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 ثيَشةكى ضاثي دووةم
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 ..هوالصالة والسالم على من النيب بعداحلمدهلل، 
 

(يحىوتةةى بيرى َةةىنيويرووةةةنلو   ربي7خويَنةةى هيَذَةة لةةيجنةةىي) ةة  هي   
 يَذنةةىو يي"  كةةىتبيخةةو لَيجنذَ"ذَةة "،ؤةةة  ي ةةىمحيدىكةةى ي   ةةىي ىكوو    

ر رىتذَكبيجذَيي شة يوي ةن َيدذَاة  هيييييخز ىت نيجنىيرووةنلويَكبي)ؤ يطنرطيو
َذَزهيطىو  هيةى ية حىهي و  ة  ن،ي ةىييةى ذَكذ نيَذَةييوليةىيييييرذَولني ووي

  رذَة يدذاةالنيجنةىييييدذاالنيويةذ ةىتي وويجى اةى هيَذَكةىو يطنيَةو لونيويييي
َةةى ووي  يةةى  ربيدي رةةولي  و هي ةة  لهيَةةىريَيوير رذَةة يجنةةىيطؤ ةةىيى يجنةةىييي

ي:رىجنَكويدذاالنيمحهيدذَمةىهي وةةوجنَم نييية!كنََطؤ ى  ربيدىنيدي رىيقىتذسير
رضةو يينييجنىير ةةككن ربيي ينيوي  وجنَىتى،يعىقذو ويي ة يى،يَذَزوي  ةىمحَتى،ي

ت يي ة هيةى ؤ  يىتبيويةةى جىنيجو ةةى  ربييييد  لبيويَىجنَاو ىوتبي ؤدلرى
ير ةويخولة بيجنذَو ي ن وو ،يدى ىيدذاال ىيمحهيدذَمىةة!حكو ن لريي

تنيشيدذاالنيتىره يَىيو روَيرذَولنيخو ويخوليىوير ريَيرىَذضييمحهي  ة ى ىهيي
ةةةةى جىنيرذَ ةةةىو ي  يةةةىهيديةةة نيويي"  ةةةة وو " ةةةذَو يى يدذاةةةالنيو  ي

وييرؤيدىنير رىتىشيةةى لنيويَةى)ل لنيَةى توو ييييَىيو رويذى  ني يَكيخب تىو ةة
رةؤيييذش ي"ىي يةذمذن  وض ثيويرالَو نلو تىو ويضىروينيجنذَكؤجنَذنىو ويتويَ ينىو ي

ي لو ة!يدىنيرول  ية )ي 
دةىنيَى توو ةىهيرةى ي  ةة  نييييييَىةة ذ   يو محَ بيدىنير رىتةىيطةنرطيويييج يرؤييي

دةىويَنةةذ  ويطو  ر رةىهيييييرةىيتذَةنويتىةةىةيو محَ ةبيييي ةذ ةىتيجنىيدذاةال ول(يي
 ةىييجةىخ يجنةىو ي    تةىو ييييي"عىقلَبيويرىقلَب"ي لو تىو ويرىيضىروينيرىجنَةىه
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قاةىويطف ةبيييي(ياء  دىجنفىو يرةؤيي  ريَيجنىي يدي رىويه دذاالنيت  ىيي ة هيةى ض و
يخؤَيَىريَةةي

يرةؤييجنىنيض َيي وو  ى ليَذ ضوورىو ويخويَنورىو يى  روو يةوَ سيرؤيخو ليتولرذي
ويركةةىينيويَىجنَىضةةنذذى بي)ؤ يو   ةة نيرةةؤي ةةن وو يدةةىني  ذَ"ةةىهيرى   ةةة  ن

يةى جىنيفى  وو    ربير ويدىني  ذَ"ىشي حتقذقيويختنيج(يركىينة
ول ل ينيرىنيرى َى ى  نيتولرذ"ذَ م نيخز ىتذَكيرةىيدة يذنبيدذاةالنيويدةىَلبيييييَذيي

دذاالمم ني ن ريَيويو محَنيطىجنذَكذشي  لرذَ ىو يرؤيدىولرىهي ةىيرةى ولهيحةى يويييي
ج  يَكبيتني لولهي وع هيخذَنويةى  ىوتن  نيجنذَو  ىينيويية لة ذولي  طى يَنة

دىكةةى ي   ةةىي ةةىكوو يرةةىييةةى يتةة يجنىرى َةةى ذَكبي يكةةىهيجةةىر ريي   ؤةةة  ي
يييي  طىينىو يرىيخولت ني  ةثذَنينة

 
 

 عريفان ئةمحةد كاكة مةمحوود
 

 سةرثةرشتيارى ثرؤذة بانطةوازييةكانى
 مامؤستا مةال ئةمحةد كاكة مةمحوود

 

 

www.ahmadkaka.org 
 

Email: erfankaka77@gmail.com 
 

 (  ز2018 / 6/  27)  -  ك( 1439  )شةواىل( 13سليَمانى:  )
 

07702493755 
07501115990 
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 خواى طةورةو ميهرةبان بةناوى
 

 ثيَشةكى ضاثي يةكةم
رؤىتاريَك كة ةيَداريي ئيسالميي  ازة ةة  ازة لة تةشةسةندندا ةوو، الوان ةةة   

ثةرؤشةوة لة دووى: مامؤسكايةك، و اريَك، دةتةرِان كةة  ينويَكييةان لةة ديةن     
ئةمحةةةد كاكةةة مامؤسةةكا رؤىتةةارة نةتا ةةةدا،  يَطةيىةةكنيان ةىةةييَنيَة، لةةةو 

مةمحودي مامؤسكاء نووسةرء و ارةيَذ، لة تةر سيَ ةوارةكةدا، ئازايانةة تا ةة   
 مةيدانء سةركةو ووانة ئةسثي خؤي  اودا.

دوو ةواريان ةةجيَدةتيَلَني ةؤ كةساني دي  ا لةسةةريان ةةدويَن، نةةوةك لةةم      
ئةةو نووسةةرة ةةةرِيَلة لةة كؤ ةايي       ثيَىةكيةدا مايف خؤيان ثيَنةةدةين، ةةة م  

تةفكاكان  ا كؤ ايي تةشكاكان ةة نووسينة ةةثيَلةكاني ةةشةداريَيي ديةارةوو   
لة ةيَداركردنةوةء رؤشننريكردني الواندا، كا يَك ككيَنةكاني )خةوا لةة روانطةةى    
 ،زانياريةوة(، )و ةي زاناكةانء ةةاوةِر ةةة خةوا(، )خواثةرسةئ لةة ئيسةالمدا(       

كاني ديية ضةاثدةكران، الوان  و )...... لة ئيسالمدا( ة ئيسالمدا(ل ثةروةردة)
دةسكةء دةسكةء ةةة ثةرؤشةةوة ثيَىةوازيان دةكةردنء  امةةزرؤي ةةرتةةمي       
داتا ووي دةةوون، ضونية ئةو ككيَنانةش وة مدانةةوةى ثيَويسةكيةكاني ئةةو    

يَيةان  دةمانة ةوون، تةر خيَرا لة ككيَنةانةكانةدا دةفرؤشةرانء داواى ضةاثي نو   
 دةكرا.

تةرضةندة مامؤسكا لة كؤ ايي تةشكاكانةوة  ا لةة سةا ةوةخئ وةفةا ي،    
ةةةوو، ةةةة م خؤشةةنةخكانة  كةةارتيَرِىةةةة كردةيةةي سةةةركالَي كةةاري سياسةةيء  

تةرتيل دةسكنةرداريي كةلَةمةكةى نةةوو، ضونية لة ترنطيء تةسكياريي ئةو 
 مةيدانة ةاش تةيىكنوو.
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نووسةيي  ةا وةفةا ي كةرد تةةر مانةةوةء       ةؤية ضةندين ةةرتةةمي ةةة دةسك  
مةزنرتينيان  ةفسةريةكةي ) ةفسةريي رامةان( ةةوو دواي كؤضةي       ضاثنةكران،

 مامؤسكا ضاثيرا.
ئةم ةةرتةمةش )رامياري لة ئيسالمدا( يةكيَك ةةوو لةةو دةسكنووسةانة كةة     
 وةك ريَلليَنةةانء وةفايةةةك ةةةؤ مامؤسةةكاي كؤضةةيردوو ثةةرؤىةى  يىةةك ضةةاثي  

اند، سةرةرِاي ترنطي ناوةرِؤكةكةى كة ثةةردة لةسةةر زؤر   طةيةة ضاث يةكةمى
 تومان الدةداتء ضةندين راسئ لةمةرِ سياسةتء ئاييين ئيسالم دةخا ةرِوو.
لة خةواي تةةورة داواكةارين: ئةةم ككَينةة ةةة خيَةري نةةةرِاوة ةةؤ مامؤسةكا           

 ئةمحةد وةتريَة.
اني مامؤسةكاي  دةشةوازين ةة ةآلوكردنةوةى،  وانينيَكمان خلمة يَك ةة تي

كؤضةةيردوو كردةيَةةةء مةلَؤيةةةكمان خسةةكنيَكة سةةةر خةةةرماني رؤشةةننريي       
 كورديي.

 
                                                                                             

 
 ثرِؤذةى تيشك                                                                   

                                                   15/6/2008 
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 مامؤستا ئةمحةد كاكة مةمحودكورتةى ذياننامةى 
 

 
 

 دايك ةووة.لة لة توندى يا نثيَي سةر ةة ناحيةى خورمالَ 1950سالَى  -
لة  ةمةنى حةوت سالَيةوة خراوة ة ةةر خويَنةدنى زانسةكة شةةرعيةكان     -

 نثىَ الى مامؤسكا سةيد حسيَن.لة توندى يا 
ةة مةةةسكى دريَذةدان ةة خويَندن ضؤ ة كورسةكانى ئيَةران و الى ضةةند     -

 داوة. مامؤسكاو لة ضةندين ناوضةى كوردسكان دريَذةى ةة خويَندن
دوا ةةر دةتةرِيَكةةةوة كوردسةةكانى عيَةةرادء لةسةردةسةةكى مامؤسةةكا مةةةال  -

 ةرتر وة.عومسان عةةدولعةزيل ئيجازةى مةالية ى و
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دواى كرانةوةى ثةميانطاى ئيسةالميى لةة تةلَة،ةة، مامؤسةكا ئةمحةةد       -
( خويَنةدنى ثةةميانطاى  ةةواو    1971دةةيَكة كو اةى ئةةو ثةميانطايةةء سةالَى )   

 كردووة.
دوا ر دةةيَكة ئيمام و و ارةيَذو لةة ضةةند ملتةةو ى ناوضةةى تةلَة،ةةء       -

 كا ةوة.ثيَنجويَن و ةة و ارةكانى خةلَيى وشيار دة
( و ارةيَةةذى ملتةةةو ى تةةةورةى سةةريوان ةةةووةء ةةةة  1987 -1982لةةة ) -

و ةةارء نووسةةينةكانى رؤلَةةى ديةةارى تةةةةوو لةةة وشةةياركردنةوةى خةةةلَيىء        
 تةشةكردنى راةوونى ئيسالميى لةو دةظةرةو كوردسكاندا.

(داو ةؤ ةة  1987ريَنةرانى ةلوو نةةوةى ئيسةالميى لةة )   زيةكيَية لة دامة -
 ككةةى سياسيى ةلوو نةوة.ئةندامى مة

ضةندين ةةرتةمى ضاثيراوى تةية لةوانةة: خةوا لةرِوانطةةى زانياريةةوة،      -
و ةى زاناكةان و ةةاوةِر ةةة خةوا، خواثةرسةكى لةة ئيسةالمدا، سةرةةسةكى لةة          
ئيسالمدا، ئاشكى لة ئيسالمدا، ثةةروةردة لةئيسةالمدا، جيدةاد لةة ئيسةالمدا،      

 .كورئانلة ماناو مةةةسكى   ةفسريى رِامان
 كؤضي دوايى كردووة. 25/1/2007لة  -
 

www.ahmadkaka.org 
 

erfankaka77@gmail.com 
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 ىيثيَشةك
يةرى ؤ ضةاوديَري ، ةة س و سكايىى ةيَ ثايان ةةؤ دروسةكيةرى جيدةان   سوثا
 ،ئةةم دينةة   "سياسةة ى "ةةؤ مامؤسةكاى    ،وى ةيَ ويَنةآل.. درودو س.تةمووان

و ةة اينةة ى ئةةوةةةكرو عومةةر    ،ة  يَيةرِا نيىى ة و  ياران و تاوة"موحةمةد"
كةة  تةركةسةيَيى  ةري     ،لةتةةلَ ةنةمالَةة و خةاوو خيَلانةى     ،عومسان و عةة  

  .و ثرِؤترامة  ا كؤ ايي ئةم جيدانةةنيَكة خلمةت توزارى ئةم رِضة
و ةةةكارتيَنانى لةاليةةن تةةموو    "سياسةت"كا يَ ميَىيم ثرِ ةوو لة وشةى 

، ءئةةةةايين رؤشفرؤشء خةةةةؤ ،ةازو ةلَةكةةةةة ،ةةسةةةةة و ضةةةةاو و دزو درؤزن
 !!!.. رؤشيَكنيىكمان

