتمريء ونة ء تةعبيمر ء دةستةواذة ء نيَواز لمة كاتممى
 -3هةل
َسموكةوتمدا:
قسمة ء وتوويَمذ ء هةل
خواى بةرةء مةةن بؤ هةلَسوكةوت (ت الل) كـردن دةفـةرموآ[ :ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ]( )1واتة( :بة ضاكاين شـيَواةى قســةء
رةفتارة قسةء هةلَويَستى خراثى وان ثالَثيَـوةنآة ئيَ ـة باشا دةةانـني بـةوةى
ئةوان دةيلَيَنء وةس ى تؤى ثآ دةكةن) .بؤية خواى ثةروةردطار (رـال راللـة)
دةفــــــةرموآ[ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ]..

( )2

واتة( :وة بة بةندةكاب بلَآ :كامة قسةى ضاكة ئـةوة بلَـيَنة بيَطومـان شـةيتان
نيَوانيـــان تيَكـــدةدا )...ة واتـــة :ئةطـــةر لةطـــةأل يةكديـــدا شـ ـيَواةى رـــوانء
دةســتةواذةى رــوان بــةكاربيَننية بيَطومــان ئــةوة ريَطرييــةكى ة رضــاكة لــة
تيَكضوونى د ستايةتيىء برايةتيىة رارى واية كةسيَك بة وشةيةكى نارِيَـكء بـة
 1الـمؤلنون٩٦ :
2

اإلسـراء٥٣ :
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دةربرِينيَكى برينداركةرة دلَى كةسيَك دةيةشيَنآة كة ئةطةر بآء هةر ئةو ماناية
آاتـة قـالَبيَكى دةربرِينــى روانـةوةء بــة شـيَوةيةكى رــوان بيخــاتةرِووة دلَــى
بةرانبـةرةكةى نارِةحةت نابآ .هةلَبةتة ئينسان دةبآ حة بلَـآة بـةئم دةبـآ
حةقةكة

بة شيَوةيةكى حة بلَـآة خـواى بـةرةء مـةةن دةربـارةى قورئـانى

بــــةرِيَز دةفــــةرموآ[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ  )1(]..واتــــة( :ئيَ ــــة ئــــةم
قورئانةمان لةسةر بناغـةى راسـتى دابةةانـدوةوة وة بةشـيَوةيةكى راسـتء بـؤ
ضةسثاندنى راستييش دابةةيوة .)...
خواى ثةروةردطار (رال راللة) لةو كةسانةمان بطيَـرِآ كـة هةميشـة لةطـةأل
يةكديدا حة بلَيَــني بـة دلَســؤةيىة بـةئم حةقةكـة بـة شـيَوةيةكى حــة ء
ضـاك بلَيَنية بة شيَوةيةكى وا بآ كة لة ئاستى بةرةى ئيسـالمءة د سـتايةتيىء
برايةتيى ئي ـانيىء ئيسـالميي اندا بآ.

1

اإلسراء١٠٥ :
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بنةمـاى ضواردةيـةم
خؤ بذاركـردنى ئةندامـان لة خـووة
خراث و ثةسـتةكان ،خؤ رازاندنـةوةيان
بة ئاكـار و رةوشـتة جوان و ثةسـندةكان
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بنةمـاى ضـواردةيـةم
خؤ بذاركـردنى ئةندامان لة خووة خراث و ثةستةكان و خؤ رازاندنةوةيـان بة
ئاكـار و رةوشـتة جوان و ثةسـندةكان.
خؤ بذاركردنى يةك يةكى ئةنمدازانى كؤزمة لمة خمووء خمدة اةسمتةكان
َةتة بةرزو اةسندةكان (الفضائ و،
(الطذائ و خؤ رازاندنةوةيان بة خةس)
َممكيدا بمةاآى ئمةدة ء رةونمتة
َسموكةوت كردنيان لةطمة تيَكممرِاى خةل
هةل
بممةرزو جوانممةكانى ئيس ممم ء ،خؤااراس مم لممة هممةرجؤرة ئةزيةتممدانء زيممان
َكى ،بمة د ء ززمان و ئةندازمةكانى ديكمةو ،كؤنشممكردن
طةياندنيَك بة خمةل
بؤ سوود ا َيطةياندنيان ،بة د ء ززانء دةسمتء زما ء سممازان ،وةك:
 -1خواى بةخشــةر (رال راللة) لةوبـارةوة فةرموويـةتى[ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ]
األعلى .واتة( :بةرِاسـتى سـةرفراةة كةسـيَك كة خؤى تةةكيـة كــردوة)ة واتـة:
خؤى ثـاكء ضـاك كـردوة.
 -2هةروةها خواى ثةروةردطار (رال راللة) فةرموويـةتى[ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀﮁ ﮂﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ] الرعــدة واتــة( :ئايــا
كةسيَك كة دةةانآ ئةوةى لة ثةروةردطارتةوة بؤ تؤ دابـةةيَنراوةة حةقـةة وةك
ئةو كةسة واية كة كويَرة؟ بيَطومان تةنيا خاوةن عةقآلن بريدةكةنـةوةو ثةنـد
وةردةطرنة ئةوانةى كة ثةميانى خوا بةرآ ديَننء ثةميانى ثتةو ناشـكيَننة وة
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ئةوانةى كة ئةوةى خوا فةرمانى ثـآ كـردوةة بطةيةنـدرآة لـة ثةيوةندييـةكان
دةيطةيةننة وة لة ثةروةردطاريان دةترسنء لة ليَثرسينةوةى خراث دةترسـنة
وة ئةوانـــةى كـــة لةبـــةر رةةامةنـــديى ثـــةروةردطاريان خـــؤرِادةطرنء نويَـــذ
بةرثادةكةنءة لةوةى كة ثيَ انداون بة ثةنهانيىء بة ئاشكرا دةبةخشنة وة بة
هةلَويَسـتء قسـةى ضـاك هى خراث ثـالَ ثيَـوةدةنيَنة ئـا ئةوانـة سـةرةجنامى
مةنزلَـطـاى دوارِ ذيان بؤ هةية).
 -3هةروةها خواى بةرة و مةةن فةرموويةتى[ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ] األعراف ،واتة( :ئةوةى كة ئاسانة وةريبطـرة و فـةرمان بـة
ضاكة بكة و ثشت لة نةفامان بكة)ة واتة :ثشتطويَيان آة.
 -4ثيَغةمبةريش  فةرموويةتى( :اْلمُمْلِمُ لَنْ سَلِمَ اْلمُمْـلِمُونَ لِـنْ لِمَـانِهِ وَ َـدِهِ
وَاْل ُمهَاجِرُ لَنْ هَاجَرَ لَا نَهَى الِلهُ عَنْـهُ) رواه البخـاري )10( :واللفـ لـهو ولمـلم:
()41و عــن عبــدا بــن عمــرو بــن ال ــاصو واتــة( :مســـولَ ان كةســيَكة كــة
مسـولَ انان لة ةمانء دةستى سـة مةتء ثـاريَزراو بـنة وة كؤضـكةر كةسـيَكة
واة لة شـتيَك بيَنآ كة خوا قةدةغـةى كردوة).
 -5هةروةها ثيَغةمبـةرى خـوا  فةرموويـةتى{ :ال ُـؤْلِنُ أَحَـدُكُمْو حَتـى ُحِـب
ب لِنَفْمِهِ} رواه البخاري)13( :و ولملم)45( :و عن أنس بن لالكو
لِأَخِيهِ لَا ُحِ ُّ
واتة( :يةكـيَك لة ئيَوة ئي ان ناهيَنآة تاكو ئةوةى بؤ خـؤى ثيَــى خؤشــةة بـؤ
برايةكةيشـى ثيَـى خؤشـنةبآ).
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روونكـردنةوة
يمممةك :ئمممةدةبى بمممةرزء رةونمممتى اةسمممندء جممموان ،تايبةمتةنمممديي،يء
َكيدا و ،هةركات
َكى ئيسمزيية لةطة سةرجة خةل
نيشانةء ئي تيازى خةل
ئي مممانء عةقيمممدة دازمممةزراوء خوااةرسمممتيى راسمممتء سممما بممموو ،زسمممؤطةر
رةونتء ئةدةبيش بةرزء جوان دةبآ:
بةلَطةاان لةسةر ئةوة كة هةر كاتيَـك عةقيـدة دامـةةراو بـووة وة خواثةرسـتيى
راستء سا بووة رةوشـتيش بـةرةء رـوان دةبـآة ئـةم دوو ئايةتـة بـةثيَزةى خـواى
ثةروةردطارة (رال راللة) كـة دةفـةرموآ[ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ ﰁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚﭛﭜ ﭝﭞ]( )1واتة( :ئايا سةرنج
نادةى ضؤن خوا ويَنةيةكى هيَناوةتةوة! وشةيةكى ثاكء ضاك وةك درةختيَكى ثـاكء
ضــاكء بــةردارةة كــة رةطورِيشــةكةى ضةســثاوة لــة ةةويــداء لــقء ثؤثةكانيشــى
بةرةبوونةتــةوة بــةرةو ســةرآة لــة هــةموو كاتيَكــدا بــة ئيزنــى ثــةروةردطارى بــةرء
ميوةكةى دةردةكات()2ة ئاوا خوا ويَنة ديَنيَتةوة بؤ خـةلَكىة بؤئـةوةى بريبكةنـةوةء
ثةندوةربطرن).
ليَرةدا خواى بةرة و مةةن سآ شتى لـة درةخـت باسـكردووةة هةلَبةتـة درةخـت
ويَضويَندراوة (لُشَبهٌ بِهَا)يةء (ﯸ ﯹ) بة درةخت ضويَندراو (لُشَبه)ةة كة لةسةر
راى ة ربةى تويَذةرةوانى قورئان دةلَيَن :مةبةست لة (ﯸ ﯹ) وشةى تةوحيـدة
 1إبراهيم٢٥/٢٤ :
 )2واتة :هةميشة ميوةدارء بةرهةمدارة.
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(ال إِلهَ إِالّ ا )ة واتة( :بيَجطة لـة خـواى بـةرة و مـةةن هـي ثةرسـااو نـني)ة وشـةى
تةوحيد ئةو (كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ)ية كة خواى بةرة و مةةن بة درةختيَكى بةردارى دةضويَنآة
را درةختة بةردارةكـة خـواى بـةرة و مـةةن سـآ شـتى ىلَ بـاس دةكـات( :أََْـلْ)ء
(فَرْعْ)ء (أُكُلْ)ةكةىة (أََْلْ)ةكةى ديارة رةطورِيشةكةيةتى وة (فَرْعْ)ةكةى ديارة لقء
ثؤثء طةئكةيةتىة وة (أُكُلْ)ةكةشى بةرء ميوةكةيةتى.
ئيسمزةتييش سآ بةنى سةرةكيية:
 /1ئي ــانء عةقيدةيــة كــة لــة عــةق ء دلَــدا ريَطريدةبــآة وةك ضــؤن رةطورِيشــةى
درةختةكة بة ةةويدا بآلودةبيَتـةوةء دةضةسـثآة ئي ـانء عةقيـدة لـة عةقلَـدا
وةك تيَطةيش ـ ةوة لةدلَــدا وةك قةناعــةت ثآهيَنــانء قبــوولَكردن ريَطريدةبــآة
هـــةروةك خـــواى بـــةرةء مـــةةن دةفـــةرموآ ...[ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ )1(]..اجملا لــةةواتــة...( :ئةوانــة خــوا ئي ــانى لةدلَ ـدا نووســيون )...ة

هةروةها خواى ثةروةردطار (رال راللـة) دةفـةرموآ ...[ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛﮜ]( )2واتة ...( :وة رارآ ئي ان نةضؤتة نيَو دلَةكانتانةوة .)...

 /2وة ثاشان ثابةنديىء ئيلتيزام بة ئيسالمةوةة لة رـآى لـقء ثؤثةكانـةة كـة ئـةو
ثابةنديية لةسةر ئةندامة رووالَةتييةكانى ئينسان دةردةكةوآ.
 /3وة دوايــني بةشــى مســولَ انةتييش بريتييــة لــة ئاكــارء رةوشــتى بــةرةء ثةســندء
روانة هةروةك ضؤن درةخت ئةطةر رةطء ريشةكةى با

ضةسثيبآءةقةدء لقء

ثؤثء طةئيـةكانى سـا بـنءة بـةرداريش بـآة بـة تةئكيـد ميـوة دةردةكـاتة
بةهــةمان شـيَوة ئةطــةر ئينســان بةرِاســتى ئي ــانء عةقيدةكــةى ضةســثابآءة

1

احلجرات٢٢ :

2

احلجرات١٤ :
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عيبادةتء تاعةتةكةى بـؤ خـوا راسـت بـآة ئـةخال ء ئاكـارء رةوشتيشـى بـةرةء
ثةسند دةبآ.
َقوموى نةفسمى تةزكيمةكراوة،
دوو :خوو ء رةونتى بةرز ء اةسند همةل
طمممؤزة ضمميى تيَمممدا بمممآ ئمممةوةى َِ دةرِذآ .بمممؤ منوونمممة :خؤنويسمم (حمممب ء
بةخشني (عطاء ء رق)يَبوونةوة (ببض ء دةست طرتنةوة (زنع :

بةلَطــةمان لةســةر ئــةوة ئــةو فةرموودةيةيــة كــة ثيَغةمبــةرى خــوا  تيَيــدا
دةفــةرموآ{ :لَــنْ أَحَــب ِو وَأَبْغَــضَ ِو وَأَعْطَــى ِو وَلَنَــعَ ِ :فَقَــدْ إِسْــتَ ْمَلَ
اإلِ ـمَان}( )1واتة( :هةر كةسيَك لةبةر خوا خةلَكى خؤشبوآة وة لةبةر خوا خةلَك
ببووغزيَنــآة وة لةبــةر خــوا ببةخشــآة وة لةبــةر خــوا دةســت بطريَتــةوةة ئــةوة
ئي انةكةى تةواوة).
تةماشادةكةين ثيَغةمبةر  خؤشويس ء بوغزاندنى ثـيَش خسـتوونة ئينجـا
دوايى بةخشنيء نةبةخشنية ضونكة ئينسان ئةطـةر كةسـيَكى خؤشويسـتة ئينجـا
ئةو خؤشويستنةى ثالَى ثيَوةدةنآ كة هاوكاريى بكاتء ثآى ببةخشآة وة ئةطةر
رقى لة كةسيَك هةلَساة ئينجا ئةو ر ء بوغزة واى ليَدةكاتة كة ثـآى نةبةخشـآء
هاوكاريى نةكا.
كةواتة :هةموو كردةوةكان ريشـةكةيان دةطةرِيَتـةوة بـؤ دةروون (نَفْـسْ)ة رـا
ئةطةر دةروونةكة تةةكيةكراوء ثاكء ضاك بآة ئةوة مسـؤطةر كـردةوةء رةوشـتء
رةفتارء ئاكـارى ثـاكء ضـاكى لـيَ ثةيـدادةبآة دةروونـى تةةكيـة نـةكراويش هـةر
كردةوةء رةوشتء رةفتارى لة قةدةر خؤى ليَ ثةيدادةبآ.

 )1رواه أبو او  )4680( :عن أب ألالةو وَححه الميوط واأللبان .
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وشةى (تزكية) :كة لة (زَكىة َزْكُوة زَكاةً وَتَزْكِيَةً) هاتووةة بة ماناى (نَمَـا) دآة
واتــة :طةشــةى كــردة وة بــة مانــاى (طَهُ ـرَ) دآة واتــة :ثــاك بــؤوةة وة بــة مانــاى
(ََلَحَ)

دآة واتة :ضـاك بـووة مانـاى وايـة وشـةى (تزكيـة) لـة يـةك كاتـدا سـآ

مانايان دةطريَتةخؤى :ثاك بوون وة ضاك بوون وة طةشةكردنة كة ديارة نةف

بـة

ئي انء خواناسنيء خؤشويستنى خواى بةرة و مةةن ء بةندايةتيى كردن بؤ خـواى
بةرة و مةةن ة ثاك دةبآء ضاك دةبآء طةشةدةكاتة وةك خواى ثةروةردطار (رال
راللة) دةفةرموآ[ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏﰐﰑ ﰒ
ﰓ]( )1واتة( :ئةوانةى ئي انيـان هيَنـاوةء بـة يـادى خـوا دلَيـان دادةمركـآء
ئؤخذنى بؤ دآء ئـارام دةطـرآة ئاطـادار بـن! تـةنيا بـة يـادى خـوا دلَـةكان ئـارام
دةطرن)ة بةلَآة دلَـى ئينسـانة يـةنى مةعنـةويى ئينسـانة تـةنيا بـة ثةيوةنـديى
لةطةأل خوادا (رال راللة) ئؤخذنى بؤ دآء ئارام دةطرآة بؤية خواى بـةرة و مـةةن
لة سـوورةتى (الفجـر)دا ئينسـانى ئي انـدار دةدويَنـآء دةفـةرموآ[ :ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ]ة واتــة( :ئــةى نةفســى ئــارامطرتوو!

( )2

بطةرِيَوة بؤ ى خاوةنء ثةروةردطارتة تؤ راةىء خوا ليَت راةى)
َةكردن لةطة خواى بةرز و زةزن
َةتى بنةرِةتيى بؤ زازةل
سمآ :نؤ خةسم)
َمطة ء نيشمانةى ئي ان ء عةقمَ)ممء:
َمكدا بةل
ء خةل
خــواى ثــةروةردطار (رــال راللــة) لــة ئايةتــةكانى ()22 - 19ى ســوورةتى
(الرعــد)داة نــؤ خةس ـلَةتى ســةرةكيي ان بــؤ دةخاتــةرِووة كــة ئينســانء خــةلَكى
 1الرعد٢٨ :
 )2كة بةهؤى يادى خواء ئي ان بة خواء بةندايةتيى بؤ خواوة ئارامى طرتوة.
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مسولَ ان دةبآ بةثيَى ئـةو نـؤ خةسـلَةتة سـةرةكيىء بنةرِةتييـةة مامةلَـة لةطـةأل
خواى بةرة و مـةةن ء لةطـةأل خـةلَكى خـوادا بكـاتة وة ئـةو نـؤ خةسـلَةتة خـواى
ثةروةردطار (رال راللة) دايناون بة بةلَطةء نيشانةى ئي ـانء عـةق ة واتـة[ :ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳﭴ
ﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ] الرعــدة كــة
ثيَشا مانام كردن.
بـةلَآ كةسـيَك بزانـآ ئــةوةى لة يــةن خـواوة (رــال راللـة) بــؤ ثيَغةمبــةر 
دابةةيَنراوةة هةقةة ماناى واية ئي ـانى ثـآى هةيـةء ئي انـدارةة وة ثيَضـةوانةكةى
ئينسانى كويَرةة واتة ئةو كةسةى دةركى ئةو حةقيتةتة ناكاتء ثـةى ثـآى نابـاء
ئي انيشى ثآى نية.
كةواتة :ئةو نؤ سي ةتةى كة باسيان دةكاتة هـى كةسـيَكة كـة ئي ـانى هةيـةة
عاقلَيَتييةكة

لةكويَداية؟ لةو شويَنةدا كـة دةفـةرموآ[ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ].

كةواتة :ئةوانةى ئةو نؤ سـي ةتةيان تيَـدان هـةم خـاوةنى ئي ـاننءة هـةم خـاوةن
عةقلَن.
را ئةو نؤ سـي ةتة ئةمـانةن:
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 -1وةفماداربوون بة اةميممانى خمموا ( ف اءْ ع ه اْاهلل :
خواى بةرة و مةةن دةفةرموآ[:ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ]ةواتة( :ئةوانـةى كـة
وةفادارن بة ثةميانى خواوة ثةميانى خوا بةرآ ديَنن)ة ثةيـ انى خواى بةرة و
مةةن ضيية؟ خواى بةرة و مةةن دةفـةرموآ[ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ )1(]..واتـــة:
(كاتيَك ثةروةردطارت لة ثشـتى ئادةمزادةكـان وةضـةكةيانى وةرطـرتء ثـآى
فةرموون :ئايا من ثةروةردطارتان نيم؟ طوتيان :بـاة شـايةديي ان دا  -لةسـةر
ئةوة.)... )2(-
تويَذةرةوانى قورئان ة ر قسةيان لةسةر ئةم ئايةتة كردووةة بـةئم ئـةوةى
كة ديَتة ةةينةوةء لة ى من مانايةكى ثةسندء راستةة ئةوةية كة خـواى بـةرة
و مةةن ليَرةدا دةيةوآ تيَ ان بطةيةنآ كـة هـةموو ئينسـانيَكى وا خولَتانـدوة
بيناسآة وة دان بة ثةروةردطاريَتى خواى بةرة و مةةن ء بةديهيَنةريَتى خـواى
بةرة و مةةن دا بيَنآ بؤخؤىةوة سـةرةجنام دةبـآ هـةر ئـةو ثـةروةردطارة
بثةرستآء بةندايةتيى هةر بؤ ئةو ثةروةردطارة بكات.
ئا ئةوة ثةميانيَكة خواى بةرة و مـةةن لـة هـةموو ئينسـانيَكى وةرطرتـوةة
هــةموو ئينســانيَكى وا خولَتانــدوة بيناســآء بزانــآ ثــةروةردطارى كيَي ــة؟ وة
بةلَطة لةسـةر ئـةوة ة رنءة كـآ ة ر كـافرة كـة ليَـى بتـةومآء دةسـتى لـة
هةموو ثنضكان بربِآة بةبآ ئـةوةى كـة ر ذيَـك لـة ر ذان باسـى خـواى بـةرة و
مةةن ى كردبآة ياخود هاوارى لة خواى بةرة و مةةن كردبـآة يةكسـةر هـاوار
 1األعراف١٧٢ :
 ) 2واتة :شايةدييان دا لةسةر ئةوة كة خوا (رال راللة) ثةروةردطاريانة.
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دةكاتة خواى بةرة و مـةةن ة وةك خـواى بـةرة و مـةةن لـة قورئانـدا بؤمـانى
باســــــدةكاتء دةفــــــةرموآ[ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ)1( ]...خواى بةرة و مةةن باسى هاوبة بؤ خوا دانةران (الــمشركني)ء
بيَربِوايان (ال افر ن) دةكاتء دةفةرموآ(:وة كاتيَك كة شةثؤليَكى دةريـا وةك
هــةور()2دايثؤشــنيةلة خــوا دةثارِيَنــةوةء طةردنكةضــيى خؤيــانى بــؤ ســا
دةكةنةوةوة بيَجطة لة خوا كةسى دى ناناسن )...ة ئةوةى خواى بةرة و مـةةن
دةي ةرموآ وايةة هـةموو ئينسـانيَك كـة دةسـتى لـة هـةموو ثنضـكان دةبـرِآة
هاواردةكاتة خواى بةرة و مةةن ة كةواتة ئةوة ئةو ثةيـ انةية كة خواى بةرة و
مةةن لة خةلَكى وةرطرتوة (وةفا بة ثةيـ انى خواى بةرة و مةةن ).
َنةوةناندنةوةى ئةو اةميانة اتةوة (ع امْنق ضْامليث اق :
 -2هةل
خواى بةرة و مةةن دةفةرموآ[ :ﭧ ﭨ ﭩ ]ة واتـة( :وة ثـةميانى
ثتةو ناشكيَنن)ة ليثاق :ثةيـ ان (عَهْدْ)يَكة سويَندى لةسةر خورابآء تةئكيـدى
لةسةر كرابيَتةوةة هةلَيناوةشيَننةوة.
وةفا ثآ كـردن شـتيَكةوة هةلَنةوةشاندنةوةشـى شـتيَكى ديكةيـةة ثيَيـةوة
ثابةندنء هي شتيَكيش ناكةن ثيَضةوانةى ئةو ثابةنديية بآ.
 -3طمةيانمدنى اةيوةندييةكممان:
خــواى بــةرة و مــةةن دةفــةرموآ[ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ]ة
واتــة( :وة ئةوانــةى كــة ئــةوةى خــوا فــةرمانى ثــآ كــردووة بطةيةنــدرآ لــة
 )1لقمان٣٢ :
 )2كة شةثؤلَى ة ر طةورة دآة وةك شا سيَبةرت ليَ دةكاة دةلَآى ئةو شةثؤلة تاةة حيسا تةواودةكات!
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ثةيوةندييـــةكانة دةيطةيـــةنن)ة رـــا ئايـــا مةبةســـت لـــة طةيانـــدنى ئـــةو
ثةيوةندييانــةى كــة خــواى بــةرة و مــةةن فــةرمانى ثيَكــردووة بطةيــةنريَنة
ضيية؟!
هةنديَك لة ةانايان ئةوةيان بة ثةيوةنـديى خزمايـةتيى ليَكداوةتـةوةة بـةئم
ضةمكء واتاى ئايةتةكة لةوة فراواناةءة هةم طةياندنى ثةيوةنديى خزمايةتيى
دةطةيةنآءة هةم ضـاكة كـردن لةطـةأل دايـكء بـاب دةطةيـةنآءة ضـاكة كـردن
لةطةأل ماألء منداألء دةرء دراوسآء ليَتةوماوانء ميوانءة لةطةأل هـةموو كـةس
دةطةيةنآة هةموو ئةو ثةيوةندييانةى خواى بةرة و مةةن فةرمانى ثيَكردوون
كة دةبـآ بطةيةنـدريَنة هـةموو ئـةو ثةيوةندييانـة دةطةيـةننة سـةرنج بـدةن:
ثيَشآ خواثةرستيىة ئينجا خةلَك د ستيىء ضاكة كردن لةطةأل خةلَك.
 -4ترسممان لة اةروةردطممار:
خـــواى بـــةرة و مـــةةن دةفـــةرموآ[ :ﭳ ﭴ]ة واتـــة( :وة لـــة
ثـــةروةردطاريان دةترســـن)ة ترســـانيَك كـــة بـــة طـــةورةطرتنى لةطةلَـــدابآة
تويَــذةرةوانء شــارةةايانى ةمــان دةلَ ـيَن :وشــةى (خَشْ ــيَة) ترس ـيَكة كــة بــة
طةورةطرتنء مةةن طرتن (ت ظيم)ى لةطةلَدا بآة بةئم وشـةى (خَـوْفْ) ئـةوةى
لةطةلَدا نيـة.
 -5ترسممان لة لمميَنرسممينةوةى خممراو:
خــواى بــةرة و مــةةن دةفــةرموآ[ :ﭵ ﭶ ﭷ]ةواتــة( :وة لــة
ليَثرســينةوةى خــراث دةترســن)ة ليَثرســينةوةى خــراث ئةوةيــة كــة ئينســان
وةئمى ثرسيارةكانى خواى ثةروةردطار (رال راللة)ى ثآ نةبآ.
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 -6خؤرِاطممريى لةبةر خواى بةرز و زةزن :
رارى وا هةية كةسيَك خؤرِادةطرآ لةسةر شتيَكة ضـونكة لـة ثيَضـةوانةكةى
دةترســآة وة رــارى وايــة خــؤرِادةطرآة لةبةرئــةوةى تةماعكارييــةكى هةيــةة
بةئم خواى بةرة و مةةن دةفةرموآ[ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ]ة واتة:
(وة ئةوانةى كة لةبةر رةةامةنـديى ثـةروةردطاريان خـؤرِادةطرن)ة نـةك لةبـةر
تةماعيَكة يان لةبةر ةةرةريَكة بةلَكو هةر بؤئةوةى خواى بةرة و مـةةن ليَيـان
راةى بآة خؤرِادةطرن لةسةر ئةوةى كةسيَك نةفامييان لةطةأل دةكـاتة يـاخود
حــةقيَكى دةفــةوتآة يــان لةســةر تاعــةت خــؤرِادةطرنة لةســةر موســيبةت
خـــؤرِادةطرنة لـــة بةرانبـــةر خراثـــةى خراثةكارانــدا خـــؤرِادةطرنة هـــةمووى
دةطريَتةوة.
 -7نويَذ بةرااكردن (إق ام ْالح الل :
خـــواى بـــةرة و مـــةةن دةفـــةرموآ[ :ﭾ ﭿ]ة واتـــة( :وة نويَـــذ
بةرثـادةكةن).
 -8بةخشني بة اةنهممانيى ء بة ئانكمرا:
خواى بةرة و مةةن دةفـةرموآ[ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ]ة واتـة( :وة
لةوةى كة ثيَ انداون بة ثةنهانيىء بـة ئاشـكرا دةبةخشـن)ة ئةطـةر ثيَويسـت بـة
ثةنهانيى بكات بة ثةنهانيى دةبةخشنة رارى وا هةية ئةطةر ثيَويست بكات بة
ئاشكرا ببةخشن بة ئاشكرا دةبةخشنةوة لةرِاستيدا بة ئاشكرا بةخشنية يـان بـة
ثةنهانيى بةخشنية دةطةرِيَتةوة سةر حالَـةتى رياريـاة رـارى وايـة وا باشـة بـة
ئاشكرا ببةخشني وة رارى وا هةية بة ثةنهانيى بةخشني باشـاةة ليَتـةوماويَك
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دآ روو لة كؤمةلَيَك دةكات دةلَآ :يارمةتييةكم بـدةنة هاوكارييـةكم بكــةنة تـؤ
ئةطـةر لةو كاتةدا لة خؤت راببينىء نيـةتت با بآء بة ئاشكرا ببةخشىة خةلَك
ضاو لة تؤ دةكاتء ئةو بة ئاشـكرا بةخشينة باشاةة وة ليَرةدايـة كـة ثيَغةمبـةر
 دةفةرموآ{ :لَنْ سَن فِ الْإِسْلَامِ سُنةً حَمَـنَةً فَلَ ُه أَجْرُهَـا وَأَجْرُ لَنْ عَمِـلَ بِهَـا
بَ ْـدَهُو لِـنْ غَ ْيــرِ أَنْ َ ْن ُقــصَ لِـنْ ُأ ُجـورِهِمْ شَـ ْي ٌ )1( }...واتــة( :هــةر كةسـيَك لــة
ئيسـالمدا ريَيـةكى با بشـكيَنآة را  -دواى ئةو كار بـةو ريَبـاةة بكـرآ -ة بـة
قةدةر خيَرء ضاكةى ئةو كةسةى بؤ دةنووسرآ كة كارى ثيَدةكاتة بـآ ئــةوةى
هيـ لة خيَـرء ضاكـةيان كةمبيَتـةوة .)...
كةى ثيَغةمبةر  ئةو فةرموودةيةى فةرموو؟ كؤمةلَيََك عةرةبى دةشـتةكيى
هاتن ـة ى ثيَغةمبــةرى خــوا ة كــة هــةذاريىء نــةداريى بــة نيَــو ضــاوانيانةوة
دياربووة ة ر رووتء رةراأل بـوونة ثيَغةمبـةر  دةموضـاوى موبـارةكى تاريـك
داهــاتء ة رى ثيَنــاخؤ بــوو كــة ئةوانــةى بــةو رــؤرة بينــىة ئيــدى يــةكيَك
يارمةتيدانة خةلَكيديكة لـة دواى ئـةو هاوكارييـان كـردنء يارمةتييانـدانة رـا
ثيَغةمبةر  رووى موبارةكى وةك ثارضة مانطيَك درةوشايةوة()2ة لةو حالَةتةدا
ئةو فةرموودةيةى فةرموو.
واتة :هةر كةسيَك هةنطاويَكى خيَر بنآء ريَيةكى با

بشكيَنآ وة خةلَكيديكـة

ضاوى ليَبكةنة ثاداشتى ئةوانيشى هةيةء لة هـى ئـةوانيش كـةم نابيَتـةوةة هـةتا
ر ذى قيامةت ضةند كةسيديكة ئـةو ضـاكةية بكـةن بـةهؤى ئـةوةوةة بـة قـةدةر

 )1رواه لملم )1017( :واللف لهو والنمـائ )2554( :و وابن لاجه)203( :ة
 )2را هةنديَك خةلَكى نةشارةةا لة فةرمايشتى ثيَغةمبةر  دةلَيَن :ئةوة بةلَطةية لةسـةر رةوايـى داهيَنـراوى
ضاك (البدعة احلمنة)ة ناة ئةوة هي ثةيوةندى بة داهيَنراوةوة نية.
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هةمووان ثاداشتى هةيةة بآ ئةوةى كة لة هى ئةوانيش كةم بيَتةوةة هةروةها بـة
نسبةت خراثةشةوة هةرواية.
 -9وةمزى خرااة بة ضاكة دانةوة:
خواى بـةرة و مـةةن دةفـةرموآ[ :ﮅ ﮆ ﮇ]ة واتـة( :وة بـة
هةلَويَستء قسةى ضاك هى خراث ثالَ ثيَوةدةنيَـن).
ئةو نؤ سـي ةتةة خواى بةرة و مةةن كةسانيَكى ثآ وةسـ كردوون كـة ئـةهلى
ئي اننء ئةهلى عةقلَن.
َك ء ضمماكةكاريى ء ضاواؤنممميى ،سممآ
ضمموار :كممة ضمماوةرِوانيى لممة خممةل
َمكيدا:
َةى جوانء لةطة خةل
بنةزاى طمةورةى رةونتبةرزيى ء زازةل
هةر كةسيَك ئةو سآ سي ةتةى تيَدابنة بةرِاستيى دةتوانآ رةوشتى بـةرةء رـوان
لة خؤيدا بيَنيَتةدىة بؤ مامةلَةكردن لةطةأل خةلَكيدا.
ئةم سـآ سـي ةتةاان لـةم ئايةتـة بـةثيَزة وةرطرتـوون[ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ]( )1واتة( :ئةوةى ئاسانة لة خةلَك وةريبطرةة وة فةرمان بـة
ضاكة بكةة وة ثشت لة نـةفامان بكـة)ة وشـةى (ال فـو) وايـان ليَكداوةتـةوة( :أي لـا
صدُهُ وَتَنَاولُهُ )ة واتة( :ئـةوةى دةطوجنـآ بـة ئاسـانيى بكريَتـة ئامـانج وة بـة
َمْهُلُ قَ ْ
ئاسانى ئينسان دةستى دةيطاتآ).
(إبن كثيـر) لـةوبارةوة طوتوويـةتى( :قَـالَ بَ ْـضُ الْ ُلَمَـاء :النـاسُ رَجُـالنِ :فَرَجُـلٌ
لُحْمِنٌ فَخُيْ لَا عَفَا لَكَ لِنْ إِحْمَانِهِ وَال تُ ًِّلفْهُ فَوْقَ طَاقَتِـهِ وَال لَـا ُحْرِجُـهُو وَإِلـا لُمِـ ٌء
فَمُرْهُ بِالْمَ ْرُوفِو فَإِنْ تَمَا َى عَلَى اَاللِهِ وَاسْتَ ْصَى عَلَيْكَ وَاسْـتَمَر فِـ جَهْلِـهِ فَـأَعْرِضْ
1

األعراف١٩٩ :
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عَنْهُ فَلَ َل ذَلِكَ َرُ ُّ كَيْدَهُ)( )1واتة( :هةنـديَك لـة ةانايـان طوتوويانـة :خـةلَك دوو رـؤرة
ثياون :يةكيَكيان ضاكةكارةة ئةوةى كة بـة ئاسـانيى لـة ضـاكةى ئـةو ديَتـة دةسـتت
وةريبطرةء شتيَكى لـآ داوامةكة كة لة توانايدا نـةبآة يـان سـةغلَةتى بكـاتة يـاخود
خراثةكارةة تؤ فةرمانى ثآ بكة بة ضاكةة را ئةطةر لةسةر طومرِايى خـؤى بـةردةوام
بووء ليَت عاسآ بووء بةردةوام بوو لةسةر نةفاميى خؤىة ئةوة ثشتى تيَبكـة بـةلَكو
ثيالنةكةى هةلَبوةشيَنيَتةوة).
ئةوة ة ر شتيَكى طرنطةة هى وا هةيـة ة ر خةلَكى ســةغلَةت دةكــاتة شــتيَكيان
لـآ ضـاوةرِوان دةكات كة لة تواناياندا نييةة ئـةو كةسـة لـة روودا دةميَنـآة بؤيــة
خواى بةرة و مةةن فةرمانى بة ثيَغةمبـةر  كـردووة كـة بلَـآ[ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ]( )2ة واتــة( :بلَــآ :مــن هــي كريَتــان ل ـيَ داوا ناكــةمة وة مــن
تةكلي يشتان ناخةمة سةر) .واتة :تووشـى سـةغلَةتيىء ئيحرارييتـان ناكـةمءة هـي
ضاوةرِوانييةكم ليَتان نية.

َسممؤزبوون بؤيممان،
َممك ء دل
ايَنمم  :بمةبآ خؤااراسم لمة زيانطةيانممدن بمة خةل
َ ان ء برِواداريَكى تيَر ء تمةواو:
زرشظم نابيَتة زسمول
ئةمــة لــةوةوة وةردةطــرين كــة ثيَغةمبــةر  ة ر بــة روونيــىء راشــكاويى
دةفةرموآ{ :اْلمُمْلِمُ لَ ْن سَلِمَ اْلمُمْلِمُونَ لِنْ لِمَانِهِ وَ َدِهِو وَاْل ُمهَاجِرُ لَنْ هَاجَرَ لَا نَهَى
اللهُ عَ ْنهُ{ ( )3كةواتـة :كةسـيَك بـة ةمـان ةيـان بـة مسـو َل انان بطةيـةنآء ئاةاريـان
بداتءة بة دةست ئاةاريان بداة ثيَناسةى مسولَ انى تيَرء تةواو نايطريَتـةوةة ئـةوة
1

الـمصباح الـمنيـر يف تهي ب تفميـر إبن كثيـر ص.)521( :

2

ص٨٦ :

3

رواه البخاري )10( :واللف لهو ولملم )40( :عن عبدا بن عمرو بن ال اص.
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بؤ مسولَ انيَتىة بؤ ئي انداريَتييش ثيَغةمبـةرى خـوا  فةرموويـةتى{ :ال ُـؤْلِنُ
ب لِنَفْمِهِ}( )1وة بة ثيَضةوانةشةوةة ضـى بـؤ خـؤى
أَحَدُكُمْو حَتى ُحِب لِأَخِيهِ لَا ُحِ ُّ
ثيَي ناخؤشة بؤ ئةويش ثآى ناخؤ بآة ئينجا بـةو ئي انـدارة لـة قةلَـةم دةدرآ
كة خواى بةرة و مةةن دةيةوآ.
كؤتايى تويَذينةوةمان دةربارةى ئةم بنةماى ضـواردةيةمة بـةم فةرموودةيـةى
ثيَغةمبةر  ديَنني كة دةفةرموآ{ :خَيْــرُ األََْـحَابِ عِنْـدَ ا ِ خَيْـرُهُمْ لِصَـاحِبِهِو
وَخَيْرُ اجلِيـرَانِ عِنْـدَ ا ِ تَ َـالَى خَيْــرُهُمْ لِجَــارِهِ}( )2واتـة( :باشـاين هـاوةأل لـة ى
خواى بةرةء مةةنة باشاينيانة بؤ هاوةلَةكةىة وة باشاين دراوسآ لـة ى خـواى
بةرةء مةةنة باشاينيانة بؤ دراوسيَيةكةى)ة دوو مسولَ ان كة دةبنة هـاورِآة يـان
دراوسآة كامـةيان بـؤ ئـةوى ديكـة باشـابآة ئـةويان لـة ى خـواى بـةرة و مـةةن
باشاةة ئينجا باشيى ئةوةية كة لة دلَةوة بؤى با

بـآة بـة ةمـان لةطـةلَى بـا

بآة بة ماأل لةطةلَى با بآة بة دةست لةطةلَى با بآة بة هةموو شيَوةيةك با
بآة ئينجـا ئايا كآ لةطةأل خةلَكى بـا دةبـآ؟ لةرِاسـتيدا باشـيى لةطـةأل خـةلَكة
بةرهةمى راستيية لةطـةأل خواى بـةرة و مـةةن ة بؤيـة مسـولَ ان هـةتا ئي انةكـةى
كاملَاء ثتةوتربآة لةطةأل خةلَكييشدا باشاء بؤيان بةكةلَكء سوودتر دةبآ.

1

رواه البخاري)13( :و ولملم)45( :و عن أنس بن لالك.

2

رواه التـرليي)1944( :و وقال :حمن غر بو وَححه األلبـان .
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بةختـةوةركردنيـان ،بةشـيَكة لـة
خـواثةرسـتيى
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بنةمـاى ثـازدةيـةم
خزمةتكـردنى خـةلَك و هةولَدان بؤ بةختـةوةركـردنـيان ،بةشـيَـكـة لة
خـواثةرسـتيى:
َى ئيسمممزيى ايَشكةنممكردنى هممةر جممؤرة خززةتطوزارييممةك بممة
كؤزممةل
َطا لمممة همممةزوو بوارةكمممانى :فةرهمممةنطيىء كؤزةميمممةتيىء
َكء كؤزمممةل
خمممةل
ئممممابووريتء سمياسمممميىء ...هتممممددا ،بممممة فةرزانبممممةريى خمممموا (طاع ْاهلل
َآ ،كمة هميض
َمدةزال
َمى خززمةتطوزاريى هةل
دادةنآء ،لةوبوارةدا بةجؤريَك قؤل
َك دشسمتيىء نيشممت اننةروةريىء
كةسء اليةنيَك نةتوانآ زوزايةدةى خةل
خززةتطموزاريت بةسةردا بكممات ،ضونكة:
 -1خواى بـة بـةةةيى و بةخشـةر (رـال راللـة) فةرموويـةتى[ :ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ] فصـــلتة واتـــة:
(وة قسةى كآ ضاك تـرة لـة هـى كةسـيَك كـة خـةلَك بـؤ ى خـوا بـان بكـاتء
كردةوةى ضـاك ئةجنـام بداتء بلَـآ :من لة مسـولَ اناب).
 -2هـــــةروةها خـــــواى بـــــةرة و مـــــةةن فةرموويـــــةتى ...[ :ﯦ ﯧ
ﯨ...ﯴ] البقــرة ،واتــة ...( :وة قســـةى بــا لةطــةأل خــةلَكى بكــةنء
شـتى با بة خةلَـكى بلَـيَن .)...
 -3ديسان خواى بةرة و مـةةن فةرموويـةتى[ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ] البقـرة .واتة( :وة لـة ريَــى خـوادا
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ببةخشـــنء بةدةســـتى خؤتــان خــؤ مةفــةوتيَننء ضاكـةكـــاربنة بيَطومــان خــوا
ضاكـةكارانى خؤشـدةوآ).
 -4وة خـــواى بـــةرةو مـــةةن فةرموويـــةتى[ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮡ] احلــــج.
واتة( :ئةى ئةوانةى برِواتان هيَـناوة! ركوو ببةنء كرِنـوو ببةن  -بؤ خــوا
ة وة ثةروةردطارتان بثةرس ء ضاكة بكةنة بةلَكو سةرفراة بن). -5هةروةها خواى بةديهيَنةر (رال راللة) فةرموويةتى[ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌﮍ
ﮎ ﮏ] الـممتحنةة واتـة( :خوا ليَتـان قةدةغة ناكات كة ضـاكة بكـةنء
ببةخشن بة كةسانيَك كة لةسةر ديـن لةطةلَــتان نارـةنطنءة لـة نيشــت انتانء
لـة مـاألء حالَـتان وةدةرتـان نانيَنة بيَطومان خوا بةخشةرانى خؤشدةوآ).
 -6ثيَغةمبــةرى خــوا  كـــاتيَك كــة لــةبارةى باشـتـــرين كــةس ثرســيارى
لـيَـكـراة فةرمووى( :لَنْ طَالَ ُعمُرهُو وَحَمُـنَ عَمَلُــهُ) رواه التــرليي)2330( :
وقال :حمن َحيحو واحلاكم)1256( :و وقـالَ :ـحيح علـى شـرطهما وأقـره
اليهبـ و وأحـمد )17850( :وقال األلبان َ :ـحيحو وقـال ا يثمـ  :إسـنا ه
جيـدو واتـة -( :باشـتـرين كةس -ئةوةية كة تةمةنى دريَــذ بـآء كــردةوةى
با بآ).
 -7هةروةها ثيَغةمبةرى خوا  فةرموويةتى{ :الـمُؤْلِنُ َأْلِفُ وَُؤْلَفُو وَال خَيْــرَ
فِيمَنْ ال َـأْلِفُو وَال ُـؤْلَـفو وَخَيْـرُ النـاسِ أَنْفَ ُـهُمْ لِلنـاسِ) رواه الطبــران فــ
الـم جم األوسط)5787( :و والدارقطنـ عن جابر بـن عبـدا و وقـال األلبــان
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فـ الململة الصحيحة :حمن َحيحو واتة( :ئي اندار خةلَـكى هؤطــرى خـؤى
دةكـاتء هؤطـرى خةلَـكـيش دةبآة وة خيَر لـةو كةسـةدا نيـة كـة نـة بتوانـآ
خةلَـكى هؤطـرى خؤى بكـاتءة نة بؤخؤى هؤطرى خةلَـكى بآة وة باشـتـرينى
خــةلَكى سـوودبةخشـتـــرينيانة بــؤ خةلَـــكى)ة كةواتــة :كــآ لــة هــةموو كــةس
باشـتـرة؟ ئةو كةسة كة سوودى بؤ خةلَـكى ةياترة.
وة ثيَشـةوا (ئةبو حاميدى غةةالـى)يش طوتوويـةتى( :إِذَا أَحَـب اللـهُ عَبْـدًاو
أَ ْكثَ ـرَ حَ ـوَائِجَ اةَلْ ـقِ إِلَيْــهِ)( ،)1واتــة( :ئةطــةر خــوا بةندةيــةكى خؤشـويســـتة
وادةكــات خةلَـــك ة ر ئيشـــيان تيَــي بكــةوآ)ة تــاكو ئيشـــيان بــؤ ريَبـــةرآ
بكـاتءة خيَرى بطــاتآ.

روونكـردنةوة
َممممكء سمممموودزةندكردنيان ،خوااةرسممم
يةكمممة  :خززةتكممممردنى خةل
فةرزانبةريية:

و

خزمــــةتكردنى خــــةلَكء ســــوودمةندكردنيانء بةختــــةوةركردنيانء قــــاةانج
ثيَطةياندنيانة بة عيبادةتء تاعةت لة قةلَةمدةدرآة عيبادةت بة مانا فراوانةكةىة
ض ثةيوةندييان بـة خـواى بـةرة و مـةةن وة هـةبآة ض ثةيوةنـدييان بـة خةلَكـةوة
هةبآة كةواتة :كة خواى بةرة و مةةن دةفـةرموآ[ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ]( )2واتة( :ريننء مـر ظم تـةنها بـؤ ئـةوة دروسـتكردوونة بــ ثةرس )ة
ةشْــتو
 )1الـمقصد األسنى يف شرح أسـماء ا احلمنى ألب حالـد الغزالـ و راسـة وتــحقيق :حممـد عثمـان ا ُ
النـاشـر :ل تبة الفرقـان – القاهرةو ص.)80( :
 2اليار ات٥٦ :
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ئةوة ماناى وا نيية بة تةنيا هةر خةريكى نويَذء ر ذووء ةيكرء ثارِانةوة بنة ضونكة
ئةطةر ثةرس هةر ئةو شـتانةبآة دةبووايـة خـةلَكى هـةر خـةريكى ئةوانةبووايـةة
عيبادةت يانى ملكةضيى بؤ خواى بةرة و مةةن ة ئينجا ئـةو كةسـةى نويَـذدةكاتة
بــؤ خــواى بــةرة و مــةةن ملكةضــةةوة ئــةو كةســةى خــةلَك بــؤ ى ئيســالم بــان
دةكاتة بؤ خواى بةرة و مةةن ملكةضةة وة كةسيَك فةرمان بة ضاكة دةكاتء رآ
لة خراثة دةطرآة هةر بؤ خواى بةرة و مةةن ملكةضةة يان لـة بـوارى راطةياندنـدا
كاردةكاتة يان لة بوارى كؤمةئيةتييدا كاردةكات  ...هتدة لة هةر بواريَكداة مادام
بةو نياةة بيكا كة ثآى لة خواى بةرة و مةةن نزيك بيَتةوةوة بؤية بيكات ضـونكة
خواى بةرة و مةةن واى فةرمووةة ئةوة هةر لة باةنةى عيبادةتداية.
رــا ئةطــةر مبانــةوآ بةلَطــة بيَنينــةوة لةســةر ئــةوة كــة خزمــةتكردنى خــةلَك
عيبادةتء تاعةتةة ة ر بةلَطة هةنة هةر لةو دةقانةدا كة ثيَشا هيَنامانن:
 /1طمموتنى قسممةى بمما
فةرزانى ايَكردوون:

ء كردنممى كممارى بممما  ،خممواى بممةرز و زممةزن

خواى ثةروةردطار (رال راللة) دةفةرموآ ...[ :ﯦ ﯧ ﯨ ].
هةروةها ...[ :ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ]

( )1

( )2

كةواتة :خواى بةرة و مةةن فةرمانى كردووة بة ضاكة طوتنء ضـاكة كـردنة
دةبآ قسةاان ضاك بآء كردةوةاان ضاك بآة لةطةأل خةلَكيـدا بةطشــتىءة
تايبةتى نةكردووة بة مسولَ انانةوةة بةلَكو دةفةرموآ :ضاكة بكةن لةطةأل هـةر
كةسيَكدا.
1

البقرة٨٣ :

2

البقرة١٩٥ :
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 /2ضاكةكردن بة طشتى ،فةرزانى ايََكراوة ء سةرفرازيى ايَوة بةس،اوة:
خـــــواى بـــــةرةء مـــــةةن دةفـــــةرموآ ...[ :ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ]( ) 1واتة ...( :وة ضاكة بكـةن بـةلَكو سـةرفراة بـن)ة دواى ئـةوةى
فةرمان خوا دةكات بة ركوو بردنء سةردة بردنء عيبادةت كـردن بـؤ خـواى
بــةرة و مــةةن ة ثاشــان فــةرمان بــة ضــاكةكردن دةكــاتة خــواى بــةرةء مــةةن
دةفـــــةرموآ[ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ]

( )2

 /3خمممواى بمممةرز و زمممةزن رايطةيانمممدووة كمممة ضممماكةكاران ء بةخشمممةرانى
خؤندةوآ ،دةفةرزوآ:
خـــواى ثـــةروةردطار (رـــال راللـــة) دةفـــةرموآ ...[ :ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ]( )3وة فةرموويـــــةتى ...[ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ](  )4واتـــــة...( :
بيَطومان خوا بةخشةرانى خؤشدةوآ).
هةلَبةتة وشةى (اْل ُم ْقمِطْ) دةشطوجنآ بة ماناى دادطـةر (عـا ل) بـآة بـةئم
لةم ئايةتـةدا بـة مانـاى بةخشـةر دآة نـةك بـة مانـاى دادطـةر -دوايـى روونـى
دةكةينةوة لةبةرضى.-

1

احلج٧٧ :
احلج٧٧ :

3

البقـرة١٩٥ :

4

الـممتحنة٨ :

2
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وة شيَ (عبدالرمحن بن ناَر الم دي) دةلَآ( :وَإِذَا أَحَب اللهُ عَبْـ ًدا َمـرَ
ريو وَوَفقَهُ لِفِ ْلِ الْخَيْرَاتِ وَتَـرْكِ الْمُنْ َـرَاتِو وَأَقْبَـلَ
لَهُ األَسْبَابَو وَهَونَ عَلَيْهِ كُل عَمِ ٍ
بِقُلُـــوبِ عِبَـــا ِهِ إِلَيْـــهِ بِالْمَحَبـــةِ وَالْــوِ َا ِ)()1ة واتــة( :ئةطــةر خــوا بةندةيــةكى
خؤشـويستة هؤكارةكانى بؤ ئاسان دةكاتة وة هـةموو ةةمحةتييـةكى لةسـةر
سووك دةكاتة وة سةرى دةخات بؤ كردنى ضاكةكانء واةهيَنان لـة خراثـةكانة
وة رووى دلَى خةلَكى لةو دةكات بة خؤشةويستىء هؤطري).
َمك :
 /4بانمتمريء كمةس سموودبةخشمتمرينميانمة بممؤ خةل
وةك ثيَغةمبةرى خوا  فةرموويةتى{ :خَيْرُ الناسِ أَنْفَ ُهُمْ لِلنـاسِ}( )2واتـة:
(ضاكاينى خةلَكى سوودبةخشـاينيانة بؤ خةلَك).
دووةم :بانطـةواة بؤ ى خـواى بـةرة و مـةةن و كـردةوةى بـا ء خـؤ لـة ريـزى
مسـولَ ـــاناندا حيســـابكردنة ســـآ هؤكـــارى طرنطـــى ضاكتـــر بوونـــن لـــة ى
خواى بةرة و مةةن:
ئايةتةكانى قورئان هةميشـة دةبـآ بـة ورديـى سـةرجنيان بـدةينء ثيَكيانـةوة
ببةستنية ئينجا ةياتر لة نهيَنييةكانيان تيَدةطةينة خواى بةرةء مةةن دةفـةرموآ:
[ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ]
()3واتة( :وة قسةى كآ ضاكاة لة هى كةسيَك كة بانطـةواة بـؤ ى خـوا دةكـاتءة
كردةوةى با ئةجنام دةداوة دةلَآ :من لة مسولَ اناب).
 )1تيسيـر الكريـم الرمحن فـي ت سيـر كـالم الـ نانة .235
 2رواه الط ان يف اا جم األوسط)5787( :و والدارقطنـ عن جـابر بن عبـدا و وقال األلبـان يف الململة
الصحيحة :حمن َحيح.
3

فصلت٣٣ :
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ديارةة كةسيَك خاوةنى ضاكاين قسة بآة بؤ خؤشى ضاكاين كةسـةة ضـونكة
(طؤةة ضـيى تيَـدابآ ئـةوةى ليَـدةرِذآ)ة بـةلَآ لةرِاسـتيدا كةسـيَك باشـاين قسـة
دةكــاتة كــة باشــاين كــةس بــآة بــةة ريى وايــةة هةرضــةندة رــارى وايــة بابــاى
خراثيش قسةى با دةكات.
كةواتة باشاين كةس كيَية لة تةراةووى خوادا (رال راللة) ؟ ئةوةية كـة ئـةو
ضةند سي ةتةى تيَدابن:
 -1خةلَك بؤ ى خواى بةرة و مةةن بان بكاتة نةك بؤ ى خؤىة يان بؤ ى
حيزب:
خــةلَك بــانطكردن بــؤ ى خوايــة(رال راللــة) وة ئةطــةر حيزبيشــى هةيــةة
حيزبةكةشى بؤ خوايـة(رال راللـة) ضـونكة حيـزب هؤكـار (وسـيلة)يـةة بـةلَآ
مر ظــى خوانــاسء بــا ة خــؤى ناكاتــة رةمســةر و خــةلَك بــة دةورى خؤيــدا
بسوورِيَنيَتةوةة بةلَكو خؤيشىء خـةلَكيش بـةدةورى رةةامةنـديى خـوادا (رـال
راللة) دةسوورِيَنةوةة ئيَ ة دةضـني لـة كةعبـة بـة دةورى مـالَى خـوادا (رـال
راللة) دةخوليَينةوةة ئـةوة يـانى بـا مسـو َل انان بـزاننة كـة دةبـآ لـة بـوون
(وجو )دا تاكة ةاتيَـك شايسـتةى ئـةوةبآ مر ظـةكان بـة دةوري رةةامةندييـدا
آوليَنةوةة تةنيا خواية(رال راللة)
 -2كردةوةى بـا

ئةجنـامدان:

هةر قسةيةكى با

مؤرى كردةوةى ثيَوةنةبآ وةك ثـارةى قةلَبـةة كـةس

وةريناطرآة كةسيَك وةستاى قسان بآ بةئم كؤلَـةوارى دةسـتان بـآة قسـةى
با

بكاتة بةئم كردةوةى خـراث بـآة رووالَـةت رـوان بـآة بـةئم نيَـوةرِ ك

ويَران بآة هي نييةة دوور كوذى نزيك خةسار بآ.
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َ انان زشر خراامة:
 -3خؤ جيماكردنمةوة لة زسمول
خؤ رياكردنةوة لة مسـولَ انان ضةند رؤريَكى هةيـة:
أ /رؤريَكى ئةوةية ئينسان بلَآ( :من شتيَكمء ئةو خةلَكـة شـتيَكى ديكةيـة)ة
بيَطومــان ئــةوة حالَــةتيَكى ة ر خراثــةة كــة خــؤت ثــآ لــة خــةلَكى ةيادبــآء
ثيَتوابآ بةكةلَكى نيَو خةلَكى نةماوى!!
ب /حالَةتيَكى ديكة ئةوةية كة خةلَكيَك دابرِىة كؤمةلَةكةى خؤت دابرِىء
ثيَتوابآ كة ئةو خةلَكةى ديكـة بـة هـيالك ضـووةة راررـار ئـةو تؤمةتـة بـؤ
ئيسالمييةكان دةكرآ.
َمك ،ريَطمر نيية لة ضاكمة لةطة كردنيان:
َ انبوونى خةل
سميَية  :نازسمول
ئةوة

خالَيَكى طرنطةة لةبةرئةوةى خةلَك نامسـولَ انة مانـاى ئـةوة نييـة كـة

ضاكةيان لةطةلَدا نةكةىة دةتوانني ة ر بةلَطان لةوبارةوة بيَنينةوة:
 -1خـواى بـةرةء مـةةن دةربـارةى بـآ برِوايـانء هاوبـة بـؤ خـوا دانــةرةكانء
ضــؤنيةتى مامةلَــة لةطةلَــدا كردنيــانة دةفــةرموآ[ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ]( )1ثيَشــــا بااــــانكرد كــــة مةبةســــت لــــة (ﮎ) ليَــــرةدا
بةخشــةراننة نــةك دادطــةرانة ضــونكة (ﮎ) لــة (قورئــان)دا بــة مانــاى
دادطةرانيش هاتووةةكةواتة :مةبةست لة (ﮎ) بةخشةرانةة واتة ئةوانةى
كة هةند (قِمْطْ)يَك لة مالَى خؤيان دةبةخشن.
1

الـممتحنة٨ :
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 -2خـــواى دادطـــةر (رـــال راللـــة) بةطشـــتى دةفـــةرموآ[ :ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ](  )1البقــرةة ديــارى نــةكردووة لةطــةأل كــآ ضــاكة بكــةينة بةطشــتى
دةفــةرموآ ضــاكة بكــةنة واتــة لةطــةأل خــةلَكة ئيــدى مســولَ انء كــافرى ليَــك
ريانةكرد تةوة.
 -3هةلَويَستى يوسف (علية السالم) بةرِاستى بةلَطةيـةكى بـةهيَزة لـةو بـوارةداة
ضونكة لة ميسر بيَجطـة لـة خـؤى مسـو َل انيَكى ديكـةى َىل نـةبووةء هـةموويان
كافر بوونة بة بةلَطـةى ئـةوة كـة دوو هاوةلَةكـةى -كـة ديـارة ة ر ليَـى نزيـك
بــوون -كاتيَــك دوو خــةون دةبيــننء دةضــن بــؤ ى يوســف (عليــة الســالم)
خةونةكانيان بؤ ليَكبداتةوةة دوايى كة ط توطؤ (لناقشـة)يـان لةطةلَـدا دةكـاتة
دةفـــةرموآ[ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀ

]...