  :لة ةنج و رِيىة دةرتيَنراو ثيَضةوانة كرايةوة "سياسةت"كا يَك وشةى   
ةةةة  ثيةةاو كةةوى ةةةوو ،"سياسةةى"شةةةوكوت ةةةوو ةةةة  ،"سياسةةى"ةةةة  دز ةةةوو 
 "كؤنةةة ثةرسةةة"ت ةةةة  و خةةةرؤرى وثيةةاوى وريةةاو دانةةاو زانةةا ،"سياسةةى"

 ،ةةيسةة زؤر داخةم ةةؤ خةوارد    كا يَ ئةمانةو سةدةتاى  ريىم د ،!!...ناوةرا
ضؤن ئةم  ؟خاوةن ويذدانةكان كوان ؟رخة وا ثيَضةوانة ةوة ةوةةةؤضى ئةم ض

.. جةةا ئةةةوة ةةةوو تةةي  .ةةةةن ليَيةةاندةةيسةةو و ةةةيَ دةنةة  وشةةة ناتةكانةةة د
 ،زانايةك دوو ليَوةى نةكردةوة سةةارةت ةةم تةةموو ناتةكيانةة   فةيلةسوف و

كةسةةى   ئةو :و ةيو ايةك رِاظةى ئةو درؤى درؤزنانةى ةيردايةتةر موسلَمانيَئة
ئازاو  "كوىثياو" ،دزةةةلَيو  ،خةلَك دةخوات سياسى نيية "سامان و دارايي"

سياسةي   "فريةودةر  ىخةةلَي " ،سياسى نيية "دوو زمان" ،دليَرو سياسى نيية
ئةةةو  رِاثةةةرِينا، كيةيردنةوةى ئةةةم رِاسةةموسةةلَمانيَك ةةةؤ رِؤشةةن.. ئةتةةةر .نييةةة

، ةيانطيَرايةةوة ئةىديدا ةةؤي دةضةوون و ثىةكاو ثىةة د    وةك  يانة"ييسياس"
انيَ سياسةةت  ىيان  ةةندا ئةةوة ةةوو كةة توايةا ثيةاوى ملتةةوت نةاز        يمةةةسك
ضيية  ةا ةةؤى    "سياسةت"! موسلَمان كةى دةزانيَ ؟و ةةرى ض تيايةكةضيية

 ؟شكانةوة ضيية ئيسالم تةكى ةةسةر ئةو جؤرة ؟تةةيَ ةاسى ةيات
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ئيسةالم ةريكةى نييةة لةة ضةةند ِركا يَةك نويَةذو تةنةديَك درو ةى  ةرو            ،ةاشة 
 ؟ثةيوةنديي مرؤظ ةة خواوة

  
ئيرت ضؤن رِةواية ئيسةالم مةرؤظ تةَلسةةنطييََن و ةةة خةةلَييَك ةلَةَي دزو ثيةاو          

 ؟ضةؤن ةةؤى تةيةة ةاسةى حةوكمرِان و ثَيىةةواو سةةركردةكان ةيةات         ؟خراث
ت  منةي  دة ةواح حةوكمى و    ،ى ئةوةى ةنيَة ةلَيَة منةي  تةةم  ناشيَ خةيالَ

ةةةثيَى   ،دةسةة لةة ىيةان ةةدةم     ،ت ةةرِيَوة ةةةرم  سياسة ى ناوضةو و ،ةيةم
 !؟ئاةووريي خؤم تةل ةنةمة ثيَىةوة

 

نن !كةا يَ  و ةؤ ئيسالم ديَ انة دةترن و ةةو شيَوة شاديارة ةؤضى ئةم  واجن 
ضونية ئاتايان لة تةي  دةكيَيةى كورئةان و     ،ةكةينةاسى سياسة ى ئيسالم د

 ،سياسة ى ئيسالم نييةة "فةرموودة و ةريورِاى دةسكةى زانايان سةةارةت ةة 
  ةمنةةر يةان ثيَ   .!..(... وأنللنةا ادديةد  .) :نازانن كة كورئةان ئةفةةرمويَ  

  1.((مءت ميتة جءهلية ،.. ومن مءت وليس يف عنقه بيعة.)) :دةفةرمويَ
 

رانى كورئةان و تةنةديَك لةة زانةا     ةةة وةك رِاظةةكا  "ئاسن"ةسة لةم نازانيَ مةة  
تيَلى سياسة ى  ،دةفةرموون -ةةكؤن و  ازةوة  -تةلَيةو ووةكانى ئيسالم 

ةةيَكةةةوة ةةةةم رِسةةكةية لةةة  ةفسةةريى دةسةةكةواىةى تةةةموويان د .ئيسةةالميية
 .("ية هو القوة السيءسةفءملراد من احلديد يف اآل" :دا "وأنللنا ادديد)
كةةة ئيسةةالم زؤر زؤر ثةةيَ  سياسةةة ةدارانى   ةيَجطةةة لةمةةةي  نةةةيانلانيوة   

قءضا   وةك  ،ئةوان ةاسى سياسة ى كةردووة و لةسةةرى نووسةيوة    ئةوروثاى
 ،ى كؤضةةى لةةة دنيةةا دةرضةةووة   403كةةة لةسةةالَى   _ئةةووةةةةكرى ةةةاكيالنى  
اخلاواج  و  رافضاة و  الالرد عل  املالحدة و التمهيد يف"ككيَنيَيى ةة ناوونيىانى 

ك لة دنيةا   429كة لةسالَى  _عةةدول كاتريى ةةغدادى " نووسيوة، "املعتزلة

                                                           
 6229صحيح، صححه الشيخ األلبءني يف صحيح وضعيف اجلءمع:  1
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امةام ادةرمني سةالَى     ،. و.ى نووسةي "ككةا  اوةول الةدين   "دةرضووة ككيَنى 
ئيرت ةيَجطة لة  .،."صول االعتقءدأاالجشءد اىل قواطع األدلة يف "ك ككيَنى  478

فضءئح "ككيَنى  –دوايى كردووة  ك كؤضى 505كة لة سالَى  –ئيمامى غةزا  
 قءضاااا "و ةةةةةةرِيَل  ى نووسةةةةيوة،"االعتقااااءد االقتصااااءد يف"و  "البءطنيااااة

ى "االحكءم السالاءنية "ككيَنى  (ك 450 مكوفى)ئةةودةسةن عة  ئةملاوردى 
ش (ك 728ييةةة مي ة ئةةين)تةةةروةتا مامؤسةةكاى موجاتيةةد    . و،.نووسةةيوة

 ةر كةة    ثةةرِاوى  ةةةدةتا نووسةرا و   ،ى نووسييوةو"ةالسيءسة الشرعي"ككيَنى 
نووسةةراون ةةةؤ ئةةةم ةاةة ةةة كةةة تةةةركاميَييان سةةةير ةيةةةية ةةةريى سياسةةى    

 . .ةكاتيسالمى ةة  يَرو  ةواوى ثيَىيةش دئ
 

ئينجا مني  لةةةر ئةةو  انةةو  واجنانةة وةك كو اةييةةكى خلمةةت تةوزارى         
سةم ةةؤ تةرت    ثيَنوو _تةر ضةند ئةم ةاسة ةاسيَيى كورسى ئةالَؤزة   _كورئان 

ةةدةسكةوة و تةولَيَيى زؤرم ةؤ داو لة ثيَ  تةمووشكيَيةوة ثىكم ةةة خةواى   
يردنى ئةةم رِيَطةيةة  ةاةكواح    داواى يارمة يم ليَيةرد ةةؤ ئاسةان    تةورة ةةسة و

ماناو وا ةى ) يىييَ ةداويَذمة سةرى و ةيسةمليَنم كة لة جيداندا سياسةت ةة 
ة ناكةةويَة و تةي  كةسةيَك رِاميةارى     دةسلة ئيسالمدا نةةيَة  خؤى ى(وشةكة

  .مةتةر لة ئيسالمةوة وةرى تر نيَة ،نةزانيوة
 

ثةردة لةسةر رِووى ئةو  -رِاميارى لة ئيسالمدا  -ةةلَيو ةكواح لةم ككيَنةدا   
ميَىييان ثرِكردووين و  "سياسةت"تةموو دزو درؤزنانة تةلَمالَم كة ةة وشةى 

كيدا تةر تةموويان شايةنى ئةوةن كة زاخاوى كة لةرِاس ،تويَيان كةرِ كردووين
 .نطةيةنريَن يَ "سياسةت"كةوة و لة وشةى ميَيىيان ةدريَ
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تةةرتيل ةةة    ،دةولَةة ى دوور لةة ئةايني    ،نطةيةنريَن كة دنيةاى ةةيَ ئةايني    يَ
ا يَةك لةة   ضةونية ميَةذوو سةةملاندووية ى ك    ،شيَوةيةكى دادتةرانةة ناتوجنيَةة  

 ،ةةوو كانى رِاشديندا ئيسالم ئايني و دةولَةة ي   و خةلي ةسةردةمى ثيَ ةمنةر
 ت و رؤى كةا يَيي  ةةة ثيالنةى رؤىتةة     ،تيَمنى و ةةخكيارى كؤمةلَ ضؤن ةةوو 

 ؟خرايةوة ضؤنة ئاوا لة دةولَةت دوور
 

 – الوىَ تةةنج و  ى تةةموو ةةة  اينةة    -ئةمةم نووسةى  ةا تةةموو كةسةيَك     
ردووة، تةر لةة ضةوونة سةةر    سى تةموو كوىةنيَيى ىيانى ككة ئيسالم ةا ةلانىَ

دةسةة ةةة    ةلَيَة ضؤن ةرِؤية... ثيَة د.وكمحةتا ة ضوونة سةر ئاوةوة  ا د
سةةملانى  "ةؤيةة لةة    ..ت ةةرِيَوةةةةرى  ةلَيَةة ضةؤن و  .. ثيَة د.ئاو ةطةيةنية

 ةنانةةت   ،تةموو شكيَيى فيَركةردوون  ثيَ ةمنةرةكة ان  :ثرسى "فارسيان
.. تةرضى شة تةية .1ةةلَيَ  :ان فةرمووى! سةمل؟ياساى ضوونة سةر ئاوي 

  .فيَرى كردووين ،كة ثةيوةنديي ةة ىيانى  اك و كؤمةلَةوة ةيَة
   

 - يَطةيانةدنيان   ،ةؤ رِؤشن كردنةوةى ئةم رِاسكية ةؤ تةمووان و ،خواية سا  
داواى  -كةةة ئةةةم نوسةةينانة مةةةسةةكيان رِيَطةةة رِؤشةةن كردنةوةيةةة ةةةؤ ئةةةوان  

  .دةكةم يارمة ى تةر لة  ؤ
 

ئةةوا زيةا ر سوثاسةى خةواى      ،كة ةةدةين "نيىانة"جا ئةتةر  وانينيَكمان لة   
ئةةوا داواى ليَنةوردن    ،.. خؤ ئةتةر خويَنةةر ثيَةى رِازى نةةةوو   .تةورة دةكةين

علا    كا  ي  وفةود  )زانياريي مرؤظةةةة زؤر كةورت و نا ةةواوة     ضونية ،ةكةيند
   .2 (علي 

                                                           
  .بوداود والرتمذىأل  ومس رواة (1
 .طه سوجة ( 2
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ء أو اخاأنء جبنء وال حتم  عليناء إصارا كماء هلتاه     جبنء ال تؤاخذنء إن نسين)  
وأعاف عناء وار ار لناء      ءال طءقاة لنءباه  عل  الذين مان قبلناء جبناء وال حتملناء ما     

  .(واجهنء انت موالنء فءنصرنء عل  القوم الكءفرين
  .(جبنء آتنء من لدنك جهة وهيئ لنء من أمرنء جشدا)  
ي قهااوا  يماان لسااءن قاادة عوأحلاا    أماار يويساارل  صاادج يجب اشاارل لاا )  
   .(...يقول
 
 
 

عل  حممد و ،ي والرعيةوصل  اهلل عل  سيدنء وقءئد السيءسة الشرعية بني الراع
 .ىل يوم الدين، وك  من يدعو لتابيق السيءسة اإلسالمية إصحءبهآله وأ

 
 

 
 

                                                                      
  ئةمحةد كاكة مةمحوود                                                  

 كؤضى  1406/  6/  15                                                   
 ينىيزا 1986/  2/  23                                              
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 سياسةت لة ئيسالمدا
لةةريى ئيسالميدا ةةةالى ئةوانةةوة    -سياسةت  -ى ةةكارتيَنانى وشة ،ةةلَيَ 

 ،جيَطةى سةرسورِمانة ،كة دلَيان ضؤ ة سةر ياساو ةاو و ثرِؤترامى ةيَطانةكان
ضةونية وا   ،دلَيةان ثيَةى دةلةةرزيَ !!    ،د دةةةيَ و ةضاويان ز ،كا يَ دةينيسن

 يَطةيةةةةنراون كةةةة ئيسةةةالم  ةةةةندا ثةيوةندييةةةة لةةةة نيَةةةوان ئةةةادةميلادو       
  .ثةروةردتاريدا