( )2

واتة( :ئةى دوو هاوةلَةكةى بةندخيانـةم! ئايـا ضـةند ثـةروةردطاريَكى رياريـا
باشانة يان ثةروةردطارى تاكى ملثيَكةضكةر ـ كة ةاتى خواية (رال راللة) ــ؟
ئةو ـ بت ـ انةى كة رطة لـةو دةيانثةرسـ ة شـتيَك نـني رطـة لـة ناوانيَـك كـة
خؤتانء بابء باثريانتان ناوتان ليَناون –كردووتـانن بـة ثةرسـااو  .)... -وة
ثادشا كة خةون دةبينآة ديارة هةر ثادشـايةكى كـافر بـووة وة لـة ميسـردا
بيَجطة لة يوسف (علية السالم) مسـولَ انيَكى ديكـةى ليَنـةبووةة بـةئم يوسـف
(علية السالم) لة ئةجنامى ليَكدانةوةى خةونى ثادشادا نةخشـةيةكى ئـابووريى

1

وسف١٩٥ :

2

وسف٤٠ :
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ثاةدة سالَيى دادةنآة بؤ دةرباةكردنى خةلَكى ميسر لة طرانيىء قـاتء قرِيـىء
برسيَتييةك كة ديَتةرِيَيانء حةوت سائن دةخايةنآة نةخشةيةكى ثاةدة سالَيى
دادةنآ :حةوت ساأل كشتوكاأل بكـةنء ثةةمةنـدةى بكـةنء هـةلَيبطرنة حـةوت
سالَى ديكة طرانيى دآة دوايى سالَى ثاةدةيةم هةرةانيىء خؤشطوةةرانيى دآ.
يوســف (عليــة الســالم) ئــةو نةخشــة ئابوورييــة ثــاةدة ســالَيية دادةنــآة بــؤ
دةرباةكردنى خةلَكى ميسر لة برسيَتىة لة حالَيَكدا كة بيَجطة لة خؤى مسولَ انيَكى
ديكــةى لــيَ نييــةة كةواتــة ضــاكةكردن لةطــةأل ئينســانةكاندا بةطشــتىة شــتيَكى
ثةسندة.
ضى لةوة خؤشاة ئينسانى مسولَ ان ضاكةى لة ضاوى هةموو كةسيَكدا هةبآ؟
 -4فــةرموودةى ثيَغةمبــةريش  لــةوبارةوة ة رنة كــة نــةك هــةر ضـاكةكردن
لةطةأل نامسولَ انانة بةلَكو ضاكةكردن لةطةأل ذياندارانء ئاذةئنيش هةر خيَرء
ضاكةيةء مايةى ثاداشــتةوة هـةروةك بـة ثيَضــةوانةكةشىة ةيانطــةياندن بـة
ذيـاندارانء ئـاذةئنيش خراثـةء مايـةى ســزاء رةةرةبةيــةة بـؤ نــ وونة دوو
لةو فةرمايشتانة ديَنينـةوة:
أ /ثيَغةمبـةرى خوا  دةفةرموآ{ :بَيْنَمَـا رَجُـلٌ َ ْمشِـ بِطَرِ ـقٍ اشْـتَد عَلَيْـهِ
اْل َطَشُو فَوَجَدَ بِئْرًاو فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُـم خَـرَجَو فَـإِذَا كَلْـبٌ َ ْلهَـثُ َأْكُـلُ الثـرَى لِـنَ
اْل َطَشِو فَقَالَ الرجُلُ :لَقَدْ بَلََُ هَيَا اْل َلْبَ لِنَ اْل َطَـشِ لِثْـلُ الـيِي كَـانَ قَـدْ بَلَـَُ لِنِّـ .
فَنَزَلَ الْبِئْرَو فَمَألَ خُفهُ لَاءً ثُم أَلْمَ َهُ بِفِيهِ حَتى رَقِ َو فَمَقَى اْل َلْـبَو فَشَـ َرَ اللـهُ لَـهُ
فَغَفَرَ لَهُ .قَالُوا َا رَسُولَ اللهِو وَإِن لَنَا فِى هَيِهِ الْبَهَائِمِ ألَجْرًا؟ فَقَالَ :فِ كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ
أَجْـرٌ}( )1واتـة( :لةكاتيَكــدا ثياويَـك بــة ريَيةكـدا دةرِ يشــت كـة تينــويَتى تينـى بــؤ
1

رواه البخاري)2363( :و ولملم.)2244( :
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هيَنابووء سةغلَةتى كردبووة برييَكى د ةيةوةة دابةةية نيَو بريةكةء ئاوى خواردةوة
ثاشان هاتةدةرة سةطيَكى بينى ةمانى دةركيَشابووء لة تينويَتييان ةمانى لة ةةوى
دةخشاندء طلَى دةخواردة كابرايةكة  -لة دلَى خؤيدا  -طـوتى :ئـةو سـةطة تينـوو
بووة بة ئةنداةةى ئةو تينويَتييةى بـؤ مـن هـاتبووة بؤيـة دووبـارة دابةةيـةوة نيَـو
بريةكةء خوف ةكةى

( )1

خؤى لة ثآ كـردةوةء ثـرِى كـرد لـة ئـاو وة بـة دةمييـةوة

طرتى هةتا هاتةوة سـةرآة وة لـةو ئـاوةى كـة لـة خوف ةكـةدابوو دايـة سـةطةكةة
خواى ثةروةردطاريش سوثاسـى كـردء ليَـى خؤشـبووة طوتيـان :ئـةى ثيَغةمبـةرى
خوا! لة ئاذةألء ذياندارانيش ثاداشت ان بـؤ هةيـة؟ فـةرمووى :لـة هـةموو خـاوةن
رطةريَكى تةرِدا ثاداشت هةية)ة واتة :هةر شتيَك كـة خـويَنى هـةبآء ذيانـدار بـآة
ضــاكةى لةطةلَــدا بكــةى ثاداشــتت هةيــةة ئــةوة بــة نســبةت ضــاكةكردن لةطــةأل
ئاذةئنيش.
ب /هةروةها خراثةكردنيش لةطةأل ئاذةئندا سزاى هةيةة وةك ثيَغةمبةرى خـوا
 دةفةرموآ{ :عُيِّبَتِ الْرَأَةٌ فِ هِـرةٍ سَجَنَتْهَا حَتى لَاتَتْو فَدَخَلَتْ فِيهَـا النـارَو الَ
هِىَ أَطْ َمَتْهَا وَسَقَتْهَاو إِذ حَبَمَتْهَاو وَالَ هِىَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ لِنْ خَشَاشِ األَرْضِ}( )2واتة:
(ئافرةتيَـك سـزادرا لةســةر ثشـيلةيةك كــة بةسـتبوويةوة هـةتا مــردة بـةو هؤيــةوة
ئافرةتةكة ضووة ئاطرةوةة نة خواردنء ئاوى ثيَداة نة رآى ثيَدا لة خشـثء خـالَى
ةةوى آواة خواى ثةروةردطار لةسةر ئةوة سزاي دا).
ضـــوارةم :خزمـــةتكردنى خةلـــَك ء ســـوود ثيَطةيانـــدنيان طشـتطيــــرة ء هـــةموو
رؤرةكـان دةطـريَتـةوة:
( )1خُـف)ة واتة :طؤرةوى ئةستوورى لة ضةرم دروستكراو.
 2رواه البخاري)3482( :و ولملم)2242( :و واللف له.
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كــة دةلَــيَني :خزمــةتكردنى خــةلَكء ســوود طةيانــدن بــة خــةلَك لــة هــةموو
روويةكةوةة هةر شتيَك كة خةلَك ثيَويستى ثآى بآء سوودى لـآ وةربطـرآء ليَـى
بةهرةمةند بآ دةيطريَتـةوةة ضونكـة:
 -1رارآ وشةى (إحمان) كة دةفةرموآ( :ﮪﮫ)ة واتـة( :ضـاكة بكـةن),
طشتييةء هةموو ضاكةيةك دةطريَتةوة.
 -2هـــةروةها وشـــةى (ﮆ ﮇ) ديســـان طشـــتييةء هـــةموو ضـــاكةيةك
دةطريَتةوة.
 -3وة وشـــةى( :ﮃ ﮄ)ة واتـــة( :كـــردةوةى بـــا ئةجنامـــدةدا)ة
كردةوةى باشيش هةمووى دةطريَتةوة.
 -4هةروةها( :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ)ة واتة( :وة ضاكة بكةن
بةلَكو سةرفراة بن)ة ديسان ئةويش طشتيية.
 -5وشةى (نَفْـعْ)يـش كـة ثيَغةمبـةر  دةفـةرموآ{ :خَيْــرُ النـاسِ أَنْفَ ُهُـمْ
لِلن ـاسِ}(  )1يــان كــة دةفــةرموآ{ :وَأَحَبُّ ــهُمْ إِلَــى ا ِ أَ ْنفَ ُ ــهُمْ لِ ِيَ ــالِهِ}ة وشــةى
(نَفْعْ)يش كة بة ماناى (سوود)ةة ئةويش طشـتيية.

1

رواه الطبـران يف الـم جم األوسط)5787( :و والدارقطنـ عن جابر بن عبدا و وقال األلبان يف الململة

الصحيحة :حمن َحيح.
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َكى ئيسمممزى كممة بممة هانممدةرى خمموا رازيكممردن خززممةت
ايَنجممة  :خممةل
دةكةن ،هيض كةس ايَشميان ناكةويَتةوة:
بةرِاســـتى ئةطـــةر ئيَ ـــةى ئيســـالميى حـــةقى خؤمـــان بدةينـــة دينـــداريىء
مســولَ انيَتييةكةمانة هــي كــةس لــة ضـاكةكارييدا ثيَشـ ان ناكةويَتــةوةة ضــونكة
خةلَك كة ضاكة دةكـات لةطـةأل خـةلَكىة ضـاوةرِوانى شـتيَكى لــآ دةكـاتة خـةلَك
ضاكة دةكـات بـة هانـدةريَكى خـوديى (ذاتــ )ة يـان لةبةرئـةوةى دةيـةوآ خـةلَك
مةد ء ستايشى بكاتة يانى حةمتةن هاندةرةكةى لة ضوارضيَوةى دنيادايةة بـةئم
ئينسانى ئي انـدارء مسـولَ ان هاندةرةكـةى لـة ضوارضـيَوةى دنيـادا نييـةة بـةلَكو
ثةيوةندى بة خواى بةرة و مةةن ء قيامةتةوة هةيةة بؤية هاندةر ( افع)ةكةى ة ر
بةهيَزةة تؤ تةماشاى ثيَغةمبةران بكة عليهم الصالة والمالم لةو هةموو ئـارامطريى
(ََبْرْ)ء بةرطةطرتن (تَحَـمُّلْ)ةيانة ئايـا لةبةرضـى وا بـوون؟ ضـونكة لةبـةر خـواى
بةرة و مةةن ضاكةيان لةطـةأل خةلَكـدا كـردووةء خـةلَكيان بـان كـردووةة ئيـدى
هةرضــةندة ئاةاريانــداونء رووبــةرِوويان بوونةتــةوةوة هةرضــةندة قســةيان ثــآ
طوتوونء ئةةيةتيانداون.
َمك نيية:
َمكى ئيسممزى هيض ضماوةرِوانييةكميان لة خةل
نةنمة  :خةل
ئةوة ضةندين ئايةتى خواى ثةروةردطار دةيطةيةننة بؤ ويَنـة:
 -1خواى بـةرةء مـةةن دةفـةرموآ[ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ]( )1خواى ثةروةردطار (رـال
راللة) ستايشيان دةكاتء دةفةرموآ( :خواردنيَك كة خؤشياندةوآة دةيـدةن
بــة هــةذارء هــةتيوو ديــالة تــةنها لةبــةر رةةامةنــديى خــوا –بــؤ ئــةوةى خــواى
1

اإلنمان.٩ /٨ :
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ثــةروةردطار رووى لةطــةلَ ان خــؤ بــآ -ئــةو خواردنــةتان ثيَدةدةينةنــة
ثاداشتيَكى مادديي ان ليَتان دةوآء نة سوثاسكردنيَكى بـة دةميـيش)ة ديـارة
ئينسان ئةو رؤرة خواردنـةى خؤشـدةوآ كـة ة رى ثيَويسـت بـآة يـان ة رى
برســـى بـــآة ئـــةو رـــؤرة خواردنانـــةى ة ر خؤشـــدةويَنة ئةطـــةرنا كةســيَك
خــواردنيَكى لــيَ ةيادبــآة ة ر بــة خةمييــةوة نييــةة بــةئم خواردنيَــك كــة
خؤشياندةوآء دلَيان ثيَوةيةتىة لةبةرئةوةية كة ثيَويستييان ثيَيةتىة لةطـةأل
ئةوةشدا دةيدةن بة هةذارء هةتيوء ديـالة كـة ديـارة هـةذارء هةتيوةكـة روون
نيية داخؤ مسولَ انن يان كافر؟ ضونكة بـة موتلَـةقيى فةرموويـةتىء بةطشـتى
هيَنــاونىة بــةئم ديلةكــة هــةردةبآ نامســولَ ان بــآة ديليَــك كــة لــة دةســتى
مسولَ اناندا بآة ديارة كافرة.
 -2هةروةها خواى ثةروةردطار (رال راللـة) بـة ثيَغةمبـةر  دةفـةرموآ:
[ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ]( )1واتــة( :ثيَيــان بلَــآ :هــي كــرآء
ثاداشتتان لـآ داواناكةمة وة هي ئةركء قورسـاييء بارطرانييشـتان ناخةمـة سـةر
شان).
وة لة فةرمايشتى ثيَغةمبـةر دا هاتووة كة{ :عَنْ سَـهْلِ بْـنِ سَـ ْ ٍد المـاعِدِي
قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِىل النبِـ ِّ  فَقَالََ :ـا رَسُـولَ ا ِ ُلنِـ عَلـى عَمَـ ٍل إِذَا أَنَـا عَمِلْتُـهُ
أَحَبنِ َ ا ُ وَأَحَبنِ َ الناسُو قَالَ :إِزْهَدْ فِ الدُّنْيَا ُحِ ُّبكَ ا ُو وَازْهَـدْ فِيمَـا عِنْـدَ النـاسِ
ُحِبُّـكَ الن ــاسُ} ( )2واتــة( :لــة ســةهلى كــورِى ســةعدى ســاعيديى دةطيَرِنــةوة كــة
طوتوويةتى :ثياويَك هاتة ى ثيَغةمبةر  طوتى :ئةى ثيَغةمبةرى خوا! كـاريَكم
1

ص٨٦ :

2

رواه ابن لاجـه )4102( :عن سهل بن س د الماعدي و وَححه األلبـان .
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ثآ بلَآ كة ئةطةر بيكةم خوا خؤشـيبويَمء خةلَكيش خؤشيان بويَمة ثيَغةمبةر 
فــةرمووى :دنيــا بــة كــةم بطــرة خــوا خؤشــيدةويَىة وة ئــةوةى كــة لــة دةســتى
خةلَكيداية بة كةمى بطرةء ضـاوت ليَـى نـةبآ خـةلَك خؤشـياندةويَى)ة بـةلَآة هـةر
كةســيَك تــةماعى لــةوةدا هــةبوو كــة لــة دةســتى خةلَكيدايــةة ريَــزء حورمــةتى
دادةبــةةآة بــةئم ئةطــةر بــآ منــةت بــوو لــةوةى لــة دةســتى خةلَكيدايــةء ضــاوى
تيَنةبرِىء بة يةوة طرن نةبووة لة يان بةرِيَزدةبآة ئةو خةسـلَةتة ضـةند طرنطـة
بؤ ئةهلى ئي ان! بة تايبةتى بؤ ئةهلى ةانست (أهال العلم).
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بنةمـاى شازدةيـةم
ئةجنامدانى ئةركــى :بانطـةواز و فـةرمان بة
ضاكـة و ريَطـريى لة خـراثة و ثاكـسـازيى و
ضاكـسازيى كـردن لة كؤمةلَـطادا
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بنةمـاى شـازدةيـةم
بانطةوازكردن و فةرمان بة ضاكة و ريَطريى لة خراثة ،ثاكسـازيى و
ضاكـسازيكردن لة كؤمةلَـطـادا ،ئةركى سةرةكيى سةرشامنانة:
َى ئيسممممزيى بانطمممةواز بمممؤ ئيسممممم و همممةزوو نمممتيَكى ضممماكء
كؤزمممةل
سمموودبةخشء ،فممةرزان بمة ضاكمممةو ريَطمرتء لممة خراامة (ال اعولْإىلْاإلس المْ
اخلريْ األمطْ ال معط فْ ال هيْعمْال م كط بة ئةركء كارى هةرة طمرنطء
سةرةكميى خؤى دةزانآ ،ض لةنيَموخؤىء ض لةطمة دةوروبةريدا.
َممطا لممة
هممةروةها كاردةكمممات بممؤ طممؤرِيءء ااكسممازيتء ضاكسممازيت كؤزةل
هممممةزوو بوارةكانممممدا ،هممممةتا بةتممممةواويى ديَتةسممممةر ريَبمممممازو ذيَممممر سممممايةى
نةريعةت ،ضونكة:
 -1خـواى تــاك و ثـاك (رــال راللـة) فةرموويــةتى[ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬ ﮭﮮﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ] النحــل .واتــة( :بانطــةواة بكــة بــؤ ريَبــاةى
ثةروةردطارت بة حيك ةت و ئامؤذطاريى با و بة ضاكتـرين شـيَواة وتوويَـذيان
لةطةلَدا بكةة بيَطومان ثةروةردطارت ةاناترة بةوةى كة لة ريَباةى وى يداوةوة
ةاناتريشة بةوانةى كة رآى راستيان طرتوة).
 -2هةروةها خواى بةرة و مةةن فةرموويـةتى[ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ]آل
عمران .واتة( :با لةنيَو ئيَوةدا كؤمةلَـيَك هةبن بانطـةواة بكـةن بـؤ ضـاكةوة فـةرمان
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بكةن بة هةموو شتيَكى ثةسندوة ريَطريـى بكـةن لـة هـةموو شـتيَكى ناثةسـندة وة
هةر ئةوانة سةرفراةن).
 -3هــةروةها خــواى ثــةروةردطار (رــال راللــة) فةرموويــةتى[ :ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ] اجلاثي ــة ،واتـــة:
(ثاشان تؤمان لةسةر بةرنامةيةك دانا لة ئايينى خؤمانة رـا شـويَنى بكـةوةوة
بة شويَن ئارةةووى ئةوانة مةكةوة كة ناةانن).
 -4وة هةروةها خواى بةرةو مـةةن فةرموويـةتى ...[ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ
...ﯙ] الـمائدة .واتة ...( :دةرـا حوك يـان لةنيَوانـدا بكـةة بـةوة كـة خـوا
ناردوويةتة خوارآة وة بةدواى ئارةةووةكانيان مةكةوة و مـةدة لـةو حةقـةى
بؤت هاتوةة بؤ هةر كاميَكتان – بؤ هةر كام لة ئؤممةتان -بةرنامةو ريَبـاةيَكى
تايبةتيي ان داناوة).

روونكـردنةوة
يةكةم :بانطـةواةكردن بـؤ ئيســالمة ئامـاجنى هـةرة طـةورةء طرنطـى كؤمـةألء
مجورؤلَة ئيسـالمييةكانةوة سةررةم كـارء ضـا كييةكانى ديكـة لـة باةنـةى كـارى
ئيسـالمييدا ر لَى هؤكارء ئامرِاة دةبيننة بؤ هيَنانةدى ئةو ئاماجنة سـةرةكـيية:
بانطكردنى خةلَك بؤ ى خواى بةرة و مةةن ة واتة :بؤ ى ريَباةى خـواى بـةرة
و مةةن ة را خواى بةرة و مةةن هةردوو تةعبريةكةى بةكارهيَناوةة لة شـويَنيَكدا
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دةفةرموآ[ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ )1(]..واتة( :وة قسةى كآ لة هى
ئةو كةسة ضاكاة كة بانطةواة دةكات بؤ ى خوا )...ة وة لة شــويَنيَكى ديكــةدا
دةفـــةرموآ[ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ]...النحــلة ضــونكة خــةلَك بــانطكردن بــؤ ى
خواى بةرة و مةةن واتة :بؤ ى ريَباةى خـواى بـةرة و مـةةن ة بـؤ ى بةرنامـةى
خواى بةرة و مةةن ة بؤ ى ئايينى خواى بةرة و مةةن .
واتـــة :ئيَ ـــة كـــة دوايـــى لـــة رووى راطةياندنـــةوة كاردةكـــةينة لـــة رووى
كؤمةئيةتييـةوةة كارى سياسيىء دبلؤماسيى دةكةينة هةمووى بؤ ئةوةيـة خـةلَك
لة خواى بةرة و مةةن نزيك آريَتةوةة خةلَك بةندةى خواى بةرة و مةةن بآء بـؤ
خواى بةرة و مةةن صولَحاو بآة خةلَك بةثيَى شةريعةتى خواى ثةروةردطار (رـال
راللــة) ذيــانء طــوةةرانى خــؤى بــةرِيَوةبباة ثيَغةمبــةران علــيهم الصــالة والمــالم
هةموويان ئةوة ئاماجنى سةرةكييان بووةة بؤية هةر بةوة دةستيان ثيَكردووة:
خواى ثةروةردطار (رال راللة) لةسةر ةمـانى هـةر كـام لـة نـوو ء هـوودء سـالَحء
شــوعةيب علــيهم الصــالة والمــالم ئــةم رســتةية دووبــارة دةكاتــةوة ...[ :ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ )2( ]...واتــة ...( :ئــةى طةلةكــةمة خــوا بثةرس ـ ة
بيَجطة لةو ثةرسااويَكيديكةتان نيية )...ة ئةوة قسةى هةموو ثيَغةمبـةران علـيهم
الصالة والمالم بووةة سةرةتاء كؤتايى كارةكةيان بريتى بووة لةوة.
كةواتة :ئةوةى كة هةنديَك خةلَك  -بةتايبةتى لـةم ر ذطـارةدا  -دةيلَـيَن :كـة
ئةوةى بانطخواة بآ ناتوانآ كارى سياسـيى بكـاتءة ئـةوة كـة كـارى سياسـيى

1

فصلت٣٣ :

2

األعرافة ئايةتةكانى59( :ة 85ة73ة)65
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دةكات با بانطخواة نةبآءة كارى بانطةواةء كارى سياسيى لةيةكدى ريابنة ئةوانة
بةرِاستى لة ئةصلَى مةبةست حالَى نةبوونة ضونكة كارى سياسـيىء دبلؤماسـيىء
هةلَبذاردنءة ضا كى كؤمةئيةتيىء فيكريىء ئةوانة هـةموويان ئـامرِاةنة وة خـةلَك
بؤ ى خواى بةرة و مةةن بانطكردنة ئا ئةوة لةرِاستيدا ئاماجنة.
دووة  :بانطةواز بؤ ضاكة ،هةرضمةندة لةطمة بانطمةواز بمؤ ئيسممم لةيمةك
نزيكء ،بةم يةك نني:
ئـــــةم ئايةتـــــة[ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ]( )1ة ة ررـــاران ئـــاوا تةفســـري كـــراوة(( :)2بـــا
كؤمةلَيَك لةنيَو ئيَوةدا هةبن خةلَك بان بكةن بؤ ئيسالم )...ة يانى( :خَيْـر) واتـة:
(ئيسالم)ة بةئم ديارة وشـةى (خَيْـر) ريايـة لـة وشـةى (ئيسـالم)ة بـةلَآة هـةموو
خيَرء ضاكةيةك لة ئيسالمداية وة ئيسالم بةشيَوةيةكى راستةوخؤ يان نارِاستةوخؤ
سةرضاوةى هةموو ضاكةء خيَـرء خؤشـييةكةة بـةئم وشـةى (ئيسـالم) مـةفهوومء
واتايةكى تايبةتى هةيةة كة بريتيية لةو ئايينةى خواى بةرة و مةةن ناردوويـةتىة
مةرج نيية هةموو ضاكةيةك هـةمووى وةحـى دةقـى لةسـةر كردبـآة بـةئم وشـةى
(خَيْـر) مةفهوومء واتايةكى ديكةى هةيةء فراواناء طشتطريةة (خَيْـر) واتة :ضاكةء
هةر شتيَكى با كة مر ظ ئارةةووى دةكات.
واتة :وةحى بةطشتى خةلَكى بؤ ضاكة بـانطكردووةء هانيـداونة بـةئم هةنـديَك
ضاكة هةن كة خةلَك بة عةق ء ئةةموونء بةو فياةتـةى كـة خـواى بـةرة و مـةةن
ثآى بةخشيونة دةتـوانن دةركيـان ثـآ بكـةنة ديـارة بـة دلَنيـايى يـةوة ئيسـالم
 1آل عمران١٠٤ :
 )2خؤيشم لة هةنديَك كتيَب دا وامكردووة! بةئم ئةوة ليَرة راستم كردةوة.
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بيَجطة لة ضاكة فةرمان بة هي شتيَكى ديكة ناكات وة خةلَك بؤ هي شتيَكى ديكـة
بان ناكاة بـةئم وشـةى (خَيْــر) لـة روويـةكى ديكـةوة مةفهوومةكـةى فـراواناةة
هةموو شتيَكى با ء بةسوود دةطريَتةوةة بؤويَنة :ئةو تةكنؤلؤريايةى دةيبيننيء
بؤتة مايةى بةختةوةرى بةشةرة ئةطةر بةشةر بؤ مةبةسـتى ضـاكة بـةكارى بيَنـآة
ئــةو هــةموو ئــاميَرء ئامرِاةانــة كــة دروســتكراونة هــةموو ئةوانــة وةحــى دةســتى
ئينسانى نةطرتوة فيَريانى بكاتة بةئم خواى بةرة و مةةن ئةو توانايـةى داوة بـة
ئينســـانة كـــة بـــة عـــةق ء فـــياةتء ئـــةةموونى خـــؤى بطاتـــة داهيَنـــانى ئـــةو
شـــتانةةكةواتة :كـــة ئايةتةكـــة دةفـــةرموآ[ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
...ﮥ] آل عمرانة ويَرِاى ئةوةى كة دةبآ خةلَك بان بكرآ بؤ ئيسـالمة كـة بـة
دلَنياييـةوة ئيسـالم وةك طومت بيَجطـة لة ضاكـةة خـةلَك بؤ هي شتيَكى ديكة بان
ناكاة بةئم ويَرِاى ئةوة هةر شتيَكى ديكة كة بةسـوودء بة كةلَك بآ بـؤ خــةلَكة
ئةو ئايةتـة دةيطريَتـةوةة كة دةبآ ئيَ ة خةلَكى بؤ ريَن ـايى بكـةينءة يةكـدى بـؤ
ريَن ايى بكةينءة فيَرى يةكدى بكةينءة يةكدى لـآ شارةةا بكةين.
سمميَية  :فممةرزان بممة ضمماكة ء ريَطممرتء لممة خرااممة لممة رِووى ريزبةنممديى
كاتممةوة (ال،تيممب الزم ي ء طرنطييممةوة ،امما بانطممةواز دآ ،ئةركميَكمممى
َ انانة:
يةكمجار طمةورة و طرنطمى زسممول
ضـونكة تــؤ تــا يـةكيَك بــان نةكــةى بــؤ ى ئيسـالمء بــة دةنطتــةوة نةيــةتة
ناتوانى فةرمان بة ضاكةء ريَطريى لة خراثةى لةطةلَدا ئةجنام بدةىة واتة :كةسـيَك
كة لة بنةرِةتدا رارآ ئيسالمى قبوولَ نةكردبآة وةك ئي انء عةقيدةة ثاشان وةك
شةريعةت ثيَيةوة ثابةند نةبووبآة تؤ ريَـت نييـة كـة بلَـآى :ئـةوة مةكـة خراثـةء
ئةوة بكة ضاكةة ثيَشآ دةبآ ئيسـالمى قبـووأل كردبـآة ئينجـا دوايـى فـةرمان بـة
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ضاكةء ريَطريى لة خراثةى لةطةلَدا ئةجنام دةدةية وة فةرمان بـة ضـاكةء ريَطـرتن
لة خراثةة دةطوجنـآ بـة شـيَوةى تايبـةت ئـةجنام بـدرآء دةشـطوجنآ بةطشـتىة
واتة :دةطوجنآ كؤمةلَيَك لة مسولَ انان خؤى بؤ تةرخان بكةنة وة دةشطوجنآ كة
هةر كاميَـك لـة مسـو َل انان لـة ةاتـى خؤيـدا ئـةجنامى بـداة بـؤ هـةردووك لـةو دوو
شيَواةة

بةلَطةمان هةية:

بةلَطةى ئةوة كة كؤمةلَيَك لة مسولَ انان خؤيان تةرخان بكةنء ثسـثؤرِ بـن لـة
ئةجنامدانى فةرمان بة ضاكةء ريَطريى لة خراثةداة لـةنيَو كؤمـةلَطاى مسـولَ انانداة
ئةو ئايةتةيـة كـة خـواى بـةرةء مـةةن دةفـةرموآ[ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ...ﮥ] آل عمـــرانة وةك ثيَشـــايش
بااانكردة ئةطةر (لِـنْ) ليَرةدا بؤ بةشيَك (تَ ْب ـِيضْ) بـآة ئـةوة ئـةم ئايةتـة ئـاوا
تةفسري دةكرآ( :وة با لـةنيَو ئيَـوةدا كؤمـة َليَك هـةبنة بانطـةواة دةكــةن بـؤ ى
ضـاكةء فــةرمان بــة هةرضــى شــتى ثةسـندة دةكــةنءة ريَطريــى لــة هةرضــى شــتى
ناثةســـندة دةكـــةن  .)...كةواتـــة :ئـــةم ئايةتـــة هـــةم ثيَكهيَنـــانى ريَكخـــراوة
مةدةنييةكانء هةم ثيَكهيَنانى ريَكخراوة سياسييةكانيشى ليَ دةفامريَتةوةة ديارة
لة ميَذووى ئيسـالمء لـة دةولَـةتى ئيسـالمييداة كؤمـة َليَكى ديـاريكراو هـةبوون بـؤ
ئةجنامدانى فةرمان بة ضاكةء ريَطريى لة خراثة وة ناويَكى تايبةتيى بؤ كارةكـةيان
داناوة بة ناوى (احلِمْبَة) واتة :فةرمان بة ضاكة كردنء ريَطريـى لـة خراثـة كـردنء
حيساب كردنـى ثاداشـتةكةى لـة ى خـواى بـةرة و مـةةن ة كؤمـةلَيَكى ديـاريكراو
هةبوون ئةو ئةركةيان ئةجنامداوةة بة نيَو باةارِء شويَنى كـارء كةسـابةتدا طـةرِاون
وة هةر كةسيَك ضاكةيةكى فةرامؤ

كردبآة يـان خراثةيـةكى كردبـآة ئاطاداريـان

كردوونةوةة هةريةكة بة شيَواةى خؤى.
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وة بةلَطــةى ئــةوة كــة ويَ ـرِاى ئــةوةى دةطوجنــآ كؤمــةلَيَكى تايبــةت لــةنيَو
مســولَ اناندا هــةبنة ئــةو ئةركــة ئــةجنام بــدةنء لة يــةن دةســةئتى شــةرعييةوة
دانرابنة ويَرِاى ئةوة دةشطوجنآ هةر كةسيَك لة ةاتى خؤيشيدا ئةو ئةركـة ئـةجنام
بداة ئةو ئايةتةية كة خواى بةرةء مةةن دةفـةرموآ[ :ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ  )1( ].ة كة ئةوة

ديارة

بــة طشــتى فةرموويــةتى[ :ﮑﮒ]ة واتــة( :وة هــةموو ثيــاوانى
ئي اندارء هةموو ئافرةتانى ئي انـدار هيَنـديَكيان د سـتء ثشـتيوانى هيَنـديَكياننة
فةرمان بة ضاكة دةكةنء رآ لة خراثة دةطرن لةنيَو خؤياندا .)...
فةرمايشتى ثيَغةمبةريش  لةبارةى فةرمان بة ضاكةء ريَطريى لـة خراثـةوة
ة ر ة رنة ئيَ ة دووانيان لـآ بة اوونة ديَنينـةوة:
يةكيَكيان ئةو فةرموودةية كة ثيَغةمبةرى خوا  دةفةرموآ{ :وَاليِي نَفْمـ
بِيَـدِهِو لَتَـأْلُرُن بِاْلمَ ْـرُوفِ وَلَتَ ْنهَـوُن عَنِ اْل ُم ْن َــرِ أَوْ لَيُوشِــ َن اللـهُ أَنْ َ ْب َـثَ عَلَـ ْي ُمْ
عِقَـابًا لِنْ عِنْـدِهِ ثُم لَتَدْعُنـهُ فَالَ َمْـتَجِيبُ لَ ُمْ}( )2واتة( :سويَند بةو ةاتـةى طيـانى
منــى بةدةســتةة دةبــآ فــةرمان بــة شــتة ثةســندةكان بكــةنء ريَطريــى لــة شــتة
ناثةسندةكان بكةنة ئةطةرنا نزيكة خوا لة يـةن خؤيـةوة سـزايةكتان بـؤ بنيَـرآة
ثاشان بيَطومان هةرضةندة ليَى بثارِيَنةوة وةئمتان نةداتةوة).
كةواتــة :ريَــزء قــةدرى مســولَ انان لــة ى خــواى بــةرة و مــةةن ة بــةوةوة
بةسااوةتةوة كة فةرمان بةو شتانة بكةن كة شةريعةت بة ثةسندى داناون وة رآ
 )1التوبـة٧١ :
 )2رواه التـرلـيي)2169( :و وقـال :حد ث حمنو وَححه األلبـان .
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لة شتة ناثةسندةكان بطرنة هةتا ئـةو كاتـةة خـواى بـةرة و مـةةن بةدةميانـةوة
دآء دوعا ء ثارِانةوةكانيان طـريا دةكات.
هةروةها لة فةرمايشتيَكى ديكةدا ثيَغةمبةر  دةفـةرموآ{ :لَـنْ رَأَى لِـ ْن ُمْ
ستَطَاعَ أَنْ ُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَ ْليُغَيِّرْهُ بِيَـدِهِو فَـإِنْ لَـمْ َمْـتَطِعْ فَبِلِمَـانِهِو فَـإِنْ لَـمْ
ُلنْ َرًا فَا ْ
َمْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِو وَذَلِكَ أَاْ َفُ اإلِ ــمَانِ} ()1ة واتـة( :هـةر كاميَـك لـة ئيَـوة شـتيَكى
ناثةسندى بينى با بة دةست –بة هيَز -بيطؤرِآة را ئةطةر نةيتوانى با بـة ةمـانى
بيطؤرِآة را ئةطةر نةيتوانى با بة دلَى ثآى نـاخؤ بـآة وة ئـةوة

واةترينـى

رؤرى ئي انة)ة وة لة ريوايةتيَكدا هـاتووة( :لـة دواى ثيَناخؤشـبوونى دلَـةوةة بـة
قةدةر دةنكة خةرتةلةيةك ئي ان بـوونى نيـة)ة واتـة :كةسـيَك بـة دلَـيش رقـى لـة
خراثة نةبآة ناطوجنآ بلَآ :ئي اندارمة بة دةست ثآى ناطؤرِدرآء بة ةمانيش دذى
ناوةستآة بةهةر حاأل بةئم تةنانةت بة دلَيش رقى ليَى نةبآة ماناى وايـة بـة قـةد
دةنكة خةرتةلةيةك ئي انى نية.
كةواتة :بة دأل ثيَناخؤ بوون هةر دةبآ هةبآة ئةطةرنا ماناى واية ئي ـان لـة
دلَى ئةو ئينسـانةدا نيـة.
ضموارة  :فةرزان بة ضاكمة كردن ء ريَطريى لة خرااة كردن ،حيك ةت ء
وردةكماريى زشرى دةوآ:
هةلَبةتة ئ َي ة دةتوانني بـة ثـوختيىء بـة طوشـراويى ئامـاذة بـة ضـةند خا َليَـك
بكةين لةو بوارةداة ئةطةرنا بةرِاستى فةرمان كردن بـة ضـاكةء ريَطـرتن لـة خراثـةة
باسيَكى وردء قوولَى دةوآ.
1

رواه ابن لاجه)4031( :و وقال األلبان َ :حيح .ويف روا ة( :وَلَيْسَ وَرَاءَ ذلِكَ لِنَ اإلِ ـمَانِ حَبةُ خَرْ َلٍ)
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 -1بةبمآ زانيمارى ء نممارةزايمى ئةو ئةركمة بةرِيَموةنماضمآ:
كةسيَك ةانياريى نةبآ بة شتى ثةسند (ل روف)ءة شتى ناثةسـند (لن ـر)ءة
شارةةايى بة كةسةكانء واقيِء هةلء مةررةكانيان نـةبآة ديـارة ناتوانـآ ئـةو
ئةركة ريَبةرآ بكات.
را شارةةايى يةكةم بة شتة ثةسندةكانء شتة ناثةسندةكانة دةبآ بـزانني ض
شــتيَك ثةســندة لــة رووى شــةريعةتةوةة تــا فــةرمانى ثــآ بكــةينة وة ض شــتيَك
ناثةسندة تاكو رآى ليَبطرين.
وة شــارةةايى دووةم بــة كةســةكانء بــةو واقيــِء هــةلء مةررــةى كــة تــؤ
دةتةوآ ئةو ئةركةى تيَدا ئةجنام بدةى؟ ضونكة خؤ تؤ نابـآ هـةر لـة خؤتـةوة
يةخةى خةلَكى بطرىء بلَآى :ئـةو شـتة بكـةنة يـةكيَك بـؤى هةيـة بلَـآ :ئـاخر
بؤضى ئةجنامى بدةم؟ تؤ دةلَآى :لةبةرئةوةى ثةسندةة ئةوةتا خـواى بـةرة و
مةةن واى فةرمووةء ثيَغةمبةر  واى فةرمووةة ضونكة ةانينى ئةوة كة ئـةو
شتة ثةسندةة يان ناثةسندةة بةس لة وةحييةوة دةةاندرآ.
ئينجــا ليَــرةدا ئــةوة فــةرِةيَكى دينييـــةوة هةرضــةندة هةنــديَكى بــة عــةق
دةةانــدرآة بــةئم هــةر شــتيَك بــة شــةر نةةانــدرآء شــةريعةت بــة ثةســندى
دانةنابآة بؤت نيية فةرمانى ثآ بكةىء خةلَكى ثيَوة ثةيوةست (لُلْزَمْ) بكـةىة
وة هةر شتيَك شةريعةت بة ناثةسندى دانةنابآة بؤت نيية خةلَكى لـيَ قةدةغـة
بكةىة مادام تؤ وةك دين ئةوة ئـةجنام دةدةىة ئةطـةرنا هةرضـى راسـت بـؤوة
دةلَآ :بة عةقلَى من ئةوة ثةسندةء دةبآ بيكةىة وة بة عـةقلَى مـن ئـةو شـتة
خراثةء دةبآ نةيكةىة ماناى واية دةبيَتة ئاذاوة.
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بــةئم ئــةو شــتانةى كــة بــة عـــةق ء ئــةةموون ضــاكيىء خراثييااــان بــؤ
دةردةكةوآ لة بوارةكـانى ئيـداريىة ثيشةسـاةيىة كشـتوكاأل  ...هتـددا مـادام
دةسـة تى شـةرعيى وئتء كؤمـةلَطا ياسـايان ثـآ دةربكـاتء برِياريـان لةســةر
بداتة ئةوة لةسةر خةلَكى ثيَويستة ثيَيانةوة ثابةنـد بـنة مـادام بةرذةوةنـديى
خةلَكء كؤمةلَطا لةوةدابآة بؤ نـ وونة :ياساكانى هاتوضؤ (قوانني الـ رور).
بةلَآ هةر كةسيَك ئةركى فةرمان بة ضاكةء ريَطريـى لـة خراثـة ئـةجنام بـداة
دةبآ شارةةاى شةريعةت بآة بؤ ئةو شتةى كة فةرمانى ثآ بة خـةلَك دةكـاتة
يــاخود لــة خــةلَكى قةدةغــة دةكــاتة ئةطــةرنا مــةرج نييــة هــةموو شــةريعةت
شارةةابآ.
َطممردا نماكرآ،
 -2فةرزان بة ضاكة ء نةهى لة خرااة لة نمتى راجيمايى هةل
َكو ايَويسمممتة اةسمممند (زعمممروف و نااةسمممند (زنكر ةكمممان ،زانايمممان
بمممةل
لةسممممةريان ايَكهمممماتن ء يةكممممدةنط بممممء كممممة ئممممةو نممممتة اةسممممندة يممممان
نمااةسندة:
ديارة وشةى (الــ عرو )ء (الــمن ر)يـش هـةر ئـةوة دةطةيـةننء ةانايـانيش
لةســةر ئــةوة يةكــدةنطنة ئينجــا (الـــم روف) واتــة :ئــةو شــتانةى كــة ةانــراوة
ثةسـندنءة (الــمن ر)يـش واتـة :ئــةو شـتانةى كـة ةانـراوة ناثةسـندنة ضــونكة
هةردووكيان ئةليف م (أل)ى تةعري يان لةسةرةة واتة :ةاندراوة كـة ئـةو شـتة
ثةسندةء ئةو شتة ناثةسندة.
بؤ ويَنة :كردنى ثيَنج نويَذة فةرِةةكانة ئةوة ديارة دةةانـني شـتيَكى ثةسـندةة
خواردنةوةى شةرِاب دةةانني شتيَكى ناثةسندةة هةروةها لةو رؤرة شتة ةانراوانـة
بن كة ناكؤكيىء راريايى ةانايانيان لةسةر نةبآة ةانايان لةسةر ئـةوة يةكـدةنطنء
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دةلَيَن :ئةو شتانةى كة رارياييان لةسةرةة شويَنى فةرمان بـة ضـاكةء ريَطريـى لـة
خراثة ننية بؤ ويَنة :ثيَضـة (نِقَابْ)ى ئافرةتانةبةشـيَك كـةميَك لـة ةانايـان دةلَـيَن:
دةموضــــاوى ئــــافرةت عـــــةورةتةء ئــ ــافرةت مولزةمــــة بــــةوةى دةموضــــاوى
دابثؤشآةبةئم ة ربةيان دةلَيَن( :)1عةورةت نييةةهةر شتيَكيش راريـايى تيَـدابووة
فةرمان بة ضاكةء ريَطريى لة خراثةى تيَدا ناكرآة ئةطةرنا ئةطةر وا نـةلَيَنية دةبـآ
بلَيَني :هةر ةانايةك بؤخؤى رايةكى هةبووة با ريـا بآ لة راى ةانايانى ديكـةةبؤى
هةية لة خةلَكى هةلَثيَضـآةبةوة دنيـا دةبيَتـة فةوةاء طيَذاو.
 -3رةضاوكردنى ئةدة ء رةونتى بةرز ،بؤ كةسميَك كمة فمةرزان بمة ضماكة
ء ريَطريى لة خرااة دةكات:
ئةو كةسةى فةرمان بة ضاكة دةكاتء ريَطريى لة خراثة دةكاتة دةبآ ئةدةبء
رةوشتيَكى بةرةء روانى هـةبآء شـيَواةيَكى رـوان بـةكاربيَنآة خـواى كاربـةريَش
(رــــال راللــــة) فةرموويــــةتى[ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬ ﮭ ﮮ]( )2واتة( :ئايا فةرمان بـة خـةلَكى دةكـةن بـة شـتى ضـاكةء
خؤتان لةبريدةضيَتةوةة وة ئيَوة كتيَبى خوا -تةورِات -دةخويَننـةوة؟ ئايـا ئيَـوة
نافـــامن)؟ هةلَبةتـــة رووى دوانـــدن (خطـــاب) لـــة روولةكةكانـــةة بـــةئم هـــةموو
دواندنةكانى قورئان هةر وانة هةرضةندة خواى ثـةروةردطار (رـال راللـة) لـةكاتى
دابةةانــدنى ئايةتةكانــدا رووى دوانــدنى لــة كؤمــةلَيَكى ديــاريكراو كردبــآة بــةئم
حوك ةكة خةلَكى غةيرى ئةوانيش دةطريَتةوة.
 )1برِوانة( :ئافرةتء خيَزان لة سايةى شةريعةت دا)ة وة (ضـةند بابـةتيَكى هونـةريى لةبـةر ر شـنايى قورِئـانء
سوننةت دا)ة وة (سروشتء ثايةكانى خيَزانء مةسةلةى ضةند ذنيى لة تةراةووى عـةق و وةحـى دا)ة كـة لـة
هةمووياندا راى ة ربةى ةانايانـ ان لةوبارةوة بة بةلَطةوة خستؤتةرِوو.
 2البقرة٤٤ :
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ناطوجنآ تؤ شتيَكى ثةسند بة خةلَكى بلَآىة بةئم بؤخـؤت نةيكـةىة وة رآى
شتيَكى ناثةسنديان لـآ بطرىة بةئم لة خؤتدا هةبآ.
هةروةها ةانايان طوتوويانة( :أُءْلُـرْ بِاْلمَ ْــرُوفِ بِاْلمَ ْــرُوفِو وَاْنْــهَ عَـنِ اْل ُمنْ َـرِ ال
بِاْل ُمنْ َرِ)()1ة واتة( :فةرمان بةضاكة بكـة بةضاكيىة وة رآ لـة خراثـة بطـرةة بـةئم
نةك بة خراثيى)!
 -4ايَويسممممممتة ريزبةنممممممديى لممممممة ضمممممماكة ء خرااةكانممممممدا رةضمممممماوبكرآ ء
هاوسمممةنطيى لمممةنيَوان زيمممان ء قازا ةكانمممدا بكمممرآ ،همممةر خرااةيمممةك
خرااةيممةكى وةك خممؤى يممان طممةورةترى بيَتممةوة جممآ ء ه مةر ضمماكةيةك
ضاكةيةكى وةك خؤى يان طةورةترى نةيةتةوة جمآ ،نابمآ دةسمتكاريى
بكرآ:
ئةوة مةسةلةيةكى تؤةيَك وردةء لة كاتى فةرمان بة ضاكةء ريَطريى لة خراثةداة
دةبآ ريزبةنديى ضاكةء خراثـةكان رةضـاوبكرآة وة هاوسـةنطيى لـةنيَوان قـاةانجء
ةياندا بكرآة بؤويَنـة :تؤ دةتةوآ خراثةيةك بـةرىة دةبـآ تةماشـاى بكـةى ئـةو
خراثةيةى يدةبةى خراثةيةكى وةك خـؤى ديَتـةرآة يـاخود لـة خـؤى طـةورةتر؟
ئةطةر واية دةستى لـآ مةدةة بؤ ويَنة :كةسيَك غةيبةت دةكاتة تؤ دةبـآ تةماشـا
بكةى بةهؤى ئةوة كة تؤ دةلَآى :غةيبةت مةكةة ياخود رآى لـآ دةطـرىة دةبـآ
تةقدير بكةىة ئايـا بـةهؤى ئـةو ئامؤذطـاريىء ريَطرتنـةى تـؤة ئـةو ئينسـانة ةيـاتر
تووشى غةيبةت نابآ؟ وة ياخود ويَرِاى غةيبةت بوختانيَكيش بةو كةسة ناكات كـة
 )1عَنْ أَنَسِ بْنِ لَالِكٍ  قَالَ{ :جَـاءَ أَعْرَابِ ٌّ فَبَـالَ فِ طَائِفَةِ اَلْمَمْجِدِ ,فَزَجَرَهُ اَلناسُ ,فَنَهَاهُمْ اَلنبِ ُّ و فَلَمّــَا
قَضَى بَوْلَهُ أَلَــرَ اَلنبِـ ُّ  بِـيَنُوبٍ لِـنْ لــَاءٍ فَأُهْرِ ــقَ عَلَيـ ْـهِ}و رواه البخـاري )221( :واللفـ لـهو ولمـلم:
()284و واتــة( :عــةرةبيَكى خيَلَــةكيى هــات لــة يــةكى مزطــةوت ميــزى كــردة خــةلَكيش تيَـــيان خــورِىة
ثيَغةمبـةريش  نةهى ليَكـردنة كاتيَـك ميزةكةى تةواوكرد ثيَغةمبـةر  فـةرمانى كـرد سـةتلَيَك ئاويـان
ثيَداكرد).
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غةيبةتى دةكات؟ ئةطةر بزانى خراثادةبآة دةبآ دةستى ليَنةدةىة هةروةها هةر
ضاكةيةك كة فةرامؤ

كراوةة تؤ دةتةوآ فةرمانى ثآ بكةىة دةبآ تةماشا بكةى

ئايــا بــةهؤى ئــةو ضــاكةوة خراثةيــةك كــة طوناهـــى لــة ضــاكةى ضــاكةكة ةياتربــآ
نايةتةدى؟ ياخود بـةو هؤيـةوة ضـاكةيةكى طـةورةتر لةبـةين ناضـآ؟ ئةطـةر وابـآ
دةبآ دةستى ليَنةدةى.
ليَرةدا با ويَنةيةك بيَن ةوة بؤ ئةوةى شتةكةتان ةياتر بؤ روون بيَتـةوة :ر ذيَـك
(إبــن تيميــة)( )1رةمحــةتى خــواى ليَبــآ كؤمةلَــة خــةلَكيَكى لةطةلَــدادةبآة بــة ى
كؤمةلَيَك لة تةتةرء مةغؤلييةكاندا تيَثـةرِدةبن كـة خـةريكى شـةرِاب خواردنـةوةنة
ئــةوانيش دةلَـيَن :بــا بضــني نةيــةلَني شــةرِاب آؤنــةوةء ليَيــان تيَكبــدةينة دةلَــآ:
ليَيانطةرِيَنة دةلَيَن :ئةدى نةضني فةرمان بة ضاكةء ريَطريـى لـة خراثـةيان لةطةلَـدا
بكــةين؟ دةلَــآ :نــةخيَر ليَيانطــةرِيَنة ضــونكة ئــةوان ئيَســتا ســةرطةرمى شــةرِاب
خواردنةوةء سةرخؤشينية ئةطةر سةرخؤ

نـةبن دةضـن دةيـى دةكـةنء ريَطريـى

دةكــةنء خــةلَكى دةكــوذنة هــةر ســةرخؤ بــن ســة مةتاةة يــانى خراثــةى
سةرخؤشييةكةيان بؤ خؤشيانء بؤ خةلَكيش كةماة لةوةى كة سـةرخؤ

نـةبنة

ئينجا رةنطة مةترسيى ئةوةشى بووبآ كـة ئـةوان بضـن نةيـةلَن شـةرِاب آؤنـةوةء
لةطةلَيان بةشةرِبيَنء سـةرةجنام تووشـى ةيانيـان بكـةن .كةواتـة :بردنـى خراثـة
دةبآ ة ر عاقآلنةء وردبينانةبآء هاوسةنطيى تيَدا رةضـاوبكرآة ئـةوة نييـة بلَـآى
 -1قال ابن القيم( :إن ارُ ااُن رِ أربعُ رجاتٍ :األوىل :أن زُولَ وخيْلُفه اِدُّهو الثانية :أن َقِل وإن مل زَلْ بِجُملتِهو
شر لنهو فالدرجتان األوليان لشروعتانو والثالثةُ لواعُ
الثالثة :أن خيلُفَه لا هو لثلُهو الراب ة :أن خيلُفَه لا هو ٌّ
اجتها ٍو والراب ةُ لُحرلةٌ) .إعالم الـموق ني عن رب ال الـمنيو ج)3( :و ص.)7( :
وقال( :وَسَمِ ْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيةَ قَدسَ اللهُ رُوحَهُ وَنَورَ اَرِحيَهُ َقُولُ :لَرَرْتُ أَنَا وَبَ ْضُ أََْحَابِ فِـ
شرَبُونَ الْخَمْرَو فَأَ ْن َرَ عَلَيْهِمْ لَنْ كَانَ لَ ِ و فَأَ ْن َرْتُ عَلَيْهِو وَقُلْتُ لَـهُ :إنمَا حَرمَ اللـهُ الْخَمْـرَ
زَلَنِ التتَارِ بِقَوْمٍ لِنْهُمْ َ ْ
لِأَنهَا تَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنْ الصلَاةِو وَهَؤُلَاءِ َصُدُّهُمْ الْخَمْرُ عَنْ قَتْلِ النُّفُوسِ وَسَ ْب ِ اليُّرِّ ةِ وَأَ ْخيِ الْأَلْوَالِ فَدَعْهُمْ).
إعالم الـموق ني عن رب ال الـمنيو ج)3( :و ص.)7( :
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هةر ضؤنيَكى بآة با من ئةو خراثةية بةرمء با دنيـاى لةسـةر كـاول بـآ! ضـونكة
كاتى خؤى شتى وا بووةء ئيَستا ئةوانةى بة كرضء كالَيى لة ديـن تيَطةيشـتوونة
دةلَيَن :را ضؤن دةبآ ليَبطةرِيَني لة باةارِ ئةوة هةبآة يان ئةو نةفةرة ئـاوا بكـات؟
دةضآ لةطةلَى دةكاتة ه ةرايـةكة رـارى وا هـةبووة كـابرا لةسـةر ئـةوةى شـةرِابى
خوارد تةوة كوشتوويةتىة كة ديـارة ئةطـةر حـوك ى (شـةريعةتى ئيسـالم)يش لـة
ئارادا هةبآء دةولَةتى ئيسالمييش هةبآ سزايةكةى ضال قةمضييـةة يـاخود هةشـتا
قةمضييـة ى ة رييةكةىة بةئم كوش سزاى شةرعيى ئةو كةسة نيية كة شـةرِاب
دةخواتةوةة يان كةسيَك دةيى دةكات سزايةكةى كوش نية.
 -5فمممةرزان بمممة ضممماكة ء ريَطريمممى لمممة خراامممة لمممة جيَبمممةجيَكردنى سمممزا
نةرعييةكان جيمماية ،ضونكة هةزوو كةس بمؤى هةيمة فمةرزان بمة ضماكة
ء ريَطريممى لممة خرااممة ئممة ا بممدات ،بممة زممةرجيَك زةرجممةكانى تيَممدا بممء،
بممممةم جيَبممممةجيَكردنى سممممزا نممممةرعييةكان ،تممممةنيا زممممافى دةسممممةمتى
نةرعيية:
ئةوة خا َليَكى ة ر طرنطـةة تـؤ دةبينـى كؤمـة َليَك كـةس شـةرِاب دةخؤنـةوةة
تةنها بؤت هةية ئةطةر بزانى خراثا ناقـةومآة بضـى نةيـةلَى شـةرِابةكة آؤنـةوةة
بةئم بؤت نيية بلَآى :وةرن هةريةكـةى ضـال يـاخود هةشـتا قةمضيشـتان ليَبـدةمة
ئةوة ئيشـى تـؤ نييـةة ئـةوة ئيشـى دةسـةئتى شـةرعييةة دةسـةئتى شـةرعييش
داواى سةملاندن (إثبات) دةكاتءة دةبآ بةلَطةى لةسةر هةبآة يان بؤ خـؤى دانـى
ثيَدا بيَنآة يان دوو شاهيَدت هةبن؟
 -6ايَويسممتة ئممةو خمممرااةية (م ك ط ةى كممة الدةبممردرآ بينممدراو ء زانممدراو
بآ ،نمةك لمة ِرَيى سيخورِيى (تَجَسُّ سْ ء اشكنينةوة امةى اآ برابمآ:
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ضونكة سيخورِيى كردن بةسةر مسولَ انانةوة حةرامـةة خـواى بـةرةء مـةةن
دةفةرموآ ...[ :ﭝ ﭞ  )1(]..واتة ...( :وة سيخورِيى بةسةر يةكدييةوة
مةكةن .)2()...
ديارة سيخورِيى كردن (تَجَمُّسْ) وةك (تَحَمُّـسْ) وايـةة ئـةويش ئةوةيـة كـة تـؤ
ي نـةكاة ضـاوديَريى بكـةىء
هةست رابطرى بة شيَوةيةك كـة ئـةو كةسـة هةسـت ثـ َ
كةموكوورِييةكــةى بزانــىة ئــةوة حةرامـةة بــةلَكو لــة فةرمايشــتى ثيَغةمبــةر دا
هاتووة{ :لَوِ اطلَعَ فِ بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأذَنْ لَهُو خَيَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُو لَـا كَـانَ
عَلَ ْيكَ لِنْ جُنَاحِ}()3واتـة( :ئةطةر كةسيَك لـة كـةليَنى دةرطـاى مالَةكــةتةوة بـة بـآ
ئيزنى تؤ تةماشاى مالَةكةت بكـاتة ئةطـةر وردة بةرديَكت تيَطــرتء ضـاويت كـويَر
كردة طوناهـبار نابى).
ثاشان فةرمايشتةكةى ثيَغةمبةر  كة دةفةرموآ{ :لَنْ رَأَى لِـ ْن ُمْ ُلنْ َـرًا}ة
واتة( :هةر كةسيَك لة ئيَوة خراثةيةكى بينى)ة ئيدى نةك هـةر كةسـيَك بـة طومـان
بلَآ :لةوانةيـة ئيَســتا فــآلنة كـةس لـة مـالَى خؤيـدا ئـةو كـارة بكـاتء بضـآ ليَـى
بةذووربكةوآة ياخود بة شيَوةيةك كة بؤخؤشى هةستى ثآ نةكات بضآ سـيخورِيى
بةسةرةوة بكات بزانآ داخؤ خراثة دةكات يان ناكاة ئـا ئـةوة قةدةغةيـةوة دةبـآ
خراثةيــةكى بينـــراوء ةانــراو بــآء لةبةرضــاو بــآة ئينجــا ئــةو خراثةيـــة نــةهى لـــآ
دةكرآء رآى لـآ دةطريآ.
 1احلجرات١٢ :
 -2عَنْ أَبِى هُرَ ْـرَةَ  قَـالَ :قَـالَ رَسُـولُ اللـهِ ( :الَ تَحَاسَـدُوا وَالَ تَبَاغَضُـوا وَالَ تَجَممُــوا وَالَ تَحَمــمُوا وَالَ
تَنَاجَشُ ــوا وَكُونُــوا عِبَ ــا َ الل ـهِ إِخْوَانً ــا) رواه لمــلم)2563( :و واتــة( :ئيَرةيــى بــة يةكــدى مةبــةنء يةكــدى
مةبوغزيَننء راسووسيى مةكةنء هةست لة يةكدى رامةطرنة وة لة موةايةدةدا بؤفريودان نـر ةيـاد مةكـةنة
وة ئةى بةندةكانى خوا ثيَكـةوة برابن).
 3رواه البخـاري )6888( :واللفـ لهو ولملم)2158( :
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 -7دةبممممآ ريزبةنممممديى لممممة نمم ميَوازةكانى البردنممممى نااةسممممند (زنكممممر ء
ضةسممناندنى اةسممند (زعممروف لممة ئاسممانةوة بممؤ قممورس بيممآ ،نممةك بممة
ايَيةوانةوة ،زادا بة قسة البيآ ايَويست بة دةست ناكمما:
واتــة :كةسـيَك خراثةيــةك دةكــاتة تــؤ دةةانــى ئةطــةر بــة قســة ثــآى بلَــآىء
ئامؤذطاريى بكةىة دةستى لـآ هةلَدةطرآة ثيَويست ناكـات بلَـآى :دةبـآ هـةر بـة
هيَــز يبـــةرمة لةبةرئــةوةى فةرموودةكــة دةلَــآ{ :لَـنْ رَأَى لِـ ْن ُ ْم ُل ْن َـرًا فَ ْليُغَيِّـرْهُ
بِيَـدِهِ}ة ضونكة فةرمايشتةكةى ثيَغةمبـةر  لة بةرةترةوة بـؤ خـوارتر دةضـآء
شيَواةى ثلةثلةيى لة نزمةوة بؤ سةريَ ان ثيَشان ناداة ئةطةرنا مادام خراثةيةك بـة
قسةيةكى خؤ

بضآة ثيَويست ناكات هيَزى لـآ آةية كارة بةلَكو رارى واية بـة

ضاو ليَكردنيَكء هيَ ا بؤ كردنيَكة باباى خراثةكار دةست لةو خراثةية هةلَدةطرآ وة
ثيَويست ناكات هةر قسةشى لةطةأل بكةىة وة ئةطةر بة قسةى نـةرم دةسـتى لــآ
هةلَبطرآة ثيَويست ناكات قسةى توندى لةطةأل بكـةىة وة ئةطـةر بـة قسـةى تونـد
دةستى لـآ هةلَبطرآة ثيَويست ناكات ليَى رابسآى ةللةيـةكى ليَبـدةىة وة ئةطـةر
بة ليَرِاسانيَك دةستى لـآ هةلَبطرآة ثيَويست ناكات ةللةيةكى بة كردةيـى ليَبـدةى
 ...وة هةروةها.
 -8الوازتريء ئاستى باوةرِ كةية و بؤكيَية؟
فةرمايشــتةكانى ثيَغةمبـــةر  دةبــآ ة ر وردبينانــة ليَيــان حــالَى بــنية
ئةطـةرنا دوايـى بـة شـيَوةيةك لــة فةرمايشـتى ثيَغةمبــةر  تيَدةطــةينة كــة
شايستةى ثيَغةمبةر ء فةرمايشـتة بةرةةكانى نيـة.
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ثيَغةمبــةر  لــةو فةرمايشــتةيدا كــة دةفــةرموآ ...{ :فَ ـإِنْ لَ ـمْ َمْ ـتَطِعْ
فَبِلِمَـــانِهِو فَـــإِنْ لَـ ـمْ َمْـــتَطِعْ فَبِقَ ْلبِـ ـهِو وَذَلِـــكَ أَاْـ ـ َفُ اإلِ ــــمَانِ}( )1وة لـــة
ريوايةتةكةيديكةدا دةفةرموآ{ :وَلَيْسَ وَرَاءَ ذلِكَ لِنَ اإلِ ـمَانِ حَبـةُ خَـرْ َلٍ} رواه
لملم)50( :و واتة ...( :را ئةطةر نةيتوانى بـا بـة ةمـانى بيطـؤرِآة رـا ئةطـةر
نةيتوانى با بة دلَى ثآى نـاخؤ

بـآة وة ئـةوة

واةترينـى ئي انـة)ة وة لـة

ريوايةتةكةيديكــةدا( :وة لــة دواى ثيَناخؤشــبوونى دلَــةوةة بةقــةدةر دةنكــة
خةرتةلةيةك ئي ان بوونى نيــة)ة ئـةوة بـؤ كةسـيَكة توانـاى هـةبآ بـة دةسـت
بيطؤرِآة بةئم هةر بة دأل ئيكتي ا بكاتة يان توانـاى هـةبآ بـة ةمـان بيطـؤرِآة
بةئم هةر بة دأل ئيكتي ا بكاتة بابايةكى ئاوا ئي انةكةى بيَهيَـزةة بـةئم تـؤ بـة
بـاةارِى هــةوليَرء ســليَ انىء دهــؤكء باةارِةكانيديكــةى عيَراقـدا دةرِ ىة شــةرِاب
داندراوةة كة شتيَكى حةرامةء دةفر شرآة كـابرا خـؤى بـة مسـولَ ان دةةانـآء
شةرِابيش دةفر شآة لة حالَيَكدا كة ناتوانى نـة بـة دةسـتيش دوكانةكـةى ثـآ
داآةىءة نة بة ةمانيش دةرفةتت هةية بلَآى :شةرِاب مةفر شةة را ئايا ئـةوة
ماناى واية تؤ بيَهيَزترين ئي انت هةية؟ نةخيَرة بؤضى؟ ضونكة لةو حالَةتةدا تـؤ
توانات هةر ئةوةندةيةء ئةوة بؤ كةسيَك بيَهيَزترين ئي انةة كـة بـة دةسـتء بـة
ةمان بتوانآ يبةرآة بةئم بةس بة دأل ئيكتي ا بكاتة وةك كةسيَك كة خؤى بة
حكوومةتء دةسةئتدار دةةانآة ئايا ناتوانآ برِياريَك دةربكاء بلَآ :نابآ شةرِاب
ب ر شرآ؟ باة ئايا ناتوانآ ثؤليسان بنيَـرآء بلَـآ :شـةرِاب مةفر شـن؟ بـاة بـؤ
ئةوةيان ئةطةر بةس بة دأل ثآى ناخؤ

بـآة ئـةوة بيَهيَزتـرين ئي ـانى هةيـةة

بــةئم ئةطــةر بــة دلَــيش ثــآى نــاخؤ نــةبآة ئــةوة فــرِى بةســةر ئي ــانء
مسولَ انيَتيةوة نييةة بةلَآ ئةطةر بلَآ :بة دأل ثيَ ناخؤشة بةئم دةسةئمت نييةة
1

رواه لملم)49( :
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كة راستيش ناكاة ئةوة دةطوجنآ بلَيَني :واةترين ئي انى هةيةة بـةئم بـؤ مـنء
تؤى مسولَ ان كة بؤمان ناطوجنآ نة بة دةست رآى ليَبطرينء نة بـة ةمـانيشة
مةرج نيية بيَهيَزترين ئي انـ ان هةبآ.
بةئم بةهةرحاأل اوونةكةمان وا هيَنايةوةة دةتوانني بـة دوكانةكانـدا بـرِ ين
هةريةكى وتاريَكيان بؤ بدةينة بةئم ئايا واقيعةكةى ثآ دةطؤرِدرآ؟ تـؤ دةبـآ
تةماشا بكةى ئةطةر مةةةننـةى ئـةوةبوو كـة ثـآى دةطـؤرِدرآ دةبـآ بيكـةىة
بةئم ئةطةر مةةةننةى ئةوةبوو كة ثآى ناطـؤرِدرآة نايكـةىء ماناشـى وا نييـة
كة ئي انةكةت بيَهيَزةة ياخود بيَهـيَزترين ئي ـانت هةيـةة ضـونكة ثيَتوايـة ثـآى
نــاطؤرِدرآة خــواى بــةرةء مــةةن دةفــةرموآ[ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ]( )1واتــة:
(ئامؤذطاريى بكةة ئةطةر ةانيت ئامؤذطاريى سوودى هةيـة).
َويَسممتى دةروونيممى لممة بةرانبممةر نممتى اةسممند ء نااةسممند،
 -9بممةبآ هةل
ئي ان بوونى نيية:
بةبآ هةلَويَسـتى دةروونيـىء قـةلبيى لـة بةرانبـةر ضـاكة و خراثـةدا واتـة:
هةلَويَستى ئيجابيى لة بةرانبةر مةعرِووفداة كـة حـةةى ثـآ بكـةىء ثيَتخؤشـبآ
بضةسثآة وة هةلَويَستى سةلبيى لة بةرانبةر مونكةرِداة كـة ثيَتخؤشـبآ بضـآة
بــةبآ ئــةو هةلَويَســتة ئي ــان بــوونى نييــةة كــة ئــةوة بــةبآ فةرمايشــتةكةى
ثيَغةمبةريش ة هةر بة عةق ديارةء كةسيَك بة دأل ثآى خؤ نةبآ ضـاكة
هةبآء بة دأل رقى لة خراثـة نـةبآة ئـةوة ديـارة ئي ـانى نييـةة ئـةو دلَـةى كـة
ئي انى تيَدابآة وا لة خاوةنةكةى دةكات لةطةأل ضاكةيةكدا بآ كة لـة ئي انـةوة
هةلَــدةقولَآة وة دذى خراثةيــةك بــآ كــة دذى ئــةو ئي انةيــة .فةرمايشــتةكةى
1

األعلى٩ :
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ثيَغةمبةرى خـوا  ة ر روونـة كـة دةفـةرموآ ...{ :وَلَـيْسَ وَرَاءَ ذلِـكَ لِـنَ
اإلِميَانِ حَبةُ خَرْ َلٍ}()1ة واتة( :لة دواى ثيَناخؤشبوونى دلَ بؤ شتى ناثةسندة بة
قةدةر دةنكة خةرتةلةيةك ئي ان بوونى نية).
 -10هةرضمممةندة دروسممممتة دةسمممتةيةكى ديممماريكراو فمممةرزان بمممة ضممماكة ء
حسْ بَ ئة ا بدةن ،بةم ئةوة زاناى وا نييمة كمة
ريَطممريى لة خرااة ( ِ
ئةركيَكى طمشممتى نيية :
ضــونكة خــواى بــةرةء مــةةن بــة طشــتى ئي انــدارانى ثيـــاوء ئافـــرةتى بــة
ئةجنامدانى ئـةو ئةركـة وةسـف كـردووةة دةفـةرموآ[ :ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ )2(]...كــة ثيَشــا
ضةند راريَك مانامان كردووةة بةئم بيَطومان ريَـذة (نِمْـبَة)ى ثيَويسـت بـوونى:
(ئةركى فةرمان بة ضاكةء ريَطريى لة خراثة) ثةيوةندييةكى راستةوانة (طَـ ْر ِي)
لةطةأل تواناء بؤلوانى تاكةكان دا هةيـة.
ثيَنجةم :ثابةندكردنى كؤمةلَـطـا بة شةريعةتةوةة بةرهةمى بانطةواة ء فةرمان بة
ضاكة ء ريَطريى لة خراثةيةة نةك بةكارهيَنانى هيَز ء فشـار! ضونكة ثابةنديى
بة شةريعةتةوة بة ة ر ناكرآ(:)3
ثابةندكردنى كؤمةلَطا بة شةريعةتةوةة واتـة :بـانطكردنى خـةلَك بـؤ ى خـواى
بةرة و مةةن ة خةلَك كردن بة بةندةى خـواى بـةرة و مـةةن ة بةرهـةمى بانطـةواةء
1

رواه لملم)50( :

 2التوبـة٧١ :
 )3وةك بة دريَذى لة (ئيسالم و دةولَةتداريى و حوك رِانيى)دا بااانكردووة.
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فةرمان بة ضاكةء ريَطرتن لة خراثةء باقى مجورؤألء ضا كييةكانةة نةك بةرهـةمى
بةكارهيَنانى هيَزء فشار خستنةسةر خـةلَكة بؤضـى؟ ضـونكة خـةلَك بـةة ر ثابةنـد
ناكرآ بة شةريعةتةوةة كـوردةواريى خؤمـان دةلَـيَن( :بـة ة ر كةسـيَك بنيَـرى بـؤ
مــاةووانة لــة دارآ هــةلَنارِوانآ)ة كابرايــةك بــة تــؤبزيى ثيَــى بلَــآى :دةبــآ بضــى
ماةوواب( )1بؤ بيَـنىة كابرا بة ة رى بنيَرى بؤ ئةو شاخة تةماشـاى دار ماةووةكـان
ناكاتء ديَتةوة دةلَآ :يةك ماةوويان ثيَوةنةبوو!
كةواتـــة :لةرِاســـتيدا ثابةنـــديى بـــة شـــةريعةتةوة بـــة ة ر نـــاكرآة ضـــونكة
مسولَ انةتيى هةلَتوئوى قةناعةتء دألء دةروونى ئينسـانةء بـة ة ر نـاكرآة بؤيـة
ثابةنـــدكردنى خـــةلَك بـــة شـــةريعةتةوةة دةبـــآ لـــة ميانـــةى بانطكردنيـــانءة
تيَطةياندنيانءة ر شنبريكردنيانءة فةرمان بة ضاكةء ريَطرتن لة خراثةدا بـآة نـةك
لة ميانةى بةكارهيَنانى هيَزداة ضونكة بةداخةوة ئيَستا هةنـديَك يـةنى ئيسـالميى
وايان لة ميَشكدايةة كة ئةطةر دةسةئمتان هةبوو خةلَك هةمووى دةبيَتة مسولَ انى
با ة نةخيَر وا نييةة ضونكة ئةطةر دةسةئتيشت هةبآة ئةوثةرِى خةلَكى دةكةية
دوورِوو (لنـافق)!! بةلَكو دةبآ لة دينيان تيَبطةيةنىء لة دةروونـةوة بيـانطؤرِىة
دةضيَتة مزطةوت بةئم نيةتى بؤ خوا لـآ ناهيَنآة دةلَآ بةرِ ذوومة بـةئم لـة مالَـآ
خواردن دةخـواة ئينجـا ئـةوة بـوو بـة ضـى؟ وةك ضـؤن لـة سـةردةمى ثيَغةمبـةر
داة سزاى مونافيتانيش لة هى كافران توندترةة خواى بةرةء مةةن دةفةرموآ:
[ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ  )2(]..واتة( :بيَطومـان دوورِووةكـان لـة
ثلةى هةرة خوارةوةى ئاطرى د ةة دان  .)...كةواتة :بـةكارهيَنانى فشـارء ة رء
هيَز بـؤ فـةرِةكردنى ئيسـالم بةسـةر خةلَكـداة خـةلَك ناكاتـة مسـو َل انة بـةلَكو لـة
 )1ماةوو :ئةوةية كة بؤ ثيَسـتة خؤشـكردن ( َبَـا ْ) بةكاردةهيَنرآ.
 2النماء١٤٥ :
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كوفرى ئاشكراوة دةيانبا بؤ كوفرى ثةنهانة ئـةويش بريتييـة لـة حالَـةتى ني ـا ء
دوورِوويىة دةبـآ بـة بانطـةواةء تيَطةيانـدنء هؤشـياركردنةوةى خـةلَكء قةناعـةت
ثيَهيَنانيانة كؤمةلَطا بطؤرِدرآء كيـانء قـةوارةء دةولَـةتى ئيسـالميى دابــ ةةرآة
ثيَغةمبةرى ئيَ ة  وايكردووة(.)1
َ ان وةك ضمممؤن بمممة درو)مممةكان (الشممممعائر
َممممطاى زسممممول
نمةنممممة  :كؤزةل
دةناسمرآ ،بة بةرنازةكمانيش (الشمرائع دةناسرآ:
كؤمةلَطاى مسولَ ان هةر ئةوة نيية نويَذى تيَـدا بـةرثابكرآء ر ذووى تيَـدا بطـريآءة
نويَذى رةذنةكانء يادى خـواى بـةرة و مـةةن ء بـان ء قامـةتء ...هتـدى تيَـدا ئـةجنام
بدريَنة بةلَكو كؤمـةلَطاى مسـولَ ان ويَـرِاى بـةرثاكردنى درواـةكان (شـ ائر)()2ة دةبـآ
بةرنامةكان (شرائع)يشى تيَدا ثيادةبكريَنة ئةورار ئةو كؤمةلَطاية بة مسولَ ان لة قةلَـةم
دةدرآة هــــةروةك خــــواى بــــةرةء مــــةةن دةفــــةرموآ ...[ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟ )3 (]..هةروةها دةفـةرموآ[ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙﯚ  )4(]..واتة( :ياخود ئةوانة هاوبةشانيَكيان بؤ خوا داناونة كـة بةرنامـةيان
بؤ داناونة لة شتيَكدا كة خوا مؤلَةتى ثيَنـةداوة .)...
(شرائع)يش واتة :بةرنامـةكانى ذيـانة ضاكــةء خراثــةء حـةئألء حـةرام لـة هــةموو
بوارةكانى حوكمء سياسةتء ئابووريىء كؤمةئيةتيـىء رةنـ ء ئاشـتيىء  ...هتددا.
 )1وةك لة( :ثوختةى ذياننامةى ثيَغةمبـةرى خـوا  )وة (ئيســالمء مسـولَ انةتيىء كـارى ئيسـالميى لةبـةر
ر شنايى قورِئان و سوننةت دا) (ئيسالمء دةولَةتداريىء حوك رِانيـى)داة روونـ ان كرد تةوة.

 )2خواى ثةروةردطار (رال راللة) لة قورِئاندا وشةى (ش ائر)ى بةكارهيَناوةة وةك دةفـةرموآ[ :ﭨ ﭩ

3
4

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ] احلجة واتـة -( :كاروبـارى حـةج وةك بؤتـان روونكرايـةوة -
بةوشيَوةيةة وة هةر كةسيَك درواةكانى خوا بة بةرة بطرآة ئةوة لة ثاريَزكاريى د لَةكانةوةية).
الـمائدة٤٨ :
الشورى٢١ :
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بنةمـاى حةظدةيـةم
بةكـارهيَنانى هـيَز بؤ بةرطريكـردن لة ديـن و
ذيـنى كؤمـةلَـطـا ،لة كـات و شـويَنى خؤيـدا و
بة مةرجـة شـةرعييـةكانـةوة
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بنةمـاى حـةظدةيـةم
بةكارهيَنانى هـيَز بؤ بةرطريكـردن لة دين و ذينى كؤمةلَطا ،لة كات و شـويَنى
خؤيـدا و بة مـةرجة شـةرعييةكانةوة:
كؤمةلَى ئيسالميى هةبوونى هيَزو هؤكارةكانى لة كااىى وواااوو ثيَويسا دا،
بة مااىى ةاةرىيىء بطاةة باة ئاةركى شةرةاانى نة انا ء ،لاةثيَااو ثاريَزوااريى
ليَكةنناااى ثيا ااةؤ ييةكان (زقدسمممات)ى ئيسا ااالمء حورمةىةكا ااان (حطم ال)ى
مسااولَنانانء خااا ء نيشاا ناندا بةكاريااديَا  ،بااةثيَى بانااياة ةااةرىييةكانء،
رةضاااااوكةننى هاوشااااةنطيى لااااةنيَوان بةرنةوةنااااديىء خةاثااااة (ال مح ل ْ
ال مفس ال)نا ،ضونكااة:
 -1خواى ةاألء كاربةرآ (رال راللة) فةرموويـةتى[ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬﯭ ...ﯺ] األنفــال .واتــة( :وة بؤيــان –بــؤ كــافران و بــؤ
دوذمنانتان -ئامادة بكةن ئةوةى لة تواناتاندا هةية لـة هيَـز و وئخـى بةسـااوةة
دوذمنى خوا و دوذمنى خؤتانى ثـآ باسـيَننة وة كةسـانيَكيش رطـة لـة دوذمنـة
بةرضاوةكان كة ئيَوة نايانزاننة بةئم خوا دةيانزانآ  .)...واتة :با هيَزتـان هـةبآ
تاكو دوذمنانى ثةنهان و ئاشكرا ليَتان باسن و تةماعتان تآ نةكةن.
 -2وة خواى بةرةو مةةن فةرموويةتى[ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ] الشـــورى.
خــواى بــةرة و مــةةن لــة ســياقيَكدا كــة باســى ســي ةتى ئي انــداران دةكــات
دةفةرموآ( :وة ئةوانةى كاتيَك دةستدريَذييان كراية سةرة تؤلَة دةستيَننةوةة وة
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ســزاى هــةر خراثةيــةك خراثةيــةكى وةك خؤيــةتىة كةس ـيَكيش ليَبــوردن بكــاتء
ضاكسـاةيى بكات ثاداشتى لةسةر خوايةة بيَطومان خوا ستةمكارانى خؤشناوآ).
 -3هةروةها خواى بةرة و مـةةن فةرموويـةتى ...[ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ] البقرة .واتة( :هـةر
كةسيَك دةستدريَذيى كردة سـةرتانة وةك دةسـتدريَذيى كرانـة سـةرتان لة يـةنى
ويةوةة ئاوا دةستدريَذيى بكةنةوة سةر و بةرثةرضى بدةنـةوةة وة ثـاريَز لـة خـوا
بكةنة وة بزانن خوا لةطةأل ثاريَزكارانداية).
 -4ثيَغةمبةرى خوا  لةوبارةوة فةرمايشتى ة رنة بؤ ويَنة :فةرموويـةتى{ :الَ
تَزَالُ طَائِفَةٌ لِنْ أُلتِى قَائِمَةً بِأَلْرِ اللِهِ الَ َضُرُّ ُهمْ لَنْ خَيَلَ ُهمْ أَوْ خَالَفَ ُهمْ حَتى َ ْأتِىَ أَلْرُ
اللِهِ وَ ُهمْ ظَاهِرُونَ عَلَى الناسِ} رواه البخاري )3641( :ولمـلم )1037( :واللفـ
( )1
لهة واتة( :بةردةوام كؤمةلَيَك لة ئؤممةتى من – دةستةيةكى كـةم لـة كؤمـةلَى
فراوانى من -فةرمانى خوا ريَبـةرآ دةكــةنة نـة ئةوانـةى ثشــتيان بـةردةدةن
ةيانيان ثيَدةطـةيةننءة نة ئةوانة

كة دذايةتييان دةكـةنة هةتــا فـةرمانى خـوا

دآ – هةتا دنيا كؤتايى دآ-ة لةو كاتةشدا ئةوان بةسةر خةلَـكـةوة بائدةس ).
 -5هةروةها ثيَغةمبةر  فةرموويـةتى( :لَـنْ َبْـرَحَ هَـيَا الـدِّ نُ قَائِمًـاو ُقَاتِـلُ عَلَيْـهِ
عِصَابَةٌ لِنَ الْ ُممْلِمِنيَ حَتى تَقُومَ الماعَةُ) رواه لملم)1922( :و واتة( :ئةم ئايينـة
بـةردةوام بــة راوةســتاويى دةميَنيَـــتةوةة كؤمةلَـــيَك لـة مســـولَ انان لةثيَنـــاويدا
دةرةنطنة هةتاكو قيامةت دآ).

 )1ضونكة ئوممةت بة ماناى كؤمةأل دآ.
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روونكـردنةوة
يةكمممة  :هةرضمممةندة جيهمممماد بمممة زانممما تايبةتييةكمممةى (كمممة بريتييمممة لمممة
َمممةتى
َممةتى ئيسممممزيية ،بممةم وةك حال
جممةنط ( 1لممة بنةرِةتممدا ئممةركى دةول
َ انمان لةسممةريان ايَويسممتة
َمةتدا ،زسمول
همةمواردن ء لةكماتى نةبوونى دةول
بةطمويَرةى توانما بةرطريى بكمةن :
هةرضــةندة ريهــاد (بــة مانــا تايبةتييـــةكةى) لــة بنةرِةتــدا ئــةركى دةولَــةتى
ئيسالمييةة بة بةلَطةى ئةوة كة لة قؤناغى مةككةدا رآ نـةدرا بـة مسـولَ انان هيَـز
بةكاربيَنـنة بةلَكو لة قؤناغى مةدينةدا ريَطايان ثيَدرا.
لــة (سيـــرة ابــن هشـــام)دا هــاتووة( )2لــةكاتى باســكردنى ثةيـــ انى دووةمــى
عةقةبةدا( :فَقَالَ لَهُ الْ َبّـاسُ بْنُ ُعبَـا َةَ بْنِ نَضْـلَةَ :وَاَللهِ اليِي بَ َثَك بِـالْحَقّ إنْ شِـئْتَ
 ) 1ئةطةرنا ماناى فراوانى ريهاد بريتية لة بةكارهيَنانى هةموو هةوألء توانايةك لةثيَناوى راةيكردنـى خـوا (رـال
راللة)داة بؤية وشةى (جها ) وةك ضؤن لـة ئايةتـة مةدينـةيي (لـدن )ةكانـدا هـاتوةة لـة ئايةتـة مةككـةيى
(ل )ةكانيشدا هاتوةة بـةئم وشـةى (قتـال ) كـة بـةس بـة مانـاى (رـةن )ةة تـةنيا لـة ئايةتـة مةدينـةيي
(لدن )ةكانـدا هاتوةةكةواتة:وشـةى (جهـا ) هـةم مانـاى رـةن (قتـال) دةطريَتـةوةوة هـةم مانـاى غـةيرى
(قتال)يش دةطريَتةوةة بؤ ويَنة :خواى ثةروةردطار  دةفةرموآ[ :ﯶﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ] ال ن بوتة واتة( :هةر كةسـيَك تيَكؤشـا ئـةوة بـؤ خـؤى تيَدةكؤشـآ – قاةاجنةكـةى بـؤ
خؤيةتى  -وة خـوا دةولَةمةنـدء بـآ نيـاةة بةرانبـةر بـة ريهانييـان)ة مـر ظ لـةثيَناوى خـوا (رـال راللـة)دا
تيَدةكؤشآة بةئم خؤى ليَى بةهرةمةندةة خوا (رال راللة) ليَى بةهرةمةند نابآء كةس ناتوانآ سووديَك بـة
خواى ثةروةردطار  بطةيةنآ.

هةروةها خواى بةرةء مةةن دةفةرموآ[ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ...ﯴ] احلـجة واتـة( :لـةرِآى
خوادا وةك بؤ خوا شـايسـتةية تيَبكؤشن .)...
بةكورتى :وشةى (جها ) لة سوورةتة مةككـةيي (ل ـ )ةكانـداة بـة مانـاى هةولَـدانء خـؤ مانـدووكردنء
تيَكؤشان هاتوةة وة رارى وا هةية وشـةى (جهــا ) بـة مانـا تايبةتييةكـةى هـاتوة كـة رـةن ء كوشـتار
دةطةيةنآء بةو ماناية تةنيا لة سوورةتة مةدينةيىيةكاندا هاتوة.
 )2عَنْ كَ ْبِ بْنِ لَـالِكٍو قَالَ :كَـانَ أَوّلَ لَنْ اَـرَبَ عَلَى َدِ رَسُـولِ اللهِ  الْبَـرَاءُ بْنُ لَ ْرُورٍو ثُم بَا َعَ بَ ْدُ الْقَوْمُ.
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لَنَمِيلَن عَلَى أَهْـلِ لِنَى غَدًا بِأَسْـيَافِـنَا؟ قَالَ :فَقَـالَ رَسُولُ اللهِ " لَـمْ نُـؤْلَرْ بِـيَلِكَ
وَلَ ِنْ ا ْرجِ ُـوا إلَى رحَالِ ُمْ )ة واتـة( :عةبباسـى كـورِى عوبـادةى كـورِى نةةلَـة ثـآى
طوت :سويَند بةو خوايةى كة تؤى بة حة ناردوة  -ئةى ثيَغةمبةرى خوا -ئةطةر
ئريادة بكةىء ثيَت ضاك بآة بةيانى بة اشـيَرةكااان لةطـةأل ئـةو موشـريكانةى
كة لة مينـا كؤبوونةتـةوة رووبـةرِوو دةبينـةوةة ثيَغةمبـةرى خـوا  فـةرمووى:
فةرمااان بةوة ثآ نةكراوة –واتة :رةن كردن-ة بةلَكو بطةرِيَنةوة بؤ ى بنـةء
بارطةكانتان)ة بةلَآ لة قؤناغى مةككةدا مسولَ انان ريَيان ليَطريابوو كة ضةكء هيَـز
بةكاربيَننة وةك خواى ثةروةردطار (رال راللة) دةفـةرموآ[ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ...ﯛ] النمـــاءة واتـــة( :ئايـــا تةماشـــاى
ئةوانة ناكةى كة ثيَيـان طوترا :دةست بطيَرِنةوةء ضةكء هيَـز بةكارمةهيَنـنة بةئم
نويَـذ بةرثابكـةنء ةةكات( )1بدةن؟.)...
بةئم لة مةدينةدا ئـةم ئايةتـة بـةثيَزة خـواى بـةرةء مـةةن دةفـةرموآ[ :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ]( )2واتة( :مؤلَةت درا بؤ
فَلَما بَا َ ْـنَا رَسُولَ اللهِ ََ رَخَ الشّ ْيطَانُ لِنْ رَأْسِ الْ َقَبَةِ بِأَ ْنفَيِ ََوْتٍ سَمِ ْتُهُ قَطَّ " :ا أَهْلَ الْجَبَـاجِبِ" –
صـبَاءِ لَ َـهُ قَـ ْد اجْتَمَ ُوا عَلَى حَرْبِ ُمْ؟ قَالَ :فَقَـالَ رَسُـولُ اللـهِ 
وَالْجَبَـاجِبُ :الْمَنَازِلُ -هَلْ لَ ُمْ فِ ُليَلّمٍ وَال ّ
هَيَا أَزَبّ الْ َقَبَـةِ هَـيَا ابْنُ أَزْ َبَ.
قَالَ ابْنُ هِشَامٍ :وَُقَالُ ابْنُ أَزْ َبَ "أَتَمْمَعُ أَيْ عَدُوّ اللهِو أَلَا وَاللهِ لَأَفْ ُرغَنّ لَك".
قَالَ :ثُمّ قَالَ رَسُولُ اللهِ " ارْفَضّوا إلَى رحَالِ ُم" .قَالَ :فَقَالَ لَهُ الْ َبّاسُ بْنُ عُبَا َةَ بْنِ نَضْلَةَ :وَاللهِ الّـيِي
بَ َثَك بِالْحَقّ إنْ شِئْت لَنَمِيلَنّ عَلَى أَهْلِ لِنَى غَدًا بِأَسْيَافِنَاو قَالَ :فَقَـالَ رَسُـولُ اللـهِ " لَـمْ نُـؤْلَرْ بِـيَلِكَ وَلَ ِـنْ
ارْجِ ُوا إلَى رحَالِ ُمْ" قَالَ فَرَجَ ْنَا إلَى لَضَاجِ ِنَاو فَنِمْنَا عَلَيْهَا حَتّى أََْبَحْنَا( .الميـرة النبـو ة البن هشـامو ج:
()2و ص.)231( :
 ) 1ة ر لة ةانايان ثيَيانواية مةبةست لة ةةكات ليَرةداة ثاككردنةوةى دةروون (تـزكيـة النـفس)ة.
 2احلج٣٩ :
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ئةوانةى كة رـةنطيان لةطةلَـدا دةكـرآء سـتةميان لــآ كـراوةة وة بيَطومـان خـوا
لةسةر يارمةتيدانيان بة تواناية)ة (ﭑ) واتة :مؤلَةت دراة كةواتة :ثيَشا مؤلَـةتء
ئيزن نةبووة كة هيَزء ضـةك بـةكاربيَننة ئينجـا ئةمـة ليَـى وةردةطـريآ كـة ئةسـ
ئةوةية مسولَ انان دةولَةتء قةوارةيةكيان هـةبآ ئـةورار رـةن ء ريهـاد بكـةنة
رةن ء ريهاديش بؤ بةرطريى كردنة لةو قةوارة ئيسالميية وة بؤ بـةرطريى كردنـة
لة بانطةواةى ئيسالميى كـة رآى لـة بةردةمـدا تـةختء ئاضـوو بـآة ئةسـلَةكةى
وايةء ثيَغةمبةر  وايكردووةة وة مـةنتيتى عـةق ء واقيعـيش ئـةوة دةخـواةآة
مةعتووأل نيية تؤ رارآ سـةر ةةمينةكــة هـى خـؤت نييـة وة قـةوارةء دةسـةئتت
نييةة خةلَكةكةت بؤ سـا نةبؤتـةوةة بضــى دةولَـةت رابطــةيةنىة خـؤى دةولَـةت
دةبآ سـآ بنةماى هـةبآ:
أ -سةر ةةمينيَكت هةبآ هى خؤت بآء دةسةئتت بةسةريدا هةبآء كؤناِ لَت
كردبآ.
ب -خةلَكيَك هةبآ تؤيان قبووأل بآ وةك دةسةئت.
رـ  -بةرنامةيةكيشت هةبآ كة ثيادةى بكةى.
بــةئم تــؤ خــةلَكت نــةبآء خاكــت نــةبآء دةســةئتت نــةبآة دةولَــةتى ضــىة
ثيَغةمبةرى خوا  كاتيَك كة ضوو بؤ مةدينةء مسولَ انان هـاتن بةيعـةتيان ثيَـدا
وة بة براطةورةى خؤيان لة قةلَةمياندا وة باوةشيان كردةوة بؤ بانطـةواةء ثـةيامء
بةرنامةكةىة ئةورار دةولَةتى دامةةراندة ضونكة لةوآ دةيتوانآ شةريعةتى خـواى
ثةروةردطار (رال راللة) ثيادة بكات.
بةلَآ وةك طومت بنةرِةت ئاوايةة رةن ء ريهاد دةبآ دةولَةتى ئيسـالميى ثـآى
هةلَســآة بــةئم وةك حالَــةتى هــةئواردن (إســتثناء)ء لــةكاتى نــةبوونى قــةوارةء
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دةولَةتى ئيسالمييداة مسـولَ انان لةسـةريان ثيَويسـتة بـةطويَرةى توانـا بـةرطريى
بكةن لة دينء ذينء نامووسء مالَيانءة بةهؤى نةبوونى دةولَةتةوة ئـةو ئةركـةيان
لةسةر ناضآة ديارة هيَز بةكارناهيَنن بؤئةوةى دةولَـةتى ئيسـالميى دامبـةةريَننة
بةئم بؤ ويَنة :دةبآ هيَز بـةكاربيَنن بؤئـةوةى بـةرطريى بكـةن لـة خـاكى خؤيـانة
ئةطةر خاكةكةيان داطريكراة وة بةطشتى بةرطريى لةخؤ كردن هةميشة هةر هةيـةة
بةئم لةو وة خواى ثـةروةردطار(رال راللـة) دةفـةرموآ ...[ :ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ  )1(]..وة دةفــــةرموآ[ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ]( )2كــة ديــارة ئــةم ئايةتــة لــة ســوورةتى (الشــورى)يــة وة ســوورةتى
(الشورى) لة مةككة دابةةيوة.
سةرنج بدةن ئةمة ة ر طرنطة :لة قؤناغى مةككةدا بـة كـردةوة ثيَغةمبـةر 
رآى نةدةدا هاوةئنى بةرِيَزى ضةك بةكاربيَننء دةي ـةرموو :مؤلَـةت نييـةة ئـةوان
دةيانطوت :با بةكارى بيَننية ئةو دةي ةرموو :نةخيَر فةرمانـ ان ثآ نةكراوةة بةئم
وةك ثــةروةردةكردن خــواى بــةرة و مــةةن مســولَ انانى وا ثــةروةردةدةكردة كــة
طيانى فيداكاريىء بةرخؤدانء خةباتء ريهاديـان تيَـدا هـةبآة بؤئـةوةى كـة هـةر
كاتيَك ثيَويست بووء هةلء مةررةكة رةخساة ئامادةبن!
دووة  :هيَمممز ء هؤيمممةكانى هيَمممز سمممةرة ا هؤكمممارن و نابمممآ بكريَنمممة
ئازمان  ،ديممارة ئمازرِازيش لممةكاتى ايَويسمت ء طو ممماوى خؤيمدا و لممةايَناو
ئازمما ى نمممةرعييدا بةكممماردآ ،كممة بريتييممة لممة ااراسممتنى ايمممرشزييةكانى
َ انان ء خماك ء نيشمت ان:
ئيسمم ء حورزةتةكانى زسمول
1

البقرة194:

2

الشورى٣٩ :
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ئةمة خالَيَكى طرنطة :ئةو شتانةى ئيسالم وةك هؤكارء ئامرِاة دايناونة دةبآ
وريابني نةيانكةينة ئامانجة كاتى خؤى كة ئيَ ة ضةك ان ثيَبـووة دوايـى ئـةوة بـوو
هــةلء مــةرريَك بةســةرداهاتة مةكتــةبى عةســكةريي ان هةلَوةشــاندةوةء ضــةكء
بنكةء بارةطاكااان نةمانة هةنديَك لة برايانى خؤمان ثيَيانوابوو كة تةناةوملان لة
ئيســالمةتيي كــردووةة نــةخيَر ثاشةكشــةمان نــةكردووةة ضــونكة ئةطــةر ئيَ ــة
ثاشةكشــةمان كردبــآ دةبــآ بلَــيَني :ثيَغةمبــةرى خــوا  لــة ئاشــتةوايى
حودةيبيية (َُلْحُ احلُدَ ْبِــيَة)دا كـة ريَكةوتننامةيـةك لةطـةأل هاوبـة دانةرةكانـدا
ئي زا دةكاتة كة هةتا دة سالَى ديكة لة دذى يةكدى شـةرِ نةكـةنة دةبـآ بلَـيَني:
ئةويش واةى لة رةن ء ريهاد هيَنابوو؟! نةخيَـر.
مةسةلةى هيَزء بةكارهيَنانىة ئامرِاةةة ئامانج نييـةة ئامـانج ئةوةيـة كـة دةبـآ
هةميشــة هــةتبآة بــةئم ئــامرِاة مــةرج نييــة هةميشــة هــةتبآة ئــامرِاةء هؤكــار بــؤ
بةديهيَنانء ريَبةرآ كردنى ئاماجنة وة ئةطةر ئاماجنةكة ثةكى لةسةر ئةو ئامرِاةة
كــةوتة بــةكارى ديَــننية بــةئم ئةطــةر ثــةكى لةســةرى نةكــةوتء ثيَويســتى بــة
ئامرِاةيَكى ديكة بووة ئةوكاتة دةبآ دةست لةو هؤكارة هةلَطرىء هؤكـاريَكى ديكـة
بةكاربيَنىة كة ئاماجنةكة ثيَويستى ثيَيةتى.
وة لةرِاستيدا هةميشة ئاماجنة طرن ء بنةرِةتييةكان نةطؤرِء ضةسـثاونة بـةئم
ئامرِاةء هؤكارةكان لة حاألء هةلء مةرريَكةوة بـؤ حـاألء هـةلء مـةرريَكى ديكـة
طؤرِانيان بةسةردادآة ئةو ئامرِاةة دويَنآ باشبووةة بةئم بةكةلَكى ئةمرِ نايآة بؤ
ويَنة :لةرِووى بآلوكردنةوةى ةانستء بانطةواةةوةة كاتى خؤى ئةو هةموو هؤكارى
راطةياندنـــةى ئيَســـتا لةبةردةســـتى ئيَ ـــةدا هـــةنة ئايـــا لةبةردةســـتى ةانـــا
ثيَشووةكاااندا هةبوون؟ نةخيَرة ئةوان ئامرِاةى سادةيان بةكاردةهيَناة حةلةقةى
دةرسيان هةبووة وتاريان هةبووة كؤمةلَة خةلَكيَك طويَيان ليَ دةطرتنة بةئم ئيَستا
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راديؤء تةلةفزيؤنء كةنالَى ئااـانيىء كؤمثيوتـةرء ئينتـةرنيَتء ر ذنامـةء طؤظـار
هةيةة ئةمانة كاتى خؤى هيضيان نةبوونة وة هةروةها لة هةر بواريَكى ديكـةدا تـؤ
دةبآ تةماشابكةى لةو هةلء مةررةى تؤداة ض ئامرِاةيَك كاريطةرترة بؤ هيَنانـةدى
ئةو ئاماجنة؟ دةبآ ئةوةيان بةكاربيَنىة ئايـا وا باشـة ئيَ ـة ئيَسـتا بضـينةوة ئـةو
شا ء داخانةء بارةطامان لةوآ هـةبآء خؤمـان بكةينـة نيشـانة بـؤ موشـةكةكانى
ئةمريكا وة حزبة عةملانييةكانيش ناوء ناتؤرةمـان بـةدوا آـةنءة ثـةردةء نيَـوان
بكةويَتة نيَوانى خؤمانء ميللةتةكةمان وة خةلَكةكةمان ةيـاتر سـةرطةردان بكـةنة
ئايا ئةوة باشة؟ نةخيَر بة دلَنياييةوة با نييةة بـةئم ئـةدى ئةطـةر ر ذيَـك هـات
واى ثيَويست كرد ئيَ ة دةست بدةينةوة ضةكة ليَ ان قةدةغةية؟ نةخيَروةك ضؤن
خةلي ــةى دووةمــى ثيَغةمبــةر  عومــةرى كــورِى خــةتتاب خــوا ليَــى راةى بــآة
ئةوةى كة ثيَغةمبةر ء ئةبو بـةكردا خـوا ليَـى راةى بـآ دةياندايـة دلَـرِاطرياوان
(الـمؤلفة قلوبهم)ة كؤمةلَيَك خةلَكى ةلة ةلةى ئةشرِا ة خةلَكى بةدةرةوةء سةر ك
عةشــريةت بــوونة كــاتى خــؤى ثيَغةمبــةر  ديــاريى دةدانــآ تــاوةكو شــةرِء
خراثةيان لة ئيسـالم دوورآاتـةوةة دوايـى ئـةبو بـةكريش خـوا ليَـى راةى بـآ لـة
سةردةمى خؤيدا هةر دةيدانآة عومةر خوا ليَى راةى بآة كـة دةولَـةتى ئيسـالميى
هيَ زء دةسـةئتى ثةيـداكردء بـآ منـةت بـووة ليَـى طرتنـةوةو طـوتى :كـاتى خـؤى
ئيســالم دةســةئتى كــةمبووةء دةولَــةتى ئيســالميى بيَهيَــز بــووةة لةبةرئــةوة
ثيَويستيي ان بة دلَرِاطرتنى ئيَوةبووة بةئم ئيَستا بارود طؤرِاوة(!)1
( -1فب د انتصار ااملمني على هوازن سنة ( )8هـ أعطى الرسول ب ض رؤساء القبائلو فأعطى لائة ب يـر ل ل
لن أب سفيان بن حربو وابنـه ل او ـةو وح يم بن حـزامو واحلارث بن كلدةو واحلارث بن هشـامو وسـهيل بـن
عمروو وحو طب بن عبد ال زىو وال الء بن جار ة الثقف و وعيينة بن حصنو واألقرع بن حابس التميم و ولالك
بن عوف النصريو وَفوان بن أليةو وأعطى – ون الـمائة -رجاالً لن قر ش لنهم :خمـرلة بن نوفل الزهـريو
وعميـر بن وهب اجلمح و وهشـام بن عمروو وس يد بن ربـوعو وعــدي بـن قـيسو وآخـرونو و بــدو أن عطـاء
الرسول  لل باس بن لر اس مل فهو ف اتب الرسول  بأبيات لن الش رو فقال  ألَحابه :إذهبــوا
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رـا ئايــا عومــةر خــوا ليَــى راةى بـآ ئــةو ئايةتــةى لةكارخســت؟ وةك ئةوانــةى
طومانى خراثى ثآ دةبةنة كة شيعةكانن دةلَيَن :عومةرى كورِى خةتتاب ئايةتيَكى
خواى لةكارخست! نةخيَر وانييةة بةئم عومةرى كورِى خةتتاب خوا ليَى راةى بـآ
ضاك لة شةريعةت حالَى بووة طوتى :هـةلء مـةررى ريَبـةرآ كردنـى ئـةم ئايةتـة
ئيَستا نيية وة هةر كاتيَك هةلء مةررى دووبارة بوويةوةة ريَبةرآى دةكةينةوةة
هةر كاتيَك ئيسالم ثيَويستى بةوةبوو دلَى خةلَكى رابطرينة دووبارة ئةوانةى كة بة
ثارة شةرِء خراثةيان لةكؤأل مسولَ انان دةبيَتةوةة شةرِةكةيان لةكؤأل مسـولَ انان
دةكةينةوةة بةئم ئيَستا ئيسالم ثيَويستى بةوة نية.
هةروةها مةسةلةى دةست برِينة عومةر خـوا ليَـى راةى بـآ لـة سـالَى برسـيَ
(عام الرلا ة)()1دا سزاى دةست برِينى راطرتة طوتى :ئةطـةر خـةلَك دةيشـيان كـرد
دةستيان مةبرِنة بؤضى؟ طوتى :ضـونكة ئيَ ـة نـاتوانني كيَشـةى برسـيَتيى خـةلَك
ضارةسةر بكةينة كة ناتوانني تيَريان بكةينة ناشبآ ئةطةر كةسيَك لة برسان دةيى
بكاتة يان مةةةننةى ئةوة هةية لة برسان دةيى كردبآة ئيَ ة دةستى بربِينة نـةك

به فاقط وا عين لمـانهو فأعطـوه حتـى را و ف ان هيا قطع لمـانه الـيي ألر به رسـول ا )و لنهـج عمر بن
اةطاب يف التشر عو ص.)150( :
(واسـتمر إعطاء الـمؤلفة قلوبهم لن األلوال حتـى وفـاة الرسول و ويف خالفة أب ب ر جاء رجـالن لـنهم
إىل اةليفةو وطلبا لنه أرااً قائلَيْـنِ :إن عندنا أراا سبخة ليس فيها كـأل وال لنف ـةو فـإن رأ ـت أن ت طيهـا
لناو ف تب ما كتابا بيلك –وليس يف القوم عمر -فانطلقا إليه ليشهد ماو فلما مسع عمر لا يف ال تاب تناوله
لن أ د هماو وتفل فيه فمحاهو وقال ما :إن رسول ا  كان تألف ماو واإلسالم ولئي قليـلو وإن ا قـد
أغنى اإلسالم وأعزه اليومو فاذهبا فاجهدا جهدكما كمائر ااملمنيو فاحلق لن رب م فمـن شـاء فليـؤلن ولـن
شاء فلي فرو فرج ا إىل أب ب ر لتيلر ن وقاال لقالة سيئةو فوافق أبو ب ر عمر على لا ف لـه ورجع إليه .فقـاال
له :اةليفـة أنت أم عمر؟! قال أبوب ر :هو إن شـاء) .لنهج عمر بن اةطاب يف التشر ع ص.)152 -151( :
 )1عن عوف بن احلارث عن أبيه قال :مس ذلك ال ام عام الرلا ة ألن األرض كلها َارت سو اء فشبهت بالرلا
وكانت تم ة أشهر( .طبقات ابن س دو ج)3( :و ص.)310( :
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لةبةرئةوةى ئايةتةكة ثةكدةخرآة بةلَكو لةبةرئةوةى ئايةتةكة ةةمينةى ريَبةرآ
كردنى رةخساو نيـة.
را ئايةتةكانى رةن ء ريهـاديش هـةر وان بـؤ ويَنـة :لـة فةلةسـتني ةةمينـةى
ريَبــةرآ كردنيــان رةخســاوةة ضــونكة دوذمنيَــك هةيــةء خــاكى مســو َل انانى
داطريكردووة ة لة شويَنيَكى ديكـة ةةمينـةى رةخسـاوةة بـةئم ليَـرة كـة ةةمينـةى
رةخساو نةبووة ماناى وا نيية ئيَ ـة لـة ئايةتـةكان ثةشـيَ ان بووينةتـةوةة بـةلَكو
هةركاتيَك ةةمينـةى ريَبـةرآ كردنـى ئايةتـةكان رةخسـاة لةسـةر سـةرء ضـاويان
دادةنيَنيء دووبارة ريَبةريَيان دةكةينةوةة خوا ثشتيوان بآ.
سيَية  :رةضماوكردنى بنيمينة نمةرعييةكان ء هيَنانمةدى بةرذةوةنمديى
سممةنطى زةحممةك ء تممةرازووى بممةكارهيَنانى هيَممزة ،لةبةرئممةوة ايَويسممتة لممة
زةسةلةى بةكارهيَنمانى هيَزدا زشر وردبينمانة ء دووربينمانة رةضماوبكمرآ :
بةرذةوةنديى ةانايان ئاوا ثيَناسةيان كـردووةَ ( :فْـعُ اْلمَضَـارِّ وَجَلْـبُ الْمَنَـافِعْ)ة
واتــة( :دوورخســتنةوةى ةيانــةكانءة هيَنانةثيَشــى قاةاجنــةكان)ة ئينجــا ســةنطى
مةحــةكى بــةكارهيَنانى هيَــز بريتييــة لــة هيَنانــةدي بةرذةوةنــديىة رــا دةبــآ
تةماشابكةي ن :ئةطةر ئةو بةرذةوةندييـة بـةوة ديَتـةدي كـة هيَـز بـةكاربيَننية هيَـز
بةكارديَننية بةئم ئةطةر بزانني ئةو بةرذةوةنديية نةك بةوة نايةتةدىة بةلَكو بةوة
لةدةستدةضآة دةبآ بةكارى نةهيَننية ضونكة ئيَ ة برِيارمـان نـةداوة ئامرِاةةكـان
هةميشــة بةدةســت انةوة بــنة بــةلَكو برِيارمانــداوة كــة ئاماجنــةكااان هةميشــة
لةبةرضــاو بــنة بــةئم ئــامرِاةة ئةطــةر ةاني ــان خزمــةت بــةو ئاماجنــة دةكــات
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بةكاريديَننيءة كة ةاني ان خزمةتى ثيَناكاة رارآ لةوآ دايدةنيَنية يـان دةيطـؤرِين
بة ئامرِاةيَكى ديكة.
ضوارة  :لة بوارى بةكارهيَنمانى هيَز ء اةنا ايَبمردنيدا ،ضةند دةستة ء
َى رةنمى
َ انان دووضارى زيَدةرِشيى (إفطا بوون ء خمال
َميَك لة زسمول
كؤزةل
َ انان:
زشريان هيَناوةتة سةر ئيسمم ء زسمول
بةداخـةوة دةلَيَني - :ثيَشـايش ئامـاذةم ثيَدا -بةناوى رةنـ ء ريهــادةوة
تؤ بيَنـى لة ضاخيـانةيـةكة يان لة تاةيةخـانةيةكة يان لة ضيَشــتخانةيةكة يـان لـة
باةارِيَكداة كة ئؤتـؤمبيَليَكى ئةمةريكييـةكان يـان دوو سـةرباةى ئةمـةريكي بةويَـدا
تيَثــةرِدةبنة لةطــةأل دوو كــافران ثــةجنا مســولَ انيش بكــوذىة وة رــارى وا هةيــة
دوذمنةكـة هـةر بــة بـةريش ناكــةوآة ئايـا ئــةوة لـة شــةرعدا ريَطـةى دةبيَتــةوة؟
نةوةلَـآلة ةانايانى ئيسـالم دةلَـيَن :ئةطـةر بـةهؤى كوشـتنى سـةد كـافرةوة بزانـى
مسولَ انيَك دةكوذرآة دةبآ خؤت بثـاريَزىة نةك لة ثةناى كوشتنى كافريَكدا سةد
مسولَ انيش بكوذى!
ئينجا هةنديَك لةوانـةى لـة بـوارى رـةن ء ريهـادء لـةو مةيدانـةدا كاردةكـةنة
مةسةلةيةكى شةرعيى هةيةة لةطةأل ئةم مةسـةلةيةدا تيَكـةلَيان كـردووةة ئـةويش
َـرسْ)ة واتة( :خةلَك كردنة قةلَغان)ة دةلَـآ:
بريتيية لةوة كة ثآى دةطوتريَت( :التت ُّ
ئةطةر هاتو دوذمنانى ئيسالم مسولَ انانيَكيان كردة قةلَغانءة بةثيَش خؤيـان دانء
وردة وردة دةيانهيَنانءة تؤ هي ضارةت نةبووة بؤ ويَنة :كاتى خـؤى شـارةكان
هةموويان قـةئ بـوونء شـوورةيان هـةبووةة مسـو َل انانيان بـةثيَش خؤيـان داوةء
بؤخؤشيان لة ثشتيانةوةة كة ديارة ئةطةر كابرا تري يان هةر شتيَك باوآة سةرةتا
بة مسولَ انةكان دةكةوآة لةو حالَةتةدا ةانايان ة ربةيان يان هةموويان بة دروست
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(جائز)يان داناوةة مادام بةهؤى ئةوةوة دوذمن ةةفةرت ثـآ بـةرآء ئةطـةر بزانـى
ئةو مسو َل انانةى بؤ كافرةكـان كـراون بـة ثـةرذينء ضـةثةرء قـةلَغانة نـةيانكوذى
بؤئةوةى كافرةكانيش بكوذىة قةئكةت لـآ دةطرنء شــارةكةت لـآ داطريدةكةنة
دروستة ئةوانة بكوذىة ضونكة ئةوةندة مسولَ انة كة ديلن رةنطة دوايى كافرةكان
هةر بشيانكوذنة را تـؤ ئةطـةر بـة ناضـاريى ئـةو مسـو َل انانة بكـوذىء كافرةكـان
بشكيَنىة باشاة لةوةى بؤئةوةى ئةو ضـةند مسـولَ انة سـة مةت بـنة كافرةكـان
بيَن قةئكة بطرنء دوايى ئيَوة بكوذنء ئةوانيش بكوذنة هيَنديَك فيداى هةمووان
بكريَن باشاةة نةك لةبةر خاترى هيَنديَكان هةموويان بكوذريَنء بكريَنة بةئطيَرِ()1ة
بيَطومان ئةمة شتيَكى مةنتيتيـيةة بةئم ئةمة ريايةء ئةوة ريايـة تـؤ بـآى لـة
ثةناى ئةوةدا كة دةستت لة كافريَكى طريدةبآة بيَنى مسـولَ انان خـةلَتانى خـويَن
بكةىء قةتالَ عاميان بكةىة بةرِاستى ئةوة شتيَكى بآ مةعناية وة ة ر ناشةرعييةة
رووى طةشــى مســولَ انانيش ناشــريين دةكــاتة هــةروةها ئــةوةى كــة لــة وئتــة
ئةورِوثييـ ــةكاندا روويـ ــداة بـــؤ نـ ــ وونة :لـــة شـــويَنيَكى وةك بةريتانيـ ــا ئـــةو
شـةمةندةفةرانةى بةذيَر ةةويـدا دةرِ نة خةلَك ئاطاى لة هي شتيَك نيية تـؤ لـةوآ
يان لة شويَنيَكى ديكةدا دةيتةقيَنيةوةة يان خةلَك بيَ ةوةى بزانن ض خةبـةرة! بـة
فرِ كــةوة بــةو بوررانــةيان دادانة بةرِاســتى ئيَ ــة نابــآ بةشـيَوةيةكى ســؤةداريى
(عاطف )انة ب َليَني :مـادام ئـةوةى كردوويـةتى مسـو َل انةوة ئـةوةى لـة دذى كـراوة
ئةمريكايـــةوة ئيَ ـــة رق ـــان لـــة دةولَـــةتى ئةمريكايـــة()2ء مسولَ انانيشـ ـ ان
خؤشـدةويَنة كةواتة هةرضى مسـولَ ان بيكـا لة دذى ئةمريكـا هةر ضاكــةة نةخيَـر
 ) 1بةئم باباى تريء ت ةن ء ضىء ضى هاويَذة دةبـآ نيـةتى شـكاندنى كافرةكـان بـآ وة ئةطـةر هـي بواريشـى
هةبآة نابآ هي مسولَ انيَك بكوذآ وة بةثيَى توانا دةست بثاريَزآ.
 ) 2ديارة مةبةستيش لة دةولَةتى ئةمريكا ئةو رذيَ ةية كة خراثةكاريىء ستةم دةكاتة نةك خودى ئةمريكا (يان
هةر شويَنيَكى ديكة) وةك خةلَكء وئت.
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ئةوة حوك يَكى سـؤةدارييةء ئيَ ــة دةبـآ بطةرِيَينــةوة بـؤ تـةراةووى شـةريعةتة
ضونكـة خــواى بـةرةء مـةةن فةرموويـةتى[ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷ  )1(]..واتة( :وة هةر شتيَك تيَيدا كةوتنة راريايىة حوك ةكةى بطيَرِنـةوة بـؤ
ى خوا )...ة بزانن قورئان ضى دةفةرموآ ئةوة بكـةنة رـا قورئـان دةفـةرموآ:
[...

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ

ﭥ]( )2واتــة ...( :هــةر كةســيَك نةفســيَك بــآ خــةتا بكــوذآة بــآ ئــةوةى
كوذراوةكة كةسى كوشتبآة يان خراثةكاريى( )3لة ةةويدا كردبآة وةك ئـةوة وايـة
هةموو خةلَكى كوشتبآ )...ة نةشـي ةرمووة مســولَ ان بـآ يـان كــافر بـآة هــةر
نةفسـيَك بآ خةتـا بيكـوذىة وةك ئةوة واية هةموو خةلَكى سةر ةةويت كوشـتبآة
مادام بة حة نةبآءة لة تؤلَةى ئـةوةدا نةبآ كة خراثـةكاريى (فمــا )ى كـردووة
لة ةةويـداء ئـاذاوةء ثةشيَويى ناوةتةوة.

ايَنجممة  :لممة كاردانممةوةى ئممةو كؤزممة ء تاق انممةدا تممةوذزيَكى ديكممةى
ايَيممةوانة دروسممت بممووة ،كممة هةسممتياريى (حساس ي ى زشرى بةرانبممةر بممة
ضةك ء هيَز ء جةنط ء جيهماد هةيمة ،بمةم بيَطوزمان همةركا لمة (إف طا ْ ء
َةن ء ايَيةوانةى سرونتى ئؤممةتى ئيسمممزيية:
(تفطيط هةل
1

الشورى١٠ :

 2الـمائدة٣٢ :
 )3وةك ريَطريىء ثةشيَوى نانةوة.
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ئةوةى ثيَشآ تيَثةرِاندن (إفراط) بووة ئةمـة بةةايـةدان (تفـر ط)ةة هةميشـة
تيَثةرِاندنء بةةايةدان هةردووكيان هةر خراثنة ئيَ ة نابآ دةسـتكاريى شـةريعةتى
خواى ثةروةردطار (رال راللة) بكةينة نابآ هيضى لـآ كةم بكةينةوة لةبةر خاترى
كةسانيَكة يان بةهؤى لـآ ترسانيان كة لة عةقلَيانةوة ناضآة يان قبوولَيـان نييـةة
هةروةك نابآ ةيادةشى آةينةسةرة لة رقى خةلَكىء وةك كاردانةوة بةرانبـةريانة
شةريعةت ضؤنةة ثيَويستة ئاوا وةريبطرين.
لة حةقيتةتدا ئيَ ة نابآ بلَيَني :هةر توند دةبنية لة شويَنيَكدا كة ثيَويسـتى بـة
نةرميى بكاتة تؤ هةر توندبى هةلَةيةة لة شويَنيَكيشدا ثيَويستى بة تونديى بكاتة
تؤ هةر نةرم بىة ئةويش هةلَةيةة خواى بةرةء مةةن بة هةردوو وةس ةكان وةس ى
ثيَغةمبةر  دةكاتة بؤ يةكةميان دةفـةرموآ[ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ  )1(].واتة( :را بةهؤى ميهرةبانيى خوا وةية
كة تؤ نةرمء نيان بووى لةطةلَيانداة وة ئةطةر قسة رة ء دلَـرِة بـاىة لـة دةورت
دةتةكينــةوة )...ة وة لــة شــويَنيَكى ديكــةداء لــةبارةى ثيَويســت بــوونى ةبريــىء
توندييــــةوة لــــة شــــويَنى خؤيــــداة دةفــــةرموآ[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗﭘ]( )2واتــة( :ئــةى ثيَغةمبــةر! رــةن بكــة لــةدذى بــآ
برِوايــانء دوورِووةكــانء توندوتيــذ بــة لةطــةلَيان )...ة وة لــة شــويَنيَكى ديكــةدا
هــةردووك وةســ ةكان بــؤ هــاوةئنى ثيَغةمبــةر  - خــوا ليَيــان راةى بــآ -
كؤدةكاتـــةوةء دةفـــةرموآ [ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
1

آل عمران٥٩ :

2

التوبـة٧٣ :
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كة لةطةلَيـدانة

توندوتيذن لةسةر بآ برِواكانة لةنيَوان خؤشـياندا بة بـةةةيىء دلَنـةرمن).
وة خواى بةرة و مةةن لة بـوارى هةلَســوكةوتداة دةفةرمــوآ[ :ﮪﮫ]

( )2

البقـرةة واتــة ( :وة ضاكـــة بكـةن )ة هةروةهــا دةفةرمــوآ ...[ :ﯦ ﯧ
ﯨ)3( ]...واتة ( :وة قسةى ضاك لةطةأل خةلَكى بكةن )...ة بـةئم لـة بـوارى
رووبةرِووبوون ـةوةدا دةفــةرموآ ...[ :ﭙ ﭚ ﭛﭜ )4( ]..واتــة( :بــا –
دوذمنانتان -ةبرييتان ثيَوة ببينن )...ة كةواتة :هةر شتةء لة كـاتى خؤيـداة وةك
كوردةواريى دةلَيَن( :كةنطرء ماست بة وةختى خؤى)ة واتـة :هةر شيَواةة لة كاتى
خؤيدا.
وة خواى بةرةء مـةةن ئـاوا ثيَناسـةى ئؤممـةتى ئيسـالم دةكـاتة دةفـةرموآ:
[ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ)5( ]...واتــة( :وة ئــاوا
ئيَوةمان طيَرِاوة بة كؤمةلَيَكى مياجنيى()6ة تاوةكو ببنـة شـايةد بةسـةر خةلَكـةوة
)...ة ثيَغةمبـــةر  وشــةى (وَسَــطْ)ى بــة (عَـــدْلْ) تةفســريكردووة( :وَالوَسَــطُ

1
2
3
4
5

الفتح٢٩ :
البقـرة١٩٥ :
البقـرة٨٣ :
التوبة١٢٣ :
البقرة١٤٣ :

( )6وَسَـطْ ) واتة :باشاينة ياخود خةتى نيَوةرِاستة نة بةمـالدا دةدةن نة بةو داة نة تيَـدةثةرِيَنن نة كـورتى
ديَنن.
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ال َـدْلُ)()1ة دةفةرموآ( :وَسَطْ) واتة( :عَدْلْ :دادطةر)ة (عَـدْلْ)يـش لـة (تَ َـا ُل)ةوة
هاتووة ة واتة :هاوسـةن ة نـة تيَدةثـة ِريَننء نـة كـورتى ديَـننة خـةتى نيَوةرِاسـت
دةطرنة نة بة راستداء نة بة ضةثدا نادةن.

( )1عَ ْن أَبِ سَـ ِيدٍ قَالَ :قَـالَ رَسُولُ ا ِ ْ ُ :د ًعـى نُوحٌو فَيُقَالُ :هَ ْل بَلّ ْغتَ؟ فَيَقُولُ :نَ َ ْمو فَيُ ْدعَى قَ ْولُـهُو فَيُقَـالُ:
هَ ْل بَلّغَ ُ ْم؟ فَيَقُولُونَ :لَا أَتَانَا لِ ْن نَيِ رٍ وَلَا أَتَانَا لِ ْن أَحَ ٍدو فَيَقُـولُ :لَـ ْن شُـهُو ُكَ؟ فَيَقُـو ُل :لُحَمـ ٌد وَأُلتُـهُو قَـالَ:

شهَدُونَ أَنـهُ قَـ ْد بَلّـَُو فَـيَلِكَ قَـ ْولُ ا ِ[ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
فَيُ ْؤتَى بِ ُ ْم تَ ْ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ...ﮛ] البقـرةو وَالْوَسَطُ :ال َ ْدلُ) رواه التـرليي )2961( :واللف لـهو وابـن
لاجه)4284( :و قال التـرليي :حمن َحيحو وَححه األلبـان .
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بنةمـاى هـةذدةيةم
جةختكـردنةوة لةسـةر هيَنـانةديى ئاماجنـة
شـةرعيـية باآلكان و خؤثاراسـنت لة
سـةرطةرمبوون
بة مةسـةلة الوةكـييةكانةوة
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بنةمـاى هـةذدةيةم
جةختكردنةوة لةسةر هيَنانةديى ئاماجنة شةرعيية باآلكان و خؤثاراسـنت لة
سـةرطةرمبوون بة مةسـةلة الوةكـييةكانةوة:
َى ئيسمممزيى لممة قؤناغممةدا ،جممةخت لةسممةر هيَنانممةد ئازا ممة
كؤزممةل
نةرعيية باميةكان (حتقيقْاألهاافْالشطعي ْالعليا دةكاتمةوةو ،خمؤى لمة
طريوطرفتممممممة طيممممممكةو الوةكييممممممةكان دةامممممماريَزآء ،زيمممممماتر سممممممةرطةرزى
امممممةروةردةكردنى بنك ةيمممممةكى ئيسممممممزيت اتمممممةو و دازمممممةزراوو ،بةرضممممماو
َمطمممما دةبمممآ بمممة راسمممتييةكانى ئيسمممم ء،
َكء كؤزةل
روونكردنمممةوةى خمممةل
َمطممممماو قممممةوارةى
ئازادةكمممماريىء زةزينةسممممازيى بممممؤ هيَنانةكايممممةى كؤزةل
ئيسمزيى.
نمايانى باسيشمة كة فةرزانرِةوايةتيى خواى بةرز (حاكمي ْاهللْتعال ل ْ
كممممة بةنمم ميَكة لممممة اةروةردطممممماريَتيىء اةرستمممممراويَتيى خمممموا (ربوبيمممممة ا
َمطمممادا
ألوهيت تممةنيا كاتيَممك وةك ايَويسممت لممة ذيممانء طمموزةرانى كؤزةل
بةرجةسمتة دةبآ ،كمة بةرنازمة (ش طيع ْ ةكمةى لمة همةزوو بموارو اليةنمةكانى
ذيانياندا ايمادةبكةن ،وةك:
 -1خواى ةانـاى ثـةنهانء ئاشــكرا (رـال راللـة) فةرموويــةتى[ :ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑﮒ] النحل ،واتة( :وة بةرِاستى لة هةموو كؤمةلَــطايةكدا
رةو انةكراويَك ان ناردوةة ث َي ان طوتـوة ثيَيـان بلَـآ كـة :تـةنيا خـوا بثةرسـ
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(رال راللة)و خؤتان لة تاغووت دووربطرنة را هةيانبووة خواى بـةرة و مـةةن
ريَن ايى كردوةو هةشيانبووة طومرِايى بةسةردا ضةسـثيوةة بـة ةةويـدا بـرِ نء
سةرنج بـدةن سـةرةجنامى بـة در دانـةران ضـؤن بـووة)ة واتـة :ئةوانـةى كـة
ثيَغةمبةرانى خوا عليهم الصالة والمالم يان بة در داناوة.
 -2هةروةها خواى بةرة و مةةن فةرموويـةتى[ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ] البقـرة .واتة( :تؤبزيى كردن لـة ئايينـدا نيـةة
رآى راســـتء رآى ضـــةوت  -يـــاخود ســـةر راســـتيىء ســـةرطةردانيى -ة
ليَكجيابوونةتةوةة را هـةر كةسـيَك كـوفر بـة تـاغووت بكـاتء ئي ـان بـة خـوا
بيَـنآة ئةوة دةستى بة قولَـ ةى هةرة ثتةو و قــاميةوة طرتوةة كة ثضرِانى بـؤ
نيـةة وة خوا بيسـةرى ةانـاية).
 -3هــةروةها خــواى بــةرة و مــةةن فةرموويــةتى ...[ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ]
وســف .لةســةر ةمــانى (يوســف) (عليــة الســالم) دةفــةرموآ ...( :بيَطومــان
حوكم( )1تةنيا هى خوايةة فةرمانى كردوة كـة رطـة لـةو نةثةرسـ ة  -يـانى:
تةنيا ئةو بثةرس  -ئا ئةوةية ئاييـنء بةرنـامةى ريَكء راسـتة بـةئم ة ربـةى
خةلَـكى ناةانن).

 )1حوكم بة ماناى بةرنامةدانان.
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 -4وة هةروةها خواى بةرة و مـةةن فةرموويـةتى[ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ] الشــــورى ،واتــــة{ :يــــان ئايــــا ضــــةند
هاوبةش ـيَكيان هــةن كــة لــة ئــايني بةرنامةيــةكيان بــؤ دادةن ـيَنة (يــان ضــةند
ياسايةكيان بؤ دادةنيَن) كة خوا مؤلَـةتى ثيَنـةداوةة وة ئةطةر ئـةوة نةبووايـة
كــة خــوا برِيــارى يةكالييكردنــةوةى دواخســتوة بــؤ دوارِ ذة ئــةوة لةســةر ئــةو
هةلَويَســتة دادوةرييان لة نيَواندا دةكـراة وة بيَطومان ستةمكاران ئاةاريَكى بـة
ئيَشيان هةية (لة دوارِ ذدا)}.