 ! ؟سياسة ى ضى ئيسالمى ضى و :مانةوة دةلَيَنسورِ رةةسة 
 !؟ئيسالمى ضى و سةركرداية ى ضى 
ةة اينةةت لةة سةةدةى     ،ةيةات  "فةةرمانرِةوايي "ئيسالم ضةؤن ةةكةةلَك ديَةة     

ضةند زييرةية  ئيسالم تةر ئةو ،!! ةلانن ئيسالممان ليَ زل ناكةن؟ةيسكةمدا
  .كة لةملتةو ةكاندا دةكريَ

 ى و ئةةاةوورى ويةازرنةةة تؤرِةثةةانى ىيانةةةوة و اليةنةةةكانى سةةة   ةلانةةة نايديَن 
 ،ةةةةثيَى ةريوةؤضةةوونى  ةسةةيى ئةةةوان  ،ثيىةسةةازيي ثةةيَ ناترنةوة!!ةةةةلَيَ 

رِؤىىَ ضةةةةند جاريَةةةك لةةةةةةردةم  ووئةوةندةيةةةة خةةةةلَيى شةةةة ئيسةةةالم تةةةةر
 ،ئيرت ةؤى نيية دةسكياريي كاروةارى تةالن ةيةات  ،ثةروةردتاريدا رِاةوةسئَ

و ئةفسةةرو   يارو مامؤسكايية دةسة خبا ة كاروةارى ةازرتانةكان و جوةؤى ن
ةاسةةى  ،ةاسةةى ئاشةةكى ةيةةات ،ةةةؤى نييةةة ةاسةةى شةةؤرِش ةيةةات ،سةةرؤكةكان 
 ،ةاسةى ثةةروةردة ةيةات    ،ةاسةى ئةازاديي و سةرةةسةكى ةيةات     ،جةن  ةيات

 ساى خويَندن و فيَركردن ةيات !ةاسى يا
دةةةيَ ئةايني لةة     :و ثةةناو شةةرم دةلَةيَن   ميَىك ةةنج كراوةكان ةيَ ثيَ   :وا ة 

لةة رِاسةكيدا ئةمانةة زؤر ةةتةلَةة لةة       ،كاروةارى دنياو دةولَةةت جيةا ةيريَكةةوة   
 ،و ياسةاية  "عةكيةدة " ،ضونية ئيسالم ئةايني و دةولَة ةة   ،ئيسالم تةيىكوون
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تةةموو   "خواثةرسةكيي لةة ئيسةالمدا   "يةان دةلَةيَني    ،ةةة "حةوكم "سياسةت و 
   .ادةميلاد دةتريَكةوةرِووةكانى ىيانى ئ

ةا ةلانني ئايا دامةزراندنى دةولَةت لةسةر رِيَنةازى ئيسةالم ثيَويسةكة يةان      جا 
 نا؟ 

 ،حةوكم دةتريَكةةوة و   ئيسالمى ثريؤز ةيَ ثةيَ  و ثةةنا سياسةةت و    ..تو ان 
يةةوة  ة اى دامةزراندنيزؤر ئاشيراية كة ئيسالم شان ةةشانى سياسةت لةسةر

. ئةمةة  .ضةاوديَرى كؤمةةلَى كةردووة    ،يةكانعومساني ى"خيالفةت" ا كؤ ايي 
  .تةركةسيَك شارةزاييةكى ميَذوويي تةةيَة تومانى نامييَنَ لةمةدا

لةسةر تةةموو موسةلَمانةكان ثيَويسةكة تةةوَل ةةدةن ةةؤ دامةزرانةدنى         ،ةةلَيَ  
 :دةولَة يَيى كورئانى ةةثيَى ئةم ةةلَطانةى خوارةوة

طريى ئةةم ةةريةى ئيَمةة    ك ئايةت تا وون كة ثىةك ؤزدا تةليَ( لة كورئانى ثري1 
ت تر نةة دةسةة    ةةريى دامةزرانةدنى حوكمةة ى ئيسةالمى و دةسةة      ،دةكةن

أطيعاوا اهلل وأطيعاوا الرساول    يهء الاذين آمناوا   يءأ) :وةك ئاية ى ،لةسةر زةويدا
ئةةى ئةوانةةى ةرِوا ةان ةةة ئيسةالم و رِيَنازةكةةى        :وا ةة  1.مر منك  (األ وأولي
فةةرمان ةةةردارى    ،تويَرِايةلَى خةوا ةةن و فرمانةةكانى ثيةادة ةيةةن و      ،تيَناوة

  .ةةتويَي كارةةدةسكةكانى ناوخؤ ان ةيةن  ،ثيَ ةمنةر ةيةن
يةة ى ةةؤ موسةلَمانةكان     ياسةاى كؤمة  ،خواى تةةورة لةةم ئاية ةة كور ةةدا      

سةرضةاوةى تيَةلو    ،يان ةةؤ ديةارى دةكةات و   "حوكم"دادةمةزرييَنَ و شيَوةى 
. كة دةةةيَ ئةمانةة تةةر تةةموويان لةة      . يان ةؤ دةسة نيىان دةكات دةسة

   .خواوة وةرةطرييَن
تي  كةسيَك ةةؤى   ،و ةةس ةندا  ةؤ خواية ،لة ىيانى ئادةميلادا "حاكميةت" 

مرؤظى موسلَمان دةةيَ  ةندا تويَرِايةلَى خواو  ،نيية ياسا ةؤ ئادةميلاد داةينَ و
                                                           

  . 59النسء  / ( 1
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رِووةوة كةة تةرضةى دةلَيَةة لةاليةةن        لةةو ثيَ ةمنةةري  ،ةةيَ  ةكةىثيَ ةمنةر
كا يَةك   :وا ةة  ،لَمانةكانوفةرماندةو ثيَىةوا موسة  . ثاشان.خواوة دةيطةيةنيَ
كة موسلَمان و ةةرِوا دار ةيَةة ةةة     ،ثيَويسكة "ةةدةسة كار"فةرمان ةةرداريي 

مار  األ وأولاي ) :ئةم ئاية ة خؤيةة ى  ةةلَطةيىمان تةر ،ئايينى ثريؤزى ئيسالم
كةةواةوو سةرثيَضةى    ،"لَمانةكانوئةى موس"خاوةن فةرمان لة ئيَوة  (...منك 

ئةةوة   ،ض جاى كافرو خوا نةناسةان  ،ثيَويسكة لة فةرمانى فةرماندة خراثةكان
 :دةفةةرمويَ  . ثيَ ةمنةةر  .كينةى خوايةة   ةة تةويَ كردنيةان تةؤى خةشةم و    

فرمانةكةى دى ةة تويَ كردن ةةو مةرجةية  :وا ة 1 ((إمنء الاءعة يف املعروف))
املار    علا   السامع والاءعاة  )) :تةةروةتا ئةفةةرمويَ   ،نةةيَة لةتةلَ ئيسةالمدا 

يا أماار صعصااية فال ااع ، فاا مل يااؤمر صعصاايةاملساال  فيمااء أحاا، وكاار ، مااء
لَمان وفةةرمان ةةةردارى ثيَويسةكة لةسةةر موسة      رِايةلَى وتويَ :وا ة 2.((والطءعة
 ،ةيَ و ثيَى خةؤش نةةةيَ   ثيَى خؤشةدا كة انشك لةو ةةدةسكةكانيان( )ةؤ كار

جةا ئةتةةر فةةرمان ةةة سةرثيَضةى       ، ا فةرمان نةةكريَ ةةة  ةاوان و سةرثيَضةى    
نةة   ،نةةتويَ ةةؤ وشةةيان ئةةتريَة و     (كا ةةدا  لةو)ئةوة  ،فةرمانةكانى خوا درا

  .ةكريَند تويَرِايةلَي 
 نةةةك ئةةةو ،ةاسةةيرا كةةة ئةةةوة ةةةوو "...مااراأل أولااي"مةةةسةةة لةةة رِسةةكةى  

ةيَ ئيسالميىةوة نةثةيوةندييان ةة  كةية ةةزؤرو زؤركارى ةيَنة سةر كارودةس
ةةيَ ئةةوةى ةةري ةيةنةةوة      ،طريى خؤيةان ئةم ئاية ةي  خبويَننةوة ةؤ ثىك و 

ةتةرِيَكةوة ةؤ ثيَىةوة و ئةةوى لةة   يَيى  يَدايةو د"رِاناو"لةوة خؤ ئةم ئاية ة 
  !.نةك ئةمان ،ثيَىةوة ةيَة موسلَمانةكانن

                                                           
 .  6745 حديث :  -بءب السمع والاءعة لإلمءم مء مل تكن معصية  ،كتءب األحكءم /صحيح البخءج ( 1
  6744 حديث :  -بءب السمع والاءعة لإلمءم مء مل تكن معصية ، كتءب األحكءم /صحيح البخءج ( 2
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ى موسةلَماناندا كةة ثيَويسةكة    ةدات ةةة تةويَ  ةتا ئةةم ئاية ةةي  ئةةوة د   تةرو 
  .موسلَمانان دةولَة ييى كورئانيان تةةيَة

ماار ماانه  لعلمااه الااذين يسااتنباونه   األ يولااو جدو  اىل الرسااول واىل أولاا  ..) 
  1 .(...منه 

ةيميان ةربدايةوة ةؤالى ثيَ ةمنةةر   ئةتةر دةنطو ةاسى تيَمنى و  رس و :وا ة 
() ئةوة حةكيقةت و ةارى  ةواوى  ،ةةدةسكة موسلَمانةكانيان يا ةؤالى كار

ئةةةم ئاية ةةة  ، ةيان تةيةةة دةسةةة دةتةةرت ئةوانةةةى ئةةةو مةسةةةلةكةيان وةر
دةدات كةةة  ثةروةردةيةةة ةةةؤ سةةةرةازى رِاسةةكةكينةى موسةةلَمان و وانةةةى دا    

 ى ة  ة ثةةيَ  ئةةةوةى ةلَةةيَني ةةةة خةةةلَي   و ةةةووةوةآلو ةاسةةيَك ةةةنطةةتةةةركات دة
ضةةونية ئةةةوان دةزانةةن    ،ةيطةيةنينةةة ثيَ ةمنةةةر و ئةفسةةةرة موسةةلَمانةكان   

  .ضارةسةرى ةؤ داةنيَن
ئةمانة و ضةةندةتا ئايةة ى  ةري  ةةؤ سةةملاندنى ئةةم رِاسةكية لةة كورئةانى           

  .ثريؤزدا وةةةرضاو دةكةون
دامةزرانةةدنى دةولَةةة يَيى  ةةلَطةةةى  () ثيَ ةمنةةةرسةةيماو ىياننامةةةى   (2 

كاروةاريَيى دةولَة يةدا ئيىةى    لة تةموو ()ة... ضونية ثيَ ةمنةر يئيسالمي
يردنى جيَنةةةجيَ ، ؤلَةةة وةرتر نةةدا ،خيَلانةةدا ،لةةة كاروةةةارى سةةاماندا ،كةةردووة
يةوة سةةةةركردةو لةةة رِووى سةةةةازي   ،ى دانانةةدا  "وا " ،دا (حةةدود )سةةنوور  

ى ديةارى  ارتيَرِى  اينةة  ةةة ك "زةكةات و "ةؤ كؤكردنةةوةى   ،فةرماندةى داناوة
 ةةى لةةة   و ،ةةسةةةر تةةةىارو ةةةيَ نةوايانةةدا داةةشةةى كردووة ةةةوة    ،كةةردووةو

جةةةنطى لةتةةةلَ سةةكةميارو   ،ثةةةالمارى دوىمنةةان و دنيةةا خةةؤران ثاراسةةكووة  
ئةتةةر   !... ئةمانة تةموويان كاروةةارى دةولَةة ن  .تةروةتا ،كافراندا كردووة

اةوو دانةانى دةولَةةت   كةةو  ؟..دةولَة يَك داةنريَ ةيَجطة لةمانة ضةى  ةر دةكةات   
                                                           

  . 83النسء  / ( 1
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ة ةيَ ضةندة ئيَسكا تةنديَ دةنطى زرِ   تةر ،ةنةماكانى ئيسالم ثيَويسكة سةرلة
تيضةيان لةة    ()ئةو ئيىانةى ثيَ ةمنةر  :كة توايا ،وة ةةةرزةوونة ةشةرمانة

ةوة نةةووة ةةةلَيو  ة"سياسةت"رِووى دةولَة ييةوة نةةوون و ثةيوةندييان ةة 
  .!لةرِووى ئايينةوة ةوون !