روونكـردنةوة
يةكممممة  :بيَطوزمممان ريزبةنم مد (ترتيمممب كردنمممى ئازا مممة نمممةرعييةكان
بةايَى بارودشث ء هةلوزةرجة جياوازةكان ء بمةطويَرةى طرنطمى ء بايمةث ء
َيى ء
ئةولةويةتيان ،نتيَكى روون ء بآ ضةندءضوونة ،همة لمة رووى عمةق)
هة لة رووى نمةرعييةوة:
بــةلَآ بــة دلَنياييــةوة ئاماجنــة شــةرعييةكان هــةموويان لــة يــةك ئاســتدا نــنية
طرنطايان هةيةوة طرنطيان هةيةة طةورةتريان هةيةوة طةورةيان هةيةء خوارتريـان
هةيةة ديارة هـي عـاق َليَكيش ناضـآ هـةتا طـرنطا لـةوآ بـآة خـؤى بـة طرنطـةوة
ســةرقاأل بكــاتة وة وةك كــوردةواريى دةلَــيَن ( :هــي كــةس بــؤ دةستةســرِيَك
قةيسةرييةك بـة سـووتان نـادا)! ئةمـة شـتيَكة هـةم بةلَطـة شـةرعييةكان (نَقْــلْ)
دة لةتى لةسةر دةكةنء هـةم عةقلَيشة كة هةلَبةتة هةنديَك رار شتيَك كة عـةق
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دة لةتى لةسةر بكاتة شةريعةت دةقى لةسةر ناهيَنـآة ضـونكة حةوالَـةى عـةقلَى
دةكاتة بؤ ويَنــة :خـواى بـةرة و مـةةن بـة خـةلَكى نافـةرموآ :دةسـتى خؤتـان
مةخةنة نيَو ئاطرة وة بة خةلَكى نافةرموآ :خؤتان لـة شـويَنى ة ر بلَنـدةوة فـرِآ
مةدةنة خوارآ ضونكة بة عةق ديارة كة خراثةء ةيـانى هةيـةة بـةلَكو وةك بنـةما
(لبدأ)يَكى طشتى دةفةرموآ ...[ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ )1( ]...واتـة ...( :وة
بةدةســتى خؤتــان خــؤ مةفــةوتيَنن )...ة بــةئم روونكردنــةوةى وردةكارييــةكان
(جزئيات)ى ئةو بةدةستى خؤ خؤ فةوتاندنةة بؤ عةق ليَدةطةرِآ.
ليَرةدا بةلَـطةيةك لة سوننةتى ثيَغةمبةر  لةوبارةوة بة نــ وونة ديَنينـةوةة
كة ئاماجنة شةرعييةكان ريـزبةندييان تيَدا هةيةوة هةموويان لة يةك ئاستدا نـنيءة
ثيَويستة كامةيان طرنطاة ئةويان ثيَشبخرآة ئةميش ئةو فةرموودةية{ :عَـنِ ابْـنِ
عَباسٍ رَاِ َ ا ُ عَ ْنهُمَا أَن رَسُولَ اللهِ  لَما بَ َثَ ُل َاذا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ :إِنـكَ تَقْـدَمُ
عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍو فَلْيَ ُنْ أَولَ لَا تَدْعُوهُمْ إِلَ ْيهِ عِبَا َةُ اللهِ (جل جاللة)و فَإِذَا عَرَفُوا
اللهَ فَأَ ْخبِرْهُمْ أَن اللهَ فَرَضَ عَلَ ْيهِمْ خَمْـسَ ََـلَوَاتٍ فِـى َـ ْولِهِمْ وَلَيْلَـتِهِمْو فَـإِذَا فَ َلُـوا
فَأَ ْخبِرْهُمْ أَن اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَ ْيهِمْ زَكَاةً ُت ْؤخَيُ لِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُـرَ ُّ عَلَـى فُقَـرَائِهِمْو فَـإِذَا
أَطَاعُوا بِهَا فَ ُخيْ لِ ْنهُمْ وَتَوَق كَرَائِمَ أَ ْلوَالِهِمْ) ()2واتة( :عةبدولَآلى كورِى عـةبباس خـوا
لة خؤىء بابى راةى بآة دةطيَرِيَتــةوة كـة ثيَغــةمبةر  كاتيَـك موعـاةى كـورِى
رةبـةلدةنيَرآ بؤ يةمةن ثآى دةفةرموآ :تؤ دةضيتـة ى كةسـانيَك كـة خـاوةن
كتيَـنبة با يةكةمني شتيَك كة تؤ ئةوانى بؤ بان دةكـةىة بريتى بآ لة ثةرســتنى
خواى ةالَـى خـاوةن شكـؤ (رـال راللـة)  -خواثةرســتيى -ة رـا ئةطــةر خـواى
بــةرة و مــةةن يــان ناســىة هةوالَيـــان ثيَبــدة كــة خــواى بــةرة و مــةةن لــة شــةوء
 )1البقرة١٩٥ :
 )2البخاري)1458( :و ولملم )31( :واللف له.
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ر ذيَكياندا ثيَنج نويَذى لةسـةر فـةرِةكردوونة رـا ئةطـةر ئـةوةيان كـردة هـةوالَيان
ثيَبدة كة خواى بةرة و مةةن ةةكاتى لةسةر فةرِةكردوونة لـة دةولَةمةنـدةكانيان
وةردةطريآء بؤ هةذارء نةدارةكانيان سةر دةكرآة ئينجا ئةطـةر فةرمانبـةرييان
كردة بؤ ئةوة ليَيـان وةربطرةء خؤت بثاريَزة لةو رؤرة ماألء سامانةيان كة ة ر
لة يان خؤشةويسـتة.
كةواتة :ثيَويستة ريزبةنديى لة ئاماجنةكاااندا هـةبآة بؤيـة ئيَ ـة طوتوومانـة:
كؤمةلَى ئيسالميى دةبآ لةم قؤناغةدا رةخت بكاتةوة لةسـةر هيَنانـةدى ئاماجنـة
شةرعيية بائيةكان.
دووة  :اممممممةروةردةكردنى بنكةيممممممةكى ئيسمممممممزيى اتممممممةو ء دازممممممةزراو،
َمطممممماكةزان بممممة راستييةكمممممانى
َك ء كؤزةل
بةرضمممماورِوونكردنةوةى خممممةل
ئيسمم  ،طرنطتمريء ئازا ى ئة قؤناغمةن:
بةلَـآ من ثيَ وايـة ئةم دوو ئاماجنةة هةموو كارء ضـا كييةكانى ديكـةء هـةموو
وردة ئاماجنةكانى ديكـة لـةخؤ دةطـرنة ضـونكة بـةبآ ئـةو دوو كـارة ةةمينـة بـؤ
ثاكساةيىء ضاكساةيى كؤمةلَطا نارِةخسآ؟ ئايا هةتا كؤمةلَيَكى ثةروةردةكراو كـة
ئيسالمء ئي انء ئيحسان لة خؤياندا بةررةستة بكةنة كـة خـةلَك بيبينيَـتة بـةبآ
ئةوة وةك ثيَويست بانطةواةى ئيسالميى دةطاتة طـوآى خـةلَك؟ دةلَـيَني :نـةخيَرة
ضونكة بةرِاستى قسةي بةتةنيا برِشتى نييةة بةئم كاتيَك خةلَك كردةوة دةبينيَتة
ةمانى كردةوة ةمانيَكى ثةتيىء ثاراوة بؤ نـ وونة :باسى خؤثاراسـ لـة حـةرامء
شوبهةكان (الوَرْعْ) دةكةىة تؤ بة كردةوة لـة هةلَسـوكةوتتدا وا بـةة ئيــدي خـةلَك
دةةانآ وةر يانى ضى؟ خـاكيى بـوون يـانى ضـى؟ هـةروةها باسـى دادثـةروةريى
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(عدالـــة) دةكـــةىة باســى ســؤةء بــةةةيىءة خوورِةوشــتة بــةرةء روانــةكانءة
راستطؤيىءة دةستثاكيىء...هتـدة بةهةمان شيَوة لة خؤتياندا بةررةستة بكة.
كةواتـة :ثـةروةردةكردنى بنكةيـةكى ئيسـالميى ثتـةوء دامـةةراوة مةبةسـت ان
ثآى ئةوةية كة خةلَكيَكى مسولَ انى دامةةراو بنب بة رةطء ريشةة ئـةوة بناغـةى
كارء بانطةواةى ئيسـالمييةة ئـةوة يةك.
ثاشان هةر بةوةنـدة كـار تـةواونابآ كـة خـةلَكيَكى بـا ء دانسـتةء بـذاردة
ثةروةردة بكريَنء باربهيَندريَنة بةلَكو ثيَويستة هاوكات لةطةأل ئةوةشدا كار بكةين
لةسـةر بةرضــاو روون كردنـةوةى خــةلَكء كؤمــةلَطاة بةرضـاويان روونبكةينــةوة بــة
راستييةكانى ئيسالم؟ ضـونكة ئـةو كؤمةلَـة ئيســالميية بــذاردة ثـةروةردةكراوةة
ثيَويســتى بــة كــة ء هــةواء فةةايــةك هةيــة تيَيــدا ئــيش بكــاتة كــة ئــةو فــةةاء
كة ءهةواية ئةوةية ئةو خةلَكء رـةماوةرةة بةرضـاويان روون بـآء بـزانن ئـةو
كؤمةلَة كيَنء ضييان دةوآ؟ ئةو راستييانةى ئيسالم ضـنية كـة ئةوانـة دةيانـةوآ
خةلَكيان بؤ بان بكةنءة لةسةريان ثةروةردةيان بكةن؟
بيَطومان طرنطاينء طةورةترين بناغة كة دةبـآ بنكــةيةكى ئيســالميى لةسـةر
ثةروةردة بكرآة طةورةترين راستييش كة دةبآ بةرضاوى كؤمـةلَطاى ثـآ ر شــن
بكريَتـةوةة بريتيية لة خـوا بةيـةكطرتن (رـال راللـة)ء خـؤ لـة طـاغوت دوورطـرتن
(توحيد ا واجتنـاب الطاغوت)ة وةك خواى بـةرة و مـةةن فةرموويـةتى[ :ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ...ﮒ] النحــــــلة
سةرنج بدةن نةمطوتوة :خوا بة يةك ةانـني (رـال راللـة)ة ضـونكة (تَوْحِيـدْ) واتـة:
خوا بةيـةكطرتن (رـال راللـة) ة واتــة :تـؤ بـة كردةوةيـةك كـة لـة عةقــ ء دلَـةوة
سةرضاوة دةطرآءة بة ةمان تةعبيـرى لـآ دةكرآة بةئم بـة كـردةوة بةررةسـتة
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دةكــرآة بيســةمليَنى كــة خــواى ثــةروةردطار (رــال راللــة) وةك ضــؤن تاكــة
بةديهيَنـةرء تاكة خـاوةنء تاكة ثةروةردطارةة تاكة ثةرسااويشـتة.
ئاةايةتيـى ئةوة نيية تؤ خواى بةرة و مةةن بة تاكة بةديهيَنـةر بزانىة ضـونكة
هاوبة

بؤ خوا دانةرةكان (الــ شركني)يش هـةروابوونة وةك خـواى ثـةروةردطار

(رــال راللــة) دةفــةرموآ[ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ  )1( ]..واتــة( :وة
ئةطةر ليَيان بثرسى :كآ بةديهيَنـاون؟ بيَطومان دةلَيَن :خـواى بـةرةء مـةةن )...ة
بةئم ئةوةى طرنطة ئةوةية كة خواى بةرة و مةةن بة تاكة ثةرسااو بطرينء تاكة
ثةرسااومان بآ وة تاكة ةاتيَك بآ كة عيبادةتى بؤ دةكةينء دةيثةرستني.
هةر كؤمةلَطايةكة هةر كؤمةلَة خةلَكيَك بة دريَذايى ميَـذوو خـواى بـةرة و مـةةن
رةوانةكراويَكى تيَدا ناردوونة ثيَـريِاطةياندوة كة ئةوة بة خةلَكةكة رابطةيةنآة هةر
بؤية

خـواى ثـةروةردطار (رـال راللـة) دةفـةرموآ[ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ )2( ].تـــاغووت كيَيـــة؟ هةنـــديَك لـــة
تويَــذةرةوانى قورئــان وةك ئــةبو رةع ــةرى تةبــةريى رةمحــةتى خــواى ىلَ بــآة
طوتوويانة( :تـاغووت :هةموو ثةرسااويَكة رطة لة خوا)
بــةئم ئةطــةر تةماشــاى ئايــةتى ذمــارة ()257ى ســوورةتى (البقـــرة) بكــةينة
دةبيــنني خــواى ثــةروةردطار (رــال راللــة) دةفــةرموآ[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ]...ة واتـة( :خواى بـةرة و مـةةن د سـتى ئي اندارانـة لـة
1

الزخرف٨٧ :
 )2النحل٣٦ :
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تاريكاييان دةريانديَنآ بؤ ر شنايىة وة ئةوانةى بيَـربِوان تاغووتـةكان د سـتياننة
دةريانديَنن لة رووناكاييةوة بـةرةو تاريكـايى يـةكان  .)...كةواتـة :تـاغووت ةيـاتر
كةسةكان دةطريَتةوة ضونكة ئريادةى هةيةء شت دةكاتة خـةلَك دةطواةيَتـةوة لـة
رووناكييةوة بؤ تاريكايى يـةكانة بـةئم ديـارة دارء بـةردء مـان ء خـؤرة كـردةوة
(فِ ْـلْ)يان ثالَنـادريَتـة .
س ميَية  :فةرزانرِةوايةتيمممى خمموا (حاكمي ْاهلل (جممج جالل بةن ميَك ء
لمقيَكممممة لممممة اةروةردطمممماريَتيى ء اةرسمتمممممراويَتيى خمممواى بممممةرز و زممممةزن ،
فةرزانرِةوايممةتيى خمموا (ج ْجالل لممة ذيمممانى زرشظمممدا لممة ايمممادةكردنى
نمةريعةت ء ئايينمةكمةيمدا بةرجةستة دةبآ:
حاكم بوونى خـواى بـةرة و مـةةن ء فـةرمانرِةوا بـوونى خـواى بـةرة و مـةةن ة
يانى :بةرنامةدانةر (لـشَـرِّعْ) بوونى خـواى بـةرة و مـةةن ة نـةك حـوك رِان بـوونى
خواى بةرة و مةةن ة كة ئةوة مر ظةكانن حوكم دةطـيَرِنة بةئم حاكم بوونى خواى
بةرة و مةةن بة ماناى بةرنامةدانةر بوونى خواى ثةروةردطـار (رال راللة)ة ئـةوة
بةشيَكة لة ثةروةردطاريَتيىء ثةرسااويَتـيى خواى بةرة و مةةن .
واتة :مادام خواى بةرة و مةةن تةنيـا ثةروةردطار بآة دةبآ هةر ئةويش حاكم
بآء هةر ئةويش بةرنامة دابنآة ضونكة ثةروةردطـار بوونى خواى بةرة و مةةن لة
ذيــانى بةشــةرداة لــةوةدا بةررةس ـتة دةبــآ كــة بةرنامــةيان بــؤ دابنــآء حــةئألء
حةراميان بؤ ديارى بكاتء ضاكةء خراثةيان بؤ ديارى بكاتة ب ـةرموآ :وا بكـةنء
وا مةكةنة ضونكة ثـةروةردطار ةاتيَكـة كـة خـةلَك ثـةروةردة دةكـاتء مشـووريان
دةخواء سةرثةرشتييان دةكاتء بةخيَويان دةكاتء ضاكةء خراثـةيان فيَردةكـاتة
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را دةبآ لة ميانةى بةرنامـةدانانداة ئـةو ثةروةردطاريَتيــيةى خـواى بـةرةء مـةةن
بةررةستةبآ.
رــا فةرمانرِةوايــةتيى خــواى ثــةروةردطار (رــال راللــة) بــة مانــاى شــةريعةتء
بةرنامةدانانىة بةشيَكء لتيَكة لـة ثـةروةردطاريَتيىء ثةرسـااويَتيى خـواى بـةرة و
مةةن ة وة فةرمانرِةوايةتيى خواى ثةروةردطاريش (رال راللة) لة ذيانى مر ظدا لة
ثيادةكردنى ئاينيء شةريعةتةكةيدا بةررةستة دةبآة ئيَ ة ض كاتيَك خواى بـةرة و
مــةةن بــة فــةرمانرِةوا (حــاكم)ى خؤمــان دةطــرين؟ كاتيَــك كــة ثابةنــد بــني بــة
شـــةريعةتةكةيةوةة بةلَطـــةاان لةســةر ئــةوة ئةوةيـــة كــة خــواى بــةرةء مــةةن
لةسـةر ةمانى يوسف (علية السالم) كة لةطةأل دوو هـاوةلَة ةيندانييـةكةيدا وتوويَـذ
دةكـــاتة فةرموويـــةتى[ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷﭸﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ]( )1يوسف (علية السالم) دةيانـدويَنآء دةلَـآ:
(ئةى دوو هاوةلَة ةيندانييـةكةم! ئايا ضةند سةروةرء ثـةروةردطاريَكى ثةرتـةواةة
باشانة ياخود خواى تاكى ملثيَكةضكةر؟ ئيَوة هي ناثةرس  -لـة ريـاتي خـوا
 رطة لة ضةند ناويَك كة خؤتانء بابء باثريانتان ناوتانناون  -ئةو ثةرسـااوانة خوا هي بةلَطةى لةسةر نةناردوونة خوارآة حوكم تةنيا هـى خوايـةء هـةر ئـةودةبآ حاكم بآة فةرمانى كردووة كة تةنيا ئةو بثةرسـ ة ئـا ئـةوة دينـى راسـتةة
بةئم ة ربةى خةلَكى ناةانن).
1

وسف٤٠ :
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ئايــا ئينســان دةبــآ كــآ بكـــاتة ثــةروةردطارى خــؤى؟ خــواى تــاكى خــاوةن
دةسةئتء بائدةست (رال راللة) كة مال بـة غـةيرى خـؤى كـةض دةكـات؟ يـاخود
ضةند ثةروةردطارء ضةند سةيدء سةروةريَكى ثةرتةواةةء ليَك رياة بـةلَكو ة ررـار
ثيَكةوة دذء ناكؤكيش؟! كاميان باشاة؟ ضونكة ثةرسااواني غةيري خواى بـةرة
و مةةن ناوى بآ نيَوةرِ كن؟ هةلَبةتـة ميسـرِييةكان ضـةندان رـؤرة ثةرسـااويان
هــةبوونة كــة بــة ثــةروةردطاريان ةانيــونة رــا ئايــا هــي كــام لةوانــة ثةرســااوء
ثةروةردطار بوون؟ نةخيَرة كةواتة :ناوى بآ نيَوةرِ كنة بةلَآ نيَوةرِ كيَكيان هةيةة
بةئم نةك وةك ئـةو ناوةى كة ليَيان نراوةة بؤ نـ وونة :يةكيَك ناوى مامؤسـتا يـان
ةانـايةة ديارة ئةطـةر مامؤستاء ةانا نةبووة دةميَنيَتـةوة نـاوى بـآ نيَـوةرِ كة ئـةو
ثةرسااوانة بـةلَآ نيَوة ِر كيَكيـان هةيــةة بـةئم نـةك ئـةو نيَوة ِر كـةى كـة ئـةوان
مةبةستيان بووة وة لـة دألء ميَشـكياندا هـةبووةة بـةلَكو ئـةوةى لـة دألء ميَشـكي
ئةواندا هةبووةء ئةوةى لة واقيعدا هةبووةة دوو شتى ليَكجيـان.
كةواتة :كةي تةنيا خواى بةرة و مةةن دةثةرسـتني؟ كاتيَـك ئـةو تـةنيا حـاكم
بآة وة ئايا دينى راست كامةية؟ ئةوةية كة تةنيا خواى بةرة و مـةةن بثةرسـتىة
كاتيَكيش تةنيا خـواى بـةرة و مـةةن دةثةرسـتى كـة تـةنيا خـواى بـةرة و مـةةن
فةرمانرِةوات بآء بةرنامـةء شـةريعةتء ريَباةت بؤ دابنآ.
هةروةها خواى بـةرة و مـةةن فةرموويـةتى[ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ]

()1

1

الشورى٢١ :
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ئينجــا بــؤ دةرخســتنى تيَكهةلَكيَشــيى لــةنيَوان ضــةمكء واتــاى هــةركام لــة:
ثــــةروةردطاريَتيىء ثةرســــااويَتيىء فــــةرمانرِةواييَتيى (الربوبيــــة واأللوهيــــة
واحلاكمية)ى خواى تاكء ثاك (رـال راللـة)ة وة سـةملاندنى ئـةوة كـة هةركةسـيَك
بةرنامةى ذيانء حةئألء حةرام لة غةيرى خواى بآ ويَنـة (رـال راللـة) وةربطـرآة
ماناى واية ئةو كةسـةى ثةرسـتوةء بـة ثـةروةردطارء ثةرسـااوى خـؤى داينـاوةة
بةرِاستى ة ر رآى سةرنج لـآ دانء هةلَوةستة لةبةردةمدا كردنة{ :عَنْ عَـدِيِّ بْـنِ
حَاتِمٍ و أَنهُ لَما بَلَغَـتْهُ َعْوَةُ رَسُولِ ا ِ  فَـر إِلَى الشامِو وَكَانَ قَـدْ تَنَصـرَ فِـ
اجلَاهِلِيـةِو فَ ُأسِرَتْ ُأخْتُـهُ وَجَمَاعَـةٌ لِـنْ قَوْلِـهِو ثُـم لَـن رَسُـولُ ا ِ  عَلَـى ُأخْـتِــهِ
وَأَعْطَاهَاو فَرَجَ َتْ إِلَى أَخِيهَـا فَرَغِبَتْـهُ فِ اإلِسْالمِ وَفِ القُدُومِ عَلَى رَسُـولِ ا ِ و
ي الـمَدِ نَةَ وَكَانَ رَئِيمًـا فِـ قَوْلِـهِ طَــ ْءْ وَأَبُـوهُ حَـاتِمُ الطِــائِ ُّ الــمَشْهُورِ
فَقَدِمَ عَدِ ٌّ
ي ََـلِيبٌ
بِالْ َرَمِو فَتَحَـدثَ الناسُ بِقُدُولِـهِ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ ا ِ  وَفِ عُنُـقِ عَـدِ ّ
لِنْ فِضـ ٍة وَهُـوَ َقْـرَأُ هَـيِهِ اآل َـةَ :ﮋﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ  ...ﮊ ()1قال :فقلت :إِنهُمْ لَمْ َ ْبُدُوهُمْ .فَقَالَ :بَلَـىو إِنهُـمْ حَرلُـوا عَلَـيْهِمُ
احلَاللَ وَأَحَُّلوا لَهُمُ احلَرَامَ فَاْتبَ ُوهُمْ .فَيَلِكَ عِبَا َتُهُمْ إِ اهُمْ .وَقَـالَ رَسُـولُ ا ِ َ :ـا
ي لَا تَقُولُ أَُفِ ُّركَ أَنْ ُقَالُ أَ ُ أَكْبَرُ؟ فَهَـلْ تَ ْلَـمُ شَـيْئًا أَكْبَـرَ لِـنَ ا ِ؟ لَـا ُفِـ ُّركَ؟
عَدِ ّ
أَُفِ ُّركَ أَنْ ُقَالُ ال إِلهَ إِلِا ا ُ؟ فَهَلْ تَ ْلَمُ إِلـهاً غَيْرَ ا ِ؟ ثُـم َعَـاهُ إِلَـى اإلِسْـالمِ فَأَسْـلَمَ
فَشَهِدَ شَهَا َةَ احلَ ِّق .قَالَ فَلَقَدْ رَأَ ْـتُ وَجْهَـهُ اسْتَبْشَـرَو ثُـم قَـالَ :إِن اليَهُـو َ لَغْضُـوبٌ
عَلَيْهِمْو وَالنصَارَى اَالُّونَ}( )2واتـة{ :عـةديى كـورِى حاتـةمى تـائيى  -خـوا ليَـى
رِاةى بآ -دةطيَرِيَتةوةة كة كاتيَـك بانطـةواةى ثيَغةمبـةرى خـوا ى ثيَطةيشـت
 1التوبة ٣١ :
 )2رواه أحـمد والرتليي وابن جر ر لن طرقو الـمصباح الـمنري يف تهي ب تفمري ابن كثيـرو ص563( :و )564و
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رِايكـــرد بـــؤ شـــامة وة ثيَشـــايش لـــة ســـةردةمى نةفاييـــدا ببـــووة نةســرِانيىة
راخوشكةكةىء كؤمةلَيَك لة هؤةةكةى بةديال طريانة دوايى ثيَغةمبـةرى خـوا 
ضاكةى لةطـةأل خوشـكةكةى كـردو بـةخؤرِايى ئـاةادى كـردو خةئتيشـى كـردة رـا
خوشكةكةى ضووةوة بؤ ى عـةديىء ئـةوةى بةسـةرى هـاتووة بـؤى بـاس كـردو
هانيـدا كـة بضـيَتة خزمـةت ثيَغةمبـةرى خـوا و مسـولَ ان بـآة عـةدييش هاتــة
مةدينةة لةو كاتةشدا سةر كى هؤةى (طَـ ْءْ) بـووةو بابيشـي – حاتـةمى تـائيى-
ناودار بووة بـة سـةخاوةتء بةخشـندةيىة خـةلَك باسـى هـاتنى عـةديى دةكـةنة
عةديى دةضيَتة خزمةت ثيَغةمبةر و خاضيَكى ةيـوى لـة طةردةنـدا دةبـآة رـا
ثيَغةمبــةر  ئــةم ئايةتــةى خويَنــدةوة (كــة واتاكــةى ئةمةيــة)- :روولةكــةو
نةصرِانييةكان -ةاناو قةشـةو طؤشـةطريةكانى خؤيانيـان لـةرياتى خـواى بـةرة و
مةةن يان لةطةأل خواى بةرة و مةةن دا كردن بة ثةرسااوى خؤيانة وة مةسـيحى
كــورِى مةريةميشــيان كــردة ثةرســااوى خؤيــانة فةرمانيشــيان ثــآ نــةكرابوو كــة
هيضكةس بثةرس رطة لة يةك ثةرسااو كة خواية (رال راللة)ة بيَجطة لـةو هـي
ثةرسااو ننية ثاكيى بؤوى لةوةى كة دةيكةنة هاوبةشى– .عةديى دةلَآ -طـومت:
ئةوان نةياندةثةرسـ ة فـةرمووى :بـا دةيانثةرسـ ة ئـةوان –ةانـاو رِةبةنـةكان-
حــةئلَيان ىلَ قةدةغــة دةكــردنء قةدةغةكراوةكانيشــيان بــؤ حــةئأل دةكــردنء
ئةوانيش شويَنيان دةكةوتنة ئا ئةوة ثةرستنى ئةوان بوو بؤوانة ئنجا ثيَغةمبةرى
خوا  فةرمووى :ئةى عـةديى! ضـى دةلَـآى؟ ئايـا ئـةوة دوضـارى لـة ئيسـالم
رِاكردنء رِةتاندنى كردووى كـة بطـوترآ :خـواى بـةرة و مـةةن لـة هـةموو شـتيَك
طةورةترة؟ ئايا هي شتيَكت ثآ شك دآ كة لة خواى بةرة و مةةن طةورةتربآ) ؟
ض شــتيَك ناضــارى رِاكردنــى كــردووى؟ ئايــا ئــةوة دوضــارى رِاكردنــى كــردووى كــة
بطوترآ :هي ثةرسااو نني بيَجطة لة خواى بةرة و مةةن ؟ ئايا بيَجطة لـةوى هـي
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ثةرسااوي ديكة دةةانى؟ ثاشان ثيَغةمبةر  بانطى كـرد بـؤ ئيسـالمء ئـةويش
مسـولَ ان بووء شـايةتـ انى حةقى هيَنـاة  -عـةديى  -دةلَآ :رِووى موبارةكــــى
 ثيَغةمبــةر  -م بينــى طةشــايةوةة دوايــى  -ثيَغةمبـــةر  - فــةرمووى:روولةكةكان غةةةب ليَطيـراونء نةصرِانييةكانيش طومرِاو سةرطةردانن).
ديـــارة "عـــةديي كــورِى حاتــةمى تــائيي" وةك ة ربــةى خــةلَكى مســولَ انى
ئيَسـتا بة شيَوةيةك لة ضةمكى ثةرس حالَي بووةة كة باباي ثةرسااو حةتــ ةن
دةبــآ ســةردةء ركــووعى بــؤ بــةرىة نةيــدةةانى كــة ســةردةء ركــوو دةرب ـرِى
راســتييةكى طـةورةترة لة سـةردةء ركوو ة كـة بريتييـة لةوثــةرِى ملـكــةضيىء
خؤ بة كةم ةانـنيء خؤ ثآ بضـووك بوون لة بةرانبـةر خـواى بـةرة و مـةةن داة رـا
ديـارة ئةوثـةرِى خؤ بة بضــووك ةاننيء ئةوثـةرِى بة طـةورة ةانيـنى خواى بـةرة و
مةةن ة بة ســةردةء ركـوو تـةعبريى ليَـدةكرآة بـةئم ســةردةء ركـوو بـردن
تةنهـا رووكارء نيشانةي ئـةو خـؤ ثـآ بضـووك بـوون وة خـواى بـةرة و مـةةن ثـآ
طةورة بوونء ثةرسـتنةن.
كةواتة :بؤمان دةركةوت كـة بـة حـاكم دانـانى هـةر كةسـيَكة ثةرسـاانى ئـةو
كةسةيةة را ئةطةر خواى بةرة و مةةن بـآة ئـةوة ثةرسـااوى حةقـةة وة ئةطـةر
بيَجطة لةويش بآة ئةوة ثةرسااويَكى بة ناحةقة.
كةواتة :بةرِاستى ثيَويسـتة ئةو خةلَكء ميللـةتةى خؤمــان ة ربـا

بزانـآ كـة

ئةو مةسةلةى عةلـ انييـةتة كة بيَجطـة لـة خـواى بـةرة و مـةةن بـة ثةرسـااو وة
بيَجطة لة دينى خواى بةرة و مةةن بة بةرنامة دادةنيَــن وة غـةيري خـواى بـةرة و
مةةن بةو يةنة دادةنيَن كة دةبآ ملكةضيى بؤ بكرآة ئةوة بةرِاستى دةرضـوونة
لة باةنةى ئيسالمة ئةطةر خةلَك تيَيبطـاة بةئم هى وا هةيــة هـةر بـة دواى هـةلَآلى
مام كويَخا كةوتوةء هي حالَى نييةة وة ئـةوة رةنطـة عــوةر بـة نةةانيــى (ال ــير
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باجلهل)ي بؤ بةبيانوو دابنـرآة هةتـا تيَدةطةيةنرآء دةرباة ببآة بةئم ئةوةى كـة
بــا دةةانــآ عةلـ انييـــةت عةلـــ انييةت يــانى بــآ دينـــايةتيىة كةواتــة :ضــؤن
دةطوجنيَ بلَـآ :بآ دينايةتييـم هةلَبذاردوةوة لةو شـةوة بلَـآ :مـن دينــم هةيــة!
(واتة :دين بةماناي – ئيسالم  -ئةطةرنا سيكؤ ريزميش رؤرة دينـيَكة).
َمم ميَني :ايَويسممممتة ئازا ممممة بامكممممان بكريَنممممة جيَممممى
ضمممموارة  :كممممة دةل
طرنطينيَدانى زياتر ء خؤ بناريَزرآ لمة طيممروطرفتة الوةكيمى ء طيكمةكممان،
َمطممادا
َة ء كةزوكوورِييةكانى كؤزةل
زةبةست ان ئةوة نيية كة لة بةرانبةر هةل
دةسمتةوئةذنؤ دابنيشمني ء هيض نةكةيء!
كةواتة :لةو قسـةيةماندا مةبةستيَكى ديكةمان هةيـةة مةبةســت ان ئـةوة نييـة
كة ئيَ ة لة بةرانبةر هـةلَةء كةموكوورِييةكانى كؤمةلَطادا دةستةوئةذنؤ دابنيشـنية
ضونكة ثيَشـا بااـانكرد كـة فـةرمان بـة ضـاكةء ريَطريـى لـة خراثــةة ئـةركيَكى
طـــةورةى سةرشـــااانة! بـــةلَكو مةبةســـت ان ئةوةيـــة كـــة ســـةرطةرمبوون بـــة
ضارةسةركردنى طريوطرفتء نةهيَشـتنى طوناهــء خراثـةء دانء هةلَـةء ثةلَـةكانى
كؤمــةلَطاوةة هــةموو توانــاء وةةكااــان نــةخواء بيَ اطامــان نــةكا لــة ثاكســاةيىء
ضاكساةيى كردنى كؤمةلَطا لة بوارة ريشةيىء بنةرِةتييةكانداوة رآ نةدةين لةسةر
حيســابى ضارةســةرى كيَشــة طرنطةكانـــ انة بــة وردة طريوطرفتةكانــةوة ســةرقاأل
بكريَني!
ئةطـةرنا ئ َي ة نابآ سـةلبيى بـني لـة كؤمـةلَطاى خؤمانــداوة دةبـآ فـةرمان بـة
ضاكةء ريَطريى لة خراثة هةر هةبآة دةبآ رارآ خؤمان ضاك بكةينء لة سةرةتادا
خؤمــان برِاةيَنينـــةوة بـة وردء درشــتى ئــةو شــتانةى كــة شــةريعةت بــة ثةســندى
داناونة وة خؤمـان بـذار بكـةين لـة وردء درشـتى ئـةو شـتانةى كـة شـةريعةت بـة
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خراثى داناونء لةطـةأل كؤمـةلَطاء دةوروبةريشـدا خـةريك بـنية بـةئم ضـى بكةينـة
ئاماجنى يةكةمء ئامـاجنى دووةمء ئامـاجنى ســيَيةم؟ دةبـآ ريزبةنـديى دابنـيَنية
بـةثيَى ئــةوة كــة ثيَويســتى كؤمــةلَطاى ئيَ ــة ضــؤنة؟ وة بــةثيَى ئــةوة كــة لــة
شةريعةتدا ضؤن هاتووةة لة شةريعةتدا ض شتيَك ةياتر طرنطـى ثـآ دراوةة ئيَ ـة
طرنطى ةياتر بةوة بدةينة ئينجا هـى دوايـى ئينجـا هـى دوايـىة نـةك بـيَني لةسـةر
شــتيَكى بضــووك هةرايــةكى طــةورة بةرثـــا بكــةينء ئامــاجنى طــةورةمان هــةر
لةبريبضيَتـةوة.
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بنةمـاى نـؤزدةيـةم
مةيـدانى كار ى كؤمـةأل كوردسـتان و عيَراقة،
بةآلم هاوكاريكردنى مسـولَمـانان بةثيَى توانـا
لة هـةر جـيَيةك بن ،بةثيَويسـت دةزانني
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بنـةمـاى نؤزدةيـةم
مةيدانى كار و ضاالكيى ئيَستاى كؤمةأل كوردستان و عيَراقة،بةآلم هاوكاريكردنى
مسولَمانان بةثيَى توانا لةهةر جيَيةك بن ،بةثيَويست دةزانـني:
َى ئيسمزيى (هةريَ ى
هةرضةندة زةيدانى كار و ضاالكى ئيَستاى كؤزةل
كوردسممممتان بةتايبممممةتىء (عيَممممرِاَ ة بةطشممممتى ،بممممةم لةسممممةر بناغممممةى
َ انان لممة
برايممةتيىء دشسممتايةتيى ئي ممانيىء يممةك ئؤممممةت ب موونى زسممول
َ ان بمممة طشمممتىء
سةرتاسمممةرى دنيمممادا ،خمممؤى لمممة بةرانبمممةر طم مةالنى زسمممول
َمم مة ئيسممزييةكمم ممانياندا بممممة تايبمم ممةت ،بممممة بةرارسممممميار
كؤزممممة ء مجوجؤل
دةزانمممآء ،اشممممتطرتءء هاوكماريى كردنيممان بمةطويَرةى توانما بمة ايَويسممت
دةزانآء ،ديارة ئةويش لة بةرانبةردا هةزان زافى لةسمةر ئةوان همةية.
َةكردن (التقوقممممع لممممة جمممموغزى سممممنوورة
وة بيَطوزممممان خممممؤ كونممممم ةل
دةسممتكردةكانى ومتممانى ئيس مممزييداو ،طمموآ نممةدان بممة كيَش ممةو طرفممتء
َمممممةء كةزتةرخةزييممممةكى طمممممةورةية،
َ انان ،هةل
ئمممميَشء ذانممممةكانى زسمممممول
بةتايبمممةت لمممة ضممماثء رشذطمممارةدا كمممة دوذزمممءء ناحمممةزانيان يةكدةسمممتء
يةكدةنطء لة بةرانبةرياندا ،ضونكمة:
 -1خواى بـةرة و مـةةن فةرموويـةتى[ :ﯜ ﯝ ﯞ ...ﯧ] احلجـرات.
واتة( :بيَطـومان برِواداران بران).
 -2وة خــواى بةديهيَنــةر (رــال راللــة) فةرموويــةتى[ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ] األنبيـاءة واتة( :ئـا ئةمـة ئؤممـةتى
ئيَوةية يةك ئؤممةتةة وة من ثةروةردطارتابة تةنيا من بثةرس ).
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 -3هةروةها خواى ثـةروةردطار (رـال راللـة) فةرموويـةتى[ :ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ...ﮕ] آل عمرانة واتـة( :وة تيَكـرِا تونـد دةسـت بـة
ريَس انى خوا بطرن و ثةرتةواةة مةبن .)...
 -4وة ثيَغةمبةرى خوا  فةرموويةتى( :لَثَـلُ اْلمُـؤْلِنِنيَ فِـ تَـوَا ِّهِمْ وَتَـرَاحُمِهِمْ
َو َت َا ُط ِف ِه ْم َلثَـ ُل اْل َجمَـ ِد ِإذَا اشْـ َت َى ِلنْـ ُه ُعضْـ ٌو تَـدَاعَى لَـ ُه سَـا ِئ ُر اْل َجمَـ ِد بِالمـ َه ِر
وَالْحُمى) رواه البخاري)6011( :و ولملم)2586( :و واللفـ لـهو عـن الن مـان
بــن بشــري و واتــة( :ويَنــةى ب ـرِواداران لــة يةكــدى خؤشـويســـ ء بــةةةيى
بةيةكـداهـاتنةوةو هـاوسـؤةبوونيان لةطةأل يةكديداة وةك رةسـتةيةك وايـة كـة
ئةطـــةر ئةنـــداميَكى نةســـا بـــووة هـــةموو رةســـتة بةشـــداريى دةكـــات بـــة
شـةوخنوونيىء تا لـيَهـاتن).
 -5هةروةها ثيَغةمبةرى خوا  فةرموويةتى( :الـ ُممْلِمُونَ َدٌ عَلَى لَنْ سِوَا ُهمْ) رواه
ابــن لاجــه )2684( :واللفــ لــهو وأمحــد)6797( :و وقــال األلبــان وشــ يب
األرنـؤوطَ :ـحيح لغـريهو واتـة( :مســو َل انان يـةك دةسـ لـة بةرانبـةر غـةيرى
خؤيـاندا).

روونكردنـةوة
َ انان ء ايَكمةوة دشسمت ء خونمك ء
يةكة  :يةك ئؤممةتبوونى زسول
َطةنةويسمتةكانى ئيسممم :
برابوونيان ،يةكيَكمة لة نمتة ئانكرا ء بةل
واتـة ثيَويستى بة بةلَطة لةسةر هيَنـانةوة ناكاتة كة مسولَ انان هةموويان يةك
ئؤممةتء يةك كؤمةلَنءة ثيَكةوة خوشكء برانء د ستء ثشـتيوانى يةكـدينة وةك
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ئةو ئايةت و فةرموودانةى ثيَشا هيَنامانةوةة بؤيـة ثيَويســتة وريـاء هؤشـياربنيء
سةرطةرمبوونـ ان بة واقيعى كارء ضـا كى تيَــدا ئةجنــام دانــ انةوةة وامـان لــآ
نةكـا كة ئةو راسـتييةمان لةبـريبضـيَتـةوة يان كاأل بيَتـةوة.
ئةوة مةسةلةيةكى ة ر طرنطة كـة ئ َي ـة لـة واقيعـى كـارى ئيسـالميى خؤمانـدا
نةضينة قاو ء قةثيَلكى خؤمانةوةء سةرقاث لةسةر خؤمان داآـةينء ئاطامـان لـة
مسولَ انانى ديكةء ئيَشء ذانء موعاناتء طريوطرفتةكانيان نةميَنآءة لة خؤشـيىء
ناخؤشيياندا هي بةشداريى نةكةينة ضونكة ئةوة ثيَضةوانةى يةك ئؤممةت بـوونء
ثيَكةوة خوشكء براء د ستء ثشتيوانء نزيكبوونة.
دووة ( :واقيعيبوون زممان ئممةوة دةخمموازآ كممة هةلوزممةر ء بممارودشخى
تايبةتى كار ء ضاالكيى خؤزان كة هةريَ ى كوردستان بةتايبةتى ء عيَراقة
بةطشممتى ،زشر بممة ورديممى رةضمماو بكممةيء ء لةبةرضمماوبطريء ء بممة بيممانوو ء
ااساوى ئةوةوة كة ئؤممةتى ئيسممزى يمةك ئؤممةتمة ء جيهمانى ئيسممزى
َ انانة ،واقيعمممى تايبمممةتى خؤزمممان ء هةلوزةرجممممة
همممةزووى ومتمممى زسمممول
تايبةتييةكةى ناديدة نةطريء:
ئيَ ة ضؤن دةبينة خةلَكيَكى ئيسالميى واقيعيى؟ بـةوة كـة ئـةو هـةلء مةررـة
بابةتيىء تايبةتييانةى خؤمان لة هةريَ ى كوردستانء لـة عيَراقـدا بـا لةبةرضـاو
بطرينءة نةضني قى خؤمان لة قى حيـزبى موسلَ انانى توركيا ببةستنية يـاخود
مسولَ انانى ميسرة يان مسولَ انانى ئةفغانستانة يان مسـولَ انانى كشـ رية بـةلَكو
دةبــآ واقيعــى خؤمــان لةبةرضــاو بطــرينة ضــونكة( :الفتــوى لتلــف زلانًــا ول انًــا
وشـخصًا وعرفًـا وحاالً)ة واتة( :فةتوا بةثيَى كاتء شـويَنء كـةسء نـةريَتء هـةلء
مةرج دةطؤرِآ)ة ئينجا شيَوةى كاركردن كة لة فةتوا ة ر طرنطاةء وردةكاريى ة ر
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ةياترى دةوآءة طؤرِانى ة ر ةياترى بةسةردادآة هةلء مةررى كارء ضؤنيةتى كـار
ضؤن نابآ بطؤرِآ؟! لةبةرئةوة هةموو ئةوانةى كة باسى ئةوة دةكةن كة بؤ ويَنة:
دةبآ بزانني داخؤ حيزبـى دادء طةشـةثيَدان لـة توركيـا ضـييان كـردووةة ئيَ ـة
دةبآ كتومت وا بكةينة ئةوة هي نيـةء نةضـيَتة عةقلَتانـةوةة سـايى كردنـةوةى
خةلَك قةت بة هيضت ناطةيةنآة ضونكة هةلء مةررى ئةو ريايةة وة هةلء مةررى
ئيَ ة دة ساأل ثيَشا ريابووة لةوةى ئيَسـتاة بطـرة ئيَ ـة نـةك هـةر نـاتوانني وةك
ئيَستاى حيزبى دادء طةشةثيَدانى توركيا يان حيزبى دادء طةشـةثيَدانى مـةغريبة
يــان ئيَســتاى بزاظــى ئاشــتيى رــةةائريى (حركــة المــلم اجلزائــري)ة يــان كؤمــةلَى
ئيسالميى ثاكستان بكةينة بةلَكو نـاتوانني ئيَسـتا وةك هـى ثـاةدة سـاأل ثيَشـآى
خؤاان بكةينة وةك دة ساأل لةمةوثيَشى خؤاان بكةين! بؤية ثيَويستة بةثيَى
طؤرِانى هةلء مةرجء ذينطةكانة شيَواةء ئامرِاةةكانى كارمان بطؤرِين.
كةواتة :كاتيَك دةبني بة واقيعيـىء ثرِ بة ثيَستى ئةو واقيعة دةتـوانني هـةنطاو
بنيَنيء هةلَسوكةوتيَكى واقيعبينـانة ثرِ بة ثيَست لةطةأل دةوروبةرماندا بكةينة كـة
هةلء مةررى تايبةتيى خؤمان لةبةرضاو بطرينة وة بة بيانووء ثاسـاوى ئـةوة كـة
ئؤممةتى ئيسالميى يةك ئؤممةتةء خاكى ئيسـالميى هـةمووى وئتـى مسـولَ انانةة
واقيِء هةلء مـةررى تايبـةتيى خؤمـان ناديـدة نـةطرينة ئةطـةرنا دوايـى دةبينـة
شتيَكى سةيرة بةلَطةاان لةسةر ئةمـة ئةوةيـة كـة ثيَغةمبـةرى ثيَشـةوامان 
هةرضةندة خواى بةرة و مةةن بؤ تيَكرِاى بةشةرى ناردوةة بة دريَذايى ةةمـان بـؤ
هةموو ضا ء سةردةمةكان وة بة ثانايى ةةمني بؤ هةموو وئتء نةتةوةكانة بـةئم
ئةمة واى ليَنةكرد كة رةضاوى مةيدانى كارء ضـا كى تايبـةتيى خـؤى نـةكاتء لـة
هةر قؤناغةدا طوتاريَكى تايبةتى بؤى نـةبآة بـؤ اوونـة خـواى ثـةروةردطار (رـال
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راللــة) دةفــةرموآ[ :ﭿ ﮀ ﮁ]( )1واتــة( :وة خزمــة نزيكــةكانت
وريابكـةوة)ة ئايا دةطوجنـآ بطـوترآ :ثيَغةمبــةرى خـوا  ثيَغةمبـةرى هـةموو
مر ظـايةتييـــةء بــؤ هــةموو دنيــا هــاتووةة بؤيــة نابــآ هــةقى خزمــانى خــؤى هــةر
هـةبآءة دةبآ هةر بلَآ :ئةى خةلَكينـة! لـة هـةموو دنيــا؟! بيَطومـان نـاة بـةلَكو
دةبآ لة خزمانةوة دةستثيَبكاة تؤ رارآ هةتا خةلَكة نزيكـةكةت ليَـت تيَنةطــةنء
برِوات ثآ نةكةنة هى دوور ضؤن ليَت حالَى دةبن؟
هـةروةها خـواى بـةرةء مـةةن دةفـةرموآ[ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ )2(]..واتــة:
(ئةم قورئانة بريخةرةوةية بؤ خؤتء بـؤ طةلةكـةت )...ة لـة دواى هـؤة (عشيــرة)
ئينجا طةل (قـوم) دآ.
هةروةها خواى ثةروةردطار (رال راللة) دةفـةرموآ[ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ )3( ]...واتة( :بلَآ :ئـةى خـاوةن كتيَبـةكان! وةرن
بؤ –ثةيوةست بوون بة -وشةء بةرنامةيةك كـة بـؤ ئيَ ـةء ئيَـوة وةك يةكـة )...ة
واتة :وةرن بؤ خوا بةيةكطرتنة كةواتة :ثيَغةمبـةر  بـؤ ئـةهلى كيتـاب دوانـدن
(خطـاب)يَكى رياى هةبووةة وة بؤ هاوبة بؤ خوا دانةرةكان دواندنيَكى رياة بؤ
خزمان بة تايبةتة بؤ طـةل بـة تايبـةتة وة بـؤ تيَكـرِاى مر ظايـةتى بةطشـتىة بـة
شيَوةيةكى ديكة بووة.

1

الشـ راء٢١٤ :

2

الزخرف٤٤ :

3

آل عمران٦٤ :
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سميَية  :لممة نيَمموان جيهممانيبوون و ناوضممةييبووندا لممة رشذطممارةدا تممةنيا
لمممةرِووى عةقيممممدةيى ء فيكممممريى ء عاتيةييممممةوة ،يةكممممة ،ئةطمممةرنا لمممةرِووى
سياسييةوة وا نيية:
لة يةكــةوة ئيســالم ئيســالمى هــةموو مر ظايةتي ــيةوة هةرضــى مســولَ انة بــة
ئؤممةتى ثيَغةمبةر  دادةندرآة وئتى مسولَ انان هـةمووى مـةنزلَطاى ئيسـالم
( ار اإلسالم)ةة ئةوة حةقيتةتيَكةة بةئم لة يـةكى ديكـةة ئيَ ـةء هـةر حيزبيَكـى
ديكــة كــارء ثرِ ذةكــةى ناوضــةيى يــةو تايبةتــة بــة ناوضــةيةكى ديــاريكراوةوةة وة
مةحكوومى ئةو هةلء مةررة رـوطرِافيىء سـياســييةية (اجليوسياسـ )ة كةواتـة:
دةبآ لةنيَوان ريهـانيى بـوونى ئيسـالمء ناوضـةيى كـارء ثـ ِر ذةى ئيسـالميي انداة
هاوسةنطيى رابطريآء ثيَويستة واقيعبني بني وة بزانني كـة ئؤممـةتى ئيسـالم لـةم
ر ذطارةدا تةنيا لة رووى عةقيدةيىء فيكرييء عاتي ييةوةة يةكة.
بةلَـآة ثيَويستة واقيعبني بنيء بزانني كة ئؤممةتى ئيسالم لةم ر ذطارةدا تةنيا
لةرِووى عةقيدةيىء فيكريىء عاتي ييةوةة يةكةة ئةطـةرنا لـةرِووى سياسـييةوة وا
نييةة ئاخر كوا ئؤممـةتى موحةممـةد لـةرِووى ســياسييةوةة يةكـة؟ هـةر عـةرةب
بيســتء دوو دةولَــةتيان هةيــةة بــةلَكو هــةم لــةرِووى ســـياسييةوةء هــةم لــةرِووى
روطرِافييةوةة بة بة ء ثارضة ثارضةين.
شايانى باسيشة كة لةكاتى تيَكطريانى بةرذةوةنديى كارء ثـرِ ذةى ئيسـالميىء
بةرذةوةنديى هاوكـاريى كردنـى مسـولَ انانى دةرةوةى باةنـةى كـارء ثرِ ذةكـةداة
ثيَويستة بةرذةوةنديى ثرِ ذة ئيسالمييةكة ةاأل بكرآ.
با ةياتر ئةم مةسـةلةية روون بكةينةوة:
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ئيَ ة لة واقيعى هـةريَ ى كوردسـتانء هةنـديَك لـة ثاريَزطاكـانى عيَراقـداة كـارء
ثرِ ذةيةكى ئيسالميي ان هةيةة را كاتيَك بةرذةوةنديى ئةو كارء ثرِ ذة ئيسالميية
كــة لــة ناوضــةيةكى رــوطرِافيى دياريكـــراودايةة تيَكــدةطريآ لةطــةأل بةرذةوةنــديى
هاوكــاريى كرداــان بــؤ خــةلَكى مســولَ انة بــؤ نـــ وونة :لــة بةشــةكانى ديكـــةى
كوردسـتانى طةورةء فةلةستنيء كشـ ريء شيشـان يـان شـويَنيَكى ديكـةداة دةبـآ
بةرذةوةنديى كارء ثرِ ذةكةى ئيَرة ةاأل بكرآة ضونكة تؤ بة ثلةى يةكةم كارةكةت
ليَرةيةوة ئةطةر ئةوةى ئيَرة سةربطرآ دةتوانى شتيَكيش بؤ خةلَكى ديكة بكـةىة
بةئم كة هـى ئيَـرةت سـةركةوتوو نـةبووة ئـةوة بـة دلَنياييـةوة لـة شـويَنى ديكـة
سةركةوتن بةدةست ناهيَنى.
بةلَطةى ئةم مةسـةلةية ئـةم ئايةتةيـة كـة خـواى ثـةروةردطار (رـال راللـة)
فةرموويةتى[ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ] ()1واتة{ :بيَطومـان ئةوانـةى برِوايـان
هيَناوةء كؤضيان كردووةء بة سامانء طيانيان تيَكؤشاونء فيداكارييان كردووة لة
رآى خــواداة وة ئةوانــة كــة ئــةوانيان ثــةناداوةء يارمــةتييان داونة ئةوانــة
هةنديَكيان د ستء ثشـتيوانى هةنـديَكياننة بـةئم ئةوانـةى كـة برِوايـان هيَنـاوةة
بــةئم كؤضــيان نــةكردووةة ئيَــوة هــي ثةيوةندييــةكتان ثيَيانــةوة نييــة (لــةرِووى
ثشــتيوانيي كــردنء هاوكــاريى كردنــةوة) هــةتا كــؤض نةكــةنة وة ئةطــةر داواى
1

األنفال٧٢ :
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يارمةتييان لـآ كردن لة ديندا (واتة :لةسةر ديـن سـتةميان ليَكرابـوو) ئـةوة ئيَـوة
لةسةرتانة هاوكارييان بكـةنة مةطـةر ئـةوةى كـة دةسـتدريَذيى كردوونـة سـةرآة
ثةميانتان لةطةأل بةسـتنبة وة خـوا بينـةرى ئةوةيـة كـة دةيكـةن}ة واتـة :ئةطـةر
كؤمةلَة كافريَك هةبن كة لةطةلَيان هاوثةميان بنة ئةوة نابآ لةو حالَةتةدا يارمةتى
ئةو مسولَ انة ستةمليَكراوانة بدةن لـةدذيانة بؤئـةوةى ثةميانةكـةتان لةطـةأل ئـةو
كافرة ستةمكارانةدا هةلَنةوةشيَتةوةة كة رةنطـة بـة هةلَوةشـانةوةى ثةميانةكـةة
ةةرةريَكى طةورةتر بكةن لةو سوودةى بةو مسولَ انة ستةمليَكراوانةى دةطةيةنن.
كةواتـة :لةم ئايةتةوة وةردةطيــرآ :كاتيَـك تـؤ واقيعيَكـى ئيســالمييت هةيـةة
دةبآ بةرذةوةنديى ئـةو واقيعـة ئيسـالميية بثـاريَزىة هةرضـةندة تـؤ بةرانبـةر بـة
مسولَ انانى ديكة

بةرثرسيارىة بـةئم لـةكاتى تيَكطريانـداة بةرذةوةنـديى كـارء

ثرِ ذة ناوضةييةكة ةاأل دةكرآ.
ئينجــا ليَــرةدا دةمــةوآ ئــةوة آةمــة ثــاأل قســةكانى ثيَشــيَمة كــة ئيَ ــة
مةبةست ان ئةوةية :لة يةكةوة دةبآ بةرذةوةنديى كارء ثـرِ ذة ئيسـالمييةكةمان
لـةو روطرِافيــاء ســنوورةدا كــة تيَيـدا ئــةجنام دةدرآ –كــة وةك طومتـان هــةريَ ى
كوردستانء عيَراقة -دةبـآ ئةولةوييـةت بدةينـة بةرذةوةنـديى ئـةو كـارء ثـ ِر ذة
ئيسالمييةمانة بةئم ئةوة نابآ وامان ليَبكا كة ئيَ ة لة مسولَ انانى ديكـةء ئـيَشء
ذانء موعانـــاتء كيَشـــةء طريوطرفتـــةكانيان بـــآ خةبـــةر بـــني وة دةســـتةوئةذنؤ
دابنيشنيء لة بةرانبةرياندا بآ هةلَويَست بنية بةلَكو دةبآ ئةوةى لة دةست ان دآ
بؤ ئةوانيش بيكةينة بـةئم نابـآ شـتيَك بكـةين كـة ئيشـى ئيَرةمـان لــآ تيَكبـداء
هةلَبوةشيَنيَتةوةء ثةرض آاتة بةردةمىة ضونكة ئةوةتا خـواى ثـةروةردطار (رـال
راللــة) بــؤ ثيَغةمبــةر ء مســولَ انانى كؤضــكةرء ثشــتيوانة كــة دةولَةتيشــيان
هةبووةة دةفةرموآ :هةر كةسيَك لة دةرةوةى ئةو قةوارةيةى ئيَـوة بـووء ةولَ ـى

روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي

353

دينيى ليَكراة بة دةنطيةوة بضن بة مةرريَك ئةو يةنـة دةسـتدريَذكارة هاوثـةميان
نةبآءة ئـةو بـة دةنطـةوة ضـوونةى ئيَـوة نةبيَتـةهؤى ئـةوةى ثةميانةكـةتان لــآ
هةلَبوةشــيَتةوةة ضـــونكة لـــةو حالَةتـــةدا قـــةوارة سياســـييةكة ةةرةر دةكـــاتء
دةكةويَتة بةر هةرِةشةء مةترسيىة بؤية ئيَوة لةو حالَةتـةدا نـةك هـةر لةســةرتان
ثيَويسـت نييةة بةلَكو بؤشـتان نيـة.
َ انمانى
ضوارة  :يةكميَك بؤى هةية بنرسآ :ئايا ئيَ ة ضي ان بؤ زسمول
ديكةى دنيما اآ دةكمرآ لةكماتى ليَقمةوزان ء ايَويسممتيياندا؟!
لة وةئمدا دةلَيَـني:
[ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ)1( ]...واتة( :خوا لة هي كةسيَك داواناكات
مةطةر ئةوةندةى ثآى دةكرآ )...ة كةواتة :لة توانا بـةدةر خـواى بـةرة و مـةةن
لةسةر مر ظى ثيَويست ناكاتء شتيَك كة لة تواناماندا نةبآة لة سـةرمان ثيَويسـت
نابــآ بةرانبــةر برايــانء خوشــكانى مســولَ ااان لــة دنيــاداة بــةئم ئــةوةى لــة
توانامانداية لةسةرمان ثيَويست دةبـآة رـا ئايـا ضـي ان لـة توانادايـة؟ دةتـوانني
ب َليَني :وةك نـ وونة :دوعاى خيَـرء ثارِانـةوة هةميشـة ئاسـانةء لـة توانـادا هةيـةء
دةكــرآ .هــي كاتيَــك نييــة مســولَ ان نــةتوانآ بــؤ بــراى مســولَ انىء خوشــكى
مسولَ انىء خةلَكى مسولَ ان بثارِيَتةوةة بة كوأل بؤيـان بثارِيَتـةوةء دوعـا يـان بـؤ
بكات وة دوعا

كةم نييـةة لـة صـةحيحى بوخارييـدا هـاتووة{ :عَـنْ لُصْـ َبِ بْـنِ

سَ ْدٍو قَالَ :رَأَى سَ ْدٌ أَن لَهُ فَضْال عَلَى لَنْ ُونَـهُو فَقَـالَ النبِـ ُّ  :هَـلْ ُت ْنصَـرُونَ
ض َـــفَائِ ُمْ؟}( )2واتــة( :رِ ذيَــك ســةعدى كــورِى ئــةبى وةقتــاص
وَتُ ْرزَقُــونَ إِال بِ ُ
 1البقـرة٢٨٦ :
 )2رواه البخـاري)2896( :
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مســـولَ انيَكى واة بــة كـــةم دةبينـــآة ثيَغةمبــةريش لــة ســةعد توورِةدةبــآء
دةفةرموآ :ئايا ئيَوة سةردةخريَنء ر ةييتـان دةدرآة مةطـةر بـةهؤى واةء كـةم
دةستةكانتانةوة نةبآ)؟
هــةروةها (رِاطةيانــدن) هؤكــاريَكى كاريطــةرى ر ذطــارة بــؤ ثشــتطرييى يةكــدى
كردنــى مســولَ انانء بــةرطريى لةيــةك كردنيــانءة يــةكيَك لــةو شــتانةية كــة ئيَ ــة
دةتوانني بةهؤيةوة هاودةرديىء هاوكارييان لةطـةأل بكـةينة راطةيانـدن كـة ئيَسـتا
ثآى دةطوترآ( :دةسـةئتى ضـوارةم)ة لةرِاسـتيدا ة ررـار راطةيانـدن دةسـةئتى
يةكةمــــةء ضــــةكيَكى ة ر برِندةيــــةء خــــةلَكيَكى ة ر بــــةهؤى راطةياندنــــةوة
ضةواشةدةكريَنء راستييةكانيان لةثيَش ضاو دةكريَنة نارِاستيىء نارِاسـتييةكانيان
لةثيَش ضاو دةكريَنة راستىة وةك دةيبيننيء لةبةرضاومانةة كةواتة :ثيَويسـتة بـة
راطةياندنيش ئةوةندةى دةنط ان دةرِواء لة تواناماندايةة بةرطريى لة مةةلَووميةتى
ميللةتانى مسولَ انء خةلَكى مسولَ ان بكةين.
هةروةها كـؤرِ بةسـ ء سـي ينار طـرتنة بـةلَآ ئـةوة

كـةم نييـة خـةلَك كـؤرِ

ببةسـتآء وتار بنووسآة بيَطومان ئـةوة فشـاريان لةسـةر دروسـت دةكـات وة راى
طشــتييان لــة بةرانبــةر دروســت دةبــآة وةك ئيَســتا روولةكــة كةوتؤتــة ذيَــر
ثرسيارةوةة ضونكة لـة ئـةجنامى تةقـةكردن لـة كةشـتى ئـاةاديىء كوشـتنى ئـةو
مســولَ انانةى توركيــاداة شــتى ة رى هاتةســةرآة كةواتــة كــؤرِ بةسـ ء ســي ينار
بةس ـ ة وة هــةروةها ريَثيَــوانء خؤثيشــاندانة ئةوانــة هــةموو ش ـ

طــرنطنء لــة

ة ربةى هةلء مةررةكاندا دةطوجنآ بكريَن.
هةلَبةتة هيَنديَك لةوانة باريان دةوآة بةئم خؤ مةرج نيية هةر شتيَك بـارى
بــوآ ئيَ ــة نةيكــةينة ثاشــان مةســةلةى كؤكردنــةوةى ثــارةء ثيتــاكء ئةوانــة كــة
ة ررار بؤ مسـو َل انان كـراوةء دةكـرآة ئ َي ــة ة ررـار طلـةيى دةكـةينء دةلَـيَني:
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بؤضى ئيَ ة كاتى خؤى ستةممان ليَ كراوةء كةس لةسـةرمان بـةدةن نـةهاتووةة
كةضى بؤخؤاان لةسةر كةس بةدةن نايةينة ئةو بـرادةرة عةملانييانـة هـةموو
رارآ طلةيى دةكةن دةلَيَن :كاتى خؤى كةس بـةرطريى ليَنـةكردينة بـةئم ئـةوةتا
ئيَوة بـةرطريى لـة كـةس ناكـةنة تةنانـةت بـة قسـةء راطةيانـدنيشة بـةلَكو بـة
ثيَضةوانةوةة لـة راطةيانـدنى رةايـى هةنـديَك حزبـى عةملانيـدا دةبينـىة ئةطـةر
تــيَكطريان لــةنيَوان مســولَ انانى فةلةســتنيء روولةكةكانــدا ببــآة هةميشــة ى
روولةكةكان دةطرنة وة ئةطـةر لـةنيَوان مسـولَ انانى شيشـانء رووسـةكاندا بـآة
هةميشــــة ى رووســــةكان دةطــــرنة وة لــــةكاتى رووبةرِووبوونــــةوةى نيَــــوان
كش ريييةكانء هيند سةكان لة هيندستانداة هةميشة يةنى هيند سةكان دةطرنة
ة ر عةرايةبةة وةك بلَآى برِياريان دابـآ هـةر لةطـةأل كـافران دابـنءة هـةر ثشـتى
ئةوانة بطرن كة دذى خواى بةرة و مةةن ء ثيَغةمبـةرى خـوان ة دةى بـرادةرة
تؤ بؤ طلةيى دويَنآ لة خةلَكى دةكةى! كة ئةمرِ بؤخؤت ة ر خراثايش دةكةى!
بةئم بةهـةرحاأل لةطـةأل هـةموو ئةوانةشـدا ثيَويسـتة رةضـاوى بةرذةوةنـديىء
هاوسةنطيى نيَوان ةيانء قاةانج بكرآة هةرضةندة هـي شـتيَكيش بـةبآ بـاج دانء
ةةرةر لةخؤطرتن نابآة بةئم دةبآ باجء ةيانةكة ئةوةندة نـةبآة كـة لـة قـاةاجنى
ةياتربآ.
ئينجا يةكيَك بؤى هةيـة ثرسـيار بكـاتء بلَـآ :باشـة مـادام مسـو َل انان ئـةم ِر
لةرِووى سياسيىء واقيعييةوة يةك ئؤممةت ننية ئةدى ئةو ئايةتانة كة خواى بةرة
و مـــــةةن دةفـــــةرموآ[ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ...ﮕ] آل
عمـــرانة وة دةفـــةرموآ[ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ]( )1وة
1

األنبيـاء٩٢ :
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فةرموودةكةى ثيَغةمبـةر كـة دةفـةرموآ{ :الــمُمْلِمُونَ َـدٌ عَــلَى لَـنْ سِـوَاهُمْ}

( )1

ضييان ليَدآ؟ لـة وةئمـدا دةلَـيَني :ئةطـةر مسـو َل انان نـةيانتوانى كـةمء ة ر ئـةم
ئايــةتء فةرموودانــة لــةرِووى واقيعيــىء سياســييةوة ثيادةبكــةنة بة يــةنى كــةم
لـــةرِووى فيكريـــىء عةقيـــدةييء عــاتي ييء مةعنةوييـــةوة دةتـــواننة دةتـــوانني
هةموومان هةر دةست بة ئيسالمةوة بطرينءة هـةر ئيسـالم بـة راسـت بـزاننية كـة
ديارة ئةمة

ى كةمى ئي انء مسولَ انةتييـة.

كةواتـة :كـةمء ة ر هـةر دةتـوانني راسـتيَتى (لِصْـدَاق) ى ضـةمكء واتـاى ئـةم
ئايةتء فةرموودانة بيَنـينةدىة با بة نيوةيى بآة با هيَنديَكى بآة وة( :لا ال ُ ْدرَكُ
كُلٌّ ـهُ ال ُتْ ـرَكُ جُلٌّ ـهُ أَو بَ ْضُ ـهُ)ة واتــة( :ئــةوةى هــةمووى ريَبــةرآ نــاكرآة نابــآ
ة ربةشــى يــان هيَنديَكيشــى واة ليَبهيَنــرآ)ة كــة مةبةســتم لــةو بةشــةى دةتــوانني
ريَبةرآى بكةينة يةنى فيكريىء عةقيـدةيى يةوة ئةوة كة لةم هةلء مةررـةدا
نايتواننية يةنى سـياسـيية.
هةروةها دةتوانرآ ضةمكء واتاى فةرموودةكةى ثيَغةمبةر  بيَنينـةدىة بـة
دوعاء ثارِانةوةء لةرِآى راطةياندنء ئةو هةنطاوانةى ثيَ ان دةكريَنة هـةروةها بـة
يةكدةست بوواان لة بةرانبةر غةيرى خؤمانداة دةتـوانني لـة قـةدةر خؤمـان ئـةو
ضةمك واتاية بيَنينةدى.

 )1رواه ابن لاجه )2684( :واللف لهو وأمحد)6797( :و وقال األلبــان وش يب األرنؤوطَ :حيح لغيـره
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بنةمـاى بيستةم
كؤمةلَى ئيسالمى ثاراسـنت و كاملَكردنى قةوارةى
سـياسيى هـةريَمى كوردسـتان و ثيادةكـردنى
شـةريعـةت تيايد ،بة ئةركـى سـةرشـانى
دةزانـآ
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بنةمـاى بيسـتـةم
كؤمةلَ و داواى مافى ضارةى خؤنووسني و هةولَدان بؤ دروستكردنى دةولَةتى
كوردستانى
لة سؤنطةى ئةوةوة كة زافى رةواى هةر طة (شَ عْ ْ يَكمة لمة نيشمت انى
خؤيدا ئازادبآء لةذيَر ركميَةى هيض طمةليَكى ديكمةدا نمةبآ ،وة لةبةرئمةوةى
َمطممممايةكى سةربةسمممتء رزطم ممار،
كمممة بمممةبآ خاكم مميَكى ئمممازادو طم ممة ء كؤزةل
ناطو مآ ئايينى خوا (جج جملة بةراابكرآء نةريعةتةكةى ايادةبكرآ،
َى ئيسمممزيى هممة ااريَزط مماريى ل َيكردنممى ئممة قممةوارةو واقيعممة
بؤيممة كؤزممةل
َكردنىء نةهيَشمممممتنى
سياسمممممييةى همممممةريَ ى كوردسمممممتانء ،همممممة كممممماز)
كةزوكوورِييمممةكانىء طمممؤرِينى بمممؤ قةوارةيمممةكى سياسم ميى تؤك مممةو تمممةواو
لةسةر بناغةى نةريعةت ،بة ئةركى سةرنانى دةزانآ.
َمطمماو
ئا نكرانمة كمة لةسمةر همةَء دادطمةريى اشتطميممرييكردنى طمة ء كؤزةل
خززمممممةتكردنى ،ايَويسمممممتييةكى نمممممةرعيى يمممممةو هممممميض اةيوةندييشمممممى بمممممة
دةزارطرييى (تَعَحُّ ْ ةوة نية ،كة بريتية لة :سمةرخسم ء اشتطميمرييممكردنى
َمطما بة ناهمةَء لةسةر بنيمينةى سمتة  ،وةك:
طة ء كؤزةل

 -1خواى كاربةرآء ةانا (رـال راللـة) فةرموويـةتى[ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ] احلجـــرات ،واتــة( :ئــةى خةلَـكـــينة! ئيَ ــة ئيَوةمــان لــة نيَــرو ميَيــةك
وةديهيَـناوةو ط َيرِاومانن بة ضـةندان طــةلء تيــرة تاكــو ثيَـك ئاشـنابنة بيَطومـان
بةرِيَزترتان ى خوا ثاريَزكارترتانةة بةرِاستى خوا ةاناى شـارةةاية).
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 -2هةروةهـا خواى ثـةروةردطار (رـال راللـة) فةرموويـةتى ...[ :ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ] البـــقرة ،واتـــة ...( :نــة ســـتةم بكـــةنء نــة سـتةميشـــتان
لـيَبكرآ).
 -3وة لة فةرموودةى ثيَغةمبةريشـدا هـاتوة{ :عَنْ عَبا ِ بْنُ كَثِريٍ الشالِ ّ لِنْ أَهْلِ
فِلَمْطِنيَ عَنِ الْرَأَةٍ لِ ْنهُمْ ُقَالُ لَهَا فَمِـيلَةُ أَنهَـا قَالَـتْ :سَـمِ ْتُ أَبِـ َقُـولُ :سَـأَلْتُ
رَسُولَ الِلهِ  فَقُلْتَُ :ا رَسُولَ الِلهِ! أَلِنَ الْ َصَبِيةِ أَنْ ُحِب الرجُلُ قَوْلَهُ؟ قَالَ:
الو وَلَ ِــنْ لِــنْ الْ َصَــبِيةِ أَنْ َنْصُــرَ الرجُــلُ قَوْلَــهُ عَلَــى الظُّلْــمِ) رواه أمحــد:
()17030و وقـال شـ يب األرنـؤوط :حـد ث حمـنو واـ فه األلبـان و واتــة:
(فةسـيلة دةلَآ :لة باوك م بيسـت طوتى :لـة ثيَغةمبـةرى خـوا م ثرسـى و
طومت :ئةى ثيَغةمبةرى خوا! ئايا لـة دةمارطيــريية كـة مر ظــ ميللــةتى خـؤى
خؤشــبوآ؟ ثيَغةمبــةرى خــوا لــة وةئمــدا فــةرمووى :نــةخيَرة بــةلَكو لــة
دةمارطيـريية كة مر ظـ خةلَكء كؤمةلَةكةى لةسةر ستةم سةرآـا).

روونكـردنةوة
ئةم بنةماية لة ثيَنج خاألدا رووندةكةينـةوة:
يةكة  :زةسةلةى زافة نةتةوايةتييةكان كة لة ئيَسمتادا بمة زاراوةى( :زمافى
دياريكردنى ضارةنووس  -ح تقرير الم صري تةعبيمرى ليَدةكرآ ،لمة
نةريعةتى ئيسمزيدا بة نتيَكى روون ء بآ ضةندوضوون دادةنرآ:
خواى طةورة دةفةرمويَت ...[ :ﭼ ﭽ ﭾ]..
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كةواتة :ئ َي ة لـة شـةريعةتى ئيسـالمييدا هـي كيَشـةمان لةطـةأل ئـةوةدا نييـةة
بةلَكو حالَةتى ئاسايى ئةوةية كة ميللةتانء طة ن هةموويان وةك يةك بن لـةرِووى
مافــة نةتـةوايةتييـةكـــانء لــةرِووى مــافى سـياســـييةوةة رــا ض لــة قةوارةيــةكى
سـياســـييدا خــؤ ببيننـــةوةة بــةثيَى سيســتةمى هةريَ ــةكان (نــِظامُ الوِال ــات)ة ض
هةركاميَكيان قةوارةء دةولَةتيَكـى سةربةخؤى خؤى هةبآ.
دووة  :بةبآ خاكيَكى ئاةادء خةلَكيَكى رةطارة ناطوجنآ ئـايينى خـواى بـةرة و
مةةن بة تةواويى بةرثابكرآ ء شةريعةت وةك خؤى ثيـادة بكـرآة بؤئـةوةى كـة
ديــن بةرثابكــةينء شــةريعةت ثيادةبكــةينة هــةر عــةق ء ســةرجندان لــة واقيــِة
دةمانطةيةنيَتة ئةوة كة بةرِاستى هـةر ميللةتيَــكء كؤمةلَطــايةك خــاوةنى بـوونى
خؤىء ئريادةى خؤىء سةر ةةمينى ئــاةادى خـؤى نـةبآة ناتوانـآ وةك ثيَويسـت
دينى خواى ثةروةردطار (رال راللة) بـةرثا بكـاتة كـة ديـارة ئ َي ـة مـولزةمني بـة
بةرثاكردنى دينة خواى ثةروةردطار (رال راللـة) دةفـةرموآ ...[ :ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑﮒ 1].واتة ...( :كة ئايينى خوا بةرثابكةنء تيَيـدا ثةرتـةواةة مـةبن
)...ة وة ناشــتوانآ شــةريعةت ثيادةبكــاة كــة ديــارة ديســان بــة ثيــادةكردنى
شةريعةتيش مولزةمنية مادام خؤمـان بـة مسـولَ ان دةةانـنية خـواى ثـةروةردطار
(رــال راللــة) دةفــةرموآ[ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ] ()2واتــة:
(ئةى ثيَغةمبةر! ثاشان تؤمان داناوة لةسةر شةريعةتيَكة دةرا شويَنى بكةوة).

1

الشورى13 :

2

اجلاثية18 :
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هةربؤية خواى بةرة و مةةن هةتا مسـولَ انان ثيَطـةء قـةوارةى سـةربةخؤى
خؤيان ثةيدانةبووة ياساكانى شةريعةتى بؤ نةناردنة خوارة واتة ئةو ياسايانةى كة
ذيانى ئابووريىء سياسيىء كؤمةئيةتييان ريَكدةخةن.
ثيَويستيي ان بة بةلَطةى نةقلَ يى ناكـاة بـؤ سـةملاندنى ئـةوة كـة :ئ َي ـة دةبـآ
قةوارةيــةكى سياســيي ان هــةبآة ســةر ةةمينيَك ــان هــةبآة خــةلَكيَكى ئــاةادء
رةطارمــان هــةبآة ئينجــا دةتــوانني وةك ثيَويســت دينــداريى بكــةينء ئيســالم
بةرِيَوةبةرين.
بةئم ويَرِاى ئةوة ئةطةر تةماشاى سريِةء ذيانى ثيَغةمبةرى خوا  بكـةين
لةوبارةوةة ديسان ة ر بة ر شـنيى ئـةوةمان بـؤ دةردةكـةوآ كـة بةرِاسـتى بـةبآ
هةبوونى سـةرةةمينيَكى ئـاةادء بـةبآ هـةبوونى خـةلَكيَكى رةطـارة ناطوجنـآ وةك
ثيَويست ئيسالم ثيادةبكرآء بةرثابكرآ.
ئيَ ة دةبينني ثيَغةمبةرى خوا  هةتا لـة مةككـة بـووةة كـة مسـولَ انان لـة
مةككـــة نـــة خـــاوةنى ســـةرةةمينى خؤيـــان بـــوون وة نـــة خـــاوةنى ئـــاةاديىء
سةربةستييش بوونة بةلَكو لةذيَر دةستى غةيرى خؤياندا بـوونة كـة هاوبـة بـؤ
خوا دانـةرةكانى مةككـة بـوونة لـةوآ خـواى بـةرة و مـةةن بيَجطـة لـةو بةشـةى
دينــداريى كــة ثــةكى لةســةر ســةرةةمينى ئــاةادء خــةلَكيَكى رةطــار نةكــةوتوةة
هيضيديكةى بؤ مسولَ انان نةناردوةة باسى ئي انء عةقيدة بـة هةرسـآ رةهةنـدى
سةرةكى :خوا بةيةكطرتنءة برِوا بة ثيَغةمبةرايـةتيىء وةحـىة وة بـرِوا بـة دوارِ ذ
(بةهةشـتء د ةة ء سـزاو ثاداشتى خواى بـةرة و مـةةن )ة ئيَ ـة تةماشـادةكةين
قورئانى مةككى بة ة رى لةو سـآ تةوةرةيـةدا دةسـوورِيَتةوةة ضـونكة هـةلَطرتنى
ئي انء عةقيدة ثةكى لةسةر ئةوة نةكةوتوةة كة ئينسان قةوارةى سياسيى هةبآ
وة خاكيَكى ئاةادى هةبآء خـاوةنى ئـريادةى خـؤى بـآء خـاوةنى دةسـةئت بـآة
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ئينسان لة ةيندانيَكيشـدا هـةر دةتوانـآ خـاوةنى ئي ـانء عةقيـدةى خـؤى بـآ وة
هـــةلَطرى بريوبـــرِواى ئيســـالميى بـــآة بـــةئم ئايـــا شـــةريعةت لـــة مةككـــةدا
هاتؤتةخوارةوة؟ شةريعةت بةو مانايةى ئةوة حةئلَةء ئةوة حةرامةوة وا بكةنء وا
مةكةنءة ئةطةر كةسيَك واى كـرد وا سـزاى بـدةنة نـةخيَرة بـةلَكو تةنانـةت ثيَـنج
نويَذة فةرِةةكانيش لة ئاخرء ئؤخرى قؤنـاغى مةككيـدا هاتوونـةخواروة لـة شـةوى
ميعرِاردا فـةرِةكراونة ئينجـا مةسـةلةى ر ذوو لـة سـالَى دووةمـى كؤضيــدا بـووةة
هةروةهــا رـةن ء ريهـادة ديــارة لـة دواى ئـةوة كـة ثيَغــةمبةر  كؤمـةلَطاى
ئيســالميى يةكــةم بنيـــاتدةنآة فــةرةدةكرآة ئينجــا مةســةلةى ةةكــاتءة دوايــى
حـةجءة ئينجـا قةدةغــةكردنى سـوود خـؤريىء ســزايةكانى ةينــاء دةيـىء قةتـــ ء
ئةوانــة هـــةمووى لــة كــوآ فـــةرِةبوون؟ ديــارة لــة مةدينــةة بؤضــى؟ ضــونكة لــة
مةدينـــةدا مســـولَ انان بوونــة خــاوةنى ســةر ةةمينيَكــى ئــاةاد وة بوونــة خــاوةنى
ئريادةء قةوارةى سةربةخؤى خؤيـانة وة دةسـتيان كراوةبـوو بـؤ ريَبـةريَكردنى
ئةو ياسايانةى كة خواى ثةروةردطــار (رـال راللـة) لةسـةرى ثيَويسـت دةكـردنة
بةئم لة مةككة دةست بةسااوبوونة ديارة خوا (رال راللـة) كاربةريَيـةء هـي
داوايةك لة هـي كةسـيَك ناكـاتءة هـي ئـةركيَك ناخاتةسـةر هـي كةسـيَك كـة لـة
توانايدا نةبآ.
َمممنةرى بممةهيَزى نمممةرعيى ،بممة
َى ئيسممممزيى بممة دوو اال
سممميَية  :كؤزممةل
ئةركى سةرنمانى خؤى دةزانآ ،ااريَزطاريى لة واقيعمى سياسميى همةريَ ى
كوردستان ء ئةززوونةكةى بكمات ء بةتةنطمييةوة بآ:
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ئةمـانةن:

 /1خةلَكى كوردستان بةطشتى ء طةىل كورد بةتايبةتة مافى خؤيةتى خـاوةنى
قةوارةى خؤى ء ئيدارة ء ئريادةى خؤى بآ.
 /2بـةبآ هـةبوونى ئــةو قةوارةيـةة ناطوجنـآ وةك ثيَويســت دينـداريى بكــات ء
شةريعةت ثيادة بكا.
بةو دوو ثالَنـةرة ئيَ ة وةك كؤمةلَى ئيسالميى خؤمـان بـة ثابةنـد دةةانـني كـة
بةتةن ئةم واقيعة سـياسـييةى خؤمـانةوة بنية بةو شيَوةية كة بااـانكردوة لـة
خالَى ضوارةميشدا ةياتر ئةوة رووندةكةينةوةء تيشكى دةخةينةسـةر.
َى ئيسمزى لة كةزوكوورِيى ء ناتةواوييةكممانى واقيعمى
ضوارة  :كؤزةل
َى ااكسمممازيى ء
هممةريَ ى كوردسممتان ء عيَممراقيش ،بيَممدةنط نابيَممت و همممةول
ضاكسمازيى دةدا:
ديـــارة ثاكســـاةيىء ضاكســـاةيى ريشـــةيىء راســــتةقينة تـــةنيا كاتيَــــك
ئةجنامــدةدرآء ســةردةطرآة ك ـة ئــةم واقيعــة سياســيية بهيَنريَتــة ســةر بناغــةى
شــةريعةتة كــة ديــارة هــةر ئــةوة حالَــةتيَكى ئاســايىء شــةرعييةة بــؤ طــةلء
كؤمةلَطايــةكى مســولَ انة وةك خـــوا (رــال راللــة) فةرموويـــةتى[ :ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ]( )1ة واتة( :بيَطومـان قسـةى بـرِواداران هـةر ئةوةيـة كاتيَــك كـة بـان
بكريَن بؤ ى خواء بؤ ى ثيَغةمبةرةكةى بؤئةوةى حـوكمء دادوةرييـان لةنيَوانـدا
 )1النور51 :
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بكــةنة قســـةء هةلَويَســتيان هـــةر ئةوةيــة كـــة بلَــيَن :فةرمانةكـــةمان بيســـتء
تيَيطةيشـــتنية وة بةقسةشـــى دةكـــةينء طويَرِايةلَيشـــنية وة هـــةر ئةوانـــة
سـةرفراةن)ة واتة :مسـولَ انان لـة بةرانبــةر شــةريعةتدا هـي هةلَويَســتيَكيان بـؤ
رةوا نيية ئةوة نةبآة كة بلَيَن :بيسـت انء فةرمانبةرين.
ئينجا ديارة ئيَستا لة واقيعى هةريَ ى كوردستانيشدا بةرهـةمى ثةرِاويَزخسـتنى
ئايين ان دةبيننيءة ة ر روان بؤمان دةركةوتوة كة لة كاتيَكدا ياسا حةكي ـةكانى
ئايينى راستء تةواوء نةشيَويَنراو (ئيسـالم)ء بـةها بـةرةةكانى لـة بـوارى حـوكمء
سياسةت دووردةخريَنةوةة كؤمةلَطا ض ةيانيَكى طةورة دةكاتء ضؤن وئت ثرِدةبآ
لـــة دةيـــىء طةنـــدةلَيىء ســـتةمء خراثـــةء قـــؤرخكردنى ئي تيـــاةاتء ةالَكردنـــى
بةرذةوةنديى تاكيىء بنةمالَـةيى  ...هتـدة ئـةوة ديـارة ئةطـةر تةماشـاى واقيعـى
هةريَ ى كوردستان بكةينة دةبينني ة ر كةس ةالَةيةتى لـةم واقيعـةة لـة ئـةجنامى
ئـــةوةدا كـــة شـــةريعةتى ئيســـالم هةميةنـــةء سـ ـيَبةرى نييـــة بةســـةر واقيعـــة
سياســييةكةوةة بؤيــة واقيعــة سياســييةكة وةك دارســتانى ليَهــاتووةة كــة لــة
دارستاندا( :ض ئاذةلَيَك درِندةتر بـآ ئـةوى ديكـة دةخـوا)ة يـان ياسـاى دةريـا كـة
(ماسى طةورة ماسى بضووك قووتدةدا)ة كةسانيَك هةن كة نةك مليـؤنيَرة بـوون بـة
مليارديَرء ة ريان لةسةرةوة رذاوةة خةلَكيديكة هةن كة سوالَيان ثيَدةشـآء بـؤ
سةرةتايياين شت ئاتـارنة لـة حا َليَكـدا كـة ئ َي ـة كـاتى خـؤى لـةو شـا ء داخـة
بووينة هةموومان تارِاددةيةك وةك يةك بـووينة بـةئم ئيَسـتا دةيبيـنن كـابرا يـةك
طارِان ئؤتؤمبيلى هةية وة ضةندان كؤشكى هةنء ثارةء سـامانى ة رى لـة دةرةوة
داناوة وة ضةندان باةرطانيى طـةورة طـةورة دةكـاتء كؤمثانيـاى ةةبـة حى هـةنة
باشـــة بـــرادةر تـــؤ كـــويَرِا وات ليَهـــات هـــةموو ســـةعاتيَك دةفتـــةريَك د رت
دةستبكةوآءة رةنطة ةياتريش ثةيدابكةى؟! ئةو رؤرة كةسـابةتةمان نـةةانيوة!
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را بؤية لةرِاستيدا كة ئيسالم هةذموونى بةسةر بوارةكـانى ذيانـدا ناميَنـآءة بـةها
بــةرةةكانى ديــن هــةذموونيان ناميَنــآة ئــاوا وةك دارســتان دنيــا تــةختء ئاضــوو
دةبآة بـؤ كةسـانيَك كـة كةلَبـةء نينؤكيـان تيـذترةة بكةونـة طيـانى خةلَكيديكـةء
لةسةر حيسابى خةلَكيديكةة ئاوا بةبآ رةةايـى دةولَةمةنـد بـنة هةلَبةتـة ئيسـالم
هي حةساسيةتى نيية بة دةولَةمةند بوونء سامانداريىة مادام لة ريَيةكى حةئألء
دروستةوة بآة بةئم ة ر دوورة كابرا لة ماوةيةكى كورتدا هيَندة دةولَةمةنـد بـآة
هةموو سةعاتيَك دةفتةريَكى بةربكةوآة خانووةكةى بـايى ضـةند مليـؤن د ر بـآ
وة كؤمثانياى هةبآء باةرطانى واى هةبآ كة بة حيسابى خؤى نةةانآ.
بؤية ئيا ناطوجنآ بة ثاسـاوى ضاوبةسـتانةى وةك( :تيَكـةأل نـةكردنى ئـاينيء
سياسةت) ياخود (ئيسالم شتيَكى ثاكةء سياسةت ثيسة وتـوخنى يـةك بكـةون)!
ضيدى خةلَكء رةماوةر فريو آواتء كآلوى لةسةر بنرآ.
وة بةرِاســتى ئيَســتا ئيَ ــة بــآ بنــةمايىء ثووضــيى ئــةو قســانةمان ضــاك بــؤ
دةركةوتوةة وة بؤمان دةركةوتوة كة ئةو قسانة ئيَستا كةسـانيَك دةيانكـةنة كـة
دةيانةوآ بة ثي ء ثؤخةلَيى خؤيان حوك رِانيى بكةنءة ئةم بارود خة سياسـيية
بؤ سوودى شةخسيىء بنةمالَةيىء حيزبيىء تايبةتى خؤيان بتؤةنةوة وة دةشزانن
ئةطةر ئيسالم دةسةئتى هةبآ يةكيَك لة ياساكانى ئيسالم ئةوةيةة كة دةلَآ( :لن
أ ن لك هيا)؟ واتة( :ئةوةت لةكوآ بوو)؟
عومــةرى كــورِى خــةتتاب خــوا ليَــى راةى بــآ هــةموو ســالَيَك لــةكاتى حةرــدا
والييةكانى كؤدةكردةوةء ليَى دةثرسـينةوة كـة ثيَشـا ضـةندى هـةبووةء ئيَسـتا
ضــةندى ثةيــدابووة؟ وة دةيطــوت :ئةمــةت لــةكوآ بــووء ضــؤنت ثةيــداكرد؟ (إبــن
خلدون) رةمحـةتى خـواى ليَبـآ لـة كتيَبـى (الــمقدلة)ى خؤيـدا قسـةيةكى رـوان
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دةكاتة دةلَآ( :أن التجارة لن الملطان لضرة بالرعا ـا لفمـدة للجبا ـة)()1ة واتـة:
(باةرطانى كردن لة يةن حوك رِانةوة ةيان بة هاوئتيان دةطةيةنآء باجء خةراج لة
بن ديَنآ) .ضونكة بة حوك ى ئةو حوك رِانيىء دةسةئتة سياسـييةى كـة هةيـةتى
هــةموو بــاةارِ بــؤ خــؤي قــؤر دةكــاتء هــةموو كايــةكانى ذيــانة كــة باةرطــانيىء
مامةلَةيان تيَدا دةكرآة بؤ خؤى قؤر دةكاتة وةك ئيَستا کوردتان وايليَهاتووةة
كةواتة :ئيَستا ئيَ ة ة ر روان بؤمان دةركةوتوة كة لةرِاسـتيدا ئـةم واقيعـةء هـةر
واقيعيَكــى ديكــةى سياســيى ة ر ثيَويســتى بــةوة هةيــةة كــة ئيســالمى تيَــدا
دةسةئتداربآء ئيسالم سيَبةرى ليَبكاة وة لةرِاستيدا هةبوونى هةذموون (هَ ْيمَنَـة)ء
ســيَبةرى ئيســالم لــة بــوارى حــوك رِانيىء سياســةتداة دةبيَتــةهؤى ضةســثانى
دادطةريىءة نةمانى ستةمء ة رداريـىء طةنـدةلَيىءة بـة قـاةاجنى ة رينـةى خـةلَك
تةواودةبآة بةلَآ كةمينةيةك كة دةيانـةوآ لةسـةر حيسـابى خـةلَك دةولَةمةنـدبن
ةةرةردةكةنة بةئم ة رينةى خةلَكء رةماوةر قاةانج دةكةن.
َمممة بةكممممارهيَنانى هممممةَ ء راسمممتييةكةوة ،يمممان
ايَنجمممة  :بمممةهؤى بمممة هةل
زيَدةرِشيمى تيَدا كردنيمةوة ،با ئةو همةَ ء راسمتييةزان لةبةرضاو نةكمةوآ:
واتــة :كــة دةبيــنني هــةقيَك هةيــة بــة هةلَــة بــةكاردةهيَنرآة يــان ةيَــدةرِ يى
تيَــــدادةكرآة خــــودى هةقةكــــةمان لةبةرضــــاو نةكــــةوآة بــــةلَكو بــــة هةلَــــة
بةكارهيَنانةكةىء ةيَدةرِ يى تيَداكردنةكةى مةحكووم بكةين.
ليَرةدا مةبةستم مةسةلةى نةتةوايةتيىء مافـة نيشـت انيىء نةتةوايةتييةكانـةة
كــة ئيَ ــة وةك كــورد دةبيــنني لة يــةن طةلــة دراوس ـيَكااانةوة :تــوركء فــارسء
عةرةبة لة رابردوودا وة هيَنديَكيان تا ئيَستا ة بة دةمارطريانة مامةلَةمان لةطةلَدا
 )1لقدلة إبـن خلدونو ص.)222( :
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كراوةة واتة :ئةوانة مومارةسةى مافة نةتةوايةتييةكانى خؤيانيان كـردووةة بـةئم
بـــة تيَثةرِانـــدنء ةيَـــدةرِ يى تيَـــداكردنء هةلَـــةوةة وة لةســـةر حيســـابى مافـــة
نةتةوايةتييةكانى ئيَ ة وةك ميللةتى كوردة را ئيَ ة دةبآ وريابني كاتيَك ميللةتيَك
بــة هةلَــةء لةســةر حيســابى نةتةوةيــةكى ديكــةة مومارةســةى ئــةو مافــة (مــافى
نةتةوةيىء مافى ضارةنووسيى خؤ هةبوون) دةكاتة يان ةيَدةرِ يى تيَـدا دةكـاتء
ةياتر بؤ ى ميللةتى خؤى تيَدةنووسآة نابآ بلَيَني ئةوة لة بنةرِةتدا هةلَةيةة نـاة
ئةو ئةنداةةيةى كة ةيَدةرِ يى تيَدادةكرآ هةلَةية.
ديــارة لــة ئيسـالميشـــدا تــةنيا خــواى بــةرة و مــةةن بــة بــةرةء ثــري ة طــرياوء
ثةرسااوء بةندايةتيى بؤ كراوةوة نابآ هي شـتيَكى ديكـة بربيَتـة ئـةو ئاسـتةوةة
ئةطةرنا شريكء كوفرء لة باةنةى ئيسالم ضوونةدةرة ثةيدادةبآ.
دةمارطرييىة يارمةتى طةلـى خؤ دانـة لةسـةر سـتةمءة ئةوةيـة كـة مــةرِفوةةة
بةئم ئةطةر ميللـةتى خؤت خؤشـبوآ لةسةر هة ء بةرطريى ليَبكةىء ثشــتطرييى
بكةىة بؤئةوةى مافـةكانى دةسـتبكةوآة ئـةوة هـي شـتيَكى خراثـت نـةكردووةة
بةلَكو ئةركيَكى شـةرعييت ريَبةريَكردووة كة بةرطرييـت كـردووةة لـة خةلَكيَــكى
سـتةمليَكـراو.
ديارة لةثيَش ئةويش خـواى بـةرة و مـةةن فةرموويـةتى ...[ :ﯢ ﯣ ﯤ
تظلمه ]( )1واتــة :بــا نــة هـــةقى خــةلَكى بــة ى ئيَـــوةدا بــآة نــة هـــةقى ئيَــوة
بضيَتـة ى خةلَكىة هةلَبةتـة ئةم فةرمايشتةى خواى بةرة و مـةةن ة بنضينةيــةكى
طشـتيى وردى بؤ دادطةريى دانـاوةوة هـي طومانيشـى تيَدانيــة كـة دةمـارطرييىء
رةطةةثةرستيىة حةمتةن لةسةر حيسابى خةلَكى ديكة دةبآء ناطوجنآ سـتةمكار
1

البقـرة٢٧٩ :
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هةبآة بةبآ ستةمليَكراو! وة لةرِاستيدا هةر كاتيَك ستةمكاريَك ثةيـدادةبآة ئـةوة
لةسةر حيسـابى هةبوونى سـتةمليَكراويَكـة.
ديــارة ئيَ ــة وةك ميللــةتى كــورد بةرِاســتى ةةرةرى ة رترمـــان كــردووة لــة
ة ربـــةى طـــة نى دنيـــا وة لـــة هـــةموويان ةيـــاتر بـــارى هـــةبوونى دةمـــارطرييى
نةتـــةوةيي ان داوةة واتـــة :ئـــةو دةمارطـريييــــةى كـــة طةلـــة دراوســــيَيةكانى
دةوروبةرمـان مامةلَةيان ثآ لةطةأل كورددا كردووةة هةرضةندة هةركةسيَك بةر لـة
دةمارطريانى نيَو طة نى عةرةبء توركء فارسة طلةيى لة ةهليَزةكـانى ر ذهـةئتء
ر ذئاواى كؤنء نوآ نةكات كة( :سـايك

ثيكؤ)يـان ئي زاكـردء ئيَسـتا ثيَيـةوة

ثابـةندنة ئةوة بة بآ ئينسـافى دةبيننيء وةك ئـةوة وايــة :دريَشـــة ببينـآ (كـة
طةلة دراوسـيَكان ليَ اندةدةن) بةئم ئةو دةستةى دريَشـةكة دةوةشـيَنآ نـةيبينآ
(ئةو ةهليَزانةى كوردسـتانيان دابةشكرد)!
ئيَسـتا ة ر لة حيزبة عةملانييةكان هةر ديَن طلةيى دةكـةن لـة فـارسء تـوركء
عةرةب كة ئيَ ةيان ضةوساند تةوةة بةئم هيَندة رووكـة (سـطح )ء سـةركيَلَنة
طلةيى ناكةن لةو ةهليَزانةى كـاتى خـؤى كوردسـتانيان دابةشـكردووةء بةشـيَكيان
لكاندوة بة ئيَرانةوةوة بةشيَك بة توركياوة بةشيَك بة عيَرا ءة بةشيَك بـة سـورياوة
بةشيَكيش بة يةكيَتى سـؤظيـةتى ثيَشووةوةة طلةيى لةوان ناكةنة كة لـة حالَيَكـدا
ئةطةر ئةو طةلة دراوسيَيانة دريَشةكةبنة ئـةوان دةسـتةكةنة ضـونكة ئيَ ـة كاتيَـك
ئةو سـتةمة نةتةوايةتييةمان هاتةسـةرة كة وئتةكـةمان دابةشـكراء دابرِدابـرِ كـراة
دواى ثةيـــ انى (ســايك

ثيكــؤ)ة كــة لــة ســالَى ( )1916لــةنيَوان بــةريتانياء

فةرِةنساء رووسياداوة ثاشانيش بة ثشـتطرييى ئـةمريكاة ئي زاكـراة بـؤ دابةشـينى
نيشــت انى ئيســالميى بةســةر ئــةو ةهليَزانــةداة لةنيَويشــيدا نيشــت انى كــوردة لــةو
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كاتةوة ئيَ ة بة رةايى تووشى ضةوسيَنرانةوة بـووينء بـة رةايـى كوردسـتان
دابةشكرا.
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بنةمـاى بيسـت و يةكـةم
كؤمـةلَى ئيسـالمـى هةلَويَسـتى ئيجـابيـية
لةطةأل بةرانبـةرةكانيـدا مةطـةر ئةوان
هةلَويَسـتيان خـراث بآ
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بنـةماى بيسـت و يةكـةم
كؤمةلَى ئيسـالمى هةلَويَسـتى ئيجابيية لةطةأل بةرانبةرةكانيدا ض لةنيَو هـةريَم
و عيَراق و ض دةرةوةشـدا:
َسمموكةوت (تعازممج
َويَسممتى خمؤى لمة بموارى هةل
َى ئيسمممزيى هةل
كؤزمةل
َمةتانى
لةطة اليةنة سمياسمييةكانى كوردستانء عيَمِراَء حكووزمةتء دةول
َويَسممتى ئممةوان بةرانبممةر بممة ئيس ممم ء
دةوروبممةرو جيهانممدا ،بممةطويَرةى هةل
َكى كوردستانء عيَرِاَء
َ انانء كيَشمة رةوايةكانيان بةطشمتىء ،خةل
زسمول
َى ئيسممزيى بةتايبةت ،ديارى دةكمات.
كؤزةل
وة بةايَويسمتى دةزانآ كة بؤ هيَنانةد ئازا ة هاوبةنةكان (األهاافْ
ال مش رتك  ،وةك :ااريَزطم مماريى ل َيكردنمممى خم مماكى همممةريَ ى كوردسمممتانء
عيَم مرِاَء هيَ نيمممىء ئاسمايشمممميانء ،ئاوةدانكردنمممةوةيانء ،خؤنم ممطوزةران
َكةكممةيانء ،ااراسممتنى ديممءء ذيممءء كةرِازممةتء زمما ء سممازانء
كردنممى خةل
سمممةرجة بةرذةوةندييةكممممانيان ،دةسمتبارطممممرو هاوكممممارى همممةزوو كمممةسء
َمكء ومت بآ ،ضونكمة:
َسمؤز بة خمةل
اليةنيَكى دل
 -1خواى تـاكء ثاك (رال راللـة) فةرموويـةتى ...[ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ] الــــــــمائدةة
واتـة ...( :وة هــاوكاريى يةكــدى بكـةن لةســةر ضـاكةكاريىء ثاريَزكــاريىة وة
هاوكــاريى يةكــدى مةكــةن لةســةر طوناهـــ و دةســتدريَذيىة وة ثــاريَز لــة خــوا
بكـةنة بيَطـومان خوا تؤلَـةى تونـدة).
 -2هــةروةها فةرموويــةتى[ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ] الـممتحنةة واتة( :خوا
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ليَتان قةدةغة ناكات سةبارةت بة كةسانيَك كة لةسةر دينتان رةنطتان لةطـةأل
ناكـةنء لـة نيشــت انء مـاألء حـالَى خؤتـان وةدةرتـان نـانيَنة كـة ضاكــةيان
لةطـةلَـــدا بكــةنء لــة مـــاألء ســـامانى خؤتــان ثيَيــان بــدةنة بيَطـــومان خــوا
بةخشـةرانى خؤشـدةوآ).
 -3ثيَغةمبةرى خوا

 فةرموويةتى( :لَقَدْ شَهِدْتُ فِ

َارِ عَبـدِا ِ بْـنِ جِـدْعانَ

ب أَن لِ بِهِ حُمْرُ الن َمِو وَلَوْ أُ ْعَى بِهِ فِ اإلِسْالمِ ألَجَبْــتُ) رواه ابـن
حِلْ ًفا لَا أُحِ ُّ
إسحاق وأور ه ابن كثري( ،)1واتـة( :مـن لـة مـالَى عةبـدولَآلى كـورِى ريدعانــدا
بةشداريى ثةميـانيَك بـوومة حةةناكـةم كـة لـةرياتى ئـةو ثةميانـة حوشـتــرى
سـثييم هــةبآ( )2ة وة ئةطـةر لـة ئيســالميشدا بـؤ ثـةميانيَكى وا بـان بكـريَمة
وةئم دةدةمةوةو بةشداريى تيَـدادةكـةم).

روونكردنـةوة
َسموكةوت كردمنان لةطة اليةنةكانى بةرانبةردا ،لة
يةكة  :بناغمةى هةل
هاوكاريكمردنة بؤ هيَنانةديى ئازا مة هاوبةنمةكمان :
واتة ئةو ئاماجنانةى كـة بةرذةوةنـديى هةموو يـةكيان تيَدايـةء دةبنـة مايـةى
دوورخســتنةوةى ةيانــةكانء دةستخســتنى ســوودةكان ( َفْــعُ الْمَضَــارِّ وَجَـــلْبُ
الْمَنَـافِعِ)ة ضونكة خوا (رـال راللـة) فـةرمانى بـة ثيَغةمبـةرى خـؤى كـردووةة كـة
خاوةن كتيَـبةكان (روولةكةء نةسرِانىء ئةوانيديكة ) بان بكـات بـؤ شـتيَك كـة
( )1المـرية النبـوّة) البن هشـامو ج)1( :و ص)72( :وو(البدا ـة والنهـا ة) البن كثـريو ج)2( :و ص.)376( :
 ) 2بة حوشاى سووريش ليَكدراوةتــةوةة كـة ديــارة ئةوكاتـة مـا َليَكى ة ر بـة نـر بـووةة لةبةرئـةوة عـةرةب
نـ وونةيان ثآ دةهيَنـايةوة لةسـةر طرانبةهـايى شـت.
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خالَى هاوبةشةة وةك دةفـةرموآ[ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ]( )1واتـــة( :بلَـــآ ئـــةى خـــاوةن
كتيَبـينة! وةرن بؤ وشـةيةكى يةكسان لةنيَوان ئيَ ةء ئيَوةدا كة بؤ هـةمووان وةك
يةكةة كة رطة لة خوا نةثةرستنيء هي شتيَك نةكةينة هاوبةشى خواء هيَنديَك ان
هيَنديَكـى ديكةمان لةريـاتى خوا نةكةينـة ثةروةردطـارء سـةروةرى خؤمــانة رـا
ئةطةر ثشـتيان تيَكردىء وةئميان نةدايةوةة ئةوا  -تؤء مسـولَ انانيش  -بلَيَــن:
شــايةد بــن كــة ئيَ ــة ملكةضــني بــؤ خــوا)ة واتـــة :ئيَ ــة ئــةهلى خــوا بةيــةكطرتن
(توحيد)ينة بانطيان بكة بؤ خـوا بةيـةكطرتنة كـة هـةموو كتيَبــة ئااانييـةكانء
هةموو بةرنامة خواييةكانة بؤ ئةوة هاتوون كة خةلَك تةنيا خواى بةرة و مةةن بة
ثةرسااوء ثةروةردطـارء سةروةرى خؤيـان بزانن.
كةواتة :ئيَ ة بؤ هةلَسوكةوت كردن لةطةأل خةلَكـدا كـة هـةر يـةنيَك بـنء هـةر
بريوبؤضوونيَكيان هةبآة دةبآ بانطيان بكةين بؤ خالَى هاوبـة ة خـالَى هاوبةشـى
نيَوان ئيَ ةء خاوةن كتيَبةكان ئةوةية كة تـةنها خـواى بـةرة و مـةةن بثةرسـتنية
ئةوة خالَى هاوبةشى نيَوان هةموو شةريعةتة ئااانييةكانة.
را ئ َي ة وةك ضؤن بـؤ مامةلَـة لةطـةأل خـاوةن كتيَبـة ئااانييـةكانء خـاوةن
بةرنامة ئااانييةكانداة دةبآ بانطيان بكةين بؤ خالَى هاوبة ة بة هـةمان شـيَوة
لةطةأل ئةهلى دنياشداة واتة :ئةطةر لةطةأل ئةهلى ديندا بناغةى كارةكةمان بريتيية
لــة خالَــة هاوبةشــةكانة لةطــةأل ئــةهلى دنياشــدا دةبــآ بــزانني داخــؤ ض شــتيَكى

1
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هاوبــةاان لةنيَوانـــدا هةيـــة؟ ئـــةوة خـــالَيَكى ة ر طرنطـــةء دةبـــآ باشـــى بـــري
ليَبكةينةوةة ئةطةرنا تؤ نةطةرِآى بؤ خالَى هاوبـة ة ضـؤن لةطـةأل خـةلَك دةذى؟
را ئةطةر ثيَغةمبةر  واي كردبايةة دةبوواية هةر لةطةأل ئةوةى كؤضى كـرد بـؤ
مةدينةة لةطةأل هاوبة بؤ خوا دانةرةكانء روولةكـةكان تيَكطريابـاء سـةنطةريان
ليَـك بطرتايــةة وة لةطــةأل دوورِووةكــان دةبووايــة ليَكااةابانايــة! ئينجــا ثيَغةمبــةر
ء مسولَ انان لة يةكء روولةكةء بتثةرستء دوورِووةكـان لة يـةكى ديكـةة ض
شــتيَك كؤيدةكردنــةوة؟ بيَطومــان بةرذةوةنــديى هاوبــة ة وةك لــة بةلَطـــةنامة
(وثيقـة)ى مةدينةدا هاتووة.
ئــةم رســتة قورئانييــة[ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ]ة ة ر كــةس وادةةانــآ
فةرمانة بؤ مسولَ انان تا لةنيَوان خؤيـاندا هاوكاريى يةكدى بكـةنة نةخيَر وا نيـةء
ئةم رستة قورئانيية ئارِاستةى مسولَ انان نةكراوةة بلَآ :لةنيَو خؤتانـدا هاوكـاريى
يةكدى بكةنة ضونكة مسولَ انان لة بنةرِةتـدا هـةر ثيَكـةوة هاوكـارنة بـةلَكو ئـةم
رسـتةية ئارِاستةى مسولَ انان كراوةة تاكو لةطـةأل نامسـولَ انانء غـةيرى خؤيانـدا
بطةرِيَنة داخؤ ض شـتيَك مايـةى رةةامةنـديى خـواى بـةرة و مـةةن ء ضاكةكــاريىء
سوودء كةلَكـة بؤ خةلَكة هاوكاريى يةكدى تيَـدا بكـةن.
حسىممممماسِيَة يةكى بةرانبمممممةر بممممة
دووة  :ئيسمممممم هممممميض هةسمممممتياريى ( َ
َسممممموكةوت ء
َ انانيَكمممممى تةبممممما ء بممممآ زةرةر نييممممة لممممة بمممموارى هةل
نازسمول
َ انان دةكمممممات كمممممة هةزيشممممممة
اةيوةندييةكمممممماندا ،فمممممةرزانيش بمممممة زسممممممول
دةستنيَشمخةرى هاوكارى و ضاكة بء:
واتة :ئايـا كـاتى كـة بـآ دةسـةئتيى بـووةة خـواى بـةرةء مـةةن فةرموويـةتى
بانطةواة بكة بؤ ى خواى ثةروةردطارت بة حيك ةتء ئامؤذطاريى ضـاكء ط توطـؤ
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بكةن بةشيَواةى هةرة با ة بةئم دوايي كة ئيسالم دةسةئتى وةرطرتة ثيَويسـت
ناكات حيك ةتء ئامؤذطاريى ضاك بةكاربيَنني!
تؤ تةماشـاى ذياننامـةى ثيَغةمبـةر  بكـةة ثيَغةمبـةرى خـوا  هةميشـة
بةررةستةكارى ليَبوردن (ال فـو)ء بـةةةيى (رمحـة)ء سـينة فراوانيـى (المـماحة)ء
ضاوثؤشيىء نـةمء نيـانيىء ...هتـد بـووةة وةك خـواى ثـةروةردطار (رـال راللـة)
ثآى دةفةرموآ[ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ]

( )1

لةم بوارةشدا ضةند خالَيَك دةخةينة رِوو
 /1خواى ثةروةردطار (رال راللة) دةفـةرموآ ...[ :ﯦ ﯧ ﯨ]...

( )2

البقـرةة واتة ...( :وة قسةى با لةطةأل خـةلَكى بكـةن  .)...كةواتـة :دةبـآ
قسةى ئيَ ـة وةك مسولَ ان لةطةأل خةلَكيدا بة كـافرء مسـولَ انةوةة رطـة لـة
قسةى با

هيضيديكة نةةاننية ئينجا ئةطةر كةسيَك بلَآ :ئـةم ئايةتـة نةسـ

بؤتةوةة باشة ئةدى ئيَ ة دةبآ قسةى خراث بكةين؟! خؤ نابآ قسةى خراث
بكةينة ديارة هةر دةبآ قسةى با بكةين.
 /2وة خواى بة بةةةيى (رـال راللـة) دةفـةرموآ ...[ :ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ]

( )3

واتة ...( :وة ضاكة بكةنة بيَطومان خوا ضاكةكارانى خؤشدةوآ)ة خؤ تؤ هةر
دةبآ ضاكة بكةىء نابآ خراثة بكةىة بةلَآ ئةطـةر كةسـيَك خراثـةى لةطةلَـدا
كــردىة خــواى بــةرةء مــةةن دةفــةرموآ[ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ]...
 1األنبيـاء١٠٧:
 )2البقرة ٨٣
 3البقرة١٩٥:
4

الشورى٤٠:

( )4
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واتـة( :وة سزاى خراثة خراثةيةكى وةك خؤيةتى )...ة بةلَآ بؤت هةية سزاى
بدةيةوةة بةئم لةرِاستيدا وةك دةسـتثيَشـخةريى كردنة مسـولَ ان قـةت نابآ
خراثـة بكـاتة هةميشـة دةبـآ ضاكةكار بآ.
 /3هةروةها خواى ثةروةردطار (رال راللة) دةفةرموآ[ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
]( )1لةرِاســتيدا ئــةم ئايةتــة وةك هــةموو ئايةتــةكانى ديكــة كــارثيَكراو
(لُ ْح َمْ)ةو لةرآى خؤى ماوةتةوةء براو (لنموخ) نيـة.
كةواتة :نامسولَ انانيَك كة لةطةلَ ان دةذينء ةةرةرى دينء ذينيان بؤمان نييةة
خواى ثةروةردطار (رال راللة) ريَ ان ليَنـاطرآ كـة ضـاكةى مـادديىء مةعنـةوييان
لةطةلَدا بكةينة بةلَكو خواى بةرة و مـةةن ضـاكةكارانء بةخشـةرانى خؤشـدةوآة
ئةطةر ئةو ضاكةء بةخشينة لةطةأل نامسولَ انانيش بآ.
َ هةبء،
َيَك بةرذةوةنديى هاوبة (مَحَالِحَْ ُمشْتَ َطك
سيَية  :زادا كؤزةل
كممة همميض اليممةنيَك بممة تممةنيا نممةتوانآ دةسممتةبةريان بكممات ،كةواتممة :لةسممةر
هةزوواليمممةكيان ايَويسمممتة كمممة هاوكممماريى يةكمممدى بكمممةن بمممؤ هيَنانمممةدى ء
دةستةبةركردنيان:
ئةو بنضينةيةى كة دةلَيَت( :لَا ال َتِمُّ الوَاجِـبُ إِال بِـهِ فَهُـوَ وَاجِــبٌ)ة واتـة( :هـةر
شتيَك فةرِةيَك بةبآ ئةو نةيةتةدىة ئةويش فةرِة دةبـآ)ة وة بنضـينةى( :لِلْوَسَـائِلِ
ُح ْمُ الْمَقَاَِدِ)ة واتة( :ئامرِاةةكان حوك ى ئاماجنةكانيان هةيـة)ة مـادام كؤمـةلَيَك
بةرذةوةنديى هاوبة
1

الـممتحنة٨ :

(لَصَـالِحَ لُشْـتَرَكَة) هةبن كة هي

يـةنيَك بةتـةنيا نـةتوانآ
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دةســتةبةريان بكــاتة وةك :ثاراســتنى ســنوورةكانى وئتء هيَ نيــىء ئاسايشــى
كؤمــةلَطاة ئاوةدانكردنــةوةى وئتء خزمــةتكردنى خــةلَكة ثاراســتنى ديــنء ذيــنء
كةرِامةتء وةضةء عةق ء ماألء سـامانء  ...هتــدى كؤمـةلَطاة ئةوانـة هـي كـةس
بةتةنيا بؤى دابني ناكريَنة بة هاوكاريى هةموو يةك نةبآ.
كةواتة :بؤ وةدةستهيَنانى ئةو ئاماجنانةى كة بؤ هـةموو كـةس باشـنة لةسـةر
هةموو يةكيان ثيَويستة هاوكاريى يةكدى بكةن بؤ هيَنانةدىء دةسـتةبةركردنيان:
ئةطةر وئتةكةمان ئاةاد نـةبآة هـةموومان ةةرةردةكـةينة ئةطـةر خيَروبيَـرى وئت
بةدةست خؤمانةوة نةبآءة بـة تـائن بـربدرآة هـةموومان ةةرةردةكـةينة ئةطـةر
هيَ نيىء ئاسايش لة وئتدا نةبآء لة برى ئةوة ئالَؤةيىء ئاذاوة رـآى بطريَتـةوةة
هــةموومان ةةرةردةكــةينة ئةطــةر ديــنء ذيــنء كةرِامــةتء وةضــةء عــةق ء مــاألء
سامانى خةلَك ثاريَزراو نةبآة هةموومان ةةرةردةكـةينة كةواتـة :ئةوانـة كؤمـةلَيَك
بةرذةوةنديى هاوبةشنء ثيَويستة هاوكارييان لةسةربكرآ.
بيَطومان هةركــام لةوشـتانةى ئامــاذةمان ثيَــدانء هــاوويَنةكانيانة لةباةنـةى
فةرِةة طشتييةكان (الفروض ال الة)دان كة بة (الفروض ال فائية) ناسراونءة فةرِةة
كي اييةكانيش هةركةسيَك كةمتةرخةمييان تيَدا بكـاتء بشـتوانآ بيانهيَـنيَتــةدىة
ئــةوة طوناهـــباردةبآة ضــونكة فــةرِةة طشـــتييةكان لــة بنةرِةتــدا لةس ـةر هــةموو
كؤمةلَطــة فــةرِةنءة لــةكاتى ريَبةريَنةكردنيانــداة ســةررةم تاكــةكانى كؤمــةلَطا
طوناهـبـاردةبنة بةئم ئةوانةى كة ئةو فةرِةة كي ايانة ثةكيان لةسةريان دةكةوآة
لةسةريان دةبيَتـة فـةرِةى عةيـن كة ثيَيان هةلَسن.
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َمطمما ء واقيعيَكمةوة
ضوارة  :ضؤنيةتى ئةو هاوكاريية لة رشذطار ء كؤزةل
بؤ يةكيَكى ديكة ،دةطؤرِآ ،بؤية ايَويسمتة لةو بوارانةدا يةكجمار هؤنيار ء
وردبني ء دووربني بني ،تاكو لة رشذطارى خؤزان بةجآ نةزيَنني:
ديـارة بة ئةنداةةى ليَــربِانء بـؤ خـوا يةكالبوونـةوةء ســاغيىء راستييشـ انة
خواى بةخشـةر (رـال راللـة) دةسـت ان دةطـرآء ريَن ايي ـان دةكـاتءة شــيَواةء
ريَبـاةء ئامرِاةة طوجناوةكانـ ان ثيَشـاندةداة وةك فةرموويـةتى[ :ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ]( )1واتـــة( :وة ئةوانـــةى لـــةرِآى
ئيَ ـةدا تيَدةكؤشـن ريَباةةكانى خؤمانيان ثيَشاندةدةينة وة بيَطومان خـوا لةطـةأل
سبُلْ)ى بة كؤ هيَنـابآء
ضاكةكارانداية) .ئةم ئايـةتة يةكةمني ئايةتيَكة كة وشةى ( ُ
ثالَيشـيدابيَتـة ى خواى بةرةء مةةنة وة لة شـويَنةكانى ديكـة هةمووياندا بة تاك
هاتووة.
حيك ةتةكةى ضيية بةو شيَوةية بـة كـؤ هـاتووة؟ حيك ةتةكـةى ئةوةيـة :كـة
ليَرةدا خواى ثةروةردطار (رال راللـة) باسـى كـارى ئيسـالميىء شـيَواةةكانى كـار
دةكاتء شيَواةء ريَباةةكانى كـاريش رؤراورـؤرنء هـةر يـةك شـيَواةء ريَطـا نييـةة
بؤية ئيَ ة لةهةر قؤنا ء ضا ء هةلء مةرريَكداة ثيَويستي ان بة شيَواةء ريَبـاةيَكى
طوجنــاو دةكــاتة بــؤ ئــةوةى لــةرِآى خــواى بــةرة و مــةةن دا تيَبكؤشــنيء كــارء
ضا كيى ئيسـالمييانةى خؤمان ئةجنام بدةين.