دةيانةةويَ ئةايني لةة دةولَةةت جياةيةنةةوةو ئةةو        ،ئةم  اكمة ةؤية وا دةلَيَن  
 .ويَرن تة سيكان لة ياساي سيا"خةلي ة"سةردةمةى نيَوان 

وة  ، ونيجا ةؤ ئةوةى و ةى ئةمانة ةة ةرازووى رِاسكى و واكيع تةلَسةةنطيَن   
ئةو سةةردةمة لةة    :ئةو كسةى دةلَيَ ،ض ئةندازةيةك ةؤ ئةوةى دةركةوىَ كة ا

ةةةةا لةةةةدةمى ياسةةةا ناسةةةةكانةوة ثيَناسةةةةى  ،رِاسةةةكة ،سياسةةةةت دوور ةةةةوو
ةيةين ئةوجا لةتةلَ سةةردةمى ثيَ ةمنةةرو خةلي ةةكان ةةةراوردى      "دةولَةت"

  .ةيةين
ةسو ةةة  تةلَد ،دةولَةت ةريكيية لة كؤمةلَة خةلَييَك" :ياسا ناسةكان دةلَيَن  

ي  اينةة ى  كةساية  ،يراوداناوضةيةكى دياريت لة  يردنى كاروةارى وجيَنةجيَ
ياسةةايةكى سةةةرةةخؤى سياسةةى خةةؤى  ،ومةةى خةةؤى تةيةةةرِىيَ ،وخةةؤى تةيةةة

 ".تةية
 

 :ثايةكانى دةولَةت ئةمانةن :كةواةوو  
  .كؤمةلَة خةلَييَك لة ثارضة زةوييةكى  اينة يدا نيىكة جيَ ةيَةة 1 
يَر سةيَنةريدا ةةخكةةوةر   خؤيي تةية كة كؤمةةلَ لةةى   اينة ى كةساية يَيى ة 2 

  .دةكات "نويَنةراية ى"ت  دةةيَة و خاوةن دةسة

ةةةكة دةسةة   "حةوكم "رِىيَميَك كة كؤمةلَ سةرى ةؤ دادةنةوييَنَ و جةؤرى  ة 3 
  .ةكاتنيىان د

يةكى سياسيي كة كؤمةةلَ  ةةندا ئةةو ثةسةةند دةكةات و دواى      ة سةرةةخؤي4 
  .تي  دةولَة يَيى  ر ناكةويَ
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 نةة تةةر   .. دةى ةيَطومةان ئةةم خا  .يةكانى دامةزراندنى دةولَةةت ئةمانةن ثا  
ضةونية تةةموو كةات لةة      ،تةةوون ()ان لة دةولَة ةكةى ثيَ ةمنةردا تةمووي
و ئةةو كؤمةلَةة كةسةاية ى     ،ى ثريؤزدا كؤمةلَة مرؤظيَك ةةوون "مةدينة"شارى 

. .،سةركاريي كارةكةانى دةكةرد   ()و ثيَ ةمنةري   اينة ى خؤيان تةةووة 
ى و مرؤظةةكان دواى دةكةةو ن و   يلةواليىةوة رِىيَم و ثرِؤتراميَيةى تةةةوو خةؤ   

و دواى لةة نيَةو كؤمةلَةدا ةرِيةار دةدرا     -كورئان  -ةةثيَى ئامؤىتارييةكانى ئةو 
 ،نةدةكةةو ن  (فةارس و رِؤم و حةةةشةة  )ةةرنامةى تي  دةولَة يَيى  ةرى وةك  

ةؤيةة ئةةوةى ةةةوردى     ،دةكةرد  ةةلَيو ةةثيَى ئامؤىتارييةكانى خؤى رِةفكةارى 
 ،.ئةةةم رِاسةةكيية دةسةةةملييَنَ ،ةيةةات "مةدينةةة"ةكةى ةةة"حيومةةةت"سةةةيرى 

 ،ةدات و ()ةيَجطة لةمةي  تةركةسيَك سةرجنيَييَ ةانطةوازةكةى ثيَ ةمنةر 
وانةة ةةيَ  يَيةةلَ كةردن و     دةزانةيَ ئةةم دو   ،ةري لة حةكيقة ى ئيسالم ةيا ةةوة 

لةاليةكى  ريىةوة زؤرةةةى   ،نةجيَ ناةنجيَ "تدةولَة ئايني و"كردنى ثةيوةند
 :ئةمةيان سةملاندووة " ييةكان خؤرئاواييةكان و رِؤىتة"
ةةةلَيو   ،نةةةيَة  ةةندا ئةايني ةةيَ     ئيسالم وة :دةلَيَة "فيكل جريالد"دككور ة 1 

ياسةةةاو رِىيَميَيةةةى سياسيىةةةة تةرضةةةةند لةةةةم دوا دواييةةةةدا تةنةةةديَك لةةةةو    
ةةؤ جياكردنةةوةى ئةايني    دا تةولَيان ،"تاوضةرخ"وة موسلَمانانةى خؤيان ناونا

   .!!لة دةولَةت
ةةرِاسةةكيي  :دةلَيَةةة -ناسةةى ئيكةةا  ةةةةناوةان    تة خةةؤرةةة  " للينيةةو"ةةة 2 

ةةدريَةةذايي  ،يا ةةدا ةناغةةةى ئةةايني و دةولَةةة يَيى دامةزرانةةدو موحةمةةةد لةيةك
  .ئايني و دةولَةت ةةيةكةوة ةوون  ةمةنى

ةةلَيو خةاوةنى ضةةندةتا    ،ئيسالم  ةندا ئايني نيية :يَةدةلَ دككور شاخةة 3 
 ،ئيسةالم رِىيَميَيةى  يَةرو  ةةواوة     :ةةكور يي ، يؤرى ياسايي و سياسيي ةووة
  .ئايني و دةولَة ي  دةتريَكةوة

ضةونية ئةةوى    ،ئيسالم رِوخساريَيى ئايينى و سياسيية :دةلَيَة سرتو انة 4 
يَنة ةةووة و شةارةزاى رِىيَمةى حةوكم كةردن      ودايناوة ثيَ ةمنةرو حاكميَيى ةيَ 

  .ةووة
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ئةمانةةةو سةةةدان زانةةاو دانةةاى  ةةر تةةةواتى دةدةن كةةة ئيسةةالم  ةةةندا         
ئةيرت نةازاح ئةوانةةى     ،ةةةلَيو ياسةاو سياسة يىةة    ،رِوخساريَيى ئةايينى نييةة  

كةةانى شةةيَوةيةكى دةولَةةة ى (خةلي ةةة)ئةةةو سةةةردةمةى ثيَ ةمنةةةرو  :دةلَةةيَن
 !  ؟لَةت ةةالى ئةوانةوة ضؤن و ضى ةيَةئةةيَ دةو ...نةةووة

لةسةةةر  ودةولَةةة ى تةةةةووة ()ةةةؤ ئةةةوةى رِوونةةرت ةيَةةة كةةة ثيَ ةمنةةةر  
ة ةرموون تةنديَ لة ثةمياننامةةى مةدينةة ورد    ، ى ةةرِيوة ةردووة دةولَةت و

ثىةةكيوانان و كؤضةةةرةكانى نةةاو مةدينةةةدا  لةةة نيَةةوان جوولةكةةةو ةننةةةوة كةةة
   .نوسراةوو

 "يم الرمحن الرحةسم اهلل"
بني املاؤمنني واملسالمني مان قاريث ويوارب ومان        ()هذا كتءب من حممد   

  ."...إنه  أمة واحدة من دون النءس ،تبعه  فلحق به  وعءهد معه 
  "ميدرةةان ىةةناوى خواى ةةخىندة":وا ة 
لةة نيَةوان ةرِوادارةكةان و موسةلَمانةكانى      ()ئةمة نووسةراوى موحةممةةدة    

داو تةركةسةةيَيى  ةةري  دوايةةان ةيةةةويَ و ثةةةميانيان  "مةدينةةة"و  كةةورِةي 
نةاةيَ   "...سةةارةت ةةوةى كة ئةوانة يةك تةةل و كؤمةةلَن   ،لةتةلَدا ةنةسكيَة

دةةةةيَ ئةةايني و  ،ةةةؤ ةةةربيَ و ىتلييةةان لةةيَ ةيةةريَ و سةةامان و داراييةةان دةسةةك
  .تةسكيان ةريندار نةكريَ

مان ماءت وليسات يف عنقاه بيعاة ماءت       و ..)) :فةرموودةيةكى  ردا تا ووة لة  
ى لةة ئةسةكؤدا   (ةةيعةةت )تةركةسةيَك رةريَ و ثةةميان     :وا ة 1 (( ميتة جءهلية

ةةةةيَ مانايةةة موسةةلَمان د  ةةةةو ،.ئةةةوة مردنيَيةةى نةفامانةةة مةةردووة    ،نةةةةيَ
ةةةيَ خةةاوةن  ،ئةةةم لةتةةةلَ ئةةةوى  ةةردا نةةةةيَة و ،ثةةةرةوازةو جياجيةةا نةةةةيَة

يَ كةسةيَيى ةةاش و دلَسةؤزى ئيسةالم ةدؤزيَكةةوة ةةؤ       ةةلَيو دةة ،ةسوورِيَكةوة
ئةةةم  ،.ثةةةميانى لةتةةةلَ ةنةسةةئَ  ،جيدةةادو  يَيؤشةةان لةةة ثيَنةةاوى ئيسةةالمدا 

كةةة  ،تةةةر ئامةةاىة ةةةؤ ئةةةو مةةةسةةكة دةكةةات       فةةةرموودةى ثيَ ةمنةةةر 
                                                           

(
 6229ح، صححه الشيخ األلبءني يف صحيح وضعيف اجلءمع: صحي 1
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تةةركات سةيَ    :وا ةة  .1 ((حده إيا خر  ثالثة يف س ر فليؤمروا أ)) :دةفةرمويَ
 ا ثىيَوى و  ،ى خؤيان"ئةمري"ؤيىو ةايةكيَييان ةيةن ةة كةس ةؤ سةفةر رِ

مةةةسة لةمة ئةوةية ئةتةر تةموويان وةك  .نارِيَيى دروسة نةةيَة لةناوياندا
يا خود تةريةكة ةؤضةوونيَيى   ،تةريةكة ةة ةماى ئةوى  ريان دةةيَة ،يةك ةن

 ا خةلَييان  ،ئةم دةلَيَ من ،ئةجنام ئةو دةلَيَ من و دةةيَ و يةك ناترن و سةر
 ي  نةدريَكة دةسة كةسةيَيى  اينةة ى    ئةتةر كاروةارى و ،ةةيَكةوةد ليَ كؤ

ئةةمريو سةةركردة    ،ةؤ سةةفةريَيى يةةك دوو رِؤىةيةي    :وا ة ،تةر واى ليَ ديَة
كةةس ثيَيدةا ووة    (مليؤنةةتا )ئةى ضؤن ةؤ دةولَةة يَك كةة لةة     ،ثيَويسة ةيَة

  .!! ؟ثيَويسة نيية "ئةمري"
ٍة إلَّاء أمراروا   حيا   لوالثاةن ن اَر ينكوناونن باأج   فاال      وال)) :وة دةفةرمويَديسانة  

، وال حيا   لوالثاةن ن ٍاَر ينكوناونن باأج   فٍاالٍة يتنناءجن  اثناءن  دونن         عليه   أحادنهم  
  .2((صءحبنه مء

يةةكيَييان نةكةةن ةةة     ،رِةوا نيية سيَ كةس لة شويَنيَيى ضؤلَيدا ةةن و  :وا ة  
ةةناضاريي  ،ثيَويسة ةيَة "ئةمري"ديارة ئةتةر لة ضؤلَيدا  ،انى خؤي"ئةمري"

  .لةناو كةلَةةال يدا دةةيَ تةر ةيبَ
 ()ةةةةوردى سةةةرجنى ةةةدةو ةلانةةة كةةا يَ ثيَ ةمنةةةر      خويَنةةةرى ةةةةرِيَل:   

دةةيَ ضةؤن   ،ةن ةضاوثؤشى لة سيَ كةس ناكات ةةةيَ ئةمريو ليَثرسراو ثيَيةو
  .!!؟و سةركردة ريَننةوةان ةيَ ثيَىةواا مليؤنةتا موسلَمرِيَطة ةد

ل عن جعيته فءإلمءم وكلك  جاع وكلك  مسؤ)) :لة فةرموودةيةكى  ردا تا ووة  
 3ه((والرج  جاع عل  أه  بيته وهو مسؤل عن جعيت ،جاع وهو مسؤل عن جعيته

                                                           
/ وقءل األلبءني يف سنن أبي  2255 حديث :  -بءب يف القوم يسءفرون يؤمرون أحده  ، كتءب اجلهءد ،سنن أبي داود (1

 .2608داوود: حديث حسن صحيح، برق : 
 حك  احملدث:،  10/134اجلز  أو الص حة: ،مسند أهد املصدج: ،أهد شءكر احملدث: ،عبداهلل بن عمرو الراو :( 2

 .إسنءد  صحيح
  867 حديث :  -صحيح البخءج ، كتءب اجلمعة، بءب اجلمعة يف القرى واملدن  (3
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وةتةموو شوانيَك ليَ ثرسراوة لةةىيَر   ،رناتةموو ان شوان و ضاوديَرى ك :وا ة
 ،و ليَ ثرسراويىة لةىيَر دةسكةكةى خةؤى .. ثيَىةوا شوانة.ةى خؤىدةسكةك

تةةروةتا   ،لةيَ ثرسةراوة لةةىيَر دةسةكةكةى     ،ة شوانى خاوو خيَلانية ى ومرؤظ
يرياد أن يشاق    -وأمارك  عاع علا  ججا  واحاد       -مان أتاءك    )) :دةفةرمويَ