1

ال ن بوت٦٩ :
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ايَنجة  :نانازيكردنى ايَبةزبةرى خوا بة بةندارى لة اةميانى (ح)م
الفضول
ثيَغةمبـةرى خوا  فةرموويةتى{ :لَقَدْ شَهِدْتُ فِ

َارِ عَبدِا ِ بْنِ جِدْعانَ حِلْ ًفا

ب أَن لِ بِهِ حُمْـرُ الن َـمِو وَلَوْ أُ ْعَى بِـهِ فِـ اإلِســْالمِ لَأَجَبْـتُ}( )1واتــة( :لـة
لَا أُحِـ ُّ
مالَى عةبدولَآلى كـورِى ريــدعاندا بةشـدارى بةسـتنى ثةيــ انيَك بـوومة ث َي خـؤ
نيية لةرياتى ئةوة وشاى سـوورم هـةبآة وة ئةطـةر لـة سـةردةمى ئيسالميشـدا
بؤى بان بكريَ ةوة وةئم دةدةمةوة)ة ديـارة كة ئةو ثةميانةشـى بةسـت هيَشـتا
وةحيـــى بـــؤ نـــةهاتبووء ثــيَش ســـةردةمى ئيســـالمء ثيَغةمبةرايـــةتيى بـــووةوة
ثةيـ انةكة لةطةأل خةلَكانيَك بةساا كة كافر بوونء هيضيان مسـولَ ان نـةبوونة
بــةئم ئــةو ئاماجنــةى كــة ثةميانةكــةى بــؤ بةســااة ئاماجنيَكــة لــة ئيسـالميشـــدا
رةوايـةة كة بريتيية لة بةرطريى كردن لـة خـةلَكى سـتةمليَكراوة هؤكـارى بةسـتنى
ئةو ثةميانة رووداويَك بوو كة ثوختةكـةى بـةم شـيَوةية بـوو :دواى طةرِانـةوةى
قورِةيش لة رةنطى تاوانبارانة (حَ ْربُ الفِجَار)ة كابرايةكى خةلَكى يةمةن لـة مـانطى
(ذو الق دة) هاتبووة مةككةء شتيَكى فر شتبووة عاسى كورِى وائيال كة يةكيَك بوو
لة طةورةكانى قورِةيشء ثارةكةى نةدةدايةةكابرا

هاناى بردة بةر ةلـة ةلـةكانى

قورِةيشةبةئم لةبةر ثلةوثايةى عاسى كورِى وائيال كةسيان بةهانايـةوة نةضـوونة
ئينجا لة نزيك كةعبة وةستاء بة هةموو توانـاى هـاوارى ســتةمليَكراويى خـؤى بـة
شيعريَك كردوة داواى لة رواميَران كرد كة بـة هانايـةوة بضـنة ئينجـا كؤمـةلَيَك لـة
رواميَـرانى قورِةيش لة مـالَى عةبـدولَآلى كـورِى ريـدعان كؤبوونـةوةء ثـةميانيان
بةســتء طوتيــان :دةبــآ هــةموومان يةكدةســت بــني بــؤ وةرطرتنــةوةى مــافى
1
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ستةمليَكراو لة ستةمكارء نابآ ليَبطةرِيَني كـةس سـتةمى ليَبكـرآة ثاشـان ضـوونة
ى عاسى كورِى وائيالء شتةكةى كابراى خةلَكى يةمةنيان ليَسـةندةوةء دايانـةوة
خاوةنةكةىءة ثيَغةمبةريش  لةو ثةميانةدا بةشداربوو.
ئةمة ئـةوة دةطةيـةنآ كـة ثيَويسـتة ئ َي ـة لةطـةأل خـةلَكى نامسو َل انيشـداة
كاتيَــك بانـــ بكــريَني بــؤ ثرِ ذةيـــةك كــة ببيَتـــة هــؤى ضةســـثاندنى دادطـــةريىء
بردنى سـتةمء خراثةة بة ئةركى سةر شانى خؤمانى بزانني كة تيَيدا بةشدار بنية
ضونكة ثيَغةمبـةر  ئاواى كردووة.
كةواتــة :لــةبوارى هاوثةيـــ انيَتيى بةس ـ (التحَــاُلفْ)يــش لةطــةأل هةركــةسء
يةنيَكــدا بــؤ هيَنانــةدى بةرذةوةنــديىء ئاماجنــة هاوبةشــةكانة ديســان يــةنيَكى
ئيســالميى دةســتكراوةء ئ ـاةادة وة ثيَويســـتة ئةوثــةرِى وةفــاداريىء ثابةنديشــى
هةبآ بة ثةيـ انةكانيةوةة خواى ثـةروةردطار (رـال راللـة) دةفـةرموآ[ :ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ)1( ]..واتـــة( :ئـــةى ئةوانـــةى برِواتـــان هيَنـــاوة!
وةفاداربن بةو طريَبةستء ثةيـ انانةى كة دةيانبةس .
مةبةست ئةوةية ئيَ ة وةك كؤمةلَى ئيسـالميى دةسـت ان كراوةيـةء شـةريعةت
دةستى كردووينةوةء ئاةادى كردووينة كة بةثيَى هةلء مةررة طؤرِاوةكانء بةثيَى
بارود خة رؤراورؤرةكانة ض شتيَك ان لـة بةرذةوةنـديى خؤمـانء خةلَكةكـةمانء
وئتةكةمان بينىة لةطةأل غةيرى خؤماندا بـا نامسـولَ انيش بـنة ئـةجنامى بـدةينة
نةك هةر ئاةادينة بةلَكو فةرمانيش ان بةوة ثآ كراوةة ضونكة[ :ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﯱ] فةرمانيَكى خوايى ية.
1
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دةبيَت موسلَمانان تيَكرِا،ثيَكةوة
هاوكـار بن بؤ بووذاندنـةوةى ئؤممـةت
و طـيَرِانةوةى سـةروةريـى شـةريعـةت
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بنةماى بيسـت و دووةم
دةبيَت مسولَمانان تيَكرِا هاوكار بن ،بؤ بووذاندنةوةى ئؤممةت و طيَرِانةوةى
سةروةريى شـةريعةت.
َى ئيسمممممزيى لةسممممةرخؤى بممممة ايَويسممممتى دةزانممممآ ،كممممة وةك
كؤزممممةل
َمةتء تمةوذ ء كؤزمة ء
ئازا يَكى س،اتيذيىء دوور ،نمان بمة نمانى دةول
ريَكخمممراوء كةسمممايةتيية ئيسممممزييةكانى جيهمممان ،كردوكمممؤ بكمممات بمممؤ
بووذاندنممةوةى ئؤمممممةتى ئيسممممممم ء طيَرِانمممةوةى سمممةروةريت نم ممةريعةت
(س ياةل الش طيع ى خمم مموا (جممممج جملممممة لةسممممةر تيَكمم مرِاى نيشممممت انى
َممممةتء قةوارةيممممةكى ئيسمممممزيى فممممراوانء،
ئيسمممممزيىء ،ايَكهيَنممممانى دةول
بةرزكردنممةوةى ئممامى ئيسممم بةسممةر سممةرتاااى زةزينممدا ،تمماكو ئؤممممةتى
ئيسمم  ،وةك خمموا  بمؤى ديماريكردوةء لةسمةرى ايَويسممتكردوة ،ببيَتمة
َمممممطةى راسممممتيى ئيسممممم بةسممممةر زرشظايةتييممممةوةو ،زايممممةى
نمممممايةدو بةل
َمطماى بةنمةريى بةطمشمتى ،ضونكممة:
ااكسممازيىء ضاكسمازيى كؤزةل
 -1خـواى بــةرةو مـةةن فةرموويــةتى [ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ] الـــمائدة .واتــة( :لةســةر
ضـــاكةكاريى و ثاريَزكـــاريى هاوكـــاريى يةكـــدى بكـــةنة وة لةســـةر طونـــا و
دةستدريَذيى هاوكاريى يةكدى مةكةنة وة ثاريَز لة خـوا بكـةنة بيَطومـان خـوا
سزاى توندة).
 -2هةروةها خواى ثةروةردطار (رال راللة) فةرموويةتى[ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ] الـمؤلنونة واتة( :وة بيَطومـان ئـةم كؤمةلَـةى
ئيَوة يةك كؤمةلَةة وة من ثةروةردطارتاب را ثاريَزم ليَبكةن).
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 -3وة خواى بةرة و مةةن فةرموويةتى[ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ.ﮛ] البقـــرةة واتــة{ :ئــاوا بةوشــيَوةية
ط َيرِاومانن بة كؤمـة َليَكى ضاكتــرين (يـاخود ميانطيــر)ة تـاوةكو ببنـة شـايةدو ضـاوديَر
بةسةر خةلَكييةوةوة ثيَغةمبةريش بةسةرتانةوة شايةدو ضاوديَر بآ}.
 -4وة خواى بةديهيَنةر (رال راللـة) فةرموويـةتى[ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ...ﭷ] آل عمران.
واتــة( :ئيَــوة باشـتـــرين كؤمةلَـــن بــؤ خــةلَكى ثةيــداكراونة فــةرمان بــة شــتة
ثةسندةكان دةكةنءة رآ لة شتة ناثةسندةكان دةطرنءة برِوا بة خوا ديَنن .)...
 -5وة خــواى ثــةروةردطار (رــال راللــة) فةرموويــةتى[ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ] النـــــــورة
واتــة( :خــوا بــةلَيَنى بةوانــةتان داوة كــة برِوايــان هيَنــاوةو كــردةوة باشــةكان
ئةجنامدةدةنة كة بيَطومان دةيانكاتة ريَنشــني لة ةةويداة وةك ضــؤن ئةوانـةى
ثيَـش ئةوانى كـردة ريَنشـــنية وة ئـةو بةرنامةيـةى كـة بـؤى ثةسـند كـردوونة
بؤيـان دةضةسـثيَنآء ترسـيان بـؤ دةطــؤرِآ بـة دلَنيـايىء ه َي نيـىة بـة مــةرريَك
مبثةرس ء هي شتيَك نةكةنة هاوبةشمة را هةر كةسيَك دواى ئةوة بيَبــرِوا بـآة
ئةوة بيَطومان ئةوانـةن لة رآ دةرضـووان).
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روونكـردنةوة
َ انان ء دةسممتبار بممؤ
يةكممة  :بيَطوزممان هاوكممارى ايَكممةوةكردنى زسممول
يمةكطرتنيان ،بمؤ جيَبمةجيَكردنى همةر ئممةركيَكى نمةرعيى كمة امةكى لةسممةر
كارى همةرةوةزيى ء كارى هماوبة كمةوتبآ ،فمةرزة:
واتة :مادام كاريَك بة هةموويان نةبآ نةكرآة ثةكى لةسـةر ضـةنديان كـةوتبآة
ثيَويستة ئةوةندةيان بؤى بيَنة مةيدانء قؤلَى بؤ هةلَ الَنة ضونكة ويَـرِاى فـةرمانى
خواى ثـةروةردطار (رـال راللـة) كـة دةفـةرموآ ...[ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ
...ﯿ]( )1وة ويَـرِاى طةليَـك ئايةتء فةرموودةى ديكةى ثيَغةمبةر ة ةانايانى
شةريعةت وةك بنضينـةيةكى طشـتيى شةرعيى طوتوويـانة( :إِن األَلْرَ بِالشــ ْءِ أَلْـرٌ
بِهِ وَبِمَا ال َتِـمُّ إِال بِهِ)ة واتة( :فةرمان كردن بة شتيَكة فةرمان كردنة بة خودى ئةو
شتةة وة بة هةموو ئةو شتانةى كـة ئـةو شـتة ثـةكى لةسـةريان كـةوتوةوة بـةبآ
ئــةوان نايةتــةدى)ة بــؤ ويَنــة :فــةرمان كــردن بــة نويَــذة فــةرمان كردنــة بــة
دةستنويَذيشءة بة ثاكوخاويَنييشءة بة بـةرطء ثؤشـاك لةبـةركردنيشء عـةورِةت
داثؤشينيشءة روو بةرةو قيبلة وةستانيشء ...هتدة هةروةها خواى بةرة و مـةةن
كـــة دةفـــةرموآ[ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ  )2(]...واتـــة( :وة لةثيَنــــاوى
خــوادا تيَبكؤشـــن بــةو شـيَوةيةى كــة ثيَويســـتة )...ة ديـــارة فــةرمان كــردن بــة
رةنـ ء ريهـادة فـةرمان كردنـة بـة ثةيـداكردنء فةرِاهـةم هيَنــانى ثيَداويســتىء
ئامـرِاةء هؤكارةكانيشى.
 )1الـمائدة٢ :
 2احلج٧٨ :
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ئينجـا ديـارة هةركــام لة:
 /1هةلَســـاندنةوةء بووذاندنـــةوةى ئؤمــــ ةتى ئيســـالميىء ريَكخســـتنةوةى
كاروبـارةكانى.
 /2طيَرِانةوةى سةروةريى شـةريعةتى خـواى بـةرة و مـةةن بـؤ سـةررةم بـوارء
يةنــةكانى ذيـــانء طــوةةرانى تاكـــيىء خيَزانــىء كؤمةئيــةتىء سياســيى
مسولَ انان.
 /3ثيَكهيَنانى دةولَـةتء قةوارةيةكى ئيسـالميى فراوانة كة سـيَبةرء ســاية بـآ بـؤ
هـةموو مسـولَ انان.
 /4بةرةكردنـةوةى ئـائى ئيسالم بةسةر سةرتاثاى ةةمينـداوة طةياندنى ثةيــامى
خواى ثـةروةردطار (رال راللة) بة هةموو خةلَـكى سةر ةةوى.
بيَطومان هةر كام لةو ضوارةى سةرةوةة فةرِةء ثيَويس لةسةر كؤى مسولَ انانة
وةك ضةند فةرِةيَكى بة كؤمةألء كي ائيىة ئينجا ديارة بةهاوكاريىء ثشـتى يةكـدى
طرتنء كارى هاوبةشيش نةبآة هي كام لةو ئاماجنانة نايةنةدى.
كةواتة :ثيَكةوة هاوكاريى كردنـى مسـو َل انان بـؤ هيَنانـةدى ئـةو ضـوار ئةركـة
سـةرةكييةة ثيَويسـتةة بؤية طوتوومانة :كؤمةلَى ئيسـالميى بـة ئـةركى سةرشـانى
خـؤى دةةانــآة كـة شـان بـة شــانى دةولَـةتء يــةنء تـةوذمء ريَكخــراوء دةةطــاء
كةسـايةتيية ئيسـالمييةكانة دةسـتبار بطرآءة هاوكاربآ بـؤ هيَنــانةدى هةركــام
لةو ضوار ئةركـة.
َمممطة لةسممةر ايَويسمممتبوونى هةركممما لممةو ضمموار ئةركممة ،زشرن،
دووة  :بةل
َمممطةيان لةسممةر ديَنينممةوة ،ئةطمممةرنا
َمنياكمممردن بةل
َبةتة ئيَ ممة هممةر بممؤ دل
همممةل
هةزوويان نمتى بة ئانمكرا زانراون لة نمةريعةتدا ،بؤ نم وونمة:
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 -1بووذانمدنةوةى ئؤمممةت ء يةكخستنةوةى ريزةكمانى:
وةك بةلَطـة بـؤ ئـةوةة دةطوجنـآ ة ر ئايـةتء فـةرموودةى ثيَغةمبــةر 
بهيَنينةوةة بؤ نـ وونة :يةكيَك لةوانـة ئةو ئايةتةية كة خواى ثةروةردطار (رال
راللة) دةفـةرموآ[ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ]( )1واتـة:
(وة ئةمة كؤمـةلَى ئيَوةيـة يـةك كؤمةلَة منيش ثـةروةردطارتاب دةرـا ثـاريَزم
ليَبكـــةن) يـــانى :هةولَبـــدةن ثيَكــةوة بــة دةســتةرةمعيى ثاريَزكــاربن لــة
بةرانبةرمدا.
كةواتة :ثيَويسـتة ئؤممـةتى ئيسـالم يـةك كؤمـةلَى تؤك ـةء يـةكطرتووبآة
بؤئــةوةى بتوانــآ بةندايــةتيى راســتةقينة بــؤ خــواى بــةرة و مــةةن بكــاتء
ثاريَزكاريى با لة خواى ثةروةردطار (رال راللة) بكـاتة كـة ديـارة ثةرسـ
(عبـا ة)ء ثاريَزكاريى (تقـوى)ى تةواويشة كاتيَك دةبآ كة ثابةنديى بكـات بـة
هةموو شةريعةتةوةة وة ديـارة مسـولَ انان بـة هةمووشـيان نـةبآ نـاتوانن بـة
هــةموو شــةريعةتء هــةموو ياســاكانيةوة ثابةنــدبنءة لــة هــةموو بوارةكــانى
ذيانياندا شةريعةتء دينى خواى ثةروةردطار (رال راللة) بةررةستةبكةن.
هةروةها خواى ثـةروةردطار (رـال راللـة) دةفـةرموآ[ :ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ  )2(].واتة( :هةمووتان تيَكرِا دةسـت بـة ريَسـ انى خـوا
وة بطرنء ثةرتةواةة مةبن )...ة كةواتـة :فـةرِةة كـة ئؤممـةتى ئيســالم يـةك
ئؤممةتء يةك كؤمةأل بآة يةك كؤمةلَى دةستطرتوو بـة ريَسـاى خـواى بـةرة و

1

الـمؤلنونة٥٢ :

2
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مةةن ة يـةك كؤمـةلَى ثيَشـكةشــكةرى بةندايـةتيى بـؤ خـواى بـةرة و مـةةن ة
ثاريَزكار لة خواى بةرة و مةةن ء ثابةند بة شةريعةتى خواوة (رال راللة).
 -2طيَرِانةوةى سةروةريى نةريعةتى خوا:
بةلَطةاان لةسةر ئةوةة ئةم ئايةتةية كة خواى ثةروةردطار (رـال راللـة)
دةفـــةرموآ[ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ] اجلاثية .ليَرةدا رووى دواندن لة ثيَغةمبةرى خواية ة خـواى
بةرةء مةةن ثيَشا باسى ئةهلى كيتاب (روولةكةء نةصرِانيىء ئةوانى ديكة)ء
ئــةةموونى ئــةوان دةكــاتة ئينجــا دةفــةرموآ( :دواى –تيَثــةرِبوونى قؤنــا ء
ئةةموونى ئةهلى كيتاب -تؤمان لةسةر بةرنامةيةك دانا لة يةن خؤمانةوةة را
تؤ شويَنى بكةوةء ثيَيةوة ثابةند بةة وة بةدواى ئارةةووى ئةوانـة مةكـةوة
كة نـاةانن)ة ديـارة هـةر فـةرمانيَكيش بـة ثيَغةمبـةر  كرابـآة فةرمانـة بـة
ئؤممةتةكةشىة مةطةر بة بةلَطةيةكى تايبةتيى تايبـةت كرابـآ بـة ثيَغةمبـةرى
خوا وة ة ئةطةرنا هةرضى خـواى ثـةروةردطار (رـال راللـة) بـة ثيَغةمبـةر
ى فةرمووةة ديارة ئؤممةتةكةيشى ثآى مةبةسـتة.
هةروةها خواى بـةرةء مـةةن دةفـةرموآ[ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ] البقـرةة واتـة( :ئـةى ئةوانـةى برِواتـان هيَنـاوة! بـة تيَكرِايـى بضـنةنيَو
طةردنكةضييةوةء بـةدواى هـةنطاوةكانى شـةيتان مةكـةونة بيَطومـان ئـةو بـؤ
ئيَوة دوذمنيَكى ئاشكراية)ة ليَرةدا وشةى( :ﯔ)ة واتة( :بة تيَكرِايى يان
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بةتةواويى)ة دةطوجنآ ثةيوةسـت بـآ بـة (ﮯ)ة واتـة( :هـةمووتان تيَكـرِا
بضـنةنيَو ئيسـالمةتييةوة)ة كة بيَطومان طةردنكةضيى بؤ خـواى بـةرة و مـةةن
لة ثابةنديى بة ئيسالمةوةدا بةررةستةدةبآة وة دةشـطوجنآ ثةيوةسـت بـآ
بـــة (ﯓ)ةوةة واتـــة( :بضـــنةنيَو تيَكـ ـرِاى ئاشـــتييةوة)ة واتـــة :تيَكـ ـرِاى
طةردنكةضيىة بة واتايـةكى ديكـة :هـةموو ئيسـالم ريَبـةرآ بكـةنة هةلَبةتـة
هةردوو واتايةكـة راسـ ء تيَكـيش نـاطرييَنة دةبـآ تيَكـرِاى مسـو َل انان بـةبآ
هةئواردن ثابةنـدبن بـة هـةموو ئيسـالمةوةة وة بةتـةواويي طةردنكـةض بـن بـؤ
خواى بةرة و مةةن  .كة ديارة ئـةوة وةك طومتـان :واتايةكـةى ئةوةيـة كـة
شةريعةت سةروةربآ لة ذيانى تيَكرِاى مسولَ انانداوة سايةء سيَبةريان بآ.
َممممةتيَكى سياسمممميى ئيسمممممزيى فراوانممممى
 -3ايَكهيَنممممانى قممممةوارة ء دةول
يةكطمرتموو لة سمةرتماسمةرى جيهمانى ئيسممزميمدا:
بةلَطة لةسةر ئةم خالَة

ئةو ئايـةتةية كة خواى ثةروةردطار (رال راللـة)

دةفـــــــــــةرموآ[ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ]( )1واتــة( :وة وةك ئةوانــة مــةبن كــة ثةرتــةواةة
بوونء ناكؤك بوونة دواى ئةوةى كة بةلَطة روونء ئاشـكراكانيان بـؤ هـاتة وة
ئةوانة ئـاةاريَكى مةةنيـــان بـؤ دانــدراوة)ة كةواتــة :مسـولَ انان نابـآ ثارضـة
ثارضة بنة ئيَســتا مسولَ انان بة هةموويـان لةوانةيــة ضـال ثـةجنا دةولَـةتيان
هـــةبآة هــةر عــةرةب بيســتء دوو دةولَــةتيان هةيـــةة كــة ئــةوة حالَــةتيَكى
نائاساييةة وة لةرِاستيدا حالَةتيَكى ناشـةرعييةة ضونكة بنـةرِةت (أَـل) وايـة
1
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مسولَ انان يةك قةوارةء يةك دةولَةتيان هـةبآة كةواتة :ئةو حالَةتـةى ئيَســتا
حالَةتيَكى نائاسايىء ناشةرعيية بة مال مسولَ اناندا هاتووة.
هةروةها ثيَغةمبـةر  لة فةرمايشـتيَكيدا دةفةرموآ{ :اْلمُمْلِمُونَ تَتَ َافَأُ
ِلَـــاؤُهُمْو وَهُــمْ َـــدٌ عَلَــى لَــنْ سِـــوَاهُمْو َمْـــ َى بِــيِلتِهِمْ أَ ْنَــاهُمْ{( )1واتــة:
{مسولَ انان خويَنيان يةكسانة (و كةسيان خويَنى لـة كةسـيديكةيان بـةنرخا
نية)ة وة هةموويان يةكدةس لة بةرانبةر غةيرى خؤيانـداة وة بضووكاينيــان
دةتوانآ بة نـاوى ئةوانةوة كةسيَك ثةنا بداتء مافى ثةنابةريى ثيَبـدات }...ة
واتة :حالَةتى ئاسايىء شةرعيى ئةوةية كة مسولَ انان يةك دةستء يةك هيَزء
يـــةك هةلَويَســـت بـــنة لـــة بةرانبـــةر غـــةيرى خؤيانـــداة ديـــارة طيَرِانـــةوةى
مسولَ انانيش بؤ حالَةتة ئاسـاييةكةيان لةسـةر هـةموويان فـةرِةةة ضـونكة بـة
يةكء دووانيان ناكريَت.
 -4بةرزكردنةوةى ئامى ئيسمم بةسمةر سةرتماامماى زةزينمدا ء طةيانمدنى
اةيازى خواى بةرز و زةزن بة هةزوو زرشظايةتى:
بةلَطة لةسةر ئةم خالَة ئةم ئايةتةية كة خواى بةرةء مةةن دةفةرموآ[ :ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ]( )2واتـــة( :ئـــةى موحةمــــ ةد! -بلَـــآ :ئـــةى
خةلَكينــة! مــن رةوانــةكراوى خــوام بــؤ ى ئيَ ـوة هــةمووتانة ئــةو خوايــةى كــة
1
2

رواه ابن لاجه )2683( :واللف لهو وأبو او )2751( :و والنمائ )8681( :و وقال األلبـان َ :حيح.
األعراف١٥٨ :
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ئااانــةكانء ةةوى هــى ئــةونة بيَجطـــة لــةو هــي ثةرســااو نــنية دةذييَـــنآء
دةمريَنــآة دةرــا ئي ــان بيَــنن بــة خــواء بــة رةوانـــةكراوة ثيَغةمبـــةرةكةى كــة
نةخويَندةوارةة ئةو ثيَغةمبةرةى كة ئي ان ديَنآ بة خواء بة وشةكانىة وة شـويَنى
بكــةون بــةلَكو رآى راســت بطــرن) وة ئــةم ئايةتـــة يةكيَكـــة لــةو ئايةتـــانةى كــة
بةلَطـــةن لةســةر ئــةوةى ثيَغةمبــةرى ئيَ ــة  بــؤ هــةموو خــةلَكى نيَــردراوةوة
ثةيامةكةى ئارِاستةكةى هةموو مر ظايةتيى كراوة.
را ديارة كة خواى بـةرة و مـةةن فـةرمانى بـة ثيَغةمبـةر  كـردووة وا
ب ةرموآة ئيَ ة

كة ئؤممةتى ئةوينة لةسةرمان ثيَويستة ئةو ثةيامةى ثيَغةمبـةر

 بطةيةنينة مر ظايةتيى.
ئةوة بةلَطةية لةسةر ئةوة كة هةركام لةو ضوار خالَةى سةرةوةة لةسةر هةموو
مســولَ انان فــةرِةةة ئيَ ــة وةك كؤمــةلَى ئيســالميى كــة بةشـيَكني لــة ئؤممــةتى
ئيسالميىة ديـارة لةسـةرمان ثيَويسـتة هاوكـاريى هـةموو ئةوانـة بكـةينة كـة بـةو
ئارِاستةيةدا بؤ هيَنـانةدى ئةو ضوار ئةركانة كاردةكــةن.
سمم ميَية  :بممممةبآ جيَبممممةجيَكردنى ئممممةو ضمممموار ئةركممممة سممممةرةكيية ،
ئؤممممةتى ئيسممممم ئممةركى سةرنمممانى خممؤى لممة بةرانبمممةر زرشظمايةتي ممدا بممؤ
ئة ا نادرآ:
ئةركى ئؤمـ ةتى ئيسالم بةرانبةر بة مر ظايـةتيى وةك خـوا (رـال راللـة) بـؤى
دياريكردووةة دوو خالَى سـةرةكيية:
 )1شاهيَديى دان بةرِاستيىء تةواويى ئيسـالم.
 )2ثاكسـاةيىء ضاكساةيى كردنى كؤمةلَـطاى مر ظايةتى.
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بةلَطة لةسةر ئةوة كة ئةو دوو ئةركة سةرةكيية لةسةر ئؤممةتى ثيَغةمبـةر
 فةرِةكراون لة بةرانبةر مر ظايةتييداة ئةم ئايةتةية كة خواى ثةروةردطار (رال
راللــــة) دةفــــةرموآ[ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ  )1(]...واتة( :ئاوا ئيَوةمان كردووة بـة ضاكــاين
كؤمـــةأل  -يــان كؤمــةلَيَكى ميــانطري كــة كــورت نــةهيَنآء تيَنةثــةرِيَنآء نــةدا نــة
بةمالداء نة بةو دا-ة تاكو شـايةد  -يـان ضـاوديَر  -بـن بةسـةر خةلَكييـةوةة وة
ثيَغةمبـةريش ببيَتة شايةد بةسـةر ئيَـوةوة)ة شـايةد بـنة واتـة :بةلَطـةء شـايةدى
راستيى ئيسالم بنة كة ئيسالم ئؤممةتيَكى ئـاواى فةرِاهـةم هيَنـاوةة هـةر كةسـيَك
تةماشاى ئيَوة بكاتة بزانـآ كـة ئيسـالم راسـتةة ئيسـالم لـة خؤتانـدا بةررةسـتة
بكةنة ياخود ضاوديَربنة واتة :ضاوديَربن بةسةر مر ظايةتييةوةة تا نةدات بـةمالء
بةو داة وة ضاوديَربن بةسةريةوةء نةهيَلَن هيَنديَكى هيَنديَكى آـواة وة هيَنـديَكى
ستةمكارء هيَنديَكى ديكةى ستةمليَكراوبآة نـةك ضـاوديَر بـةو مانايـةى كـة بـةة ر
خةلَكى مسولَ ان بكةنة خةلَك ئاةادن لةسةر ض بري كةء دينيَك دةبنة بـةئم دةبـآ
بةسةريانةوة ضاوديَربنة كة نةهيَلَن يةكدى بضةوسيَننةوةء ستةم لة يةكدى بكةنة
وةك ئيَستا كة دةبينني دنيا ضؤنة!!
هةروةها بةلَطة لةسةر ئـةوة كـة ثاكسـاةيىء ضاكسـاةيى كردنـى كؤمـةلَطاى
مر ظايـةتيىة لةســةر ئؤممـةتى ثيَغةمبــةر  فـةرِةةة ئــةم ئايةتةيـة كــة خــواى
ثـــةروةردطار (رـــال راللـــة) دةفـــةرموآ[ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ )2( ]...كةواتـــــــة :وشـــــــةى
1

البقـرة١٤٣ :

2

آل عمران١١٠ :

روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي

396

(وَسَطْ)يش ثيَـدةضآ هةر بة مانـاى (خَيْـرْ) بآة واتة( :ضاكاين)ة وة دةطوجنآ بة
ماناى (خةتى نيَوةرِاست طرتوو) بآة لةبةرئةوةى هةر كةسـيَك خـةتى نيَوةرِاسـتى
طرتء بةمالء بةو دا ينةداة ضاك دةبـآء هاوسـةن دةبآة مانـاى وايـة هــةردوو
مانايةكة يةكدى تةواودةكةن.
كةواتة :ئـةوة ئـةركى ئؤممـةتى ثيَغةمبـةرة  كـة لـةنيَو مر ظايةتييـدا ئـةو
ئةركانــة ئــةجنام بــدةنء دةبــآ ئؤممــةتى ثيَغةمبــةر  ئةوةنــدة تؤك ــةء
توندوتؤألء دامةةراو بنة كة بتوانن هةرضى شتى باشة بيضةسـثيَنن لةسـةر ةةوىء
لةنيَو مر ظايةتييداة وة هةرضى شتى خراثة يبةنء ريشةكيَشى بكةن.
رــا بيَطومــان ليَــرةدا مةبةســت ئةوةنيــة كــة بــةة ر ئيســالم بةســةر خةلَكــدا
بسةثيَننية بةئم وةك ضؤن ئيَستا ئةمريكا دةيـةوآ هيَنـديَك بـةها (قِيَــمْ)ى خـؤى
بآلوبكاتةوةة "ئيسالم"يش بة حوك ى ريهانيى بوونىة دةبآ دةنطى ةوئلَى بطاتة
طوآى هةموو كةسة را ئةمريكا لةرِآى تؤثء تانكـةوة بـةهاكانى بآلودةكاتـةوةة
بــةئم ئيســالم ئةطــةر دةســةئتى هــةبآة ةةبــرء ة ر بــةكارناهيَنآة ضــونكة خــواى
ثــةروةردطار (رــال راللــة) دةفــةرموآ[ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ  )1(]...البقــرةة واتــة:
(تؤبزيى كردن لة ئاييــندا نييـة )...ة بـةئم رةوارـيش دةدا بـة بـةهاكانى خـؤىة
رةواج دةدا بة برايةتيىء دادطةريىء ضاكيىء ثاكيىء ...هتـدة وةك ضـؤن ئيَســتا
ئــةمريكا رةواج دةدا بــةو بةهايانـــةى خــؤى كـــة ةيــاتر بـــةهاى ئــاذةلَينيء لـــة
ضوارضيَوةى رةستةء غةريزةكانـدا دةسـوورِيَنةوةة ئيسـالميش ئةطـةر دةسـةئتى
هةبآة ئةهلى ئيسالمء ئؤممةتى ثيَغةمبةر  لةسةريان فةرِةةة برةو بدةن بـةو
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بةهاء رةوشتء ئةدةبة بةرةانةوة بةو بري كة راسـتء دروسـتانةى كـة خزمـةت بـة
مر ظايةتى دةكةن.
ديـارة ئةطـةر ئؤممــةتى ئيسـالم نةبووذيَتــةوةء خـؤى ريَــك نةخاتـةوةة توانــاى
ثيادةكردنى شةريعةتى نابآ لة ذيانء طوةةرانى خؤيداوة هةتا شةريعةتيش ثيـادة
نةكاة لة ذيانء طوةةرانى خؤيداة ناتوانآ قةوارةء دةولَةتيَكى يـةكطرتووء بـةهيَزى
هةبآءة هةتا وا

نةبآة تواناى بةرةكردنةوةى ئائى ئيسـالمء طةيانـدنى ثـةيامى

خواى بةرة و مةةن ى بة هةموو خةلَكى سةرةةوى نابآ!
ضموارة  :ديارة بؤ هيَنانةديى هةزوو ئمةو ئازا انمة  ،خمواى بامدةسمت
َيَنةكانى ديَنيَتة دى
َميَمنى بة زسموَل انان داوة و بةل
(جج جملة بةل

بةلَطةمان لةسـةر ئـةوة ئـةم ئايةتةيـة كـة خـواى ثـةروةردطار (رـال راللـة)
دةفــةرموآ[ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷ ﭸ ﭹﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿﮀﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ]( )1واتــة :ئةطــةر ئــةو مةررــة لــة خؤتانــدا ببيَننــةدىء ئــةهلى خــوا
بةيةكطرتن (توحيد)ى راستةقينة بنة ئـةوة خـواى ثـةروةردطار (رـال راللـة) ئـةو
بةلَيَنانةتان بؤ ديَنيَتةدى.
را ئةطةر ئيَ ة تةماشـاى ميَـذوو بكـةينة دةبينــني قؤناغــى ثيَغةمبـــةر ء
دواتر هاوةلَة بةرِيَزةكانىء ريَنشينةكانىة بة ضاكاين شيَوةة خـوا بةيـةكطرتنيان
هيَناوةتةدىء بةندايةتييان بؤ خواى بةرة و مةةن كردووةة بـآ ئـةوةى هاوبةشـى
1
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بــؤ برِياربــدةنة بؤيــة خــواى ثــةروةردطاريش (رــال راللــة) بــة باشــاين ش ـيَوة
بةلَيَنةكةى بؤ هيَناونةدىة هةروةها لة قؤناغةكانى دواييشداة هـةر كؤمـةلَيَكء هـةر
طةليَك كةمء ة ر خـوا بةيـةكطرتنء تـةنيا خـوا ثةرسـتنى لـة خؤيـدا هيَنابيَتـةدىة
خواى ثةروةردطاريش (رال راللة) ئةو بةلَيَنةى بؤ هيَناونةدى.
ئينجـــا ئـــةوة كـــة خـ ـواى بـــةرة و مـــةةن دةفـــةرموآ[ :ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ]ة كة لة هةموو قورئاندا ئةو دووة ثيَكـةوة هـاتوونة [ﭯ] واتـة:
وةرطرتنى ئةو هةقةى كة خواى بـةرة و مـةةن بـة ثيَغةمبـةر دا ناردوويـةتىة
ليَتيَطةيشــتنىء قبــوولَكردنىة وةك حالَــةتيَكى ئي ــانيىء عةقيــدةيىء فيكريــىة
[ﭱ ﭲ] واتة :لـةخؤدا بةررةسـتةكردنى ئـةو هةقـةى وةرتَطرتـوةة
وةك ئي انء عةقيدةة ئينجا كارى ثيَبكةىة ضـونكة [ﭱ ﭲ] يـانى:
هةموو كردةوةء خةسلَةتة ضاكةكانيان ئةجنامـداوةة وة خـواى ثـةروةردطار (رـال
راللة) ئةو وشةيةى بةكارهيَناوةة بؤئةوةى هةرضى كـردةوةى ضـاكة بيطريَتـةوةة
را ض ثةيوةنديى بـة يـةنى عيبادةتـةوة هـةبآة ض بـة ئةخالقـةوةة ض بـة يـةنى
هةلَسوكةوتى خيَزانييةوةة ض بة يةنى هةلَسوكةوتى كؤمةئيةتييةوةة ض بة يةنى
حــوكمء سياســةتةوةة ض بــة يــةنى رــةن ء ئاشــتييةوةة ثةيوةنــديى بــة هــةر
بواريَكةوة هةبآة دةيطريَتةوة.
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بنةمـاى بيسـت و سـيَـيةم
بةكارهيَنانى هؤكارة شـةرعـييةكان،هةركاميان لةجـيَى خؤياندا
بؤ هـيَنـانةديى ئاماجنةكان:
َى ئيسمزيى بةكارهيَنانى هةر هؤكاريَكى نةرعيت بؤ طةيش بة
كؤزةل
ئازان و زةبةستة رةوايةكانى ،بة دروستء رةوا دةزانمآ ،وةك :بانطمةواز،
راطةياندن ،اةروةردةء فيَركردنء تةزكيمة ،ريَكخسمم ء هؤنينمةوة ،فمةرزان
بممممممة ضاكمممم ممةء ريَطريممممممى لممممممة خرااممممممة ،خممممممةباتى سياسمممم ميى ،جممممممةنطء
بةرةنطاربوونةوة ،هةركازيَكميان لة بوارى خؤيداو بة ئةنمدازةى ايَويسممتء
لة كاتء نويَنى طو ماوى خؤيمدا ،ضونكممة:
 -1خ ـواى بــآ ويَنــة (رــال راللــة) فةرموويــةتى[ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ] النحــلة واتــة( :بانطــةواة بكــة بــؤ ريَبـــاةى
ثةروةردطـــارت بــة حيك ــةتء ئامؤذطــــاريى ضــاكءة بــة باشـتـــرين شــيَواة
ط توطؤيان لةطةلَدا بكةة بيَطومان ثةروةردطارت ةاناترة بةوةى كـة لـةرِآى وى
يـــداوةءة هـــةر ئـــةويش ةانـــاترة بةوانـــةى كـــة قبـــوولَى هيدايـــةتى خـــواى
ثةروةردطـاريان كردوةء رآى راست دةطرن).
 -2وة خواى ثةروةردطـار (رال راللـة) فةرموويـةتى[ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ] اجلم ــ ـة ،واتــــة( :خــــوا ئــــةو كةســــةية كــــة لــــةنيَو
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نةشــارةةايةكاندا( )1رةوانــةكراويَكى لــة خؤيــان نــاردوةة ئايةتــةكانى خوايــان
بةسةردا دةخويَنيَتةوةوة تةةكيةيان دةكاتءة كتيَـبء حيك ةتيان فيَردةكــاتة
وة بيَطومان لةوةثيَشـيش لة طومرِاييةكى ئاشـكرادابوون).
 -3هةروةها خواى بةرةء مةةن فةرموويةتى[ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ]
الـمائدةة واتة( :ئةى ئةوانةى برِواتان هيَنـاوة ! ثـاريَز لـة خـوا بكـةنء ئـامرِاةو
هؤكــار بــةرةو خــوا دةســتةبةربكةنءة لــةرِآى خــوادا تيَبكـؤشـــن بؤئــةوةى
سـةرفراةبن).
 -4وة خــواى ثــةروةردطار (رــال راللــة) فةرموويــةتى[ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫ] الشـــــورىة واتــــة( :وة مســـــولَ انان ئةوانــــةن كــــة كاتيَــــك
دةسـتدريَذييان كرايةسـةرة تؤلَـة دةسـتيَنـنةوة).
 -5هةروةها خواى ثةروةردطار (رال راللة) فةرموويةتى[ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ] البقــــ ــرة.
واتة( :وة لةرِآى خوادا جبةنطن لةطةأل ئةوانةى كة لة دذتان دةرـةنطنة بـةئم
دةستدريَذيى مةكةنة بيَطومان خوا دةستدريَذييكارانى خؤشناوآ).
 -6وة هةروةهـا خواى ثةروةردطـار (رال راللة) فةرموويةتى[ :ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

 )1وشةى (أُلّـِ ) بة نةخويَندةوارء بة نةشارةةا
ثآ راسـتاة.

لة كتيَبة ئاسـ انييةكانة ليَكدراوةتةوةوة من واتاى دووةمـم
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ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ] ال هفة واتة{ :وة دةربارةى (ذُو الْقَرْنَيْنْ) لـيَــت
دةثرسن  -كآ بووة و ضيى كــردوة ؟-ة بلَـآ :لةمـةودوا هـةوالَى ئـةوتان بـؤ
دةخويَن ـــةوةة ئ َي ــة لــة ةةويــدا دةســةئمتان ثيَــدابوو و بــؤ هــةر شـــتيَك
هؤكـاريَك ان ثيَدابووة ئةويش بةدواى هؤكارةكة دةكةوت}.

روونكـردنةوة
يةكمممة  :ئمممة دنيايمممة لةسمممةر هؤكارةكمممان (ا سمممبا بنيممماتنراوة ،بؤيمممة
هةركةسمميَك بةتمممةزاى ئة ازمممدانى كاريَمممك يمممان هيَنانمممةدى ئازا يَمممك بمممآ،
ايَويسمممتة زشممموورى اةيممداكردنى هؤكممارةكممممانى ةمممموا ،ئةطممممةرنا هيممممض بممة
هيممض ناكمما:
أبو عوتـاهيـة دةلَـآ:
تَ ْرجُـو النجَـاةَ وَلَمْ تَمْـُلكْ لَمَـالِ َهَـا
إِن المـفِينَـةَ ال تَجْـرِي عَلَـى اليـَـبَسِ
واتــة( :بــة تــةماى دةربــاةبوونىة بــةئم بــة رآى دةرباةييــدا نــارِ ىة بيَطومــان
كةشتيى لةسةر وشـكايى نارِوا).
وة خواى بةرة و مةةن لـةوبارةوة كـة بـةبآ هؤكـارء رةنـج دانة مـر ظ ناطاتـة
ئامـــانجة فةرموويـــةتى[ :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ] ()1واتـــة( :مر ظــــ بـــةبآ
هـةوألء كؤشش هيضى دةستطري نابآ)ة كة بةشيَك لة هةوألء كؤشـش ئةوةيـةة تـؤ
 1النجم٣٩ :
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هؤكارةكـــان ثةيدابكـــةىء هــةر ئاماجنــة ريَــى خــؤىء ئــامرِاةء ريَبــاةى خــؤى بــؤ
بطريةبةر.
هةروةها لةبارةى (ذوالقرنــني)ةوةة فةرموويـةتى[ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ
ﰆﰇﰈﰉﰊﰋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ]( )1واتة{ :وة دةربارةى (ذوالْقَرْنَيْــنْ) ليَـت دةثرسـن( :كـآ بـووةء
ضيى كردووة؟)ة بلَآ :لةمةودوا هةوالَى ئةوتان بؤ دةخويَن ـةوةة ئيَ ـة لـة ةةويـدا
دةسةئتـــ ان ثيَـــدابووء بــؤ هــةر شـــتيَك هؤكاريَك ــان ثيَــدابووة ئــةويش بــةدواى
هؤكارةكة دةكةوت}.
ليَرةدا مةبةست ئةوةنية كة خواى ثـةروةردطار (رـال راللـة) هؤكارةكـةى بـة
فريشتاندا بؤ ناردبآة واتة :توانامان دابووية كة بؤ ئةجنامدانى هةر كاريَكة ئامرِاةء
هؤكــارى طوجنــاوى بــؤ ثةيــدابكاء ريَبــاةى خــؤى بــؤ بطريَتةبــةرة ئــةويش بــةدواى
هؤكارةكان دةكةوت بؤ هيَنانةدى ئاماجنةكان.
كةواتــة :بــةهؤى دابينكردنــى هؤكارةكانــةوة (تـــم ني)ى بــؤ ثةيــدابووبووة وة
ئيَوة ئةطةر بتانةوآ ئاماجنةكانتان بيَننةدىة دةبآ ئةو هؤكارء ئامرِاةانـة دابـني
بكةنة كة ئةو كارة بةبآ ئةوان نايةتةدى .هةربؤية

خواى كاربةرآء ةانـا (رـال

راللة) لة ئايةتى ذمـارة ()35ى سـوورةتى (الــمائدة)دا دواى ئـةوةى فـةرمان بـة
برِواداران دةكات كة ثاريَز لة خواى بةرة و مةةن بكةنة فةرمانيان ثآ دةكات كـة
ئامرِاةةكانى بةرةو ثاريَزكاريىء خوا راةيى كردن دابـني بكـةنة ثاشـان فـةرمانيان
ثيَدةكات كة لةثيَناوى خواى بةرة و مةةن دا ئةوثةرِى تيَكؤشـان بكـةنة تـاكو لـة
 1ال هف٨٥ /٨٤ / ٨٣ :
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ئةجنامى ئةوةدا سةرفراةيى بؤ خؤيـان مسـؤطةر بكـةن[ :ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ]

1

كةواتة :هةركةسيَك بيةوآ ثاريَزكار بآءة تيَكؤشةرى ريَى خـواى بـةرة و مـةةن
بـآءة ســـةرةجنام ســةرفراة بــآة دةبـآ خــةمى دابينكردنــى هؤكــارء ئامرِاةةكــانى
ثاريَزكاريىء ريهـادء تيَكؤشـان دابني بكات.
شايانى باسيشـة وشةى (ﯗ :ئامرِاة) مادام ئةليفء م (أل)ى لةسةرةة
تيَكرِاى ئامرِاةء هؤكارةكان دةطريَتـةوة بة هةموو رـؤرء شــيَوةكانيانةوةة ديــارة
هةر ئامرِاةء هؤكاريَك كة بؤ كارء ثرِ ذةء ئاماجنيَك كة ثةكى لةسةرى كةوتوة.
دووة  :هممةر ئازا ممة
دابني بكمرآ:

ايَويسمممتة هؤكممممارى بممة ئةنممدازةى خممممؤى بممممؤ

بيَطومان هةموو كاريَكء هةموو ئاماجنيَكيشة بة هـةر هؤكاريَـكء هـةر ئامرِاةيَـك
ريَبةرآ نابنة بـةلَكو دةبـآ كـارء ئاماجنةكـة ضـؤنةة هؤكـارء ئامرِاةةكـانيش كـة
ثةيوةس بةو كارء ئاماجنةوةء ثةكى لةسـةريان كةوتـوةة دابينـيان بكـةىة بؤية
خواى بـةرة و مـةةن فةرموويـةتى ...[ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ] ال هـفة لـة
هةر شتةى هؤكاريَكى ثيَدرابووة يان بؤى دانرابووة هؤكاريَكى وةك خـؤىء طوجنـاو
لةطةأل خؤىة كةواتة :هةر كـارء ئاماجنيَـكء هـةر قؤنـا ء هـةلء مةررـةة هؤكـارء
ئامرِاةى تايبةتى خؤى دةوآ!

1

الـمائدة٣٥ :
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دةبينني خواى ةاناء شـارةةا (رـال راللـة) لـة قؤناغيَكـدا كـة كـارء

ثرِ ذةى بانطةواة لة ئارادايةة بة ثيَغةمبةرةكةى  دةفـةرموآ[ :ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ  )1(]...وة شــــيَواةة
بنةرِةتييةكانى بانطةواةى بؤ ديـاريى دةكـاتة بـةئم لـة قؤنـا ء هـةلء مـةرريَكى
ديكةدا كة ثرِ سةى ثةروةردةكردن لةثيَشةة شيَواةء ئامرِاةةكانى ثةروةردةكردنى
ثيَغةمبــةرى خــؤى  بــؤ هاوةلَــة بــةرِيَزةكانىء كؤمــةلَطاى ئيســالميى يةكــةمء
ثاشان ئؤممةتةكةى دةخاتةرِوو[ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ  )2(]...بةئم لـة هـةلء مـةرجء قؤنـاغيَكى
ديكــةدا ثــآى دةفــةرموآ[ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖﯗ
]...

( )3

واتــة( :لــةرِآى خــوادا جبةنطــة بــةس خؤتــت لةســةرةة بــةئم هــانى

برِوادارانيش بدة لةسةر رةن .)...
بيَطومانيش هةر كارء ث ِر ذةية لـة قؤنـاغى خؤيـداة لـة كـارء ث ِر ذةكـانى ديكـة
طرنطاء لةثيَشـاةة ثيَويسـتة ة ر ورياى ئةو ريزبةنديى (ترتيب)ة بني.
سمميَية  :زممةرجيش نييممة كممة هؤكممار ء ئازرِازةكممانى كممارى ئيسممممزى،
بةنيَوةيةكى ونك بةسةر قؤناغةكانى كمار ء ضاالكمييةكمةدا دابة بء:
واتة :لةكاتيَكـدا كـة سـةرطةرمى بانطـةواةين كـارى سياسـيى نةكـةينة يـان لـة
طةرمةى تةةكيةى نةفسـدا راطةيانـدن ثشـتطوآ آـةينة يـان لـةكاتى فـةرمان بـة
1

النحل١٢٥ :

2

اجلم ة٢ :

3

النماء٨٤ :
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ضاكةء ريَطريى لة خراثةداة هي حيسابى هةلء مةرجء واقيعى سياسـيى نةكـةينء
 ...هتد.
واتة :كة دة َليَـني :بؤ هـةر كاريَـك ثيَويسـتة هؤكـارء ئـامرِاةء ريَبـاةى خـؤى بـؤ
بطرينةبةرة مةبةست ئةوةنية كة لةكاتيَكـدا خـةريكى ئـةو كـارةينة شـتةكانيديكة
ليَبطةرِيَنية بةلَكو ثيَويستة بزانني كة :هؤكارء ئـامرِاةء شـيَواةء ريَباةةكـانى كـارى
ئيسالميى لةشيَوةى ئالَتةكانى ةجنرييَك دانة كة بة هةموويان ةجنريةكة ثيَكديَننء
هي كاميشيان بةديلى ئةوى ديكة نيية وة هي كاميشيان ريَطرى ئةوى ديكة نييةة
بةلَكو رارى واية وا ثيَويسـت دةكـات كـة لـة يـةك كاتـدا هـةموويان هـةبنة بـةئم
هةركاميَكيان لـة كـاتء شـويَنى خؤيـداء بـة ئةنــداةةى خـؤىءة بـة هةماهـةنطىء
تةبايى لةطةأل ئةوانى ديكةداة بؤ ويَنة :ئيَ ة دةمانةوآ بانطةواةى ئيسالميى بكةين
لةنيَو ميللةتى خؤمانداة ئةو بانطةواةة ثيَويسـتيى بة هؤكارةكانى راطةياندن هةيةة
وة بةكارهيَنانى هؤكارةكانى راطةياندنة ثيَويستى بة كـة ء هةوايـةكى سياسـيى
طوجناو هةيةة ضـونكة ئةطـةر تـؤ لةطـةأل يةنةكــان تـةبا نـةبىءة كـة ء هـةواى
لــةبارت نــةبآء ثيَطـــةى سـياســـييت نــةبآة ضــؤن هؤيــةكانى راطةيانــدنت بــؤ
دةخريَنةطـةرِة تاكو بتوانى بانطةواة بكةى؟ هةروةهـا تؤ خــةلَك بـان دةكـةى بـؤ
ى خواى ثةروةردطار (رال راللة) ة بـةئم خـؤ نـاكرآ هـةر قسـةى خـؤت بكـةىء
بــرِ ى! ئــةدى ئةوانــةى بةدةنطتــةوة هــاتنة خــؤ دواتــر دةبــآ تيَبطةيــةنريَنء
ثةروةردةء تةةكية بكريَنة كةواتة :لةرِاستيدا هةموو مجورؤلَةكانى كارء ضـا كيى
ئيسـالميى ثيَكةوة ثةيوةس ءة وانية بلَآى ثيَكةوة دذء ناكؤك بنة يـاخود رـارآ
كة خةريكى يةكيَكيـان بووىة ئةوانيديكـة ليَبطـةرِيَى!
يان وةك هةنديَك كةس بؤ نـ وونة دةلَيَـن :ئةوةى كـارى سياسـيى بكـات نابـآ
كارى بانطـةواة بكـاتة وة ئـةوةى كـارى ثـةروةردة بكـات نابـآ كـارى راطةيانـدن
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بكاتة نةخيَر وانييةة هةر خـودى مسـو َل ان بؤخـؤىة واتـة :بـآ ئـةوةى بيهيَنيَتـة
بةرضاوة كة لة يةنيَكى ئيسالميىء لة ريَكخراويَكى ئيسـالمييدايةة مسولَ ان دةبآ
هاوسـةن بآء هي

يةنيَكـى دينــداريى ةاأل نـةبآ بةسـةر يةنةكـةى ديكةيـداوة

ثيَويسـتة هةر يـةنة هةقى خؤى ثآ بدات.
لة صةحيحى بوخارييـدا هاتووة كة{ :عَنْ أَبِ جُحَيْفَة عَنْ أَبِيهِ قَالَ :آخَى النبـ ُّ
 بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَب الد ْر اءِو فَـزارَ سَـلْمَانُ أَبَـا الـدر اءِ فَـرَأى أُم الـدر اءِ ُلتَبَيِّلَـةًو
فَقَالَ :لَا شَأُنكِ؟ قَالَتْ :أخُوكَ أَبُو الدر َاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ يف الدُّ ْنيَـاو فَجاءَ أَبُو الد ْر َاءِ
فَصَنَعَ لَهُ طَ َالاًو فَقَالَ لَهُ :كُلْ فَإِِّن ََائِمٌو قَالَ :لَا أنا بِآكِـ ٍل حَتى تَأكُلَ فَأَكَلَو فَلَما
كَانَ الليْلُ ذَهَبَ أَبُو الدر َاءِ َقُومُ فَقَالَ لَهُ :نَمْو فَنَامَو ثُم ذهَــبَ َقُـومُ فَقَـالَ لَـهُ :نَـمْ.
فَلَما كَانَ لِنْ آخِرِ الليْلِ قَالَ سَلْمَانُ :قُمْ اآلنو فَصَليَا جَمِي اً فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ :إن لِرَِّبكَ
عَلَ ْيكَ حَقّاًو وَإِن لِنَفْمِكَ عَلَيكَ حَقاًو وَألَهْلِكَ عَلَيكَ حَقاًو فَأَعْطِ كُل ذِي حَقّ حَقهُو فَـأَتَى
النبــ  فَـيَكَرَ ذلِـكَ لَـهُ فَقَــالَ النبــ ُّ ََ :ـدَقَ سَـلْمَانُ}( )1واتــة( :لــة بــابى
روحةي ة وةهبـى كورِى عةبدولَـآل خوا ليَى راةى بآ دةطيَــرِنةوة كـة طوتوويـةتى:
ثيَغةمبـةرة سةلـ انى فارسيىء بابى دةردائـى كردنـة براة را راريَكيـان سةلــ ان
سةردانى مـالَى بـابى دةردائـى كـردة دايكـى دةردائـى بينــى رلوبةرطيَكــى شــرِء
شةثرِيَوي لةبةردابووة طوتى :ئةوة بؤضى وةهاى؟  -دايكى دةرداء  -طوتى :بابى
دةردائـى برات ثيَويسـتى بة دنيا نييةة را كة بـابى دةرداء هاتــةوةة خـواردنيَكى
بؤ ئامادةكردء  -بة سةلـ انى  -طوت :آؤ من بةرِ ذوومة  -سـةلــ ان  -طـوتى:
من ناخؤم تا تؤ نةخؤىة ئيدى ئةويش خواردىة وة كة شةو داهات بابى دةرداء
ضوو شةونويَذ بكاتة -سةملان -ثآى طوت :بنووة ئةويش نوستة ثاشان هةسـتا

1

رواه البخاري)1968( :
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بضآ شـةونويَذ بكـاتة ديسـان ثـآى طـوت :بنـووة ئـةويش نوسـتة رـا كـة بـووة
سيَيةكى كؤتايى شةوة سةلـ ان طوتى :ئيَستا هةستة  -شـةونويَـذ بكـة -ة ئيـدى
بةيةكــةوة شــةونويَذيان كــردة رــا سةل ــ ان بــة بــابى دةردائــى طــوت :بيَطومــان
ثةروةردطارت مافى لةسةرت هةيةة وة بيَطومان خؤيشت مافت لةسةرت هةيـةة وة
هاوسةرت مـافى لةسـةرت هةيـةة دةرـا هـةر خـاوةن مافيَـك مـافى خـؤى ثيَبـدةة
ثاشــان  -بــابى دةرداء  -هاتــة ى ثيَغةمبــةرء بــؤى طيَرِايــةوةة ثيَغةمبــةريش
فةرمووى :سةلـ ان راستى كرد).
بةلَآ مسو َل ان دةبآ هاوسةن بـآة نابـآ تـةأل بـآء يـةك لةسـةر حيسـابى
يةكى ديكة طةورةبكاة ياخود لة كاتيَكـدا كـة خـةريكى ئةجنامـدانى ضـا كييةكةة
يةنةكانى ديكة ثشتطوآ آا.
بةئم ديسان ئةمة

ئةوة ناطةيةنآ كة رةضاوكردنى ريزبةنـديى كـات لـةنيَوان

ئــةو هؤكـارء ئــامرِاةء شـيَواةانةدا نييــةة بــةلَكو ئــةوة ثيَويســتةة كــة دةتــوانني
بةشيَوةيةكى ئاوا ريزيان بكةين :بانطةواةء راطةياندن لةثيَش هـةموو شـتيَكةوةيةة
ثاشان ثةروةردةء فيَركـردنء تةةكيـةكردنة ئينجـا دوايـى هؤنينـةوةء ريَكخسـ ة
ئينجـا دوايـى خـةباتى سياسـيىة ئينجـا دواى ئـةوة بـةرطريى لـةخؤكردن لـةكاتى
دةستدريَذيى كرانةسةرء شةرِثآ فر شرانداة وة ثاشـان رـةن ء بةرةنطاربوونـةوة
لةكاتى ستةم ليَكرانى دينيـىء ذينييداة ئةوانة بـةثيَى ريزكردنـى كـاتيى (التــرتيب
الزلنـــ ) بــةو ش ـيَوةيةنة بــةئم رــارى وا هةيــة يــةكيَكيان ث ـيَش ئــةوى ديكــة
دةكةويَتــةوةة لــة قؤنــا ء هــةلء مةرريَكــدا بــةهؤى طؤرِانكــاريى بارود خيَـــك كــة
ديَتـةثيَش.
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ضوارة  :دشزينةوة ء بةكارهيَنمانى نمميَواز ء ئمازرِازى امِر بمة ايَسممت ء
بة ئازان طةيةنةر لة بوارى كار ء ضماالكيى ئيسممزيدا ،لمميَزانيى ء ذيريمى
ء وردبينيمى ء دووربينييةكمى زشرى دةوآ:
هةربؤية

ثةنديَك هةية دةلَآ( :رُب حِيلَةٍ أَنْجَعُ لِنْ وَسِيلَةٍ)ة واتة( :رـارى وايـة

تةدبري كردنيَك سوودى ةيـاترة لـة هؤكاريَـك)ة مةبةسـتى ئةوةيـة كـة رـارى وايـة
بةكارهيَنانى عةقـ مةسرةفيَكى ة رت لةكؤأل دةكاتةوةة يانى مةرج نيية هةمووى
بة توانا ماددييةكان بكرآة بةرِاستى بةكارهيَنانى عةقــ ء نةخشـةء بةرنامـةدانان
كاريطةريى ة رى هةية.
بــةئم ديــارة خــواى بةخشــةر (رــال راللــة) بــةلَيَنى بــة ب ـرِواداران داوةة كــة
هةركةس ـيَك ئةطــةر بةرِاســتيىء دلَســؤةيىء ســاغيى بــةرةو خــواى بــةرة و مــةةن
تيَبكؤشآة خـواى بـةرة و مـةةن بـةرةو ريَبـاةء شـيَواةة بـةئامانج طةيةنـةرةكانى
كارى ئيسالميى ريَن ايى دةكاتة وةك خواى ثةروةردطار (رال راللة) دةفـةرموآ:
[ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ] ( )1واتة( :وة ئةوانةى
بة دلَسؤةيى لةرِيَى ئيَ ةدا تيَدةكؤشنة ئةوة بيَطومان ئيَ ـة ريَباةةكـانى خؤمانيـان
ثيَشاندةدةينة وة بيَطومان خوا لةطةأل ضاكةكارانداية) .واتة :ئةوانةى ئيخآلسـيان
هةية بؤ خواى بةرة و مةةن ء خؤشيان ماندوودةكـةنة دةياخنةينةسـةر ريَطاكـانى
خؤمـــانء ئـــةو هؤكـــارء شــــيَواةء ئــــامرِاةانةى خؤمانيـــان ثيَشــــاندةدةينة كـــة
دةيانطةيةنن بةو ئاماجنانةى دةيـانةوآ بيانهيَنـنةدى.
كةواتـة :ريَباةى خوا (سَبِيلُ ا ) (رال راللـة) يةكـةة بـةئم خزمـةتكردنى ئـةو
ريَباةةء ثيادةكردنى ريَباةةكانىء شيَواةةكانى ة رء رؤراورؤرن!
1

ال ن بوت٦٩ :
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لة كؤتمايى تويَذينمةوةزاندا لةبمارةى ئمة بنةزمماى بيسممتء سميمَيممةزةوة،
دةلمَمَي :
بيَطومان  -وةك ثيَشايش طوتـ ان  -دياريكردنى قؤناغـةكانى كـارء ثـرِ ذةى
ئيســالميىء دانــانى ريزبةنــديى (ترتيــب)يــةكى راســتء دروســت بؤيــانءة ثاشــان
بةكارهيَنانى هؤكارء ئـامرِاةء شـيَواةى ثـ ِر بةثيَسـتة بـؤ هـةر قؤناغـةء هـةر كـارء
ضــا كييةة حيك ــةتء كارامــةيىء وردبينيــىء دووربينييــةكى ة رى ثيَويســـتةوة
بةهةلَةداضــــوونيش لــــةو بــــوارةدا دةرةجنــــامى ة ر طــــةورةء مةترســــيدارى
ليَدةكةويَتــةوةة ئاشكراشــة ئــةو حيك ــةتء كارامــةيىء وردبينيــىء دووربينييــةة
ةادةى ةانيــارىء شــارةةايى قــووألء فراوانــة بــة قورئــانء ســوننةتء ســريِةى
ثيَغةمبةرى خوا وة بةرضاورِوونيىء ئاشـنايى بـا

بـة واقيـِء هـةلء مـةررى

كؤمةلَطاية لة هـةموو رووةكانـةوة :فيكريـىة سياسـيىة كؤمةئيـةتيىة ئـابووريىة
كلتووريى ...هتد.
هةلَبةتـة ئةوة بؤ هةموو كةس دةسـتةبةر نـابآء ثيَويسـتة هةركةسـة بـا
خـؤى بناســآة خــؤى لــة قــةرةى كاريَــك نــةدا كــة لــة توانــاى بــةدةرةوة رــوانيش
طوتراوة( :رَحِمَ ا ُ عَبْـدًا عَرَفَ قَـدْرَ نَفْمِـهِو فَوَقَفَ عِنْـدَ حَـ ِّدهِ)ة واتـة( :خـوا رةحـم
بةو بةندةية بكات كة خؤى ناسيوةء لة سنوورى خؤيدا وةستاوة)!
بةئم ثيَويسـتة بزانرآ كة لة هةموو قؤنا ء هـةلء مةررـةكانى كـارء ثـرِ ذةى
ئيســــالمييداة ثيَويســــتة دوو ســــي ةتى بنةرِةتيــــى رةضاوبكــــريَنء هـــةرطيز
لةبرينةكريَـن:
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 1قبوو َ نةكردنى زةبوونيى ء سةرنمؤرِيى ء تةسم)ي بوون ،همةردة
َسممممممتيى ء فيداكمممممماريى ء خؤبةختكممممممردن
ئازممممممادةبوونى طيممممممانى بةرهةل
لةايَنماوى خواى بةرز و زةزن ء ريَبمازةكةيمدا:
هةربؤية

دةبينني خواى بةرة و مةةن لة قؤناغى مةككةدا كة رارآ رةن ء

ريهاديش لةسةر برِواداران فـةرِة نـةبووةة كؤمةلَى مسولَ انى بة ضـةند خةسـلَةتيَك
ثيَناســـةكردووةة كـــة يـــةكيَكيان بةرثةرضـــدانةوةى ســـتةمء دةســـتدريَذيية كـــة
دةكريَتةسةر شخص (خود)ى هةر كاميَكيـانة وةك فةرموويـةتى[ :ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ]( )1واتــة( :وة ئي انــداران ئةوانــةن كــة دةســتدريَذييان كرايةســةر
تؤلَة دةسـتيَننةوة)!
 2نةبةزاندنى سنوورةكانى نةريعةت:
هـــةربؤية خــواى بــةرة و مــةةن لــة طةرمــةى فــةرمان كردنــى بــة رــةن ء
ريهاديشــداة فــةرمان بــة مســولَ انانى رــةنطاوةر دةكــاتة كــة ســنوور نةبــةةيَننء
دةســــتدريَذيى نةكــــةنة دةفــــةرموآ[ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ] ( )2واتة( :وة لةثيَناوى خوادا رـةن
لة دذى ئةوانة بكةن كة شةرِتان ثيَدةفر شنة بةئم دةستدريَذيى مةكةنة بيَطومان
خوا دةستدريَذكارانى خؤشناويَن).

1

الشورى٣٩ :

2

البقـرة٥٩ :
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بنةمـاى بيسـت و ضـوارةم
ضةسـثاندنى ديسثلينى حيزبيى و
جيَبـةجـيَكردنى بةسـةر هةموو اليةكـدا
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بنةماى بيسـت و ضـوارةم
ضةسـثاندنى زةبـت و رةبتـى حيزبيى و جيَـبةجيَـكردنى بةسةر هـةموو
اليةكدا.
َى ئيسمممممزيى لممممةرِووى سيسمممممتة و بممممةرِيَوةبردنى كاروبممممارى
كؤزممممةل
َيىء جيممدديى بمموون هةيممةو،
نيَوخؤيممةوة ،ب مرِواى بممة تؤك ممةيىء تونممدوتؤل
َممممممة
بمممةهيض جؤريَمممك قبمممموو ناكمممات كممممةس لمممة بنممممةزا نمممةرعييةكانء همَي)
طشمممتييةكمانىء بةرنازةء امةيرِةوى نيَوخممؤى البمداتء ،رآ بمة هميض كمةس
نادا تاكمرِةوانة رةفتار بكات ،وة بمة هميض نميَوةيةكء بمة هميض ااسماويَك رآ
َ ُّت ْ ء سمممةرايَكةوةنانء ضنةضم م
َؤكم مميَنةء دةسمممتةطةريى (تَك
بمممة زممما زال
ناداو ،ئازادةنة دةستبةردارى هةر ئةندازيَكى طةورة يان طيكةى ببآ كمة
نمممةتوانآ اابةنممممد بممممآء ،واز لممممةو جممممؤرة رةفتارانممممة بيَنممممآ ،دواى ئممممةوةى
قؤناغممممممةكانى لممممممميَنرسينةوةى لةطممممممة دةبمممم مرِدريَء ،ضممممممونكة بيَطوزممممممان
دةستبةرداربوون لة ئةندازيَكى الرو السار ،زيانى كةزتممرة لمة تيَكميمموونء
َةكممة.
نميمرازة ايمرِانى سمةرجة كمؤزةل
َى ئيسممممزيى يش
ديارة سةركردايةتيىء زشموورخؤرانى بامى (كؤزمةل
َممممممدةدةن لممممة ئاسممممتى بممممةرزى دينممممداريىء ااريَزكمممماريىء
هةزيشممممممة هممةول
َويَسمممتء رةفتمارى
َسممؤزيى دابءء ،بةهيض جؤريَك بيمانوو و ااسماوى هةل
دل
نارِيَكء الر ،نةدةنة دةستى هيض ئةندازيَكممةوة.
وة لممةكاتى زشممممتوزرِ و نمماكؤكيى و راجيممايى نيَمموان ئةندازانممدا ،لةهممةر
ئاسممتيَك دابممء ،ايَويسممتة بطةرِيَنممةوة بممؤ تممةرازووى نممةريعةتء بممةطويَرةى
قورِئانء سوننةتء بنةزا رشنمممنةكانيان دادوةريمى يمان لةنيَوانممدا بكمممرآ،
وةك:
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 -1خواى بةرة و مةةن فةرموويةتى[ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾﭿ
ﮀ] الـمائدة ،واتة( :ئةى ئةوانةى برِواتان هيَناوة! ورياى خؤتان بنة ئةطةر
ئيَوة ريَى راست بطرنة كةسانيَك كـة طـومرِانة ةيانتـان ثـآ ناطــةيةننة هـةموو
يةكـــتان بــؤ ى خــوا دةطة ِريَنــةوةة رــا هةوالَـــتان ثيَــدةدا بــةوةى كــة
دةتانكـرد).
 -2وة فةرموويــةتى[ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ
ﰑ ﰒ ﰓ] النمـــاء ،واتـــة( :ئـــةى ئةوانـــةى برِواتـــان هيَنـــاوة!
فةرمانبةريى خواو فةرمانبةريى ثيَغةمبةرو هـى كاربةدةسـتانيَك كـة لـةخؤتانن
بكـةنة وة ئةطـةر لـة شـتيَكدا كةوتنـة ناكؤكييـةوةة بيط َيرِنـةوة بـؤ ى خــواو
ثيَغةمبـةرة ئةطةر برِو اتان بـة خـــواو بـة ر ذى دوايـى هةيـةة ئـةوة باشـتــرةو
سـةرةجنامى ضاكتـرة).
 -3هةروةها فةرموويـةتى[ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ] األنفال ،واتة( :ئةى ئةوانةى برِواتان هيَنــاوة!
بةدةم فةرمانى خـواو ثيَغةمبةرى خواوة بضـنة هةر كاتيَـك بانطــيان كـردن بـؤ
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شتيَك كة ثآى ةيندوودةبنةوةو دةذييَنةوةة وة بزانن كة خوا دةكةويَتـة نيَوان
ئينســانء دلَييةوةة وة بؤ ى ئـةويش كؤدةكريَنـةوةة وة خؤتـان بثـاريَزن لـة
بةئيةك كة تةنيــاو بةتايبةتى تووشى ئةوانةتان نابيَت كـة ســتةميان كـردوةة
وة بزانن كة خوا سـزاى توندة).
 -4ثيَغةمبةرى خوا

 فةرموويةتى({ :اْل ُمؤْلِنُ لِ ْل ُمؤْلِنِ كَاْل ُبنْيَانِ َشُـدُّ بَ ْضُـهُ

بَ ْضًــا)و وَشَــبكَ بَـيْنَ أَََــابِ ِهِ} 1واتــة( :ب ـرِوادار بــؤ ب ـرِوادار وةك ديــوار وايــةة
هيَنديَكـــى هيَنديَكـــى بــةهيَز دةكــات)ة  -راوى دةلَــآ -وة ثةجنةكـانيشـــى
خســتنة نيَويةكــةوة.
 -5وة ثيَغةمبةرى خوا  لةبارةى ثيَويسـت بـوونى ريَكـوثيَكيى مسـولَ انانةوة
فةرموويــةتى( :لَ ُتمَــوُّن َُـفُوفَ ُمْو أَوْ لَيُخَــالِفَن اللِـهُ بَـيْنَ ُوجُــوهِ ُمْ) 2واتــة( :بــة
تةئكـيد دةبآ ريزةكانتان ريَكبخةنة يان ئةوةتا بةدلَنيـــايى خـوا رووتـان ليَـك
وةردةطـيَـرِآ).
 -6هةروةها ثيَغةمبةر  فةرموويةتى( :اْلمُمْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِالِ شَرْطًا حَـرمَ
حَالَالً أَوْ أَحَل حَرَالًا) 3واتة( :مسـولَ انان بـةثآى مةررـةكانى خؤيـاننة مةطـةر
مـةرريَك حــةئلَيَكى تيَــدا قةدةغــةكرابآة يــاخود قةدةغــةكراويَكى تيَــدا حــةئأل
كرابيَت)ة واتة :مسولَ انان دةبآ ثابةندبن بةو مةررانةوة كة لـةنيَوان خؤيانـدا
دةيــانطرنة مةطــةر مــةرريَك ثيَضــةوانةى شــةريعةت بــآ ة ئةطــةرنا لةســةر
مسولَ انان ثيَويستة بة مةررةكانيانةوة ثابةندبن.

1

رواه البخـاري )2446( :واللف لهو ولملم)2585( :و عن أب لوسى األش ري.

2

رواه البخاري)717( :و ولملم)436( :و عن الن مان بن بشري.

3

رواه الرتليي)1352( :و عن عمرو بن عوفو وقال األلبان َ :حيح.
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روونكـردنةوة
يةكمة  :ديارة هميض كمار ء ارِشذةيمةكى بةكؤزمة  ،بمةبآ همةبوونى ضمةند
زممممةر ء بنةزايممممةك بممممؤ ضممممؤنيةتى كؤبوونممممةوة ء ايَكممممةوة كاركردنيممممان،
َى ئيسممزى بة سةر
بةرِيَوةناضآ ،بؤية ايَويسمتة سةرجة ئةندازانى كؤزةل
ء خوار ء درنمت ء وردةوة ،زشر بةجيمدديى اابةنمدى ئمةو بنمةزا طشمتى ء
َة سمةرةكييانة بمء ،كمة وةك زةرجمةكانى ايَكمةوة كاركردنيمان لةسمةريان
هَي)
ريَككةوتوون:
واتة :ض ريَكخراويَكى سياسيى بآة ض ريَكخراويَكى مةدةنيى يان ثيشـةيىة هـةر
كاريَك بآة مادام ثيَويستى بة كارى هةرةوةةيىء كؤبوونةوةى خةلَكيَك بـآة بـةبآ
هـةبوونى ضــةند مــةرجء بنةمايـةك بــؤ ضــؤنيَتى كؤبوونـةوةء ثيَكــةوة كاركردنيــان
بةرِيَوةناضآء ئةو ثرِ ذةية سةرناطرآة بؤية ثيَويستة سةررةم ئةندامانى كؤمـةلَى
ئيسالميى بـة سـةرء خـوارء درشـتء وردةوة ة ر بةريـدديى ثابةنـدى ئـةو بنـةما
طشتىء هيَلَة سةرةكييانة بنة كة وةك مةررةكان (شروط)ى ثيَكـةوة كاركردنيـان
لةسةريان ريَكدةكةون.
ضونكة بيَطومان هي كؤرِء كؤمةلَيَك بـةبآ تؤك ـةيىء تونـدوتؤلَيىء ريَكـوثيَكى
نيَوخؤة مةحالَة هي شـتيَكيان لةدةسـت بـآة هةربؤيـة

خـواى ثـةنهانبني (رـال

راللــــــة) فةرموويــــــةتى[ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷ ...ﮀ]ة واتة{ :ئةى ئةوانةى برِواتـان هيَنــاوة! وريـاى خؤتـان بـنة
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(كارى خؤتـان ريَكبخـةنء بزانـن ضـؤن ثيَكـةوة مامةلَــة دةكـــةنة ئةطـــةر ئيَـوة
دينــدارى بـــا بـــنة ئـــةوةى ريَــى راســـتى ونكــردووةء دذايــةتى ئـيَـــوة دةكــات
ةيانتــــان ثآ ناطـةيةنآ .}...
لةرِاســـتيدا هةروايـــةوة هةميشـــة ئـــةهلى ئيســـالم دوذمنـــةكانيان بـــةهؤى
كةموكوورِييــةكانى خؤيانــةوةء لــة كــةليَنء درةةكانيانــةوة ةةفــةريان ثيَــربدوونة
هةروةها كةسيَك بؤخؤى كارى ريَكوثيَـك نـةبآة بيَطومـان لةطـةأل دةرةوةى خـؤى
هيضــى ثيَنــاكرآة وةك طــوتراوة( :إِن فَاقِـــدَ الش ـ ْءِ ال ُ ْطِيـــهِ)ة واتــة( :كةس ـيَك
شتيَكى نةبآ ناتوانآ بيبةخشـآ)ة ئيَ ة ئةطـةر خؤمـان ريَـك نـةبنية خـةلَك ان بـؤ
ريَكناخرآة خؤمان راست نةبنية خةلَك ان ثآ راسـتنابيَتـةوة.
دووة  :ديممممارة اابةنممممدييش بممممةو بنممممةزا طشممممممتى ء زةرجانممممةوة كممممة
َمممة لةسمممةريان ريَككمممةوتوون،
زشمممموورخؤران ء سمممةركردايةتيى ئمممةو كؤزةل
فمممةرِزة ء بممة كةزتةرخممةزيى تيَداكمممردنى زرشظممم طوناهم ممبار دةبممآ ،لمممممة هممةر
ئاسمتيَكدا بآ:
ة ربةى رـار واية ئةو بنةما طشتىء مةرجء هيَلَة شةرعييانة كـة دياريـدةكريَنة
يان لة كـؤنطرةدا دياريـدةكريَنة يـاخود سـةركردايةتيىء ئةوانـةى مشـوورخؤرنة
ديارييان دةكةنة هةلَبةتة هةرضـؤن بـآ ئـةو مـةرجء بنةمــا شــةرعييانة كـة ئـةو
كؤمةلَــة لةســةريان ثيَكــديَنة رــا ميكــانيزمى دانرانيــان هةرضــؤنيَك بووبــآة مــادام
هــةموويان يــان ة ربــةيان قةناعــةتيان بــةو مــةرجء بنةمايانــة هــةبآة ثابةنــدبوون
ثيَيانةوة فةرِةةة واتة :بة ثيَوة ثابةندنةبوونيان مـر ظ طوناهــباردةبآءة بـة ثيَـوة
ثابةندبوونيشيان ثاداشتى دةبآة را ئيدى ئةو كةسة لة هةر ئاستيَكدابآة هةيــةة
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ضونكــــة خــواى بــةرة و مــةةن فةرموويــةتى[ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ...ﰓ].
ثيَغةمبـةريش  كة دةفةرموآ({ :الْمُؤْلِنُ لِلْمُؤْلِنِ كَاْل ُب ْنيَانِ َشُدُّ بَ ْضُهُ بَ ْضًا)و
وَشَــبكَ بَ ـيْنَ أَََــابِ ِهِ} وةك ثيَشـــا هيَنامــانة ئايــا مســولَ ان ضــؤن بــراء خوشــكى
مسولَ انى ثتةو دةكات؟ ديارة وا ثتةوى دةكاتة كة هـةر كاميَكيـان هاوكـارء ئـةوى
ديكةبآءة ثابةندى ئةو بةرنامةء ريَباةة بآ كـة دانـراوةة ئـةمما ئةطـةر هـةر كةسـةء
رووى لة يــةك بــآء ثيَكــةوة هاوكــارة مانـــاى وايــة يةكــدييان بــةهيَز نــةكردة رــا كــة
ثيَغةمبـةر  دةفـةرموآ :ئي انـدار بـؤ ئي انـدار وةك ديـوار وايـة يةكـدى مةحكــةم
دةكاتة ماناى واية ئةطةر وانةبنيء هةر كةسةء رووى لة يـةك بآة بة يةنى كةمةوة
كةموكورِيى لة ئي انـ اندا هةيـةة ضونكة ئةو دةفةرموآ :برِوادار بؤ برِوادار وةك ديوار
وايــةة ئـــةدى ئةطـــةر وةك ديـــوار نــةبووينء يةكديـــ ان مةحكــةم نةكـــرد؟ ئةطــةر وا
نةبوون ماناى واية خةو ء كةموكوورِيى لة ئي انيـاندا هةيـة!

كةواتة :ثشتى يةكدى طرتنى ئيَ ة لةسةر هة ة بؤئةوةى ئـةو بةرنامةيـةى كـة
دانــراوة ثيَكــةوة ثيــادةى بكــةينة ئــةوة لــة خــودى ئي انةكةمانــةوة سةرضــاوة
دةطرآءة مادام ئي ـاندارء مسولَ اننية دةبآ وابني.
هانـدةريَكى ديكــة هةيــةة ئــةويش ئةوةيــة كــة هـةركاتيَك كؤمــةلَيَك لةســةر
هةنـــديَك شـــت ثيَكهـــاتنة وةك مـــةررى نيَوخؤيـــانة لةســـةريان ثيَويســــتة بـــةو
مةررانـةوة ثابةندبنة ضونكة بةلَيَنء برِياريان بة يةكدى داوةة هاندةرى يةكةم لـة
ئي انةوة هةلَدةقولَآءة هاندةرى دووةم لة بةلَيَنى كاريَكى هاوبة

كة برِيـاردراوة

ثابةندى ثيَوة بكـرآء بةو شـيَوةية ئةجنامبـدرآة وةك فةرمايشـتةكةى ثيَغةمبـةر
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 كة هيَنـامـان{ :اْلمُمْــلِمُونَ عَلَـى شُـرُوطِهِــمْ إِال شَــرْطًا حَـرمَ حَــالَالً أَوْ أَحَــل
حَرَالًا}.

( )1

هةرضةندة كارء ضا كيى ئيسالميى بة هةموو موفرةدةء رةهةندةكانيةوةة هةر
لة بانطةواةةوة بطرةة هةتاكو مةسةلةى فةرمان بة ضاكةء ريَطريى لة خراثةء هـةر
شتيَكى ديكةة بة ماناء ضـةمكى فراوانيـانة كـة سـةررةم بوارةكـانى ديــنء ذيــن
دةطرنةوةة فةرِةء ثيَويستةوة ئةطـةر فـةرِةى عـةين نـةبآة لةسـةر تـاك تـاكى ئـةو
كؤمةلَةة بة ى كةمةوة فةرِةى كي ايةيةة كة ديارة:
كة من ثيَ واية ئةمرِ كارو ضـا كى ئيسـالميى بـؤ ئيَ ـةى ئيسـالميىة كؤمـةلَى
ئيسالميىء خةلَكيديكةى ئيسالميى كة لةطـةلَ ان لـة طؤرِةثانـةكــةدا هــةنة بؤتـة
فةرِةى عةينة لةبةرئةوةى ثةكى لةسةر ئيَ ـة كةوتوةوة هةركاميَـك لة ئيَ ة شـانى
لةذيَر بيَنيَتـةدةرة خةلــةلء كةموكوورِيى روو لة كارةكة دةكات.
ئينجا ئةطةر طريـ ان ئةو موفرةدةء رةهةندانةى كـارء ضـا كيى ئيسـالميى بـة
فةرِةيش دانةنريَنة ئةوة بيَطومان وةفاداربوون بةرانبةر ثةميان ثيَكةوة بةستنيانة
وةك هةر مامةلَةيةكى طريَبةستييانة (ت الل ت اقـدي)ى ديكـةة كـة لةطـةأل يةكـدى
دةكـةنءة بـة حـوك ى ثيَويسـت بـوونى ثابةنـديى بةطريَبةسـتةكانةوةة لةسـةريان
دةبيَتة فةرِةى عةينة ضـونكة خـواى بـةرة و مـةةن دةفـةرموآ[ :ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎﮏ ...ﮣ] الـــمائدةة واتــة( :ئــةى ئةوانــةى برِواتــان هيَنــاوة!
وةفادارء ثابةندبن بة طريَبةستةكانةوة .)...
وة بــة حــوك ى فــةرِةبوونى ريَبــةريَكردنى ئــةو مةررانــةوةة كــة كؤمــةلَيَك
لةنيَوخؤياندا لةسةريان ثيَكديَن( :الْمُمْـلِمُونَ عَلَـى شُـرُوطِهِمْ) ()1ئـةوة ديسـان هـةر
1

رواه التـرليي)1352( :و عن عمرو بن عوفو وقال األلبان َ :حيح.
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ثيَويسـتة ريَبـةرآ بكـرآة ضـونكة ئ َي ـة كاتيَـك ثيَكـةوة كؤدةبينـةوةء ثـةميانى
كارى ئيسالميى ثيَكةوة دةدةينة ماناى واية ئةو كارةمان لةسةر خؤمان ثيَويست
كـردووةءة ثةيـ انـــ ان بــة يةكــدى داوةوة وةفــادارييش بــةو بــةلَيَنء ثةيـــ انةوةة
فةرِةة.
َبةتمممة الدان لممة بنةزممما نمةرعييمةكمممان ء هَيَ)ممة طشمتييةكممممان ء
سمممميَية  :هةل
َمى ئيسممزت نميان لةسةر بنياتنراوة ،جا ض بةهمؤى
ئةو زةرجانةى كة (كؤزةل
سةرايَيممميى ء الز)ممممييةوة بمممآ لمممة فمممةرزان ء ئارِاسمممتةكانى سمممةرووى خمممؤ ،ض
بمممممةهؤى تممممماكرِةويى ء راويَذنةكردنمممممةوة بمممممآ ،ض بمممممةهؤى سمممممةرايَكةوةنان ء
َممممآ الدان لممة
َؤكمممميَنة ء ضنممةضمممم ء ...هتممدةوة بممآ .بةل
دةسممتةطةريى ء زاَل ممال
بةرنازمممةء ريَبمممازى كؤزمممة  ،خاوةنةكمممةى دووضمممارى طوناهممممباريى قيازمممةتء
عةيبداريى دنيا دةكات ،ديارة ئةركى سةرنمانى زشموورخؤرء بةرارسانيشمة
كمممة رآ نمممةدةن بمممة خمممؤ طوناهممممباركردنء خمممؤ عةيبمممداركردنى ئةنمممدازان ،كمممة
َويَسمممتانة
َيش بمممةو رةفتمممارء هةل
هاوكمممات لةطمممة ئةوةنمممدا ريزةكمممانى كؤزمممةل
َةتى بةديكردنى ئمةو رةفتارانمةدا،
دةخةنة زةترسييةوة ،بؤية ايَويسمتة لة حال
َبةتممممة
بممممة زوويممممى ليَنرسممممينةوةء بةدواداضمممموون بكممممرآ بممممؤ ضارةسممممةر ،هةل
بةنمممميَوةيةكى ا)مةا)ممممةيىء واقيعبينانمممة ،بمممةم لمممة همممةزان كاتيشمممممدا روونء
يةكممميى كمةرةوانة:
خواى بةرة و مةةن فةرموويـةتى[ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ

1

رواه التـرليي)1352( :و عن عمرو بن عوفو وقال األلبـان َ :حيح.
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ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ] ()1ة خــواى بــةرة و مــةةن ليَــرةدا بــانطى ئي انــداران
دةكــاتة دةفــةرموآ :ئــةى برِوادارينــة! بــةدةم فــةرمانى خــواى بــةرة و مــةةن ء
ثيَغةمبةرى خـوا وة  بضـنة هـةر كاتيَـك بانطيـان كـردن بـؤ شـتيَك كـة مايـةى
ذيانتانةء ثآى ةيندوودةبنةوةة را ئايا ئةوة يانى ضىء ض ثةيوةندييةكى بة كارى
ئيسالمييةوة هةية؟ كةسيَك كة بةرثرسة لة كارى ئيسـالمييداة هـةر لـة بةرثرسـى
شانةيةكةوةة هةتا بةرثرسى ثؤليَكءة ريَكخراويَكءة ناوضةيةكءة مةلَبةنديَكءة هـةر
شتيَكى ديكةة يانى هةر رؤرة بةرثرسيَكة خةلَك بؤ ضى بان دةكات؟ بيَطومان بؤ
ئةو شتانةى كة خواى بةرة و مـةةن ء ثيَغةمبةرةكـةى  فةرموويانـةة ليَرةشـدا
كة خواى بةرة و مةةن دةفةرموآ :ئةى ئي ـاندارينـة! هـةر كاتيَـك خـواى بـةرة و
مــةةن ء ثيَغةمبــةرى خــوا  بانطيــانكردن بــؤ شـــتيَك كــة ثــآى دةذيـــنء
ةينـدوودةبنةوةة بةدةميانةوة بضنةواتة هةر كةسيَك ئايةتى خواى بةرة و مـةةن ء
فةرمايشتى ثيَغةمبةر مان بؤ آويَنيَتةوةء بؤ شةريعةتى خـواى بـةرة و مـةةن
بانط ان بكـاتة مانـاى واية ئةم ئايةتــة دةيطريَتـةوة.
دوايى خواى بةرة و مةةن وةك هةرِةشـة دةفـةرموآ ...[ :ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ]...ة واتــة ...( :وة بــزانن كــة خــواى بــةرة و مــةةن
دةكةويَتة نيَوانى ئينسانء دلَييـةوة )...ة واتـة :رـارى وايـة خـواى بـةرة و مـةةن
دلَى ئينسان دةداء وةريدةضةرخيَنآة بةثيَى ئةوة كـة ئـةو دئنـة خؤيـان ضـييان
دةوآء روو لــة كــوآ دةكــةن؟ تيَطةيش ـ لــةو مةســةلةية ة ر طرنطــةة بؤئــةوةى
تووشى طومانى خراث نةبني بةرانبةر بة خواى بةرة و مةةن ة يان ثيَ انوانـةبآ كـة
خواى بةرةء مةةن لة خةلَكى بة بةهانةيةء هةر بةخؤت ناةانى خواى بـةرة و مـةةن
 1األنفـال.
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دلَت بةو دا را خواى بةرة و مةةن لةسةر ةمانى ثيَغةمبةر ء دوايـيش لةسـةر
ةمــانى ريَطــرانء مرياتطرانــى ثيَغةمبــةر ة ئيَ ــة بــان دةكــات بــؤ قورئــانء
ســوننةتى ثيَغةمبــةر ة ئينجــا دةفــةرموآ...[ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ] األنفالة واتة ...{ :وة بشزانن كة بؤ ى خواى بةرة و مةةن دةطةرِيَنةوةء
بؤ ى ئةويش كؤدةكريَنـةوةة وة خؤتـان بثـاريَزن لـة ئاذاوةيـةك()1ء (لـة بةئيـةك
باسيَن) كة تةنياء بةتايبةتى تووشى ئةوانةتان نابآ كة ستةميان كردووةة (واتة:
بةئء طرفتاريى كة دآ تةنيا ئةوانة ناطريَتةوة كة ستةميان كردووةء بةدةم بـانطى
خواى بةرة و مةةن ء ثيَغةمبةرى خوا وة نةضوونة بةلَكو رـارى وايـة بـةهؤى
كردةوةى خراثى كؤمةلَيَكةوة خةلَكيَكى ة ر بةربـةئ دةبـآ)ة وة بـزانن كـة خـواى
بةرة و مةةن سزاى توندة} .وةك كوردةواريى خؤمان دةلَيَن( :ئـاطر كـة بـةربووة
ليَرِةوارة تةرِء وشك ثيَكةوة دةسووتيَنآ).
لة رةنطى ئوحوددا خؤ هةموو رةنطاوةرةكانء هةموو موراهيدةكان فـةرمانى
ثيَغةمبةر  يان نةشـكاندبووة ئـةو ثـةجنا نةفـةرةى لةسـةر ئـةو شـاخؤلكةيةى
تريهاويَذةكان شاخؤلكةيةكى بضووك هةية لة داميَنى ضياى ئوحودة ثيَغةمبةر 
ثــةجنا تريهاويَــذى لــةوآ دانــاوةة ئــةو ثــةجنا نةفــةرة هــةموويان سةرثيَضــييان
نةكردووةة دةورى ضال كةسيانة ضونكة هةشت نؤ دةيةكيان لةطـةأل ئةمريةكـةيان
(عبدا )دا لةوآ مانةوةة بةئم بةهؤى ئةو سى ضـال كةسـةوة كـة بـآ فـةرمانييان
كــردة شكســتيَكى طــةورة بةســةر مســولَ اناندا هــاتة بؤيــة خــواى بــةرة و مــةةن
 )1وشةى (فتنة ) بةثآى ئةو سياقانةى لة قورِئاندا هاتوة مانادةكرآة راريَك بة ماناى (ئاةاردان)ةة راريَـك بـة
ماناى (بةئ)يةة راريَك بة ماناى (ئاشووب)ةة راريَك بة ماناى (ئاةار)ةة راريَك بة ماناى (تاقيكردنةوة)ية.
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دةفةرموآ :وة لة بةئيةك باسيَن كة بةتةنيا تووشى ستةمكارةكانتان نايةة واتة:
لة كارى هةرةوةةييدا دةبآ هةمووى وريابآة بة هةمووان شتى ضاك دةكرآة بةئم
بة هةنديَكيان شتى خراث دةكرآة يةك يةكيان دةتوانن ةيـان بطةيـةننة بـةئم بـة
هــةموويان نــةبآ ئامــانج نايةتــةدىة هةميشــة هةروايــةة بينــاكردن ثيَويســتى بــة
هةمووانةة بةئم خراث كردنة يةك كةسى بةسة.
ئينجــا تةماشــا بكــةن! ثيَغةمبــةرى خــوا  لــةوبارةوة ويَنةيــةكى ضــةند
سةرجنرِاكيَشـ ان بــؤ ديَنيَتـــةوة! وةك بلَيَــى ثيَغةمبــةر  شــةرحى ئــةم رســتة
قورئانييـــــــةمان بـــــــؤ دةكـــــــات[ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹ...ﯿ]ة واتة( :لة بةئيةك باسيَن بةتةنيا تووشـى ئةوانـةتان نابـآ كـة
ستةميان كردووةة بةلَكو هةمووتان بارةكةى دةدةن)ة دةفةرموآ{ :لَثَــلُ القَـائِمِ
عَلَى حُدُو ِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَاو كَمَثَـلِ قَـوْ ٍم اسْـتَهَمُوا عَلَـى سَــفِينَةٍو فَأَََــابَ بَ ْضُـهُمْ
سفَلَهَاو فَ َانَ اليِ نَ فِ أَسْفَلِهَا إِذا اسْـتَقَوْا لِنَ الْمَـاءِ لَرُّوا عَلَى لَـنْ
أعْالهَاو وَبَ ْضُهُمْ أَ ْ
فَوقَهُمْو فَقَالُوا :لَوْ أَنا خَرَقْـنَا فِ نَصِـيبِنَا خَرْ ًقا وَلَمْ ُنؤْذِ لَنْ فَوقَنــا؟ فَـإِنْ َتْرُكُـوهُمْ
وَلَا أَرَا ُواو هَلَ ُوا جَمِي ًاو وَإِنْ أَخَيُوا عَلَى أَ ْـدِ هِمْو نَجَــوْاو وَنَجَــوْا جَمي ًـا}( )1واتـة:
{ ويَنـةى ئةوانـة كة سنوورةكانى خوا دةثاريَزنء ئةوانةى دةيانبةةيَننة وةك ئةوة
واية كؤمـةلَيَك لـة كةشـتييةكدا تـريو ثشـكيان كـردووةء هيَنـديَكيان ضـوونة قـاتى
سةرآءة هيَنديَكيشيان قاتى خواريَيان ثيَربِاوةة ئةوانةى كة لة خواريَنة هةركاتيَـك
ئاويان لة دةريا هيَنـابآة بةسةر سةرى ئةوانـةى سـةريَدا تيَثـةرِبوونء لـة قـةراغى
كةشـتيةكةوة ئاوةكةيان هيَناوةة بؤية طوتيان :ئةطـةر لـة ى خؤمانـةوة كـونيَكى
تيَبكـةينء ئاوى لــآ بيَنينـة ذوورآة بؤئـةوةى ضـيديكة ئةوانـةى سـةرآ ئةةيـةت
 1رواه البخاري )2493( :عن الن مان بن بشري.
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نـةدةينة بةســةرياندا هاتوضــؤ بكــةين! رــا ئةطــةر ليَيانطــةرِيَن ئــةوةى دةيانــةوآ
بيكــةنة هـةموويان ثيَكــةوة دةفةوتيَــنة وة ئةطـةر دةسـتيشـــيان بطـرنء ريَيــان
ليَبطـــرنة هــةموويان ثيَكـــةوة دةربـــاةدةبنء قوتـــارياندةبآ}ة كةواتــة :كــارى
بةكؤمةأل ئاوايةوة دةبآ هةر كاميَك ضاوديَر بآء هةست بة بةرثرسـياريَتيى بكـاتة
كة نةك تةنيا خؤى تووشى هةلَة نةبآة بةلَكو هاوةلَةكانيشى هةلَة نةكةنة ضـونكة
هةر كاميَكـيان هـةلَة بكـاتة هةموويان بارـةكـةى دةدةنة را ئةوة بةتايبــةتـــى
لة كارى سةرباةييدا ة ر وايــةة رارى واية يةك هةلَــةى سةرباةيى سةرى كؤمةلَيَك
بةفةتـارةتــدةدا.
ضمممموارة  :وةك ضممممؤن ايَشمممممنويَذ ئةركيممممةتى كممممة نممممويَنكةوتووةكانى
َآ نممارِيَكيى لممة ريزةكانيانممدا
ريَكوايَممك بكمماتء جمموان ريزيممان بكمماتء نممةهَي)
َيَك،
هةبآ ،بةهمةزان نميَوة بمةرارسء زشمموورخؤرانى همةر كمؤرِء كؤزمةل
لةسممممممةريان ايَويسممممممتة تيَبكؤنممممممء بممممممؤ ريَكوايَممممممك كردنممممممى ئةوانممممممةى
لةبةردةستيانءء فةرزانبةريانء:
ثيَشــنويَذ هــةموو رــارآ دةلَــآ( :إِسْ ـتَوُوا وَاتصِ ـلُوا)ة واتــة( :رِيَــك بــنء ثــاأل
ويَكبدةن)ة باباى ئي ام ئةو كـارة ئـةركى سـةر شـانيةتىة كـة نـةك هـةر بةقسـةة
بةلَكو رـارى وايـة دةبـآ بضـآ بـة دةسـت ريَكيـان آـاة رـا وةك ضـؤن ثيَشـنويَذ
لةسةرى ثيَويستة شـويَنكةوتوةكانى خـؤى ريَكبخـاة بـة هـةمان شـيَوة بـةرثرسء
مشوورخؤرانى هةر كؤرِء كؤمةلَيَكيشة لةسةريان ثيَويستة تيَبكؤشـن بـؤ ريَكوثيَـك
كردنى ئةوانةى لةبةردةستياندانء فةرمانبةرياننة ئينجا با لةوبارةشةوة سـةرجنى
ئةم فةرمايشتةى ثيَغةمبةر  بدةين{ :عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَ ْربٍ قَالَ :سَمِ ْتُ النُّ ْمَـانَ
َفُوفَنَا حَتى كَأَنمَـا ُمَـوِّي بِهَـا اْلقِـدَاحَ
بْنَ بَشِريٍ َقُولُ :كَانَ رَسُولُ اللهِ ُ مَوِّي ُ
حَتى رَأَى أَنا قَدْ عَقَلْنَا عَ ْنهُو ثُم خَرَجَ َوْلًا فَقَــامَ حَتــى كَــا َ أَنْ ُ َبِّـرُ فَـرَأَى رَجُــ ًال
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بَا ًِـا ََـدْرُهُ فَقَـالَ :عِبَـا َ اللـهِ لَ ُتمَــوُّن َُـفُوفَ ُمْ أَوْ لَيُخَـالِفَن اللـهُ بَـيْنَ ُوجُــوهِ ُمْ}
()1واتة( :لة سي اكى كورِى حةرِب دةطيَرِنةوة طوتوويةتى :طويَم لة نوع انى كـورِى
بةشــري بــوو طــوتى :ثيَغةمبــةرى خــوا  ريــزى نويَــذةكااانى راســتدةكردة واى
راستدةكرد وةك ئةوةى بيةوآ  -قِدَاح  -ى ثآ راست بكاتة هةتا كاتيَك كة واى
هاتة بةرضاو ئيَ ة ليَى تيَطةيشتووينء هةموو راريَك ريَـك رادةوةسـتنية تـا ر ذيَـك
هاتةدةرآ راوةستاة كة نزيك بوو نويَـذ دابةسـتآة ثيـاويَكى بينـى سـنطى هـاتبوة
ثـيَشء لــة ريزةكــة هــاتبوة دةرآة ئينجــا فــةرمووى :ئــةى بةنــدةكانى خـــوا! بــة
تةئكيد يان ريزةكانتان ريَكء راست دةكةنة يان خوا رووتان ليَك وةردةطيَرِآ).
رـــا ئـــةوة ريَن اييــــةكى ة ر طرنطـــى ثيَغةمبــــةرة  كـــة نويَـــذ بؤخـــؤى
قوتاآانةيةة نويَذ دةبآ هـةموو شـتيَكى تيَـدا فيَـربنية دةبـآ ريَكوثيَكيشـى تيَـدا
فيَـــربنية ئـــةو ثةرسـتشــــانة :نويَـــذء ر ذووء ةةكـــاتء حـــةجة قوتاآانـــةن بـــؤ
ثــةروةردةبوونى خــةلَك تيَييـــانداة نويَــذ فيَــرت دةكــات كــة تــؤ دةبــآ هةميشــة
سةركردةت هةبآة تؤ بؤ نويَذ كة ثةرسـتشيَكى ة ر كةسـيىء تايبــةتء خواييــةة
بةئم ثيَويستييت بة ثيَشـةوا هةيـةة هـةتا ثيَشــةوا نويَـذ دانةبةســتآة ئةطـةر تـؤ
نويَذةكةت دابةستىة نويَذةكةت بةتالَةة هةتا ثيَشـةوا نةضـيَتة ركـوو ة تـؤ بضـيتة
ركــوو طوناهـــبارى ة كاتيَــك ثيَشــةوا لــة نويَــذى ئاشــكرا (جَهْـــرِي)دا قورئــان
دةخويَنـآة تؤ دةبآ طوآى بؤ بطـرىةماناى واية نويَـذ فيَـرت دةكات كة تؤ دةبـآ
ضؤن بكةىة لة دةرةوةى نويَذء لة دةرةوةى مزطةوت تؤ دةبآ ضؤن بكةىة دةبآ
برا طةورةء مشوورخؤرت هةبآءة بةدوايدا بضىءة طوآى بؤ بطرىء ...هتد.

1
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را هـةنديَك كةس وادةةانآ ئةوة تةنها بؤ نويَـذةة بـةئم (النـووي) لـة (ر ـاض
الصاحلني)دا ئةو فةرمايشـتةى لةذيَر ناوونيشــانى( :بَـابٌ فِ األَلْرِ بِاْلمُحَافَظَةِ عَلَـى
المُّــــنةِ وَآ َابِهَــــا)دا ()1ة هيَنــــاوة! واتـــة( :باســــيَك دةربـــارةى فـــةرمان بـــة
ثاريَزطـــارييكردن لـــة ريَبــــاةى ثيَغةمبــــةرء ئـــةدةبء رةوشــــتةكانى ريَبــــاةى
ثيَغةمبـةر).
ايَنجمممة  :ديمممارة لمممةكاتى همممةبوونى كيَشمممة ء زشتوزرِيشمممدا بةتايبمممةت
لةنيَوان ئةندازانى خوارةوة ء بةرارسيَك يان زيماتردا ،ايَويسممتة قورئمان ء
سوننةت بكريَنة دادوةر ،ئةطمةر دةزطما ء اليمةنيَكى تايبمةت بمة ضارةسمةرى
كيَشة ء زشتوزرِ ء تيَكطميمرانةكان هةبآ ،زشر بانتمرة:
بــةلَآ لــةكاتى تـيَكطريانء كيَشــةء طرفتــدا ثيَويســتة بطةرِيَينــةوة ى قورئــانء
سوننةتة خواى ثةروةردطار (رال راللـة) دةفـةرموآ[ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶﯷ ...ﯿ] الشــورىة واتــة( :هــةر شــتيَك كــة رارياييتــان لةســةرى
هةبووة ئـةوة حوك ةكـةى طيَرِانةوةيـة بـؤ ى خـوا )...ة وة خـواى دادطـةر (رـال
راللــة) فةرموويــةتى[ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ
ﰒ ] ( )2واتـة{ :ئـةى ئةوانـةى برِواتــان هيَنـاوة! فةرمانبـةريى خـواى بــةرة و
مةةن ء فةرمانبةريى ثيَغةمبةر ء هى كاربةدةستانيَك كة لـةخؤتانن بكـةنة وة
ئةطةر لة شتيَكدا كةوتنة ناكؤكيىء كيَشةوةء مشتومرِيَكتان بةيةكةوة بووة (را ض
1

ة ص.)86 – 82( :
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دوو ئةنــدام ثيَكــةوةة ض ئةنــداميَكى خــوارآ لةطــةأل هــى ســةرآة ض هــى ســةرآ
ثيَكـةوةة هةرضـؤن بآ)ة بيطيَـرِنةوة بؤ ى خواى بةرة و مةةن ء ثيَغةمبةرى خـوا
ة (واتـة :بؤ ى قورئانء سوننةت)ة ئةطـةر برِواتـان بة خواى بـةرة و مـةةن ء
بة ر ذى دوايى هةيـةة ئةوة باشـاةء سةرةجنامى ضاكاة}.
ديــارة ئةطــةر دةةطايــةكى تايبــةتيش هــةبآ بــؤ ضارةســةرى ئــةو كيَشــةء
مشــتومرِانةة وةك ئيَ ــة ئــةجمارة لــة كــؤنطرةى دووةمــى كؤمــةلَى ئيســالميي دا
برِيارمانداوة كة دةةطايةكى دادوةريى هةبآء ستايش بؤ خوا ئيَسـتا ئـةو دةةطايـة
هةيةة ئةوة بيَطومان ضاكاةة وة ئةطةر ئةوة نةبآة ديارة ئةوة بةرثرسـى ئـةو
ئؤرطانة بةرثرسيارة بـؤ ضارةسـةركردنى ئـةو كيَشـةء مشـتومرِانة كـة لـةنيَو ئـةو
كؤمةلَةدا روودةدةن.
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بنةماى بيست ء ثيَنجـةم
لة كاتى ثابةندبوونى ئةميـر و
سـةركـردايةتيـى كؤمـةلَدا بةو بنةمايانةوة،
طويَبيستيى و فةرمانبةريى ئةندامانيان بؤ
ثيَويست دةبآ
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بنـةمـاى بيسـت و ثيَنجـةم
لة كاتى ثابةندبوونى ئةميـر و سةركردايةتيـى كؤمةلَدا بةو بنةمايانةوة،
طويَـبيسـتيى و فةرمانبةريى ئةندامانيان بؤ ثيَويسـت دةبآ.
َى ئيسممممزيى
لمممة كاتيَكمممدا كمممة زشمممموورخؤرانء سمممةركردايةتيى كؤزمممةل
بةطشمممتىء لممة ايَشمممدا كةسممى يةكممة كممة ئةزيمممرو بممةرارسء ضاوسمماغى
َمممة
(كؤزمممة ة ،بمممةو بنمممةزا نم ممةرعييانةوة اابةنمممد دةبمممءء ،بمممةايَى ئمممةو هَي)
طشممتييانة بةرِيَوةدةضممء ،ئ مةوة ئممةو سممةركردايةتيية بةطشممتىء بةتايب مةت
َمميىء فةرزانبمةريى
كةسى يةكة  ،زافى ريَزو حورزمةت ليَطيممرانء طويَرِايةل
(الس موْ الطاع بممؤ كرانيممان لةسممةر ئممةو ئةندازانممة ايَويسممممت دةبممآ ،كممة
َى ئيسمممزيى يةوة.
ضوونةتة ريزى (كؤزةل
َمممبةتة اممةميان لةطممة بةسممم ء بةيعممةت ايَممدانى ئةنممدازانيش لةطممة
هةل
َى ئيسمممزييدا ،جطممة لممة دةربمرِيءء
كةسممى يةكممة ء بةرارسممى بممامى كؤزممةل
َيىء فةرزانبمممةريى (الس موْ الطاع ْ ء
ايَشمممماندانى ئازمممادةيى طويَرِايمممةل
َسممممؤزيى بممؤ نوانممدن ،نممتيَكى ديكممة نيممة ،وة بيَطوزممان هممةر
ر يَزليَطممرتءء دل
بةيعةتيَكميش كة دةدرآ هةر تةعبيمر لةوة دةكمات.
َسممؤزانةء بةرِاسممتيىء
وة ايَويسمتة ئةنمدازانى هممةر بمة ء ئؤرطانيَممك دل
ساغيى ،لة سنوورى توانايانء لة بازنةى نمةريعةتدا ،بةقسمة سمةرةوةى
خؤيان بكمةنء ريَمزو حورزةتى بطمرن ،وة طوتنى قسةى هةَ (قو احل و
خستنةرِووى ايَشنيار و رةخنةكانيان لة جوغزى ئةدةبة نةرعييةكاندا بمة
ئةركى سةر نانيان بزانء ،ضونكممة:
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 -1خواى بـةرةو بـآ ويَنــة (رـال راللـة) فةرموويـةتى[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ] الفتحة واتـة( :بيَطومـان ئةوانـةى ثـةميانت
لةطةأل دةبةس ة ئةوة تةنيا ثةميان لةطـةأل خـوا دةبةسـ ة دةسـتى خـوا لـة
سةرووى دةستى ئةوانةوةيةة را هةر كةسيَك ثةميانى هةلَوةشــاندةوةة ئـةوة
ثةميان هةلَوةشـاندنةوةكةى بة ةيانى خؤى تـةواودةبآة وة هـةر كةسـيَك ئـةو
ثةميانةى لةطةأل خـوا داويـةتى برديةسـةرة ئـةوة لةمــةودوا خـوا ثاداشــتيَكى
مةةنى دةداتةوة).
 -2هــةروةها خــواى بــةرة و مــةةن فةرموويــةتى[ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ...ﰓ] النماء .واتـة( :ئـةى ئـةوانــةى برِواتـان
هيَناوة! فةرمانبةريى خواو فةرمانبـةريى ثيَغةمبـةرو هـى كاربةدةسـتانيَك كـة
لةخؤتـانن بكــةن .)...
 -3ثيَغةمبةرى خـوا

 فةرموويـةتى( :إِن لِـنْ إِجْـالَلِ اللِـهِ إِكْـرَامَ ذِي الشـيْبَةِ

اْلمُمْـلِمِ وَحَالِـلِ اْلقُـرْآنِ غَيْ ـرِ اْلغَــالِ فِيـهِ وَالَ الْجَــافِ عَنْـهُ وَإِكْـرَامَ ذِي المُّ ـلْطَانِ
اْل ُمقْمِطِ) رواه أبو او )4843( :و عن أب لوسى األشـ ري و وحمــنه ابـن
حجر وال راقـ والنــووي واأللبـان و واتـة( :بيَطومـان لـة بـة بـةرةطرتنى خـواى
بةرةةة ريَزليَطرتنى مسولَ انى بة تةمةن كة سةرى سثى بـووةة وة ريَزليَطرتنـى
هةلَطرى قورِئان كة لة سنوورةكانى تيَناثةرِيَنآء لةطةلَيشيدا كةمتةرخـةم نيـةة
وة ريَزليَطرتنى خاوةن دةسـةئتيَكى دادطـةر).

روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي

436

 -4وة ثيَغةمبــةرى خــوا  فةرموويةتى{ :لَـنْ أَطَـاعَنِ فَقَـدْ أَطَـاعَ اللِـهَ وَلَـنْ
َ ْصِنِ فَقَدْ عَصَى الِلهَو وَلَنْ ُطِــعِ األَلِريَ فَقَدْ أَطَـاعَنِ وَلَـنْ َ ْـصِ األَلِـريَ فَقَـدْ
عَصَــانِ } رواه البخــاري)7137( :و ولمـــلم )1835( :واللف ـ لــهو عــن أب ـ
هر رة .واتة( :هةر كةســيَك فةرمانبةريى من بكــاتة ئةوة فةرمانبـةريى خـواى
كــردوةة وة هــةر كةســيَك سةرثيَضــيى مــن بكــاتة ئــةوة سةرثيَضــيى خــواى
ثةروةردطارى كردوةة وة هةر كةسـيَك فةرمانبــةريى بـةرثرسء فةرماندةكـةى
خؤى بكــاتة ئـةوة فةرمانبـةريى منـى كـردوةة وة هـةر كةســيَك سةرثيَضــيى
بةرثرسء فةرماندةكـةى بكاتة ئةوة سـةرثيَضـيى منى كردوة).
 -5هةروةهـا ثيَغةمبةر  فةرموويةتى{ :عَلَى الْمَرْءِ اْلمُمْلِمِ الممْعُ وَالطِاعَةُ فِيمَا
أَحَب وَكَـرِهَ إِ ّال أَنْ ُـؤْلَرَ بِمَ ْصِـيَةٍ فَـإِنْ أُلِـرَ بِمَ ْصِـيَةٍ فَـال سَـمْعَ وَال طَاعَـةَ) رواه
البخاري)7144( :و ولملم )1839( :واللف لهو عن ابن عمـر .واتـة{ :لةسـةر
ئينسـانى مسـولَ ان ثيَويستة طويَرِايةلَيىء فةرمانبةريى بؤ سـةرووى خـؤىة لـة
شتيَكدا كة حةةى ليَدةكاتء لة شـتيَكيشـدا كة حةةى ليَناكاة مةطـةر فـةرمانى
ثيَبكرآ بة شتيَك كة ســةرثيَضيى (خـواو ثيَغةمبـةر) بـآة رـا ئةطـةر فـةرمانى
ثيَكـرا بة سـةرثيَضيىة ئةوة نة طـوآ دةطرآء نة ريَبـةرـيَش دةكـات}.
 -6وة{ :عَنْ عَبْدِ ا ِ ابْنِ عُمَرَ را ا عنهما قَالَ :كُنا إِذَا بَا َ ْنَا رَسُولَ اللِـهِ 
عَلَى المـمْعِ وَالطِاعَـةِو َقُـولُ لَـنَــا :فِيمَـا اســْتَطَ ْتُمْ} رواه البخـاري)7202( :و
واللف لهو ولملم)1867( :ة واتة( :لة عةبدولَــآلى كـورِى عومـةر دةطيَرِنـةوة
طوتوويـــةتى :ئيَ ـــة كاتيَـــك ثـــةميااان بـــة ثيَغةمبـــةرى خـــوا دةدا لةســـةر
طويَرِايةلَـــــيىء فةرمانبــــةريىة ثيَـــــى دةفــــةرمووين :ئةوةنــــدةى كــــة لــــة
توانـاتـاندايـة).
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 -7هةروةها ثيَغةمبةر  فةرموويةتى( :الدِّ نُ النصِيحَةُو قُ ْلنَـا لِمَـنْ؟! قَـالَ لِلِـهِ
وَلِ ِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمةِ اْلمُمْلِمِنيَ وَعَالتِهِمْ) رواه لملم )55( :عن متـيم الـداري
ة واتة( :دين دلَسؤةييةة طومتان –هاوةلَة بةرِيَزةكان لة ثيَغةمبـةر يـان
ثرسى- :-دلَسؤةيى و بةتةنطةوةبوون و ثةر شيى -بؤ كـآ؟! فـةرمووى :بـؤ
خوا و بؤ كتيَبى خوا و بؤ ثيَغةمبةرى خوا  و بؤ ثيَشةوايان و مشورخؤرانى
مسولَ انان و بؤ تيَكرِاى مسولَ انان بةطشتى).

روونكــردنةوة
يةكممممممة  :اممممممةميان بةسممممممتنى ئةنممممممدازان لةطممممممة كةسممممممى يةكممممممة ء
َيى ء
َى ئيسممممزى ،نيشمممانةى ئازمممادةيى طويَرِايمممةل
سمممةركردايةتيى كؤزمممةل
فةرزانبةرييانة بؤيان:
ثـةميان بةسـ كـاتى خـؤى ضـؤن بــووة؟ هـةر وشـةى (بَيْ َــة) لـة (بَيْـــع)ةوة
هاتووةة كةسيَك شتيَكى كرِيوة كـرِينء فر شــتنيَكيان بـووةة دةسـتيان خسـتؤتة
نيَو دةستى يةكدىة كرِيارةكة طوتوويةتى :ئـةوة ئةو شـتةم ليَـت كـرِى بةوةنـدةة
فر شيارةكة طوتوويةتى :بةلَآ ئةوة قبـوولَم كردة ئـاوا بـووةة لـةوةوة بةيعـةت
ثيَــدان هــاتووةوة كةس ـيَك كــة بــة بــةرثرس هةلَبـــذيَردراوةة ئــةو خةلَكــة ضــوون
دةستيان خستؤتة نيَو دةستى :ئةوة ثةيـ انـ ان ثيَـداى تؤ بةرثرسء بـرا طـةورة
بىة بةم شـيَوةية بـووةة رـا ئـةو بة َليَــنء بةيعـةت ثيَــدانء دةسـت خسـتنة نيَـو
دةستى يةكدييةة هيَ اية بؤ ئةوة كـة تـؤ بةرثرسـىء منـيش بةقسـةت دةكـةم لـة
سنوورى شةرعداة كةواتة :ئا ئةو ئامادةيى دةربرِينة بـة هـةر ميكـانيزميَكى ديكـة
بيَتـةدىة مانــاى وايــة ئـةو ئينسـانة بةيعـةتى هــةر داوةة بـؤ اوونـة :ئيَ ــة لـة
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كؤنطرةدا شـتيَك بة ئةندامان ثرِكراوةتةوةة ئةوة مـن بـةلَيَنء ثةيــ ان دةدةم كـة
ئ اوا ة ثرِكردنةوةى ئةو فؤرِمة بؤ خؤى ماناى واية تؤ ئامادةييت دةردةبرِىة كـة
بةقسةى ئةو كةسة بكةيتء بة بةرثرسى خؤتى بزانىة ئيـدى بة هـةر رؤريَـك ئـةو
ئامادةيى دةربرِينة ثيَشــاندراة ئـةو ئاماجنـة ديَتــةدىة خـؤ تـؤ مـةرج نييـة بضـى
دةست آةيتة نيَو دةستى ئةو كةسةوة.
ئينجــا ةانــاء ثيَشــةوايانيش وةك بنضــينةيةكى شــةرعيى طوتوويانــة( :إِن األَلْ ـرَ
بِالشـ ْءِ أَلْـرٌ بِهِ وَأَلْـرٌ بِمَا ال َتِـ ُّم إِال بِــهِ) ()1واتــة( :بيَطومـان فـةرمان بـة شــتيَكة
فةرمانة بةو شتةة وة فةرمانيشـة بة هةر شتيَك كة ئةو شتة بةبآ وى تـةواونابآ).
كة واتــة :بة َليَـــنء ثةيـــ ان بــة يةكــدى دانــى كؤمةلَـــة مســو َل انيَك لةســةر
ئةجنامدانى كاريَكى خيَرة شتيَكى شةرعيىء بطرة ثيَويسـتيشـةة مادام ئةجنامدانى
كـارة خيَرةكة ثةكى لةسةرى بكةوآ؟ بؤويَنـة :دةتةوآ كاريَكى خيَر بكـةىة ئـةو
كــارة خيَــرة بــةبآ ئــةوةى خةلَكيَـــك ثيَكـــةوة ثةيـــ ان بــداة نــاكرآة ئةطــةر هــةر
لةخـــؤرِا خــةلَك كؤبيَتــةوةة بــؤ كــاريَكى كــاتيى باشــةة ئيَ ــة رــارى وايــة وتاريَــك
دةدةينة خؤثيَشـاندانيَك ريَكدةخـةين خـةلَك دوايـى هةركةسـةء دةضـيَتةوة مـالَى
خؤىة ئةوة بـؤ ئةوةنـدة كـارة باشـةة بـةئم بتـةوآ كـاريَكى بـةردةوام بـآة ئـاوا
ناكرآة دةبآ مةرريََك هةبآء ثةيـ انيَك لةبةينـدابآء ثابةندييةك هـةبآة كةواتــة:
ئةو كـارة خيَـرة مــادام بـةبآ ئـةو ثةيــ ان بةيةكـةوة دانء ثابةنـديى بةيةكـةوة
هةبوونــة ئــةجنام نــةدرآة ئــةوة ئــةو ثـــابةندبوون بــة يةكــدييء ثةيـــ انء بــةلَيَن
بةيةكدى دانة

1

ثيَويسـتةة هةموو ئةو قسانةى دةكريَنة لةسةر ناشةرعيى بـوونى
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بةيعةتء ثةميان ثيَكةوة دانى ئةندامانى كؤمـةألء ريَكخراويَكى ئيسـالميىة قسـةى
بآ بنةمان:
 /1ثيَضةوانةى عةقلَـنة لةبةرئةوةى بة عةق ديارء روونـةة كـة هـي كؤمةلَـة
خــةلَكيَك بــةبآ هــةبوونى بــةلَيَنء ثــةميانيَك لــة بةينيانــداة نــاتوانن بــةردةوام بــنء
ئاماجنةكانيان بيَننـةدىة بؤية ثيَغةمبـةر  دةفةرموآ{ :إِذا خَرَجَ ثَالَثَةٌ فِ سَفَرٍ
فَ ْل ُيؤَلِّرُوا أَحَدَهُمْ{ ()1واتة( :ئةطـةر سآ كةس بة سةفةر ضوونة با يةكيَكيان بكةنـة
ئةميـر)ة را ئايا ضؤن دةيكةنة فةرمانـدة؟! هةر بلَيَن تؤ بةرثرسىء هيضى ديكـة؟
قةيناكات با دةستيشى لةنيَو دةستى نـةنيَنة بـةئم دةلَـيَن :ئـةوة تـؤ بةرثرسـىء
بةقسةشى دةكةنة براطـةورةء بـةرثرس ئةوةيـة كـة بةقسـةى بكـرآ لـة سـنوورى
شةرعداة خؤ نالَيَني مادام بةرثرسـةة بؤى هةيـة بلَآ :بةنيَو درِكء داأل بكـةونء خؤ
آةنة نيَو ئاطرة ناة وةك دوايى باسى دةكةينة بةقسةكردنى براطةورةء بةرثرس لة
سنوورى شةريعةتء لة سنوورى توانادايةة كةواتة :شـتيَكى ثيَضةوانةى عةقلَـة كـة
كارء ثرِ ذةيةكى ئيسالميىة بةبآ بةلَيَنء ثةيـ ان ثيَكـةوة دان بكرآة مانـاى وايـة
هةر كةسيَك بلَآ :بةلَيَـنء ثةيـ ان ثيَكةوة بةستنى كؤمةلَة خةلَكيَك بؤ ئةجنامدانى
كاريَكى شةرعيىة شتيَكى ناشـةرعييةة ثيَضـةوانةى عةقــ ء واقيـِ رووئوةتـةوةة
ئةوة بة عةق ديارة كة هي كاريَك تةنانـةت دوو نةفـةريش نـاتوانن شـتيَك بكـةنة
ئةطةر ثابةندييةكيان ثيَكـةوة نةبآ.
 /2ئينجــــا لــةرِووى شــةرعييشــــةوة خــواى بــةرة و مــةةن بــة رِاشــكاويى
فةرموويـــةتى ...[ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ  )2(]...واتـــة ...( :وة هاوكـــاريى
1

} رواه أبو او )2608( :و وقال األلبان  :حمن َحيح.
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يةكـــدى بكـــةن لةســـةر ضـــاكةكاريىء ثاريَزكـــاريى )...ة هةلَبةتـــة ثيَشـــايش
بااانكردووة كة هاوكاريى يةكدى كردن لةطةأل نامسولَ انانيشداة بؤ كـارى خيَـرء
ضــاكة هــةر ثيَويســتةة ئــةدى مســولَ انان لــةنيَو خؤيانــدا؟ ديــارة ئةطــةر لةطــةأل
نامسو َل انانيش لةسةرت ثيَويسـت بـآ هاوكـارى بكـةىة مـادام بـؤ شـتيَكى ضـاكء
بةســوودبآ بــؤ خــةلَكء مايــةى رةةامةنــديى خــواى بــةرة و مــةةن بــآة بيَطومــان
هاوكاريى كردن لةطةأل مسـولَ اناندا ضاكـا ثيَويسـتة.
وة بنضينـةى شةرعييش دةلَآ( :لَا ال َتِ ُّم الْوَاجِبُ إِال بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ)ة واتـة( :هةر
شتيَك فةرِةيَك بةبآ ئةو ريَبـةرآ نةكـرآة ئةويش فـةرِةة)ة وةك ثيَشا ويَنةم بـؤ
هيَناوةتةوةة باشة كارى ئيسالميى ضؤن ئةجنامدةدرآة بةبآ ئةوة كة بةرثرسـيَك
هةبآءة ئةوانيش بةقسـةى بكـةنءة ثاشـان بةرنامةيـةكيان هـةبآءة دوايـى ضـةند
مةرريَكيان لةنيَواندا هةبآة كة ئةو بةرثرسة دةبـآ ئـاوا بةرثرسـياريَتيى بكـاتءة
ئةوانيديكةى خواريَش دةبآ ئاوا بكةن؟.
ئينجا ديارة خودى ثةيـ ان ثيَكةوة بةستنى كؤمةلَة مسولَ انيَك بؤ ئةجنامدانى
ئةركيَكى شةرعيىة لة خـودى خؤيـدا رةوا (لبــاح)يـةة بـؤ نــ وونة :بلَيَـت :ئـةرآ
ب راينـة وةرن بة َليَن ثيَكةوة بـدةينة ليَتـةوماويَك لـةو طةرِةكـة هةيـة نةخؤشـةة بـا
بضني داخؤ تةطبرييَكـى ليَناكةين؟ ئايا ئةو بةلَيَن ثيَكةوة دانـة شـتيَكى شــةرعيية
يان ناشـةرعيية؟ بيَطومان شــةرعييةوة طـرن ئةوةيـة بة َليَــن بـة يةكـدى دان لـة
خودى خؤيدا رةوايةة ئينجـا دةكةويَتةسةر ئةوةى ئـةو بةلَيَنـة بـؤ ضـى دةدريَـت؟
ئةطةر بؤ شتى ضاك بدرآ ضاكةوة بـةلَكو ئةطـةر بـؤ شـتى وارـب بـدرآ واربــةوة
ئةطةر بؤ سوننةت بدرآ سـوننةتةة بةئم ئةطـةر بـؤ شـتى حـةرامء قةدةغــة بـآة
ئةوة خواى بـةرة و مـةةن دةفـةرموآ ...[ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ
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ﯴ ﯵ ﯶﯷ  )1(]..ة واتـــة ...( :وة هاوكـــاريى يةكـــدى بكـــةن لةســـةر
ضـــاكةكاريىء ثاريَزكـــاريىة بـــةئم هاوكـــاريى يةكـــدى مةكـــةن لةســـةر طوناهــــء
دةستدريَذيى )...ة واتة :ئةطةر بؤ شـتى حـةرام بـآة ئـةوة بةلَيَنةكـة حةرامـةة
وةك ضؤن شتةكة حةرامة.
(إبن تيميـة) – رِةمحةتى خواى ليَبـآ  -لـة سـياقيَكدا باسـى ئـةو مةسـةلةية
دةكات لة باسى ئةوةدا كة ئةطةر كؤمةلَة قوتابييةك هةبنة ى مامؤسـتايةك وانـة
آويَننة يـان ضـةند كؤمةلَـة قوتابييــةك ى ضـةند مامؤسـتايةك دةرس آـويَننة
ضؤن مامةلَةيان لةطـةأل دةكـةن؟ لـةوبارةوة طوتوويــةتى( :وَلَـيْسَ لِأَحَـدٍ لِـ ْنهُمْ أَنْ
َ ْأ ُخيَ عَلَى أَحَدٍ عَهْدًا بِ ُموَافَقَتِهِ عَلَـى كُـلِّ لَـا ُرِ ـدُهُ وَ ُلوَالَـاةِ لَـنْ ُوَالِيـهِ وَلُ َـا َاةِ لَـ ْن
ُ َا ِ ـهِ بَلْ لَنْ فَـ َلَ هَـيَا كَانَ لِنْ جِـنْسِ جَنْ ِيزْخَـانَ وَأَ ْلثَـــالِهِ الـيِ نَ َ ْج َــلُونَ لَـنْ
وَافَقَهُمْ ََدِ قًا ُلوَالِيًا وَلَنْ خَالَفَـهُمْ عَدُوًّا بَاغِيًـاو بَـلْ عَلَـ ْيهِمْ وَعَلَـى أَ ْتبَاعِهِــمْ عَهْــدُ ا ِ
وَرَسُولِهِ بِأَنْ ُطِي ُـوا ا َ وَرَسُولَهُ وَ َ ْف َلُوا لَا أَلَرَ ا ُ بِهِ وَرَسُوُلهُ وَُحَرِّلُوا لَـا حَـرمَ ا ُ
وَرَسُوُلهُ وَ َرْعَوْا ُحقُوقَ اْلمُ َِّلمِنيَ كَمَا أَلَـرَ ا ُ وَرَسُوُلهُ .فَإِنْ كَانَ ُأسْـتَاذ أَحَدٍ لَظْلُـولًا
نَصَــرَهُ وَإِنْ كَــانَ ظَالِمًــا لَـمْ ُ َاوِنْـهُ عَلَــى الظٌّلْـمِ بَـلْ َ ْمنَ ُـهُ لِنْــهُ) ()2واتـــة( :هــي
كاميَكيان – واتة :ئةو قوتابييانةى لة ى مامؤسـتايةكان دةرس دةخـويَنن -بـؤى
نييــة ثةيـــ ان لــة كةســيَك وةربطــرآة بؤئــةوةى كــة لــة هــةر شــتيَكدا ويســتى
لةطةلَيــدابآء د ســتايةتيى هــةر كةس ـيَك بكــات كــة ئــةو د ســتايةتيى دةكــات وة
دذايةتيى هةر كةسيَك بكات كة ئةو دذايةتيى دةكاتة بةلَكو هةر كةسـيَك وابكـاتة
ئـةوة لة شيَوةء ويَنةى رةنطيزخانةة ئةوان كة هةر كةسيَك لةطةأل واندا بووايةة بة
1
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هاوةألء د ستيان دةةانىءة هةر كةسيَك بـة ثيَضــةوانةى وان بووايـةة بـة دوذمـنء
سةرةرِ ء ياخيبوويان لةقةلَةم دةداة (واتة :رـا لةسـةر هـة بووايـةة يـان لةسـةر
ناهة بووايةة هةر كةسيَك لةطةأل وانـدا نةبووايـةة ئاوايـان تةماشـادةكرد)ة بـةلَكو
لةسةر خؤيانء شويَنكةوتوةكانيان ثيَويستة –واتة :لةسـةر ئـةو قوتابييانـةى كـة
لة ى ئةو مامؤستايانة دةخويَننة ياخود لةسةر ئةو مامؤسـتايانةى كـة دةرس بـة
قوتابييةكان دةلَيَن -كة بةلَيَنى خواء ثيَغةمبةرى خوا وةربطرنة لةسةر ئـةوة كـة
طويَرِايةلَيىء فةرمانبةريى خواء ثيَغةمبـةرى خـوا بكـةن وة ئـةوة بكـةن كـة خـواء
ثيَغةمبةرى خوا فةرمانيان ثآ كردووةة وة هـةر شـتيَك كـة خـواء ثيَغةمبةرةكـةى
قةدةغـــةيان كـــردووةة ئـــةوانيش قةدةغـــةى بكـــةنء لةطـــةأل ئةوةشـــدا مـــافى
مامؤستايةكانء فيَركةرةكانيشيان بثاريَزنء رةضاوى بكةنة وةك خواء ثيَغةمبةرى
خوا فةرمانيان ثآ كردووةة را ئةطةر مامؤستاى يةكيَك ستةمليَكراو بووة بةرطريى
ليَبكاء سةرى آاة وة ئةطـةر سـتةمكار بـوو هاوكـاريى نـةكا لةسـةر سـتةمةكةىة
بةلَكو ريَطريى ليَبكا لةوةدا) .ديارة ليَرةدا باسى مامؤسـتاء قوتـابى كـراوةة بـةئم
ئيَ ة ئيَستا باسى كارى ئيسالميىء يـةنيَكى ئيسـالميى دةكـةينة طـرن ئةوةيـة
كؤمةلَة خةلَكيَك هةن بة كةسـيَكةوة ثةيوةسـ ة كـة مامؤسـتاية يـان شـيَخة يـان
بةرثرسة.
هةروةها (إبن تيمية) – رِةمحةتى خواى ليَبـآ  -لةوبارةوة كة ريَبـةريَكردنى
ئــةو بةلَيَـــنء ثةيـــ انانةى كــة مســولَ انان لةنيَوخؤيانــدا بةيةكــدييان دةدةنة
ثيَويستةة مادام لةسةر شتى ثيَويستء ثةسندة يان رةوا (لبـاح) بنة طوتوويةتى:
(وَاَليِي ُوجِ ُبهُ اللهُ عَلَى الْ َبْـدِ قَدْ ُوجِ ُبهُ ا ْبتِدَاءً كَإِ ـجَابِهِ الْإِ ـمَانَ وَالت ْوحِيدَ عَلَـى كُـلِّ
أَحَدٍو وَقَدْ ُوجِ ُبهُ لِأَن الْ َبْـدَ اْلتَزَلَهُ وَأَوْجَبَـهُ عَلَى نَفْمِهِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ ُوجِبْـهُ كَالْوَفَـاءِ
َالن َـاحِ وَالطلَـاقِ وَنَحْـوِ
متَحَباتِو وَبِمَا اْلتَزَلَهُ فِ الْ ُقُو ِ اْلمُبَاحَـةِ :كَـالْبَيْعِ و ِّ
بِالنيْرِ لِ ْلمُ ْ
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ذَلِكَ إذَا لَمْ َ ُنْ وَاجِبًا .وَقَدْ ُوجِ ُبهُ لِلْأَلْرَ ْنِ كَ ُمبَا َ َةِ الرسُولِ عَلَى المـمْعِ وَالطاعَـةِ لَـهُ
وَكَيَلِكَ ُلبَا َ َةُ أَئِمةِ اْلمُمْلِمِنيَ وَكَتَ َاقُدِ الناسِ عَلَى الْ َمَلِ بِمَا أَلَرَ اللهُ بِهِ وَرَسُـوُلهُ)(.)1
واتة ...{ :وة ئةوةى كة خوا لةسةر بةندة ثيَويستى دةكاتة رارى وايـة هـةر لـة
ســةرةتاوة ثيَويســتى دةكــاتة وةك فــةرِةكردنى ئي ــانء خــوا بةيــةكطرتن لةســةر
هةموو كـةسة وة رـارى وا هةيـة خـوا لةسـةر بةنـدةى خـؤى شـتيَك ثيَويسـت
دةكاتة لةبةرئـةوةى ئةو بةندةية بؤخؤى ثيَيةوة ثابةند بووةة يان لةسـةر خـؤى
ثيَويســت كــردووةة وة ئةطــــةر وانةبووايــة لةســةرى ثيَويســت نــةدةبووة وةك
بــةريَهيَنانى لةخؤطــــرتن – النــــير -وة بــةوةى كــة لةســةرخؤى ثابةنــديى بــة
طريَبةستة رةواكانةوةة وةك كـرِينء فر شـ ء ذن مـارةكردنء ريابوونـةوةى ذنء
ميَردء ويَنةى ئةوانةة بة مةرريَك فةرِةنةبن لةسةرىة ضـونكة رـارى وايـة هةنـديَك
لةوانة فةرِةدةبنة وة رارى واية خوا شـتيَك لةسـةر بةنـدةى خـؤى فـةرِةدةكات
لةبةر هةردووك شتةكانة (واتة :هةم لة سةرةتاوة خوا لةسـةرى ثيَويست دةكاتة
هــةم لةبــــةرئةوةى بؤخؤشــى ثابةنــديى ثيَــوة دةربرِيــوة)ة وةك ثةيـــ اندان بــة
ثيَغةمبـةر لةسةر فةرمانبةريىء طويَرِايةلَيـىة هةم خوا فـةرِةى كـردووةء هـةم ئـةو
ئينسانة دةضآ بةيعةت بة ثيَغةمبةر دةداة هةروةها ثةميانـدان بـة ثيَشـةوايانى
مســولَ انانء بةرثرســةكانيانة وة هــةروةها وةك ثةيـــ ان بةيةكــدى دانــى خــةلَك
لةسةر ئيشـكردن بـةوةى كـة خـواء ثيَغةمبـةرى خـوا فةرمانيــان ثـآ كـردووة}ة
ضونكة لةسةر هةمـوو كةس فةرِةةة ئي ان بة خواى بـةرة و مـةةن بيَنــآء خـواى
بةرة و مةةن بةيةكبطرآ وة تةنيا خواى بةرة و مةةن بة ثةرسـااوء بةديهيَنــةرء
ثةروةردطارى خـؤى بزانآ.
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را ئايا ئةو كارة ئيسـالمييةى ئيَ ـةة كة :بانطةواةوة فةرمان بة ضاكةء ريَطرتن
لة خراثـةوة بةرضـاوى خـةلَك ر شـنكردنةوةوة خـةلَك هيَنانةوةيـة بـؤ ذيَـر ضـةترء
سيَبةرى دينى خـواى ثـةروةردطار (رـال راللـة) وة هةولَدانـة بؤئـةوةى شـةريعةت
ثيادةبكةينـةوةة كارى با