لٍقناين اهللٍ   منن خلع يًدا مان طءعاةن اهللن،   . ))1(( عصءك  أو ي رق عءعتك  فءقتلو 
 .2((يومن القيءمةن ال حمجرةٍ له، ومنن مءت وليس يف عمنمقناهن بنيععناة ، ماءت منيتاةه جءهلياةه     

 -لةكا يَيدا ئيَوة كؤمةلَ ةوون و يةك كةس ئةمري ان ةوو  -كةسيَ تات :وا ة
 ،ئةوة ةييوىن و ،ةوازة ان ةيات يان ثةر ، كان ةىيييَنَ ويسكى تيَلو دةسة

ئةوة لة رِؤىى كيامة دا ةةخلمةةت   ،تةلَطريَ "ثةميان"ةسة لة تةر كةسيَك د
 ... .وة نييةكةخوا دةتات و تي  ةةلَطةيةكى ةةدةس

ئةمة لةديدى ثيَ ةمنةرو سةيماى ثيَ ةمنةةردا ئةوةنةدة مةسةةلةى كاروةةارى       
لَمانةكان وئةوي  سةيرى موسة  وةفا ى.. ئةتةر دواى .ترنطة "سةكرداية ى"

ة ثريؤزةكةةى تيَىةكا نةنيَةذراوة كةضةى ئةةمان ةاسةى       دةةيةنني  ةرمة   ،ةيةين
  .دةكةن "حاكم و ئةمري"تةلَنذاردن و ديارى كردنى 

 يَةى تةيانةدوون كةة تةي  كةات نةاةَي ةةي         () ئةمة مانةاى وايةة ثيَ ةمنةةر     
ئةةةوةةوو دةسةةكةيةكيان رِيَطةةةيان ةةةؤ ناشةةكنى  ةرمةةة   ،سةةةرؤك و ئةةةمري ةةةن

ةسةةةةةكةيةكى  ريىةةةةةيان ةةةةةةؤ ةةةةةةةرو د ثريؤزةكةةةةةةى ثيَ ةمنةةةةةةر تر ةةةةةة
دواى  ،دواى و وويَةذيَيى دريَةذو   ،و ثيَىةوايان كؤةوونةوة"خةلي ة"تةلَنذاردنى

موسةةلَمانةكان  ،انكسةةو  ةةةتنريو رِاويَةةذ تة  "شةةوورا"ئةةةوةى كةةة ةةياسةةاى  
ةةة ةةلَطةةى ئةةوة ئةةو      (خةوا ليَةى رِازى ةيَةة   )ئةةوةةكر دا "ئيمامى دةنطيان ةؤ 

ثةيوةنديىةى ةةة ثيَ ةمنةةرةوة لةةوان زيةا ر       ،وولَمان ةةووة ثيَ  ئةوان موسة 
 .. .يىدا تاورِيَ ى ةووة و تةروةتا "سةور"ةووة و لة ئةشيةو ى 

                                                           
 .جوا  مسل  عن عومءن بن أبي شيبة (1
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كنوولَيةان   -ضةونية ةةةاشةي  يَطةيىةكنوون     -ةةو شةيَوةية موسةلَمانةكان     
لةةدواى جةار خةلي ةةو     جةار  ،ةةن  ةةيَ ثيَىةةوا   ،نةكرد ةةؤ ماوةيةةكى كةةمي    

ةى موسةلَمانةكان  "ةريدؤز" الةم دواييةدا ةؤضوون و .. .ةةذارددئةمرييان تةلَ
وايان زانى كة  ةةندا نويَةذ    -ئةمري ثالَيان ليَ دايةوة  الواز ةوو و ةيَ سةرؤك و

ةؤية ئاوا ةةش ةةش ةةوون و ةةشةيران و    -.. تكد  ةواوى ئيسالمة .و حةج و
 واريةا خؤرئةاواى ةةؤ دانة     ،ت تةر كيىوةريَك حاكميَيى ثةسةندكراوى خؤرتة

  .!!ئاغاكةى ثةجنة ةة ئاودا ناكات ةيَ
 :وتةى خةليفةكان و زاناكان

 ()موحةمةةةد " :دةفةةةرمويَ )خةةوا ليَةةى رِازى ةيَةةة(  ئةةوةةةةكر ئيمةةامى*  
رِاندنى كاروةةارى ئةةم   يةةكيَ ةةة تةلَسةو    ،كؤضى دوايةي كةرد دةةةيَ دواى ئةةو    

  ."ئَسئايينة تة
ئيسةالم لةةناو كؤمةلَةدا    " :فةةرمويَ دة (خوا ليَى رِازى ةيَة* ثيَىةوا عومةر ) 

كةةارتيَرِي  ةةةة  ،ثيَةةك نايةةةت "كةةارتيَرِ"كؤمةةةلَي  ةةةيَ  ،نةةةةيَة دةرناكةةةويَ
ال إساالم باال عءعاة    " .جيَطري ناةيَة لَى و فةرماننةردارى كردن نةةيَةرِايةتويَ

  ."مءجة وال إمءجة بال طءعةإ والعءعة بال
ثةةةةميان دان " :دةفةةةةرمويَ "مةةةاوةردى"* زانةةةاى تةلَيةةةةو ووى ئيسةةةالم  

ثيَويسةكة   :وا ة ،نةة ثيادةكردنى كاروةارى ئايني واج ةئَةسدةةوكةسةى تةلَ
كةسةةةى كاروةةةارى ئةةايني جةةيَ    ى زانايةةان ثةةةميان دان ةةةةو  "ئيجمةةا "ةةةة 
  .ثيَويسكة :وا ة ،واجنة ،دةكاتةةجيَ

تيةان   تيَمنى و ئاسايىةى  كاروةارى دنياو" :دةفةرمويَ "غةزا "* ثيَىةوا   
ةةلَطةةي ئةمةةي  ئةةو ثىةيَوى و      . دار ةةةرِيَوة ناضةيَ   و سامان ةةةيَ دةسةة 

   ."...ةةنةةدةسكةكان دروسة د ئاىاوانةية كة ةةمردنى كار
 "ئيننةةى  ةمييةةة "و فيةةداكارى ئيسةةالم  * مامؤسةةكاى موجاتيةةدو  يَيؤشةةةر  

با    ،جي، أن يعرف أن والية أمر النءس من أعظ  واجباءت الادين  " :دةفةرمويَ
بعضاه    آدم التت  مصلحته  إال بءالجتمءع حلءجاة  ف ن بين ،اليقءم الدين إال بهء



 سياسةت لة ئيسالمدا
 

 25 

إيا خار   )) :()االجتمءع من جأس حتا  قاءل الان     والبد هل  عند  ،اىل بعض
سةرثةرسكى كةردن و ضةاوديَرى كردنةى     :وا ة .((ثالثة يف س ر فليؤمروا احده 

 ،نةةك تةرئةوةنةدة   ،نى ئايينةة لةتةورة رين ثيَويسكيةكا ،كاروةارى مرؤظةكان
ضةةةونية  ،نةةةةةيَة رِاتةةةري ناةيَةةةة  "خيالفةةةة"و  "واليةةةة"ةةةةةلَيو ئةةةايني ةةةةة  

ةةرىةوةنةةدييان  ةةةواو  ،ئادةميلادةكةةان ةةةة كؤةوونةةةوةو ثةةالَ ويَيةةدان نةةةةيَة
 ةنانةةةت  ،يةةان ةنيَةةة  "سةةةرؤك"كةةا يَيي  كؤةوونةةةوة ثيَويسةةكة    ،ناةيَةةة

سةةيَ كةةةس ةةاليةكةةدا رِؤيىةةو ةةةا   تةةةركات " :فةرموويةةة ى ()ثيَ ةمنةةةر 
  .كاروةاريان ةدةنة دةسكى يةكيَييان

لة كؤمةلَيَيى كةمدا ثيَويسكى كردووة يةكيَييان ةيةةن ةةة    ()ثيَ ةمنةر 
كا يَ  :..  ا مرؤظةكان لةمةوة فيَر ةن و  يَ ةطةن.ى خؤيان"ئةمري"ثيَىةواو 

 ردا ةاشةرت تةةولَى ةةؤ    دةةيَ لةكارةكانى  ،ثيَويسة ةيَ "ئةمري"لةسةفةريَيدا 
قاءل شايخ اإلساالم ابان تيمياة جهاه اهلل:        " :وة شيَخ االسالم دةلَيَ ،..ةدةن

سااتون ساانة ماان إمااءم جااءئر أصاالح ماان ليلااة واحاادة بااال ساالاءن.  مااوع      
سةةالَ ىيةةان ةردنةةة سةةةر لةتةةةلَ ثيَىةةةوايةكى   (60)وا ةةة  ." 28/290ال تااءوى

ىيةان   "سولَكان"و  دار يَ دةسةسكةمياردا ضاكرتة لةوةى كة  ةندا شةويَك ة
  .ةربيَكة سةر

إن نصا، اإلماءم واجا،    " :دةلَيَةة  (خةلدوون ئين)* مامؤسكاى كؤمةلَناس   
إلن اصاحءب الرساول    ،التاءبعني و عاءع الصاحءبة  يف الشارع ب   قد عرف وجوباه 

()  عند وفءته بءدجوا اىل بيعة اب  بكر()     واىل تسلي  النظر الياه يف أماوجه
 ،فوضا  يف عصار مان االعصاءج     ومل يرتك النءس اىل ، ك  عصر بعد يلكوكذا يف

واستقر يلك اعءعء داال عل  وجوب نص، االمءم وقد يه، بعض الناءس اىل ان  
.. ةةةو  ."وقع إمنء هو بقضء  العق  فياه   وأن االعءع الذ ،مدجك وجوبه العق 

ئيجمةاعى  "  ةةة  ئةمةةي  (لةسةر موسلَمانان ثيَويسكة)دانانى ثيَىةوا  :ماناية
ةةةوو دواى كؤضةةى دوايةةي   ضةةونية ئةةةوة  ،ةكانةن و شةةويَن كةو وو"ةةة  تةةاوة
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ئةةوةةةكر و   تةلَمة يان ةةرد ةةؤ دانةانى ثيَىةةوا    دةسة ةةجيَ  ()ثيَ ةمنةر 
.. ئينجا .دواى ئةوي  خةلي ةكانى  ر دانران ،كاروةارى خؤيانيان داية دةسة

ثيَىيةو ن دةرِوات و رِؤى لةةدواى  دواى ئةوان كافران زانيان كة ئيسالم ةةرةو 
دا ةةةةؤ نةتيَىةةةكنى  نداية لةتةةةةموو اليةكةةةةوة تةولَيانةةة  سةةةةند رِؤى لةثةةةةرة

   .الوازكردنى لة ىيانى رِؤىانةى كؤمةلَدا ى ئيسالم و"خيالفةت"
ئاية يَيى زؤر تةية كة ةةلَطةةن لةسةةر دانةانى دةولَةة يك لةسةةر       :ةةكور ي  

ئيسةالم دةولَةة ى    ماوةيةكى زؤر ئةوةى كةةؤ تةروةتا  ،ةنةماكانى ئيسالم و
   :لة ئاية ةكانى كورئان ةئةمةش تةنديَيى  ر ،تةةووة 

 تعتااادوا إن اهلل الحيااا،  وقاااءتلوا يف سااابي  اهلل الاااذين يقاااءتلونك  وال  أ / ]  
،ةنطيَن لةرِيَطةى خةوادا لةتةةلَ ئةوانةةدا جةةنطكان لةتةةلَ       :وا ة [املعتدين

ضةونية خةوا دةسةة دريَةذى      ،يةي مةكةةن  رِةو دةدةكةن و، دةسكدريَذى و زيا
  .رانى خؤش ناويَةاك
ثيَىةةةوا و سةةةركردةيةكيان نةةةةيَة ةةةؤ  ئةتةةةر موسةةلَمانان سةةةرؤك و ،دةى  

ضةؤن جةةن  لةتةةلَ سةكةميارو ناثاكةدا       ،ضةةك  ئامادةكردنى سةرةازو سوثاو
 !. ؟دةكريَ لة كا يَيدا ئةو ياساو رِىيَميَيى ةيبَ

مءاستاعت  من قوة ومن جباء  اخليا  ترهباون باه عادو اهلل      واعدوا هل    / ]  
 يَك  دةسةة  .[  ئةم ئاية ة داواى ئامادةكردنى تةةموو جةؤرة تيَةلو   .وعدوك 

.. دةى رِيَطةة ةةؤ ئةةم    .دةكات ةؤ  رساندنى دوىمنانى خواو دوىمنانى خؤيةان 
 ئةتةر ياسايةك و دةسةكةيةك نةةةيَة ةةؤ تةلَسةوورِاندنى     ،ئامادةكردنة كامةية

 !!. ؟ئةم كارة
[ خواى تةورة لةم ئاية ةدا . .ولك  يف القصءص حيءة يء أولي االلبءبج / ]  

داواى تةد وةرتر نةوةمان ليَ دةكات لة مرؤظ كوشو و تةموو جؤرة دةسة 
ةةةؤ  -تةةةركات كةسةةيَك كةةوىرا ئةةةوة ثيَويسةةكة      :.  وا ةةة.يَذييةةةكى  ةةر در
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 ،ةةكوشو ةيَة) ،يَكةوةريوةرةط  ؤلَةى ليَ _دامةزراندنى  ةرازووى دادتةريي 
ةوة ئةتةر دةولَة يَك ديسان ،(يا خويَنى ليَ وةرةطرييَ ةؤ كةس و كارى كوىراو

كيَ ةةيَ ةكةوانيَ ئةةم ئيىةة ةيةات و       ، ةةسةرثةرشكى ئةم كارةئَسنةةيَة تة
 ! ؟... دا رِيَطة لة ثىيَوى ثرت ةطريَة لة و

وةيةكى تىةةكى دةرتةةاى  ؤلَةةة ةةشةةيَ ،ئةتةةةر دةولَةةة يَك نةةةةيَة :ةةةةكور ي  
   .وةرتر نةوة دادةخريَ

 

 :سةربةخؤيى ياساى ئيسالميي
تةركةسيَك سةةرجنيَيى ورد ةةدات ةةة رِؤشةنى ةةؤى دةردةكةةوَي كةةرِىيَمى          

و تةةي  ثةيوةنةةديي ةةةة زاراوة  رِىيَميَيةةى سةةةرةةخؤية ،سياسةةى لةةة ئيسةةالمدا 
جيةةاوازى  ،مييزاراوةى ئيسةةال :. وا ةةة.يةكانى  ةةرى جيدانةةةوة نييةةة سياسةةي

كةةةواةوو نةةاوةردنى ئيسةةالم    ، ةةةواوى لةتةةةلَ زاراوة دةسةةكيردةكان تةيةةة   
 ،ةةتةنديَك لةو ناوانةى كةة ئةةمرِؤ ةةؤ تةنةديَك كةؤرِو كؤمةةَل كةراون ةةةزاراوة        

 ،سةةةةةرمايةداريي ،سؤشيالسةةةةيكى ،دميوكرا ييةةةةةت"دروسةةةةة نييةةةةة وةك 
ارديَن كةةة ئيسةةالميان ئةمانةةة زيةةا ر لةاليةةةن ئةوانةةةوة ةةةةك ،"ئيمثرِا ؤرِييةةةت

تةةروةتا   .خؤش دةويَ و دةيانةويَ وا رِيلو ثلةى خبةنةة دلَةى كؤمةلَةةوة !!   
وةك  ،تةنةةديَ زاراوةى  ةةري  تةةةن لةاليةةةن ناحةةةزانى ئيسةةالمةوة ةةةةكارديَن 

.. .دةولَةة ى ثيةاوة ئايينةةكان   " ،"ثياووقراتيي "ناونانى ئيسةالم ةةدةولَةة ى   
ضونية  ،اراوانة ناريَك و نادروسو ةؤ ئيسالمةا تةردووال ةلانن كة ئةو ز ،"تكد

 ،ناوانةةى لةيَ ةنةريَ    ئةةو  ويسةة ناكةات ةةؤ ةةرزكردنةةوةى شةانى،     ئيسالم ثيَ
ياسةاو ثرِؤترامةى جيةاوازى     ،نةخيَر ئيسالم خؤى خاوةنى رِىيَميَيى ةيَ ويَنةية

خةؤ ئةتةةر  ِريَةك كةةوت ياسةاى ئيسةالم لةتةةَل         ،ةةةتي  اليةةك ناضةيَ    ،تةية
ئةو  ،دا يةكى تر ةوة "كراسىودمي"خالَى ضةند رِيَنازيَيى  رى وةكو تةنديَك 

ى اسكروضونية دمي ،دا يةكة "دميوكرا يةت"ماناى وانيية ئيرت ئيسالم لةتةلَ 
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ئةمةةي  لةةةةر    ،زؤر شكى تةية كة لةتةةلَ رِيَنازةكةانى ئيسةالمدا ناتوجنيَةة    
  .دوونئةمةية ئةم  يَرِوانينى  اينة ى خؤى تةية دةرةارةى تةر

تةةةلَى  يىةةدامخةةؤ ئةتةةةر لةتةةةلَ سؤشياليل ،كرا ييةةةوةوئةمةة لةةة رِووى دمي   
ضونية سؤشيالسكى ةةرِيَطةيةةكى  اينةة ى    ،سةنطيَنني ديسان تةر ناتوجنيَة

   .خؤيدا ئةرِوات
ئةةوة ةةة    ،تةر زاراوةيةةك لةةدةرةوةى ئيسةالمدا ةةةكارةديَنريَة     :ةةكور يي  
ناوو زاراوة لةدؤخيَيةوة دةسكى ثيَ كردووة  ضونية ئةو ،ى ئيسالم ناكات ةا

 ،وردة وردة لةىيَر رِىيَمى سياسيدا ثةرةى سةندووة  ا تةيىةكؤ ة ئةةو ثلةيةة   
 :ةؤ منوونة

ةةةكاريان   "سياسةيدا "دميوكراسى ةؤ يةكةم جةار يؤنانييةةكان لةفةرتةةنطى     
خةؤى ياسةا ةةؤ     "تةةل "مةةةسكيان ئةوة ةوو كة  ،تيَنا ةةماناى حوكمى تةل

ئةوانةةى   _يؤنانييةكان  :وا ة .ى داةينَ و تةرخؤيىى حوكمى خؤى ةياتخؤ
ت ةيةةن نةةك ئةوانةةى لةة ةناغةةدا       حةوكمى و  _لة ةنضينةدا خةلَيى ئةةويَن  

ت ةطرنةة   ئةوانة ةة تي  شيَوةيةك ةؤيان نيية كاروةةارى و  ،خةلَيى ئةويَ نني
  .ىيَر دةسة ةازؤر لةوان زانا  ري  ةن !!

ية و ةةةةم مانايةةة ةةةةكارتيَنانى ةةةؤ ئيسةةالم نارِةوايةةة و    دةى ةةةةم شةةيَوة 
ضونية لة ئيسالمدا ةةرنامة دةةيَ ةةثيَى نةخىةةى خةواى تةةورة     ،نادروسكة

لةاليةكى  ،ئةمة لةاليةكةوة .نةك ةةثيَى نةخىةى تةل و تةل داى ةنيَة ،ةيَة
 ئةيرت  _ ريىةوة تةركةسيَك سي ة ى سةةركرداية ى و ثيَىةةواية ى  يَةداةيَة    

ت و  ئيسةةالم دةييةةات ةةسةةةركردةى و   _زمةةان و رِةتةةةزى تةرضةةى ةيَةةة   
   . ى دةخا ة ةةردةسة كاروةارى و

خةؤ   .لة ةنضينةدا وا تا ووة و ماناكةشةى ئاوايةة   "دميوكراسى"ئةمة وشةى   
ئةةوة   ،ةريكى ةيَة لة يةكسةانى تةةل و كؤمةةلَ لةمافةدا     "دميوكراسى"ئةتةر 



 سياسةت لة ئيسالمدا
 

 29 

 يةكسةانى  ضةونية ةةرِاسةئ   ،1ى  يَدايةة   "راسىدميوك"دةلَيَني  ةندا ئيسالم 
 _ئيىةرتاكية  "تةروةتا ةةةكارتيَنانى وشةةى    ،ئيسالمداية رِاسكةكينة تةر لة

ئةتةةر مةةةسةة ةةوشةةى     :وا ةة  .ةؤ ئيسالم ةةتةمان شةيَوةية  "سؤشياليلم
تةي  ضةينيَك لةةوانى     ،سوشياليلمى ئةوة ةيَة كة ئيسالم لة مافدا تي   اكيَك

 ، يان دةكات لةمافةدا  يان ئيسالم ةةيةك ضاو سةيرى تاو و ، ةوة ر جيا ناكا
وةيان ئةتةر مةةةسةة ئةةوة ةيَةة كةة ئيسةالم ةةاوى تةي  كةسةيَك          ،لة ىياندا

خةةؤ ئةتةةةر  ."سؤشياليسةةكة"ئةةةوة ئيسةةالم  ،...ةةسةةةر كةسةةى  ةةردا نةةادات
ك ئةمة ةةتي  شيَوةي ،يةكة ئيسالم رِىيَميَيى سوشياليلميمةةةسة ئةوة ةيَة 

ضةونية سوشةياليلمى ةةة شةيَوةيةكى      ،ةةكارتيَنانى ةؤ ئيسالم دروسةة نييةة  
فةلسةةةفةو ةؤضةةوونى لةسةةةر نةخىةةةى     ،سةةةيرى ىيةةان دةكةةات   "مةةادى"

  .ما رياليلمى دةرِوا
تةروةتا ئيىرتاكى  يَروانينى  اينة ى خؤى تةيةة ةةؤ ئةاةوورى كةة زؤر زؤر       

  .ةجياوازيي لةتةلَ رِىيَمى ئاةوورى ئيسالمدا تةي
 

ئايةةةا وشةةةةى  :دواى ئةمانةةةة ثيَويسةةةكى سةرشةةةامنانة رِوونةةةى ةيةينةةةةوة*  
ةةةكارتيَنانى ةةؤ ئيسةالم     ،كة تةنديَك نووسةر ةةةكارى ئةةتيَنن   "ثيووقرات "

  ؟دروسكة
 

ئةةم وشةةية سةةةارةت ةةة شةيَوةى حةوكم لةة ئيسةالمدا          :مدا دةلَيَني لةوة  
ضةونية   ،ك رِيَنازيىةيدا ةطةوجنيَ  ةةا لةتةةلَ تةنةديَ    ،لةتةلَ ئيسالمدا ناتوجنيَ 

ئةتةر مةةةسة لةم وشةية ئةوة ةيَةة كةة لةياسةاى خةواى تةةورةوة ياسةاى       
رِةوايةةة ثيَةةى ةطةةو ريَ  ،ئةةةوة ديةةارة كةةة ئيسةالم ئاوايةةةو  ،سياسةى وةرةطةةريَ 

دا ةةاوة و   "ئةةوروثا "خةؤ ئةتةةر مةةةسةكي  ئةةوةةيَة كةلةة       ،"ا ةى كرثيو"
ة ةةةةتي  شةةيَوةيةك لةتةةةلَ ئيسةةالمدا  ةةةةناوى خةةواوة ةرِيةةار دةرئةكةةةن ئةةةو 

ضونية ئةم وشةةية لةة    ،"ا ىكرثيو"ناتوجنيَ و دروسكي  نيية ثيَى ةطو ريَ 
                                                           

  سد .أاحلك  / حممد  منهء  اإلسالم يف( 1



 سياسةت لة ئيسالمدا

 30 

ئةوروثادا ةؤ ئةو ضني و  اكمةى كة ةةناوى ئايينةةوة كاضةيان ةةسةةركؤمةلَدا    
ثياوةكةانى  "رِاكيَىاوة و حوكمرِانى دةكةن ةةناوى ئايينةوة و خؤيان ناوناوة 

وة تةي  كةسةيَيي  ةةؤى نييةة سةرثيَضةيان لةَي ةيةات         "الدينئايني = رجال 
يةت "ا ىكرثيو"!!! ئاشيراية ئا ةةم شيَوةية لة ئيسالمدا  "ثاثا"ةة اينةت 

ئةتةر لة ئيسالميىدا ضينيَك تةةن ثيَيان ةطةو ريَ زانايةانى    دةسةت ناكةويَ،
ا ئةمةةة لةةةو رِووةوة نييةةة كةةة ةكةةوانن كسةةةى خؤيةةان ةةسةةةر كؤمةلَةةد  ،ئةةايني

ةةةلَيو ئةمةة    ،نةةخيَر  ،ةسةثيَنن و خةيالَ و ئةنديَىةى خؤيان ةيةن ةةة ياسةا  
تؤكةيىةى ئةوةيةة كةة     ،كؤمةلَطة دروسكى كردوون و ناوى  اينةة يان ليَنةاون  

ئةةةو كةسةةانة لةةة خةةةلَيى كؤمةلَطةكةةةى خؤيةةان زيةةا ر لةةة ئايينةةدا رِؤضةةوون    
ةلَةيَن  ةةيَ ثيَةى د   يارى ئةندازةدا شةارةزا وةك ضؤن كةسيَك لةزان ،وشارةزا رن

  ."ئةندازيار"
ثةالَى ةةكؤمةلَطةةوة نةا     (حةوكميردن ةةةناوى خةواوة   )ئةو شيَوةى ئةةوروثا    

ضونية ثياوة ئايينييةكانيان تي   ،داواى جياكردنةوةى ئايني لةدةولَةت ةيةن
م تةي  كةات    ةة ،..كةسيَك ةؤى نةةوو رِةخنةيان ليَ ةطريَ و ضاوديَريان ةيات

 كةةةواةوو تةةةركات داواى حةةوكمى   ،ةخؤيةةةوة نةةةةينيوة  ئيسةةالم ئةةةوةى ة 
ئةوة داواى حوكمى ةةرنامةى خوا و ثيادةكردنى ئةو ةةرنامةة   ،ئيسالميي كرا

ضونية تةركةسيَك ئةو ليَدا نةى  يَةدا   ،"ئايني ىثياوةكان"دةكريَ نةك و ةى 
ئةوة ئةو كةسة دةكريَ ةةدى كرا و ةة ةواوى مليةضى فةرمانةكانى خوا ةوو، 