نيةء خواى بةرة و مةةن ء ثيَغةمبـةر  فةرمانيـان

ثآ نةكردووة؟ باة كةواتـة :كة ثيَكةوة ثةيـ انـ انداة ماناى واية :يةكةم :دروسـتة
ثةيـ ان بدةينة دووةم :كة ثةيـ اااندا واربة ثةيـ انةكة ريَبةرآ بكةينة ضونكة
هةم خواى بةرة و مةةن ء ثيَغةمبةرةكةى  ئةو كارانةيان ثيَويست كـردوون وة
هةم خؤاان لةسةر خؤمااان ثيَويست كردوون!
هةروةها (إبن تيمــية)  -رِةمحـةتى خـواى ليَبـآ -لـةبارةى ئـةوةوة كـة ئـةو
طريَبةســتانة (عقــو )ى لــةنيَوان مســولَ انانء مشــوورخؤرء سةرثةرشــتيارانياندا
دةبةســايَنة ثيَويســـتة ثابةنــديى يــان ثيَــوة بكــرآة طوتوويــةتى{ :وَكَـيَلِكَ ُعقُــو ُ
اْلمُطَاعِنيَ وَشُرُو ُطهُمْ وَأَلْرُهُمْ وَنَ ْهيُـهُمْ كَاْلوُالةِ وَاْلقُضَاةِ وَاْلمَشَا ِخِ وَالْ ُلَمَاءِ وَغَيْرِهِمْو فَإِن
طَاَعَتـَهُمْ وَاجِبَـةٌ فِيمَـا أَلَـرَ ا ُ وَرَسُـوُلهُ كَمَا قَالَ تَ َالَى[ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ]

( )1

واتـــة{ :وة هــةروةها  -ثيَويســتة

ريَبةرآ بكريَن  -طريَبةستةكانى كةسانيَك كة دةبـآ طويَرِايـةلَييان بـؤ بكـرآة وة
مةررةكانيانء ئةمرء نةهييةكانيانة وةك :سةرثةرشتيارانء قاةييةكانء شــيَخانء
ةانايانء رطةلةوانيشة بةقسةكردنيان فةرِةة لةو شتةدا كة خواء ثيَغةمبـةرى خـوا
فةرمانيان ثيَكردووةة وةك خواى بةرةء مةةن فةرموويةتى( :ئةى ئةوانـةى برِواتان
هيَنـــاوة! فةرمانبــةريى خــواء فةرمانبــةريى ثيَغةمبــةرء هــى كاربةدةســتانيَك كــة
1
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لةخؤتانن بكةنة وة ئةطـةر لـة شـتيَكدا كةوتنـة ناكؤكييــةوةة بيط َيرِنـةوة بـؤ ى
خــواء ثيَغةمبةرةكـــةىة ئةطــةر برِواتــان بــة خــواء بــة ر ذى دوايــى هةيـــةة ئــةوة
باشاةء سةرةجنامى ضاكاة)}.
ئينجــا بةتةئكيــد ئةطــةر كؤمــةألء يةنــة ئيســالمييةكان لــة ســةردةمى (إبــن
تيمية )دا هةبوونايةة لـةثيَش هةمووانـدا باسـى وانـى دةكـردة ضـونكة سـوثاس بـؤ
خواى بةرة و مةةن ئةوانةى سةرثةرشتيى يةنـة ئيســالمييةكان دةكـةنة رـارى
واية هةم والييشنء هةم ةاناشنء تايبةتـ ةنديى ديكةشيان هةنة واتة( :إبن تيمية)
ئةم ئايةتةى سةرةوة بة بةلَطة ديَنيَتةوة لةسةر ئةوة كة بةقسـةكردنى بةرثرسـان
فةرِةةة نةك لةبةرئةوةى ئةوان وادةلَيَنة بةلَكو لةبةرئةوةى فةرمانى خواى بـةرة و
مــةةن ء ثيَغةمبــةر ت ثيَــدةلَيَن فــةرِةةة ضــونكة ليَــرةدا وشــةى[ :ﯼ ﯽ
ﯾﯿ] واتة( :كاربةدةستانيَك كة لة خؤتان بن)ة ئةوانة هةموويان دةطريَتةوة.
ئينجا شايانى باسيشة كة هةنديَك كةس ة مةسةلةى ثـةميان ثيَـدرانء بةيعـةت
ثيَكرانى حوك رِانء بةرثرسى طشتيى دةولَةتى مسولَ انانة لةطةأل ثةميان ثيَدرانء
بةيعــةت ثيَكرانــى بــةرثرسء مشــوورخؤرانى كــارء ثــرِ ذةى ئيســالميى تيَكــةأل
دةكاتءة ئةو بـةلَيَنء بةيعةتـة ى كـة بـة خةلي ـةى مسـو َل انانة يـان بـة سـةر كى
دةولَةتى ئيسالميى دةدرآة لةطةأل ئةوةى كـة بـة بةرثرسـى يـةنيَكى ئيسـالميى
دةدرآة ئــةو دوو بةيعةتــة تيَكــةأل دةكــات وة بــةهؤى هةنــديَك فــةرموودةوة كــة
لةبارةى خةلي ـةء حـوك رِانى مسـو َل انانةوة هـاتوونة دةيـةوآ ئيشـكال دروسـت
بكاتة ضؤن؟ بؤ نــ وونة :ئـةم فةرمايشــتة{ :إِذا بُو ِـعَ لِخَلِيفــَتَيْنِ فَا ْقتُــلُوا اآلخَـرَ
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لِ ْنهُمَـــا}( )1واتــة( :ئةطــةر ثةيـــ ان درا بــة دوو ريَنشــينانة ئــةوةى دواييــان –
دووةميان  -بكوذن).
هةروةها ئةم فةرمايشـتة{ :لَنْ أَتَـاكُمْ وَأَلْرُكُـمْ جَمِيـعٌ عَلَى رَجُـ ٍل وَاحِدٍ ُرِ ـدُ أَنْ
َشُــق عَصَــاكُمْ أَوْ ُفَــرِّقَ جَمَــاعَتَ ُمْ فَــا ْقتُلُوهُ} ()2واتــة( :هــةر كةسـيَك هــاتء ئيَــوة
كاروبارتـان كؤك بوو لةسةر ثيـاويَكة ئةو كةسة دةيويست كـة ريزةكـةتان لـةت
بكاتة ياخود كؤمةلَةكةتان ثةرتةواةة بكاتة بيكوذن).
هةركاتيَك كةسيَك هةبوو طوتى من ئةوة (حَ عَلَى الصالَةِ)( )3قورئـان دةكةمـة
دةستوورء سوننةتى ثيَغةمبةر و شـةريعةت ثيـادة دةكـةمة بـة تةئكيـد ئيَ ـة
يةكةم كةس دةبني كة ثشتى دةطرينء هاوكارى دةبنية بـؤ ريَبـةرآ كردنـى ئـةو
فةرمانة خـوايى يــةوة ريَبـةريَكردنى شـةريعةتة هةرضـةندة بيَطومـان ئـةوكاتيش
هةبوونى يةنة سـياسـييةكان بة ئيسـالميىء نائيســالمييةوةة هـةر شـتيَكى رةوا
( ُلبَـاح )يةة مادام ضةسثاندنى دادطـةريىء فـةرمان بـة ضـاكةء ريَطريـى لـة خراثـةء
هيَنانةدى بةرذةوةندييةكانى كؤمةلَطاة ثةكى لةسةر ئةوة كةوتبـآ.
ئينجا طرفتء كيَشةى ئةو رؤرة كةسانةة ئةوةية كة نة وةك ثيَويست شارةةاء
ئاطــادارى سيســتةمى حــوك رِانيى ديـــ وكرِاسي ن ـنية كــة بــةثيَى ئــةو سيســتةمة
هــةبوونى ضــةند يــةنيَكى سياســيى رؤراورــؤرء دابةشــبوونيان بــؤ حــوك رِانء
ئؤثؤةيســيؤن (المــلطة والـــم اراة)ة شــتيَكى نــةك هــةر ئاســايىء رةواة بطــرة
ثيَويستيشــــةوة هـــي كـــةسء يـــةنيَكيش رةوانيـــة لةســـةر رةخنـــةطرتنى لـــة
 1رواه لملم)1853( :و عن أب س يد اةدرية
 2رواه لملم)1852( :و عَنْ عَرْفَجَةَ.
( )3حَ عَلَى الصالَةِ ) بةشيَكة لة بان كة بةماناى (وةرن بؤ نويـَذ) دآة بةئم ليَرةدا مةبةست ليَى (رِاطةياندنى
قسةء هةلَويَستء قةناعةتيَكة بة ئاشكراء بآ ثيَ ء ثةنا).
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حوك رِانــانء ئؤثؤةيســـيؤن بــوونىة هــةر قسةشــى ثــآ بطــوترآة ض رــاى بــةثيَى
فةتواى ئةو رؤرة كةسانة لةملى بدرآ!
هةروةها ئاطـادارء شارةةاى سروشتء ميَذووى دةولَةتى ئيسالمييش هةر نـنيء
ناةانن كة تةنـانةت لة ر ذطارى حـوك رِانيى ثيَغةمبـةرى خـوا ء ضـوار خةلي ـة
راشيدةكانيشــيداة بــريورِاء هةلَويَســتى سياســيى رؤراورــؤرء ريــاواة هــةبووةة
بةتايبةت لة ر ذطارى خةلي ـة راشيدةكانداة هةبوونى بـةرةى ئؤثؤةيسـيؤن (جبهـة
الـم اراة) ة ر ةة بووةء هي كةسيش باسى كوشـ ء لةملـدانى ئـةوى ديكـةى
نةكردووةة ضونكة بيَطومان مةبةستى فةرموودةكانى ثيَغةمبةر  كةسانيَكن كة
بة هيَزء ضةك لةطـةأل حوك رِانـانى شـةرعييدا بةرةنطاردةبنـةوةة نـةك هةركةسـيَك
رةخنةيةكى طـرتء رايـةكى ريـاواةى هـةبووة ضـونكة رةخنـةطرتنء قسـةى هـة
بةتايبــــةت روو بـــة حوك رِانـــانى رء ســـتةمكار طـــةورةترين رـــؤرى ريهـــادةة
ثيَغةمبةرى خوا  دةفةرموآ{ :أَفْضَلُ الْجِهَا ِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ}()1ة
واتــة( :ضـــاكاين ريهــاد طـــوتنى قســةيةكى دادطةرانةيـــة لــة ى حـــوك رِانيَكى
ستةمكار).
كةواتة :بةلَيَنء ثةيـ ان ثيَكةوةدانى كؤمةلَة مسـولَ انيَك بـؤ ئةجنامـدانى كـارء
ثرِ ذةيـــةكى ئيســـالميىة يـــان –وةك (إبـــن تيميـــــة) رةمحـــةتى خـــواى ليَبـــآ
باســيكردووة  -هــةر شــتيَك كــة خــواى بــةرة و مــةةن ء ثيَغةمبـــةرى خــوا 
فةرمانيان ثيَكردبـآة دروسـتةة ئةطـةر هـةةار مســو َل انة سـةد هـةةار مســو َل انة
مليؤنيَك ثيَكـةوة دابنيشنء بلَيَـن :وةرن با ئيَ ة هةموومان ثةميان ثيَكةوة بـدةين
ئةو كارة بكةينة نةك هةر هي ناشةرعيى تيَدانييةة بةلَكو ئةطةر ئـةو كـارة وارـب
1

رواه أبو او  )4344( :واللف لهو والتـرليي)2174( :و وابن لاجه )4011( :عن أب سـ يد اةُـدْرِي و
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بآء بةبآ ثةيـ ان ثيَكـةوة دانء بةلَيَن بة يةكدى دانيش سـةرنةطرآة بةيعـةت بـة
يةكــدى دانةكــة وارــب دةبــآة ئينجــا ديــارة ئيَ ــة هةولَــدةدةين كــة وةةعــى
مســولَ انان ضــاك بكةينــةوةوة ئــةوةى تيَكــدراوةة دةمان ـةوآ ضــاكى بكةينــةوةة
مســولَ انان ثــةر ء بآلوكراونةتــةوةء ئيَ ــة دةمانــةوآ خرِيانبكةينـــةوةة نــةك
بةثيَضةوانـةوة.
دووة  :اابةنديى هةزوو اليةك بة فةرزان ء ئارِاسمتةكردنى سمةرووى
خؤيممانةوة:
هي كاريَكى هةرةوةةيىء بة كؤمةأل ئةجنام نادرآة ئةطةر سةرآء خوارآ يـةك
نةبنءة خوارةوة بةقسةى سةرةوة نةكا وة سةرةوة راويَذ بة خوارةوة نةكاء ريَزى
ليَنةطرآءة لةنيَوانياندا ريَزء خؤشةويستى دوو سةرة نةبآة حةمتةن هـةر كـاريَكى
دةستةرةمعيىة كة دةبآ بة هةرةوةةيىء بةكؤمةأل ئةجنام بدرآة دةبـآ سـةرآء
خواريَيةك هةبآة ضونكة ناطوجنآ هةمووى ليَكرِا شتةكة ريَبةرآ بكةنة هةردةبآ
سةريَك هةبآء خواريَك هةبآءة ثيَكـةوة طوجنـانء تـةبايىء ريَـزء خؤشةويسـتيش
لةبةينـدا هةبآءة هةر كاميَكيشيان ئيشى خؤى ريَبـةرآ بكاتة سةرةوة ئارِاسـتة
(تَوْجِيــهْ) دةكاتءة خوارةوة ريَبـةرآ دةكات.
ئينجا ئيَ ة لة (روونكردنةوةى بنةماى ثيَنجةم)دا بة دوورء دريَذيى بااانكردة
كــة قيــادة بةرثرســيارة بةرانبــةر قاعيــدةة بــةئم وةك ضــؤن قيــادة لــة بةرانبــةر
قاعيدةدا بةرثرسـيارةة واتـة حـوك رِان بةرانبـةر خـةلَك بةرثرسـيارة وة دةبـآ بـة
ضاكاين شيَوة ئةركء كارةكانى خؤى لةطةلَيدا ريَبةرآ بكـاتة ديـارة قاعيـدة
لة بةرانبةر قيادةدا بةرثرسيارةوة لةسةرى فةرِةة كة بة دألء بـة طيـان  -بـآ خـؤ
بواردنء كةمتةرخةميى -فةرمانـةكانى ريَبـةرآ بكـاتءة بـةطويَرةى ئارِاسـتةكان
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(توريهات)ى بةرِيَوةبضآة وة لةرِاستيدا بة قسـةكردنى مسـولَ انان بـؤ فةرمانـدةء
بةرثرسى خؤيانة بةو دوو مةررة فةرِةة:
 /1بة شيَوةيةكى شـةرعيى دانـرابآ.
 /2بةثيَى شـةرعيش بةرِيَوةبضـآ.
بةئم ئةطــةر يةكيَــك لـةو دووانـة يـان هةردووكيــان نـةبنة ئةوكاتـة طـوآ بـؤ
طرتــــنء بةقســــةكردن ناميَنــــآة ئايـــا هةركةســـــيَك خـــؤى فـــةرِةكرد بةســـةر
مسولَ انانداء بوو بة بـةرثرسة دةبـآ بةقســـةى بكـــرآ؟ نـةخيَرة خـواى بـةرة و
مةةن دةفةرموآْ...[ :ﯼ ﯽ ﯾﯿ )1( ]...ة واتـة ...( :كاربةدةسـتانيَك كـة
لةخؤتان بن )...ة واتة بؤ خؤتان داتاننابنة وة ئايا كابرا هةر ضؤنيَكى حوكم بكات
با بؤ خؤاان داماننابآ -دةبآ هةر بةقسةى بكةين؟ ديسـان نـةخيَرة كةواتـة:بةرثرسانء مشوورخؤرانيَك بة قسةيان دةكـرآة كـة شـةرعييةتيان هـةبآء خـةلَك
داينابنء كارى ثآ سـثاردبنة وة بـةثيَى شـةريعةتيش بةرِيَوةبضـنة رـا هـةركاتيَك
وابوونة ئةو كاتة بةقسةكردنء فةرمانبةريى بؤ كردنى مسولَ انان بؤيانة ض لةسةر
ئاستى شانةء ثؤليَك بآة ض لةسةر ئاستى كؤمةلَيَك بآة ض لةسةر ئاسـتى وئتيَـكء
دةولَـةتيَك بــآة ض لةســةر ئاســتى هــةموو ئؤممــةتى ئيســالميى بــآة بةقســةكردنى
خــوارآ بــؤ ســةرآ دةبيَتــة تاعــةتء خواثةرســتيىءة ئينســان ثاداشــتى لةســةر
وةردةطرآة بةثيَى ئـةوة كـة خـوا (رـال راللـة) هـةر شـتيَكى لةسـةر مسـولَ انان
فةرِةكردووةة ماناى واية لةبةرانبةريدا ثاداشت هةيةة كة دةفـةرموآ[ :ﯵ ﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂﰃﰄ ﰅ ﰆ

1

النماء59 :

روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي

450

ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ]()1ة واتــــــــــــــة:
فةرمانبــةريي كردنـــى ئي انــداران بـــؤ خــواى بـــةرة و مــةةن ء ثيَغةمبـــةر ء
كاربةدةســتانيَك كــة لــةخؤيانن وة طيَرِانــةوةى نــاكؤكيىء مشــتومرِةكانيان بــؤ ى
خواى بةرة و مةةن ء ثيَغةمبةر ة هةم لة دنيـا ضـاكاةوة هـةم لـة قيامـةتيش
ضاكاةوة خواى بةرة و مةةن ثاداشتيان دةداتةوة.
ثيَغةمبةريش ان  كة فةرموويةتى{ :عَلَى الْمَ ْرءِ اْلمُمْلِمِ الم ْمعُ وَالطاعَـةُ فِيمَـا
أَحَب وَكَرِهَ إِلِا أَنْ ُؤْلَرَ بِمَ ْصِيَةٍ فَإِذَا أُلِرَ بِمَ ْصـِيَةٍ فَال سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ} ()2واتـة نـةك
لةســةرى ثيَويســت نييــةة بــةلَكو هــةر دروســتيش نييــة لــة ناشــةرعييدا بةقســةى
سةرووى خؤ بكرآ.
بةلَآ مةرج نيية باباى مسولَ ان تةنها لةو شتانةدا كة خؤى حـةةى ليَيانـةء لـة
شانى خؤشنة بيس ء طويَرِايةلَيى (الممع والطاعة)ى هةبآ! كة بةداخةوة هةنديَك
كةس تةنانةت لة ئاستى سةرةوةشدا وا حالَى بووةة يان بـة كـردةوة وا دةكـات!
هةربؤية لة ة ريَك لـةو فةرموودانـةدا كـة باسـى (المـمع والطاعـة)يـان كـردووةة
ضةند حالَـةتيَكى رؤراورـؤر خراونةتـةرِووة بـؤ ويَنـة :ثيَغةمبـةر  دةفـةرموآ:
{عَلَ ْيكَ الممْعَ وَالطاعَةَ فِ عُمْرِكَ وَُمْرِكَ وَلَنْشَطِكَ وَلَ ْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَ ْيكَ} ()3و واتـة:
(طـوآ بــؤ طــرتنء فةرمانبـةريى كردنــت بــؤ ســةرووى خـؤت لةســةر ثيَويســتةة لــة
حالَةتيَكدا كة لة سةغلَةتييداى وة لةكاتيَكدا كة لة ئاسـانييداىة وة لةكاتيَكـدا كـة
لة قالبت خؤشدآ( )4وة لةكاتيَكدا كة لة دلَـت ناخؤشـةة وة لـةكاتى بيَبةشـكردنء
1
2

النماء59 :
رواه البخاري)7144( :و ولملم )1839( :واللف لهو عن ابن عمر.

 3رواه لملم)1836( :
 4يةعنى طورجء طؤلَيـيت هةيةء لة قالبت خؤشـة.
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ما ثيَشيَلكردنيشتدا)ة واتة :لة هةموو حائندا دةبآ ئينسـان بةقسـةى سـةرووى
خــؤى بكــاتة دوايــى لــة حــةقى خــؤى بثيَضـيَتةوةة بــةئم نابــآ مــافخورانء مــا
ثيَشيَلكران بكاتة بيانووى ئةوةى كة بةقسة نةكاة مادام ئةو شتةى ثيَت دةطوترآ
ناشةرعيى نةبآة ضونكة ناكرآ تؤ هـةر رةخنةيـةكت هـةبوو لـة بةرثرسـى خـؤتة
لةسةر هةر طلةييةكء لةسةر هةر رةخنةيةك بلَآى :من بةقسةت ناكةم! ئـاوا هـي
ئيشيَك ريَبةرآ ناكرآة تؤ ئةركى خـؤت ريَبـةرآ بكـةة بـةئم دوايـى لـة حـةقى
خؤشت بثيَضةوة!
كةواتة :طويَرِايةلَيى كردنى مسولَ انان بؤ بةرثرسانيَك كة شةرعييةتيان هـةبآء
بةثيَى شةريعةتيش بةرِيَوةبضنة وةك فةرمانبةريى كردنيانة بؤ خواى بةرة و مـةةن
ء ثيَغةمبةرى خوا ة وة بةثيَضةوانةشةوةة سةرثيَضيى كردنيان لة ئةمرء نةهى
ئــةمريء بةرثرســانة سةرثيَض ـيى كردنــة لــة ئــةمرء نــةهى خــواى بــةرة و مــةةن ء
ثيَغةمبةرةكةى ة ة وة لـة فةرمايشـتى ديكـةدا هـاتووة{ :لَـنْ أَطَــاعَنِ فَقَــدْ
أَطَـاعَ اللهَو وَلَنْ َ ْصِنِـ فَقَدْ عَصَى اللهَو وَلَنْ ُطِعِ األَلِيـرَ فَقَدْ أَطَـاعَنِ و وَلَنْ َ ْصِ
األَلِيـرَ فَقَـدْ عَصَانِ }()1ة واتة( :هةركةسـيَك بةقسـةى مـن بكـاتة ئـةوة بةقسـةى
خواى كردووةة هةركةسيَكيش سةرثيَضـيى لة من بكاتة ئةوة سةرثيَضـيى لـة خـوا
كردووةة وة هةركةسيَك بةقسةى فةرماندة بكات ئةوة بةقسةى منـى كـردووةة وة
هةر كةسيَكيش سةرثيَضيى لة فةرماندة بكات ئةوة سةرثيَضـيى لـة مـن كـردووة)ة
ليَرةدا بةطشتى فةرموويةتى.

1
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َسممؤزيى بؤ سةركردايةتى:
سمميَية  :خسممتنةرِووى ريَمز و حورزةت ء دل
ئةركيَكى ديكةى طرن ء طةورةى سةرشانى قاعيـدة بةرانبـةر بـة قيادةيـة كـة
دةبآ بؤى دلَسؤةء بة ثةر

بآءة ريَزء حورمةتى تةواوى بطرآة ديـارة ئـةوة

ة ر شت دةطريَتةوة:
مر ظـ دةبآ خؤى لة هةر قسةء تةعبريء هةلَسـوكةوتيَك دووربطـرآ كـة مايـةى
بيَرِيَزيى نواندنى بآة لة بةرانبةر ئةو كةسةدا كة بةرثرسء برا طةورةيةتىة يان بـة
ناحة دةبيَتة مايةى نيطةران كردنىة هةلَبةتة بة طشتى مسولَ انان دةبآ ريَـز لـة
يةكدى بطـرنء بةئم ئةو ريَزء حورمـةتء خؤشةويســتىء دلَســؤةيية بـؤ سـةرووة
ةياتر تةئكيدى ليَدةكرآة ضونكة ئةطةر تؤ دلَى رةفيتيَكـى خؤت بيَشـيَنىة رةنطـة
ةةرةريَكــى كــةماى هــةبآة بــةئم كاتيَــك كــة بيَرِيَزيــى بةرانبــةر ســةرووى خــؤت
دةكةىة بة تةئكيد ةةرةرى ةياتر دةبـآ وة لةوانةيـة ئـةويش كاردانـةوةى هـةبآة
لةبةرئةوة وريايى ةياتر ثيَويستة.
وةك دةبيــنني ثيَغةمبــةرى خــوا  كــة دةفــةرموآ{ :الــدِّ نُ النصِيحَةُقُ ْلنَـــا
لِمَنْ؟! قَالَ لِلهِ( )1وَلِ ِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمةِ اْلمُمْـلِمِنيَ وَعَـالتِهِمْ} رواه لمـلم)55( :
عــن تـــميم الــداري ة لــةم فةرموودةيــةدا  دينــداريىء مســولَ انيَتى لــة
دلَسؤةييدا كورت هةلَديَنآة ئينجا كة ثرسياريشى ليَدةكرآ :دلَسـؤةييةكة بةرانبـةر
كآ؟ رايدةطةيةنآ كة دلَسـؤةيىء ثـةر

ء بةتةنطـةوةبوونى بابـاى مسـولَ ان ة ر

فراوانء طشتطرية وة لة خواى بةرةء مةةنةوة دةطريَتةوةة هـةتا سـةررةم خـةلَكء
ميللــةت! رــا ليَــرةدا ديــارة مةبةســتى ثيَغةمب ــةرى خــوا  ئــةوةبووة كــة لــة
 )1بؤية طومت ليَرةدا مةبةست لة (النصـيحة ) ئامؤذطاريى نييـةة ضونكـــة ئامؤذطــاريى خـوا (رـال راللـة) ضـؤن
دةكرآ؟!
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هــاوةئنى بــةرِيَزى حــالَى بكــاتة دلَســؤةيىء بةتةنطــةوةبوونء بةخةمــةوةبوونى
ئينسانى مسولَ ان بؤ خواى بةرة و مةةن وة بؤ كتيَبى خوا وة بؤ ثيَغةمبةرى خـوا
 وة بؤ بةرثرسانى مسولَ انءة بؤ مسولَ انان بةطشتىة ئـةوة بةرِاسـتى بةشـى
طةورةى دينداريى ثيَكديَنآة ضونكة دين هةمووى دةبيَتةوة بة دوو بة ( :مامةلَـة
لةطــةأل خــواة وة مامةلَــة لةطــةأل خــةلَكى خــوا)ة وة ئــةو فةرموودةيــة هــةردووكى
طرتؤتةوة.
ئينجا لةرِاستيدا سةرضاوةء كانطاى طوآ بؤ طـرتنء بةقسـةكردنيشة هـةر ئـةم
دلَسؤةييء ثةر

ء ريَزء حورمةت طرتنةيةة ثيَغةمبـةرى خـوا  لـةو بـارةوة

فةرموويةتى{ :إِن لِنْ إِجْلَـالِ اللـهِ إِكْـرَامَ ذِي الشــيْبَةِ اْلمُمْـلِمِو وَحَالِـلِ اْلقُـرْآنِ غَيْـرِ
الْغَالِ فِيهِ وَالْجَافِ عَ ْنهُو وَإِكْرَامَ ذِي المُّلْطَانِ اْل ُم ْقمِطِ}()1ة واتة( :بيَطومان لة ريَـزء
بةرةطرتنى خواى ثاية بلَندةة كة ئينسـان ريَـز بطـرآ لـة مسـولَ انى مـوو سـثى –
تةمةندار ض ثياوبآء ض ئافرةت-ء خاوةن دةسةئتى دادطةروة هةلَطرى قورئان كـة
تيَيدا دووضارى تيَثةرِاندنء بةةايةدان نةبووبآ)ة ليَرةدا ثيَغةمبةرى خـوا  سـآ
رؤرة كةاان بؤ ديارى دةكات:
أ) ئينســانى بةتةمةن.
ب) حوك رِان ء بةرثرسيَكى دادطةر.
ج) كةسيَك كة شارةةاى قورئان بآ ء بة هاوسةنطيى مامةلَةى لةطةأل بكات.
هةلَبةتة ئةمة ماناى وانية كة خـةلَكى ديكـة ريَـزى ليَنـاطريآة بـةئم ثيَغةمبـةر
 دةفةرموآ :ريَزطرتن لةو سآ رؤرة كةسانة ريَز ليَطرتنى خواية (رال راللة)ء
بـــة بـــةرةطرتنى خـــواى ثـــةروةردطارةة بؤضـــى؟ ضـــونكة خـــواى بـــةرة و مـــةةن
1

رواه أبو او )4843( :و وقال األلبـان  :حمن
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دةفةرموآ :ريَز لةو سيَيانة بطرن :ئينسانى بة تةمةنى مسولَ ان بة تايبـةت دةبـآ
ريَــزى ليَــبطريآة ئةطــةر نامســولَ انيش بــوو هــةر دةبــآ ريَــزى ليَبطـــريآة ضــونكة
ئينسان بؤخـؤى ريَزليَطــرياوةءة ئةطــةر بضـيَتة تةمةنيشـةوة ةيـاتر ثيَويسـتى بـة
مورِاعاتء ريَز هةية.
وة حوك رِانى دادطةريش دةبآ ريَزى ليَبطريآة هـةر لةبـةر ئةسـلَى حـوك رِانيى
ريَــزى ليَــدةطريآة كــة دادطــةريش بــآة ئــةوة ةيــاتر تةئكيــد دةبيَتــةوةة ضــونكة
بةرثرسان ئةطةر خةلَك بة قســةيان نةكاء ريَزيـــان ليَنــةطرآة ئيشـيان بـؤ نـارِواة
بةئم ثيَغةمبةر  ئةو قةيدةى خستؤتة سةر كة دةبآ دادطةربآة ضونكة ئةطةر
دادطةر نةبآ تؤ حـةقت هةيـة رةخنـةى ليَبطــرىءة رـارى وا هةيـة دةبـآ لةسـةر
ستةمةكةى بةطذيشيدا بضيـةوة.
وة كةسـيَكيش كــة هــةلَطرى قورئــان بــآة بــةئم هــةلَطرى قورئــانيش ئةويشــى
ديسان بة دوو وةصف ثيَناسة كردووة( :غَيْرِ الْغَـالِ فِيـهِ وَالالْجَـافِ عَنْـهُ)ة ئةوةى
كة ة ر تيَيدا ر نةضووة – واتـة :تيَينـةثةرِاندوة-ة وة كورتيشـى نـةهيَناوة .واتـة
نة تيَيدا تووشى تيَثةرِاندن بووةوة نة تيَيدا تووشى بةةايةدان بـووةة بـةو شـيَوةية
كة بؤ قورئان شايستةية ئاوا قورئانى هةلَطرتوةء ئـاوا ثيَوةى ثابةنـدة.
ئاشكراشة كة هةم ريَزء دلَسؤةيي ثيَشاندانء حورمةت طرتنى بةرثرسانء هـةم
ثيَضةوانةكةشى طةليَك شت دةطرنةوةة كة هةم لة ريَى دةقة شـةرعييةكانءة هـةم
بــةثيَى عــور ء بــاوى خــةلَكيش دةةانــريَنءة ئينســان بــة ســةليتةى خــؤى ئــةوة
دةةانآءة بةثيَى عور ء باوى كؤمةلَطاكانيش دةطؤرِآة لةوانةية ئةطةر لة هةنـدآ
شويَن تؤ لةبةر بةرثرسةكةت هةلَنةستيةوة بيَرِيَزيى بآءة لة هةندآ شـويَنى ديكـة
رةنطة بيَرِيَزيى نةبآة كةواتة هةندآ شت بةثيَى عور دةطؤرِآة بؤية هةميشة لـة
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هةلَسوكةوتةكاندا دةطةرِيَينةوة بؤ عور ء باوى خةلَك وة مةرج نيية هةموو شـتيَك
لة دةقةكانى شةريعةتدا هاتبآة بةلَكو دةطةرِيَينةوة بؤ عور ء باوى خةلَك.
كةواتــة :بــةثيَى شــــةخ ء بــةثيَى عــور ء بــةثيَى حــاألة ئينســان دةبــآ بــة
ســةليتةى خؤى بزانآة كة ضـؤن ريَـز لة بةرثرســانى خؤى دةطرآ.
َ انان بممؤ
َممميى ء فةرزانبممةريى زسممول
ضمممموارة  :بممةم بيَطوزممان طويَرِايةل
طةورة ء بةرارسانيان ،تةنيا لة بازنةى نمةريعةتداية ء دروسمت نييمة هميض
َآ ء نمة ئةطمةر نمتى نانمةرعييشممى
َكمى ب)
كةس نة نتى نانةرعيى بة خةل
َكمى طموت ،بةقسمةى بكرآ:
بة خةل
وةك خــوا (رــال راللــة) لــة باســى بةيعةتــدانى ئافرةتــان بــة ثيَغةمبــةر دا
فةرموويــــةتى[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ]()1ة واتــــة:
(ئةى ثيَغةمبةر! كاتيَك ئافرةتانى برِوادار هاتنة ت تاكو ثةميانت ثيَبدةنة لةسـةر
ئــةوة كــة هــي هاوبةش ـيَك بــؤ خــوا برِيارنــةدةنءة دةيــى نةك ـةنءة داويَنثيســيى
نةكـــةنءة مندالَـــةكانى خؤيـــان نـــةكوذنء ةيندةبةضـــالَيان نةكـــةن وة بوختـــان
هةلَنةبةس لةنيَوان دةستء ثيَيةكانيانءة لة ضاكةدا سةرثيَضـييت نةكـةنة ئـةوة
بةيعــةتيان ليَــوةربطرةء داواى ليَخؤشــبوونيان بــؤ لــة خــوا بكــةة بيَطومــان خــوا
طوناهـثؤشى بةخشندةية)ة ليَرةدا بؤضـى دةفـةرموآ :لـة ضـاكةء شـتى ثةسـنددا
سةرثيَضييت ليَنةكةن؟ خؤ ثيَغةمبةر  بيَجطة لة شتى ثةسندة فةرمان بة هـي
1

الـممتحنة12 :
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شتيَكى ديكة ناكات؟ بؤية خواى ثةروةردطـار (رال راللة) واى فـةرمووةة ضـونكة
خؤ هـةموو كـةس ثيَغةمبــةر  نييـة وة تـاكو ئةوانـةى كـة بـة رآى ثيَغةمبـةر
دا ديَنة لة بةرثرسانء مشـوورخؤرانى مسـولَ انانة بـزانن كـة تةنانـةت خـواى
بــةرة و مــةةن بــؤ ثيَغةمبــةرى خــوا  بةنــد (قَيْـــد)ى (ل ــروف :ثةســند)ى
خستؤتةسةر بةقسةكرانةكةىة كة دةبآ فةرمانةكةى ضاكء شةرعيى بـآء بةضـاك
ةاندراو بآة كةواتة :ئةطةر بؤ ثيَغةمبـةرى خوا  ئةو بةند (قَيْـد)ةى لةسـةربآة
بؤ خةلَكيديكـة ضاكا دةبآ وابآة هةروةها ثيَغةمبـةر  كة دةفةرموآ{ :عَلَـى
الْمَ ــرْءِ اْلمُمْ ـلِمِ الم ـمْعُ وَالطاعَ ـةُ فِيمَــا أَحَــب وَكَ ـرِهَ إِال أَنْ ُ ـؤْلَرَ بِمَ ْصِ ـيَةٍ فَ ـإِنْ أُلِ ـرَ
بِمَ ْص ــِيَةٍ فَـالَ سَ ــمْعَ وَالَ طَاعَـةَ}()1ة ئــةويش ديســان وةك ثيَشــايش بااــانكردة
كاتيَك كة فةرمان بكريَت بة سةرثيَضيىة ئةوة نـةك بةقسـةكردنة بـةلَكو طـوآ بـؤ
طرتنيش ناميَنآ.
هةروةها ثيَغةمبةرى خوا  فةرموويةتى{ :الَ طَاعَـةَ فِــ لَ ْصــِيَةِ اللـهِ إِنمَـا
الطّـًـاعَةُ فِــ اْلمَ ْـرُوفِ}( )2ة واتــة( :بةقســــةكردنء فةرمانبــةريى كــردن نييــة لــة
سةرثيَضيى خــواداة بةلَكو فةرمانبــةريى كردن تةنيــا لة شتى ثةسندء ضـاكداية)ة
كــة ديـــارة بةســـةرهاتيَكى لةســةرةء ثيَشــا طيَرِاومانةتــةوةء ثيَويســــت ناكــات
دووبارةى بكةينةوة.
َيى ء فةرزانبةريى تةنيا لة سنوورى توانا
ايَنجة  :هةروةها طويَرِايةل
ء برِستدا فةرِزة ،هةرضييةك لة تواناى زرشظ بةدةربآ ،خموا (جمج جملمة

1

رواه البخاري)7144( :و ولملم )1839( :واللف لهو وأبو او )2626( :و والنمائ )4206( :

2

رواه البخاري)7145( :و و لملم )1840( :واللف له .بدون (الَ طَاعَةَ فِـ لَ ْصِيَةِ اللهِ)
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ايَويسممتى نممةكردووة ء داواى نممةكردووة ،ض جمماى بةنممدةكانى بؤيممان هممةبآ
داواى بكةن:
خواى مةةن فةرموويةتى[ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ1]..ة واتـة( :خـوا
لة هي كةس داوا ناكات مةطـةر ئـةوةى لةتوانايدايـة  )...هـةروةها فةرموويـةتى:
[ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ )2(.]...ة واتة( :ثاريَز لـة خـوا بكـةن ئةوةنـدةى دةتـوانن)
ئةدى ئةطةر نةيتوانى؟ خواى ثةروةردطار (رال راللة) ئةوةى لة توانـاى بةنــدةدا
نةبـآ فةرِةى ناكا.
ئينجا وةك (إبن عمر)يش –خوا لة خؤىء بـابى راةى بـآ -بؤمـان دةطيَرِيَتـةوة
كــة ثيَشــايش فةرموودةكــةمان هيَنــاء ليَــرة دووبــارةى دةكةينــةوة{ :كُنــا إِذَا
بَا َ ْـنَا رَسُولَ الِلهِ  عَلَى الممْعِ وَالطِاعَـةِو َقُـولُ لَنَـا :فِيمَـا اسْتَطَ ْــتُمْ}3و واتـة:
ثيَغةمبةرى خوا  لـةكاتى ثـةميان ليَـوةرطرتنى هاوةئنـداة ثـآى دةفـةرموون:
(فِيمَا اسْـتَطَـ ْتُمْ)ة واتة( :لةوةندةدا كة دةتـوانن)ة شـتيَك كـة نـةتتوانى لةسـةرت
ثيَويست نييةة بةئم ليَرةشدا ديسـان ثيَويسـتة وريـاء واقيعـبني بـني وة شـةيتانء
نةف

فيَلَ ان ىلَ نةكـةنءة دووضـارى تيَثةرِانـدنء بةةايـةدان (إفـراطء تفـر ط)مـان

نةكةنءة شتى ئاسااان لةبةرضـاو بةةةمحـةتءة شـتى ةةمحةتيشـ ان لةبةرضـاو
ة ر قورسء برِستربِء تواناثرِووكيَنة نةكةن!
واتة :رارى واية شتيَك ة ر ئاسـانةء دةكـرآة تـؤ بلَـآى :ئـاخر خـواى بـةرة و
مةةن فةرموويةتى[ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ]ء منيش لة توانامدا نييـةة
1

 .البقرة282 :

2

التغـابن16 :

 3رواه البخاري )7202( :واللف لهو ولملم)1867( :

روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي

458

ضونكة رارى واية شةيتان فيَلَت ليَدةكاتة ئةطةرنا لةتواناتدا هةيةة بؤويَنة :هى وا
هةية مانطى رةمةةان هةر لةخؤرِا بةرِ ذوونابآة دةلَـآ :ئةطـةر بـةرِ ذوو لةوانةيـة
مبرمة نانا نامرى! تؤ دةبـآ تؤةيَـك هي ةتيشـت هـةبآة كةواتـة :دةبـآ وريـابىء
شةيتان فيَلَت ليَنةكاتة هةروةها بةبارى تيَثةرِاندنيشداة بةهؤى ةالَبـوونى عاتي ـةء
سؤةء هةلَضوونةوةة طري دةى خةيالَثآلو نةبني وة مل ان ثآ لةبةر كارء ثـرِ ذةى وا
رانةكةنء هةنطاوى وامان ثآ نةهاويَنة كة لـة توانـاء برِسـت ان بـةدةر بـآء كـارى
كردن نـةبآ! بؤويَنـة :بـؤ كردةيـةكى سـةرباةيى تـةنيا دة ( )10نةفـةرت هـةبنء
بلَآى :ئةوة هةةار ( )1000نةفـةر لـةويَن بـة مةفرةةةيةكـةوة دةضـم هـةموويان
لةبةين دةبةم! كة ليَرةشدا تؤ ة ر لةخؤت رادةبينى.
رــا هــةم كــةم لــةخؤ راديــ خراثــة وة هــةم ة ر لــةخؤ راديتنــيشة بــةلَكو
واقيعبينانة خؤ دي ثيَويستة.
ديــارة واقيعبينيــىء دووربينيــىء وردبينيــيش لة يــةك وة لــةثيَش ئةوةشــدا
بةورديى ليَكؤلَينةوة لة ذيانء سريِةى ثيَغةمبةرى خـوا  بةتايبـةت وة ميَـذووى
ئيسالمء مسولَ انان وة هةلَويَست رووداوةكانيان بةطشتىة يارمةتى ة رمان دةدةن
بؤ تواناى خؤ ناسنيء دووضارى تيَنةثةرِاندنء بةةايةدان نـةبوونة لـة بـوارى كـارء
ضا كيية رؤراورؤرةكاااندا.
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سـةرضاوةكان
 -1التفمري ال بري أو لفاتيح الغيب لإللام فخر الد ن حممد بن عمر بن احلمني بن احلمن
إبن عل التميم الب ري الرازي الشاف و قدم له :هان احلـاجو ققيـق :عمـا زكـ
البارو يو الناشر :اا تبة التوفيقية – القاهرة – لصر.
 -2جالع البيان يف تأو ل القرآنو ااؤلف :أب ج فـر حممـد بـن جر ـر الطـ يو ققيـق:
هان احلـاج و عمـا زكـ البـارو ي و خـريي سـ يدو الناشـر :اا تبـة التوفيقيـة –
القاهرة  -لصرو الطب ة األوىل 1420هـ  2000 -م.
 -3تفمري (روح اا ان يف تفمري القرآن ال ظيم والمـبع ااثـان )و تـأليف :ال اللـة أبـ
الفضل شهاب الد ن الميد حممو اآللوس البغـدا يو الطب ـة :الراب ـة  1405هــ -
1985مو الناشر :ار إحياء الرتاث ال رب – بريوت – لبنان.
 -4تيمري ال ر م الرمحن يف تفمري كالم اانانو تأليف :عبد الرمحن بن ناَر المـ ديو
إعتنى به ققيقا ولقابلة :عبد الرمحن بن ل ال اللوحيقو الناشر :لؤسمـة الرسـالة –
بريوت  -لبنانو الطب ة األوىل  1420هـ  2000 -م.
 -5ااصباح اانري يف تهي ب تفمري إبن كثريو إعدا  :مجاعة لن ال لماء بإشراف الشـيخ
َف الرمحن ااباركفوريو الطب ة :ثانيـة حمـرم  1421هــ  2000 -مو الناشـر:
ار المالم للنشر والتوز ع – جدة  -الم و ة.
 -6أ مر التفاسري ل ـالم ال لـ ال ـبريو تـأليف :أبـ ب ـر اجلزائـريو الطب ـة :اةالمـة
 1421هـ 2000 -مو الناشر :ل تبة ال لوم واحل م – ااد نة اانورة.
 -7لفر ات ألفاظ القـرآنو تـأليف :ال اللـة الراغـب األَـفهان و ققيـقَ :ـفوان عـدنان
اوو يو الناشر :ار القلم  -ميشقو الطب ة الثالثة  1423هـ  2002 -م.
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َ -8حيح البخاريو تصنيف :اإللام احلاف أب عبـدا حممـد بـن إمساعيـل البخـاريو
إعتنى به وأعده للنشر :الدكتور حممد حممد حجازيو الناشر :لؤسمة ااختار للنشر
والتوز ع  -القاهرةو الطب ة الثانية  1431هـ  2010 -م.
 -9فتح الباري شرح َحيح البخاريو لإللام احلاف أمحد بن عل بن حجـر ال مـقالن و
رقمَ كتبها وأبوابها وأحا ثـها :األستاذ حممد فؤا عبدالباق و الناشر :ار المـالم –
الر اض و ار الفيحاء – لشقو الطب ة الثالثة  1421هـ  2000 -م.
َ -10حيح لملمو لإللام لملم بـن احلجـاج بـن لمـلم القشـريي النيمـابوريو الناشـر:
لؤسمة ااختار للنشر والتوز ع  -القاهرةو الطب ة الثانية  1431هـ  2010 -م.
 -11لوسوعة فتح ااُلْهِم بشرح َحيح اإللام لملم بن احلجاج القشرييو تأليف :الشـيخ
شبري أمحد ال ثمان و ت ليقات :حممـد رفيـع ال ثمـان و لـر ج :نـور البشـر بـن نـور
احلقو لراج ة وتدقيق وت ملة :حممو شاكرو الطب ة :األوىل  1426هـ  2006 -مو
الناشر :ار إحياء الرتاث ال رب – بريوت – لبنان.
 -12لمند اإللام أمحـد بـن حنبـلو ااؤلـف :أمحـد بـن حنبـل أبـو عبـدا الشـيبان و
ااشرف على ققيقه :ش يب األرنؤوطو ااشرف على إَداره :الدكتور عبـد ا بـن
عبد احملمن الرتك و الناشر :لؤسمة الرسالة  -بريوتو الطب ة :الثانية 1420هــ -
1999م.
 لمند أمحد بن حنبلو الـمؤلف :اإللام احلاف أبو عبد ا أمحد بن حنبل بن هـاللبن أسد بن إ ر س اليهل الشيبان و الناشر :بيت األف ار الدولية.
 -13سنن أب او و تصنيف :أب او سـليمان بـن األشـ ث المجمـتان و ح ـم علـى
أحا ثه وآثاره وعلق عليه :ال اللة احملدث حممد ناَرالد ن األلبان و إعتنى به :أبو
عبيدة لشهور حمن آل سلمانو الناشر :ل تبة اا ارف للنشـر والتوز ـع ـ الر ـاضو
الطب ة الثانية  1427هـ 2007 -م.
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 -14سنن الرتلييو ااؤلف :لإللام احلاف حممد بن عيمى بـن سـورة التــرلييو ح ـم
على أحا ثه وآثاره وعلق عليه :ال اللة احملدث حممـد ناَـرالد ن األلبـان و إعتنـى
به :أبو عبيدة لشهور حمن آل سلمانو الناشـر :ل تبـة اا ـارف للنشـر والتوز ـع ـ
الر اضو الطب ة الثانية  1429هـ 2008 -م.
 -15سنن إبن لاجهو تصنيف :أب عبدا حممد بن ز د القزو ين الشهري بـ(ابن لاجه)و
ح م على أحا ثه وآثاره وعلق عليـه :ال اللـة احملـدث حممـد ناَـرالد ن األلبـان و
إعتنــى بــه :أبــو عبيــدة لشــهور حمــن آل ســلمانو الناشــر :ل تبــة اا ــارف للنشــر
والتوز ع ـ الر اضو الطب ة الثانية  1429هـ 2008 -م.
 -16ســنن النمــائ و تصــنيف :أبـ عبــد الــرمحن أمحــد بــن شـ يب بــن علـ الشــهري
بـ(النمائ )و ح م على أحا ثه وآثاره وعلق عليه :ال اللة احملدث حممد ناَرالد ن
األلبان و إعتنى به :أبو عبيـدة لشـهور حمـن آل سـلمانو الناشـر :ل تبـة اا ـارف
للنشر والتوز ع ـ الر اضو الطب ة الثانية  1429هـ 2008 -م.
 -17المنن ال بـرىو لإللام :أب ب ر أمحد بن احلمني بن عل البيهق و ققيـق :حممـد
عبدالقا ر عطـاو الطب ة :الثالثـة 2003م – 1424هـو الناشر :ار ال تب ال لميـة –
بريوت – لبنان.
 -18ش ب اإلميانو لإللام أب ب ر أمحد بن احلمني البيهق و ققيق :أبـ لـاهر حممـد
الم يد بن بميون زغلولو الناشر :ار ال تـب ال لميـة – بـريوت  -لبنـانو الطب ـة:
األوىل 1410هـ  1990 -م.
َ -19ــحيح بــن حبــان برتتيــب إبــن بلبــانو تــأليف :األلــري عالءالــد ن علـ بــن بلبــان
الفارس و ققيق :ش يب األرنؤوطو الطب ة :الثالثة  1418هـ  1997 -مو الناشـر:
لؤسمة الرسالة – بريوت – لبنان.
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 -20اانتقى شرح لوطأ لالكو تأليف :القاا أبو الوليد سليمان بن خلف بن س د بـن
أ وب الباج و ققيق :حممو شاكرو الطب ة :األوىل  1425هـ  2005 -مو الناشر:
ار إحياء الرتاث ال رب – بريوت – لبنان.
 -21شرح لوطأ اإللام لالكو لفضيلة الشيخ حممد بن َـا ال ثـيمنيو ققيـقَ :ـالح
الد ن حممو الم يدو الناشر :ار الغد اجلد د  -القاهرةو الطب ـة األوىل 1430هــ -
2009م
 -22الـممتدرك على الصحيحنيو لإللام احلاف أبـ عبـد ا حممـد بـن عبـدا احلـاكم
النيمابوريو راسة وققيق :لصطفى عبد القا ر عطاو الناشر :ار ال تب ال لميـة –
بريوت  -لبنانو الطب ة :الثانية  1422هـ  2002 -م.
 -23الـم جم ال بيـرو تأليف :اإللام أب القاسم سليمان بن أمحد الط ان و ابط نصـه
وخـرّج أحا ثــه :أبــو حممــد األســيوط و الناشــر :ار ال تــب ال لميــة – بيــروت –
لبنـانو الطب ـة :األوىل  2007م.
 -24الـم جم األوسطو تأليف :اإللام احلـاف أبـ القاسـم سـليمان بـن أمحـد بـن أ ـوب
اللخم الطبـران و الناشر :ار الف ـر – عمـان  -األر نو الطب ـة :األوىل 1420هــ-
1999م.
 -25ر اض الصاحلنيو الـمؤلف :اإللام أب زكر ـا حييـى بـن شـرف النـووي الدلشـق و
حققه وخرج أحا ثه :عبدال ز ز رباح – أمحد وسف الدقاقو راج ه :الشيخ شـ يب
األرنــؤوطو الناشــر :ار الثقافــة ال ربيــة – لشــقو الطب ــة الثانيــة  1412هـــ -
1992م.
 -26الت ــرغيب والت ــرهيب لــن احلــد ث الشــر فو تــأليف :اإللــام احلــاف زك ـ الــد ن
عبدال ظيم بن عبدالقوي الـمنيريو حققـه وقـدم لـه وعلـق عليـه :حميـ الـد ن ـب
لمتو – سـمري أمحد ال طار – وسف عل بد ويو الناشر :ار ابن كثيـر – بريوتو
الطب ة الثالثـة 1419هـ 1998 -م.
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 -27فيض القد ر شرح شرح اجلالع الصغري لن أحا ـث البشـري النـي رو لل اللـة حممـد
عبد الرؤوف ااناويو ابطه وَححه :أمحد عبد المالمو الناشر :ار ال تب ال لمية
– بيـروتو الطب ة الثالثة 2006م.
 -28جمموع الفتاوىو ااؤلف :شيخ اإلسالم تق الد ن أمحد بن تيمية احلرانـ و إعتنـى
بها وخرج أحا ثها :عـالر اجلـزار  -أنـور البـازو الناشـر :ار اجليـلو الطب ـة :األوىل
1418هـ 1997 -م.
 -29القواعد النورانية الفقهيةو أمحـد بـن عبـد احللـيم بـن تيميـة احلرانـ أبـو ال بـاسو
ققيق :حممد حالد الفق و الناشر :ار الـم رفة – بيـروتو سنة النشر .1399
 -30إعالم الـموق ني عن رب ال اانيو تأليف :إبـن القـيم اجلوز ـةو ققيـق :عبـدالرمحن
الوكيلو الطب ـة :األوىل 1412هـ 1992 -مو الناشـر :ار إحيـاء التــراث ال ربـ و
لؤسمة التار خ ال رب – بيـروت – لبنان.
 -31األح ام الملطانية والوال ات الد نييةو تأليف :أب احلمن عل بن حممد بن حبيـب
البصري البغدا ي اااور يو الناشر :الـم تبة ال الـمية – بغدا  1409هـ 1989 -
م.
 -32الميـرة النبو ة إلبن هشامو ققيق :جو ة حممد جـو ةو الناشـر :ار ابـن ا يـثم –
القاهرةو الطب ة األوىل  1427هـ  2006 -م.
 -33الشـفا بت ر ف حقوق ااصطفىو تأليف :ال اللة القااـ أبـ الفضـل عيـاض بـن
لوسى بن عياض اليحصبـ و تقد م وققيق :عالر اجلزارو طبع ونشر :ار احلد ث –
القاهرةو  1425هـ 2004 -م.
 -34سيـرة رسول ا (الرحيق الـمختوم)و تأليف :فضيلة ال اللة الشـيخ َـف الـرمحن
الـمباركفوريو الناشر :ار اةيــر ( ــمشق – بيــروت)و الطب ـة األوىل 1419هــ -
1998م.
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 -35أَول الدعوةو تأليف :الـدكتور عبـدال ر م ز ـدانو الطب ـة :ال اشـرة  1426هــ -
 2005مو الناشر :لؤسمة الرسالة – بيـروت  -لبنان.
 -36البدا ة والنها ةو تأليف :أبو الفداء احلاف عما الد ن إسـماعيل بن عمـر بـن كثيــر
القرش الدلشق و ققيق ولراج ة وفهرسة :ار أب حيانو الطب ة :األوىل  1416هـ
  1996مو الناشر :ار أب حيـان. -37حلية األولياء وطبقات األَفياءو تأليف :أب ن يم أمحـد بـن عبـد ا األَـبهان و
الطب ــة :الثالث ـة 1400هـــ 1980 -موو الناشــر :ار ال تــاب ال رب ـ – بي ــروت –
لبنـان.
 -38أخبــار القضــاةو ااؤلــف :أَُبــوبَ ْرٍ لُحَمـدُ ْب ـنُ خَلَـفِ ْبـنِ حَيــانَ ْبـنِ ََـدَقَةَ الضــبِّ ّ
البَ ْغ ـدَا ِيّ ,ااــُـلَقب بِـــ"وَكِيع"و حققــه و َــححه و علــق عليــه و خــرّج أحا ثـــه:
عبدال ز ز لصطفى ااراغ و الناشر :الـم تبة التجار ة ال بـرىو الطب ةو األولـى عـام
1366هـ 1947 -م.
 -39حمض الصواب يف فضائل ألري الـمؤلنني عمر بن اةطـابو تـأليف :اإللـام ال اللـة
احملدث وسف بن احلمن بن عبدا ا ي الدلشق الصاحل احلنبل اا روف ب(إبن
الـم )و راسة وققيق :عبدال ز ز بن حممد بن عبد الـمحمن الفر حو الطب ـة :األوىل
 1420هـ 2000 -مو الناشر :ار أاواء الملف – الر اض.
 -40أخبـار أبوحنيفة وأَحابهو تأليف :القاا أب عبد ا حمني بن عل الصيمريو
الناشر :عامل ال تب – بريوتو سنة النشر 1405هـ 1985 -م.
 -41الفقيــه وال ــمتفقهو للحــاف ال ــمؤرخ أب ـ ب ــر أمحــد بــن عل ـ بــن ثابــت اةطيــب
البغدا يو قام بتصحيحه والت ليق عليه :فضيلة الشيخ إسـماعيل األنصاريو الناشر:
الـم تبة ال لمية.
 -42فقه الشورى واإلستشارةو تأليـف :توفيق حممد الشـاويو الطب ـة :األوىل 1412هــ
1992 -مو الناشـر :ار الوفاء – الـمنصورة  -لصر.
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 -43تاج ال روس لن جواهـر القالوسو تـأليف :الميد حممد لرتضى بن حممد احلميين
الزبيديو إعتنى به وواع حواشيه :الدكتور عبد الـمن م خليل إبراهيم والمتاذ كـر م
سيد حممد حممو و الطب ة :األوىل 2007م –  1428هـو الناشر :ار ال تب ال لميـة
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الدكتور حممد بلتاج و الناشـر :ار المـالم للطباعـة والنشـر والتـرجــمة  -القـاهرةو
الطب ـة الثانية  1424هـ 2003 -م
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بن حممد بن األثيـر اجلزريو حققه وعلـق عليــه وخـرج أحا ثــه :أبـو عبـد ا عبـد
المــالم حممــد عمــر علــوشو الناشــر :ار الف ــر – بــريوت  -لبنــانو الطب ــة :األوىل
 1417هـ  1997 -م..
 -48تـار خ اةلفــاءو تــأليف :اإللــام احلــاف جــالل الــد ن عبــد الــرمحن بــن أبـ ب ــر
المــيوط و ققيــق :حممــد حم ـ الــد ن عبــد احلميــدو الطب ــة :األوىل  1371هـــ -
1952مو الناشر :ل تبة الشرق اجلد د – بغـدا و ار ال لوم احلد ثة – بيـروت.
 -49الطبقات ال بـرىو تأليف :حممد بن س د بن لنيـع الزهـريو أعـد فهارسـها :ر ـاض
عبــد ا عبــد الــها يو الطب ــة :األوىل  1417هـــ  1996 -مو الناشــر :ار إحيــاء
التـراث اإلسالل – بيـروت – لبنــان.
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 -50الرسـالة لإللام حممــد بن إ ر س الشـاف و تـحقيق . :عبد اللطيف الــهميمو و .
لاهر اسني الفحلو الطب ة :الثانية 2009مو الناشر :ار ال تب ال لمية – بيـروت –
لبنان.
 -51جالع بيان ال لم وفضلهو تـأليف :أبـ عمـر وسـف بـن عبـد البــرو تــحقيق :أبـ
األشبال الزهيـريو الطب ـة :التاس ة  1432هـو الناشر :ار إبن اجلوزي – الـدلام –
الـممل ة ال ربية الم و ة.
 -52شرح ال قيدة الطحاو ـةو تأليــ ف :القااـ علـ بـن علـ بـن حممـد إبـن أبـ ال ـز
احلنف و حققه وخـرج أحا ثــه وعلـق عليــه :بشيــر حممـد عيـونو الناشـر :ل تبـة
الـمؤ د – الطائف و ل تبة ار البيان – لشقو الطب ة :الثانية – بيـروت .1988
 -53لدى شـرعية اإلنتماء إلـى األحزاب واجلماعات اإلسالليةو إعـدا  :األسـتاذ الـدكتور:
َالح الصاوي .الطب ـة :الثـانية – ســنة الطبع1413:هـ.
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