 ،مامؤسةكا ةيَةة   ،ئةيرت ئةنةدازيار ةيَةة    ى موسةلَمانان ء "خةلي ةة "و ة ثيَىةواة
.. كةةواةوو ثيَويسةكة لةسةةر نووسةةرانى ئيسةالم ةة اينةة ى و       .ئةفسةر ةيَةة 

ةةمرؤظةكان  "وشةى ئيسالم ئيسالم ةة"تىة رِؤلَةكانى ئيسالم ةيَ جياوازيي 
يةارة  ةةندا خةوا لةة     .. د."ئيسالم"ضونية خواى تةورة ناوى ناوة  ،ةناسيَنن

ضةونية   ، ى ئيَمةةى كةرد   ةؤية ةةةو نةاوةوة خةة    ،تةمووكةسيَ ضاكرت دةزانيَ
 يةةان نيىةةان  مانةةاى يةكسةةانى و يارمةةة ى ى تةةاو و -ئيسةةالم  -ئةةةم نةةاوة 

  .كةس مافى كةس زةوت ناكات ،كةس زيان لةكةس نادات و ،دةدات
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 :بناغةكانى حوكم لة ئيسالمدا
ى و يوةك رِىيَمةةى سياسةة -رة حةةوكميَيى ئيسةةالميي ة تةةةموو جةةؤئاشةةيراي  

ئينجا لةو ةناغةوة  ،ةناغةيةكى  اينة ى خؤى تةية -ية يي و ئاةوورى  كؤمة
  .ي  ثةيدا دةةيَة"فةلسةفة فييريي و"رِضةى 

 :يةكانةنةما فييري( 1  
فةلسةةةفةو  يَرِوانينيَيةةى  اينةةة ى  ،ةيَطومةةاح كةةة تةةةموو رِىيَميَيةةى سياسةةى  

ةةا  ةةؤ    ،ية و لةو فةلسةفةوة سةيرى ةوونةوةرو مرؤظ و ىيان دةكةات خؤى تة
ئةةوجا   ،ةةاس ةيةةين   "يةةكانى ماركسةيلم  ةنةةما فييري " منوونة زؤر ةةكور ي

   .ةرِؤينةوة سةرةاسةكةى خؤمان
يةرى ةوونةوةر ؤ خؤى كيَىاوة كة ةرِواى ةةدروسكنةخىةى ة وا :ماركسيلم  

تةلَدةسةةئَ ةةةةئالَوتؤرِى ةوونةةةوةرو  ة خوايةةةك تةيةةة ةةةرِواى نييةةة كةة  ،نييةةة
يارى دةكات!! ةةلَيو ةة ضاويَيى مادييةوة سةيرى ةوونةوةر ئةةكات و  دةسك

و تةشةى ماددى ةناغةية ةؤ تةموو ئةالَ و تةؤرِيَيى    "تاوج"ةةاليةوة واية كة 
   .دةكةن!! "  ري فيرى" ةنانةت تةرواي  ماناى تؤرِانى ةرييي  ،ىيان
 :كسيلمأ / ثةيداةوونى مار  

لةةةة  "ري ةةةل"لةشةةةارى  "1818"ى جوولةكةةةة سةةةالَى  "كةةةارل مةةةاركس"
 "ئينطلكةةةرة"ى زاينيةةدا لةةة  "1883"لةةة دايةةك ةةةووة لةةة سةةالَى   "ئةةةلَمانيا"

دا ةيَ ثيَ  و ثةنا  "1847"دامةزراند و لة سالَى  ىةناغةى ماركسيلم ،مردووة
وو لةرِووخانى ئةوي  دواى ئةوةى كة دلَنيا ة ، يوورو رِاكانى خؤى خسكة رِوو

رِىيَمى سةرمايةداريي و ئةمةى ةؤ رِيَ خؤش كردنى فريودانى ضينى كريَيةار و  
.. وة ةةةة ئاشةةيرا .تةةةىارةكان ةةتةةةل زانةةى ةةةؤ ئةةةوةى ةياخا ةةة دواى خةةؤى

   ."ئةمةى  ؤمار كرد ةةناوى ماني يَسكى كؤمؤنيلم
و ةؤضةةةةى رِكةةةةى لةةةةة  ؟كؤمةةةةؤنيلمى تةلَنةةةةذارد "مةةةةاركس"  / ةؤضةةةةى   

   ؟مةندةكان تةلَطرتدةولَة
ةكةةويَ ةؤضةى   يريَيى ىيانى ماركس ةيات ةةؤى دةرد تةركةسيَك ةةوردى سة  

 ..خةلَييىى ةؤ ةان  كرد ،كؤمؤنيلمى ةؤ ىيانى خؤى تةلَنذارد و
خةةوازةيَنى كضةةيَيى كةةرد كةةة لةةة ةنةمالَةيةةةكى   "1836"مةةاركس سةةالَى  (1  
كةا يَ ناسةيان    ،سيي ةةوو تيَىكا ئةم ةنةمالَةية نةيان نا ،ةوو "ئورسكوكرا ى"
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مةاركس !! ئةمةة زؤر    "ضةيناية ى "لةةةةر نلمةى ئاسةكى     ،كضةكةيان نةدايةة 
 َيننى كردة سةةر مةاركس و ةةوو ةةةتؤى ئةةوةى رِكيَيةى فراوانةى لةكؤمةةلَى         

   .دةولَةمةندةكان تةلَطريَ
ةينةى لةةويَ    ،"يانةةى شةاعريان  "دا رِيَى كةو ة  "ةؤن"لة  (1835)سالَى  (2  

كردى ةةة شةرييَيدا ةؤيةان  ئةةواني       ،ولَةمةندةكان كؤةوونةو ةوةزؤرةةى دة
ةرينةةدار  "ةةةرؤو ناوضةةةوانى"نةةةيانيردة نامةةةرديي يةةةكيَييان ليَةةى تةلَثةةةرِيوو 

.. ةةلَيَ ئةم مجو جؤلَة ثرت دةروونى ماركسةى ثةرِ كةرد لةة رِد و كينةة و      .كرد
   .دةسكى كرد ةة دىاية ى كردنى دةولَةمةندةكان

. ئةةم  .ور ى و تةىارى ئةوخيَلانةى ماركسةى لةيَ كةو نوويةةوة   دةسة ك (3  
لةة  ةاو    ،ة واى ليَيرد كة ةة ئاشيرا تيَرش ةنا ة سةةر دةولَةمةنةدةكان  يتةىار

 :ةوو ةووة وردى سةةر زارى و تةةر دةيو ةةوة     "شيسثري"تةىارى ئةم و ةى 
 ،ةة رِةش. سثى دةكةية .. ئةى زيَرِى ةةنرخى ةريقةدار.. ئةى زيَرِ.ئةى زيَرِ"

 ،ثةري دةتيَةرِى ةةةالو    ،خراثةة دادةنيَةة  ةةضةاكة    ،ناشرين ئةةتيَرِى ةةة جةوان   
  " رسنؤك ةة ثالَةوان ..

 . لةاليةةةةكى  ريىةةةةوة زولََةةةم و زؤرى دةرةةةتةةةةكان و.ئةمةةةة لةاليةكةةةةوة  
ضةوسةةاندنةوةى جو يارةكةةان لةاليةةةن دةرةةةتةكانةةةوة ثةةالَى ةةةة زؤرةةةةى    

لةةة شةةويَنة ناديارةكةةانى ئةةةوروثادا خؤيةةان    تةةةىارو جو يارةكانةةةوة نةةا كةةة 
رت لةتةةموو كلَيَسةا   خةراث  ،"سةيربيا "يا رِووةيةنة ضةم و دؤلَةكانى  ،ةىارنةوة

ثىةةكى دةرةةةتةةةكانى دةتةةرت !! ئةةيرت مةةاركس لةةةوةوة رِكةةى لةتةةةموو      
ئةةايينيَيى ئامسةةانى تةةةلَطرت و واى زانةةى ئةمةةة لةاليةةةن خةةواوة تةةا ووة كةةة  

 ةدا ةطةرن و ئةةوانى  ريىةيان نؤكةةرو       ةروةوومى وكؤمةلَيَ دةسة ةةسةةر ةة  
لَةيان ةةةؤ ي كةةةو ن و ضةةةث!! ةؤيةةة خةةةلَييَيى زؤر دوان ةةةنرِةجننةةةرى ئةةةوا

ضةونية وا دةزانةن  لةة     ةكةى دةكةن،ئيَسكاي  داواى مانةوةى رِيَناز ،ليَدةدا
م  ةيبَ ! ةةة  ئيسالميىدا دةرةةةتاية ى تةية و  ا كيامة ي  تةر دةةيَ ئاغا

يردنى ىيةانى  ضةونية ئيسةالم ةةؤ يةكسةان     ،ة ةةتي  شيَوةيةك رِاسة نييةة ئةم
 م ةةة شةيَوةيةكي  لةة شةيَوةكان     ةةة  ،كؤمةلَ ثيَ  تةموو كةسيَك كةو ووة

  .1ةتريَةاكةكةس درِيَلى خاوةناية ى  
 

                                                           
 ةدة. (سةرةةسكى لة ئيسالمدا)( ةؤ ئةم مةةةسكة سةريَك لة ككيَنى  1
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 :دان بة نادياردا نانيَت  ،ؤنيزمىكؤم
كةة   ،سةةنطييَنَ ماركسيلم ةةة جةؤريَ مةاددةو ةونةةوةرو مةرؤظ و ىيةان تةلَدة       

رِؤح و ةةتةشةةة و دؤزةخ "وةك  ،ةةةةتي  شةةيَوةيةك دان ةةةة ناديةةاردا نانيَةةة  
  :!! ةةلَطةيىمان ئةمانةن "وحيسا  و سلاو ثةرى و فريىكة

 ."تي  خوايةك نيية و ىياني  ماددةية" :* ماركس دةلَيَة 
ئةمةة كةة دةلَةيَن خوايةةك ةوونةةوةرى      " :دا و ةى  (1913)* لينني لةة سةالَى    
 ،ةرييَيى ئةفسانةيي يةو "خوا = اهلل"ةةلَيو وشةى  ،رِاسة نيية ،يَيةسكووةرِ

كةواةوولينني دةلَيَة تةركةسيَك تةولَ  " ةكان دايان تيَناوة مرؤظة ةيَ دةسة
ةيَجطةة   ، ة و ئةوة مرؤظيَيةى ةةيَ دةسةة    "خوا"ةدات ةؤ سةرخسكنى وشةى 

 .لةوة نةفاميىة !!
دا لةةة كةةؤنطرةى رِووسةةيدا   (1913)لةسةةالَى  كةةة _* لةةة و ةةاريَيى لينينةةدا   

رِةوشةةكى ثيَويسةةكة الوةكةةان ةةةة خو " :خويَندوويةةة ى يةةةوة تةةا ووة دةلَيَةةة 
م ئةةةم رِةوشةةكة لةةة ئةةايينى خواييةةةوة    ةةةة ،كؤمةةؤنيلمى ثةةةروةردة ةيةةريَن 

 !! "ضونية ئيَمة ةرِوامان ةةخوا نيية ،وةرنةترياوة
 ةنانةةت تةةر   ". .وا ةةة خةوا ةوونيَةك   ةريى ئايينى و تةر ةةرِ  :* لينني دةلَيَة 

   .ئةوة خوويةكى نلمى ثةسكة لةدةرووندا "ةريكردنةوةيةك لة ةوونى خوا
ةرِوا ةةوون ةةة خةوا    " :وى كردةوة كةآلة (1954)سالَى  "ثرِاظدا"* رِؤىنامةى  

   .!!"كةلةثوورى ثيَىينة نةفامةكانة
ى ئةةةةركى ةةرِاسةةةك" :تةةةةمان رِؤىنامةةةة تةةةوو ى    (1958)* وة لةسةةةالَى  

  .سةرشامنانة تةلَمة يَيى عةكيدةيي رِاسكةكينة ةةرينة سةر ئايني
ئايينةةكان تةةموو   " :ووى كةردةوة آلدا ئيَلتةى مؤسيؤ ة 1958/  4/ 3* لة  

  .لة ثرِوو ثوضى و نارِةواييدا وةك يةكن
 :وى كةةردةوة كةةة آلدا ةةة 1958/  12/  1لةةة  " وركمانسةةيايا"* رِؤىنامةةةى  

ىيةانى   ء ةكةات ى رِةشى سكةميارةو ىيةرى تةنةدةلَ د  تيَليَي ))ئايينى ئيسالم
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ئةةم درو ةة    ،لة ريَطةى ةةخكيارى و رِووناكيدا دةوسةئَ و  ،ةداتتةل  يَك د
ئايينيانة لة كةؤَل كؤمةةَل ناةنةةوة و تةةر  ليةاكن ةةؤ تةنةدَي مةرؤظ و سةِريان          

   ."لة ثيَىيةو نيان دةخةن ،دةكةن و
لاو كاءن اهلل موجاودا    " :دا تو ى 1958/  12/  17لة  "ةاكنسيى ةاةوشى"*  

تةةوايةة نةيدةتيَىةة ئيَمةة ئةايني      ئةتةر خةوا  :وا ة "ملء  ح ان تنبذ الدين
  .!!! "فرِيَ ةدةين

 :وى كةةةردةوة آلدا ةةةة  1959/  3/  1رِؤىى  "ى سةةةوور  ئةةةا "رِؤىنامةةةةى  * 
يَىةكا  يةو تةرِوا ةوون ةةخوا شةكيَيى سروشةكي   زؤراننازى نيَوان ةيَ ةاوةرِى و"

ةن شويَنى ةؤ داةنريَ ةؤدةرتيَنانى و ى نةتا ووة و ثيَويسكة جةماوةر رِيَيكؤ ا
ةة شيَوةيةكى كوولَ  ر  ،و خواكانجنؤكة وةيَةةكانى ةاوةرِةوون ةة ئةفسانة و

  .لة جاران
ئةةةم  ،1928* لةةة كةةؤنطرةى شةشةةةمى كؤمةةؤنيلمى نيَةةو نة ةوةيةةدا سةةالَى    

شةةويَنةواريَيى ترنطةةى   - ليةةاكى تةةةل   -جةةةن  دىى ئةةايني  " :ةرِيةةارة درا
ةةة   ،دةةيَ ةيَ وضةان و  ،دا ةنيَو ئيىةكانى شؤرِشى رِؤشننرييتةورةى تةية ل

  .ئةم تةولَة ةدريَة ،شيَوةيةكى رِيَيةراوى
ئةمانة و سةدان و ةى  رى ناشريينى ةيَ جيَى مةاركس و ماركسسةكةكان كةة     

ةةيَ شةةرمى ئةاواى     -سةيَك  ئةةتينا تةي  كة   ،ئةةوان ةيلَةيَن   مةتةر  ةةندا تةةر  
ةؤية زؤر زؤر ةة  وندو  يذى ةةرتةلَسكى موسلَمانةكان دةكةةن و   -نةكردووة 

ئةشةةةيةجنةو ئازاريةةةان دةدةن و تةةةةولَ دةدةن لةةةة ئيسةةةالم ثاشةةةطةزيان     
..  ةنانةت تةزاران ملتةو يان رِووخانةدن !! تةةزاران كةسةيان لةة     .ةيةنةوة

  .شويَن كرد دا ةيَ سةرو"سيربيا"ةكانى لة ةةسكةلَةك . تةزارانيان.سيَدارة دا
تيَرشة ةيَ ويذدانةكةةيان ةةؤ سةةر شةارى      ،خؤ ئةتةر ئةمة لةةري ضووةيَكةوة 
. .تؤكةشى ئةمة ةوو .دا تةرتيل لةةري ناضيَكةوة "1917"لة سالَى  "خؤكند"

داواى مةةافى  ،يةةان دةكةةرد "ئؤ ؤنةةؤمى"داواى  " وركسةةكان"موسةةلَمانةكانى 
ئةوةنةدةيان زانةى    تةةر  ،دواى ئةوة ،داواى ئازاديان دةكرد ،خؤيانيان دةكرد
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 ،تةةزارانى لةيَ شةةتيد كةردن     ة سةةريان و نة سةرةازى درِندةى ةيَ ويةذدان تا  
دةسةكيان   تةرضةى دارايةي و سةامانيان ةةوو     ،مالَةكانيان ةةسةةردا رِووخانةدن  

ةةةةتؤى  -دواى ئةةةوة كةو ةةة ناويانةةةوة  -رِي  ةةسةةةردا تةةرت و كةةا ى و كةة
   .ةوة ىمارةيةكى زؤريان ليَ مردنئةوةيى

 "رِووس"ىمارةى ئةو موسلَمانانةى كة  :تةنديَ سةرضاوةى رِةمسى دةلَيَ
  .1دةتةنة مليؤنيَك  1918 - 1917كوشكونى لةنيَوان سالَى 

ئةمة ةوو  يؤرو  يَرِوانينةكانى ماركسسةكةكان دةرةةارةى    :خويَنةرى ةةرِيَل
دةرةةارةى ناديةارى ةةتىةكى و     ،ةوةريةرى ةوونة دةرةارةى دروسك ،ةوونةوةر

 دةرةارةى رِاى ةةراننةر ةةوان ! 
لةمةةوال   ،دارم ئةوانةى كة  ائيَسكا لة ماركسةيلم  يَنةتةيىةكوون  ئيرت تيوا

 ضةونية  ،ماركسيلم لةتةلَ تي  ئايينيَيى ئامسانيدا ناتوجنيَ : يَنطةن و ةلانن
ةيَجطةة لةةو تيضةى  ةر      ،تةية و "ماددة"ةةاليةوة واية كة لةةوونةوةردا  ةندا 

 ةووة و تةر دة ييَنَ و لة نيَو ناضيَة و ئةو ئالَ و ئةم ماددةيةش تةر ،نيية
رةدا ةةدى دةكريَة لة ياساى مجوجوولَى ماددةوة ثةيةدا  ةتؤرِةى لةم ةوونةو

 نةك لة شكيَيى  رةوة !!  ،ةووة
وة  "و ةةةى زانايةةان و ةةةاوةرِ ةةةةخوا"ةةةوو لةةة ناميليةيةكةةدا ةةةةناوى  ةئةةةو

ةةؤ ثىةكطريى و    تةندَي لةة و ةةو رِاى كؤمةةلََي زانةا تةمةة جؤرةكامنةان تَينةا       
سةملاندنى ئةوةى كة ئةم ةوونةوةرة ثرِ لةياساى سةرسورِتيَنةرة لةخؤيةوة 

 ةيَكة ةوة تيَناة"ةووننة"لة  ىةةلَيو دةةيَة ةةديديَنةريَيى ةيبَ و ئةو ،نةةووة
   .خانةى ةوونةوة

توايةا جيدةان تةةرةووة و    _تةية دةلَيَن   (سينى)و سةةارةت ةةو و ةيةى دو 
 :و ةى ئةم زانايانة دةخةينة ثيَ  ضاو _دة ييَنَ  تةر

                                                           
 .  198 _ 186الثةرِة  /حقيقة الشيوعية( 1
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تةةورةى ئةنةدازيارةكان لةةةشةى  ويَذينةةوةى      _جؤرج توثرت ةلَونةةت   (1  
ةةلَطة تةردوونيةكان رِؤشةنيان  " :دةلَيَة "كاليي ؤريينا"ئةندازةدا لة زانيؤى 
 _كةواةوو ةيَ سةرة او نةةرِاوة  1 ،دانة لة ئالَ و تؤرِدايةكردؤ ةوة كة ئةم جي

  ."نيية _ئةزة  و ئةةةدى 
 "كالي ؤرِنييةا "لة دانىطاى  "فةلسةفة"مامؤسكاى  _ئوسيار ليوثرايرنرا  (2 

  :كةةارة ئامسانييةكان دووترميان تةلَدةترن :دا دةلَيَة
  .أ / تةرتةةوون و سةرة ايان نيية 
  .روسة كراون  /  ازةن و د 

 :يارييةةةوة تةةةردوو ترميانةكةةة لةةة ةيَةةذن  دةداو دةلَيَةةةئينجةةا لةةةرِووى زان
لةة رِووى زانيارييةةوة    -كة تةر ةةوون و سةةرة ايان نييةة     -ى يةكةم ترميان

  .ضونية ماددة لة ئالَ و تؤرِداية ،ةيَ ناوةرِؤكة ثووضةلَ و
يةكان لةة  روشةكي ى زانيارييةة س سةةرؤكى ةةشة   _ كاوثران جون كي النةد  "( 3 

ةةلَطةى كيمياويي و نا كيمياويي وا دةردةةرِن كةة   :دةلَيَة "دا "دولَة"زانيؤ 
ةةةلَيو كو ةوثرِ    ،سةرة اى ماددة تيَواش تيَةواش و لةسةةرخؤ ثةيةدا نةةةووة    

 ى تةية سةرة اكةى ديارى  ئيَسكا زانيارى دة وانيَ و دةسة ،دروسة ةووةو
  .2 "دروسة كراوةيَة كةواةوو جيدانى ماددى دةةيَ ،ةيات

ةةةةلَيَ كؤمةةؤنيلمى تةةةروةك دىى عةكيةةدةو ةريوةةةاوةرِة ةةتةةةموو ئةةايينيَيى    
  .دانانيَة "نيىكمان"تةرواي  دىى نيىكمانةو دان ةة  ،ئامسانى

                                                           
لةة   -زةيةةو ةةيَ سةةرة ا نييةة، كةةواةوو      ةيَ ئةوة  اى زانيارى مةنكيق لة ئالَوتؤرِداةةثيَ -( تةرضي  1

: )العءمل ماتري  ،  م جيدانةي   ازةيةو، ةيَ سةرة ا نيية. ئةمةي  كياسة مةنكيقييةكةيةئة -ئةجنامدا 
  فءلعءمل حءدث( .، وك  متري  حءدث 

    .جواد اخلءلص 28 _ 27املءجكسية والعءمل وال لس ة ل( 2
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ئةةى تةةىارةكانى    -كريَيار نيىكمانى نيية " :رِاثؤر يَيى كؤمؤنيلمى دةلَيَة 
  ."جيدان يةك ةطرن

ثيَويسةكى سةرشةانى    :دا تةو ى يةكية موحازةرةلةة  دا  1924سالَى  "سكالني" 
كؤمؤنيسكة لة تةموو دؤخيَيدا  يَ ةيؤشيَ دىى نيىكمان ثةةروةريي  ةةن  و   

  .1 "ةةر  ةسك
ضةونية ةةاليةةوة    ،تةولَ دةدات ةةؤ رِووخانةدنى ئةايني    "كؤمؤنيلمى" ،ةةلَيَ  

ني نةاتيَلَيَ  ئةاي  ،"ةةةتاكان "يينة ةؤ ثاراسةكنى رِةوشةة و    يةكى ثؤ ئايني كة
ى و يةيي و داويَن ثيس ئةوي  كة ةةرة ،ةجيَسةرةكييةكانيان ةيَك "ئاماجنة"

 !!يةةيَ رِةوشكي
. ةةا وا  .نييةة  لة رِاسكيدا ئاماجنيان  ةندا ئةمةية ئيرت ةةا خؤيىةيان ةلَةيَن وا     

ئةوثةةرِى   "يةةكيَكى سةؤظيةت  "سكاوة و لة ةداةنيَني كؤمؤنيلم دىى ئايني نةو
/  5/  19ى  "125"ىمةارة   "وةوت االحةرار  ".. ئةةوة ا  .ني تةيةة ئازاديي ئةاي 

ئةةةةوان وا  .دا ئةةةازادة "رِووس"ئايينةةةدارى لةةةة  :وى كةةةردةوة كةةةةآلةةةة 1959
جةا ةةؤ    ،م ةةدةيان ةةلَطة تةيةة ةةؤ سةةملاندنى ئةةم داوايةةمان      دةلَيَن!! ةة

   :منوونة
ى سةةةالَى  "30"ىمةةةارة  "122"دةسةةةكورى يةةةةكيَكى سةةةؤظيةت مةةةاددة  (1  
ن  ةاسةةى ئةةايني ةةةؤ منةةدا ،تةركةسةةيَك لةةة كو اخبانةكانةةدا" :دةلَةةيَ "1929"

  ."يا زيا ر دةكريَكة ةةندينةانةوة ،. سالَيَك.ةيات
 _تةةموو جةؤرة ئامؤىتارييةةكانى ئةايني     " :دةلَيَة "353"تةروةتا ماددة   

جةا   ،دةزتاكانةدا  ناةيَةة ةةاس ةيةريَن لةة  ةةواوى دام و      _ئيرت تةرضؤن ةيَةة  
  ."يا تةر  اينة ى ةن ،وةيا سؤشيالييسكى ةن ،ةن مريى

                                                           
 للشوجى .  238 - 200من ص  /ي( الدولة القءنونية والنظءم السيءسي االسالم1
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 "خرؤشةؤف "تيَةلى الى رِاسةكى    "كةرملني "يةان ثيةاوى دووةمةى    )مييو( (2  
 ،و"كةشةة تةةولَى دةدا مةن ةةنم ةةة "    زؤر  ،ةاوكيَيى دار اشم تةةةوو " :دةلَيَة

م مةةن كا يَةةك  ةةةة ،دا  ةةةواو ةيةةةم "ادخةةو"طوزارى تةةةموو ىيةةاح لةةة خلمةةة 
  .1 "...ةدةسة تيَنا  ةماشا دةكةم نا واح ةرِوام ةةخوا ةيبَةرِوانامةم ة

كةةةا يَ  -لةةةرضةةةاو ةةسةةةكى موسةةةلَمانان  _اد ( ماركسيسةةةكةكانى عيَةةةر3  
خةوا ةةة ةةزةييةة    "يةكيَييان لةَي رردايةة ئةةم رِةسةكةيان ةةؤ ةةةكار دةتَينةا        

كةيانةدا  م كةا يَ زانيةان ئةمةة لةتةةلَ رِيَنةازى ثار ة      ةة .فراوانةكةى دايثؤشيَ
 ةةةة  ةة اينةةةةت و _تةنةةةديَ كةةةةس ليَيةةةان دةسةةةلَةميَكةوة    ،ناتوجنيَةةةة و

ثةةةرِى ثلةةةى  تةلَسةةان ةرِيةةاريَيى نديَنيةةان دةركةةرد لةةةو  _سؤشياليسةةكةكان 
ضةونية  "اى  يَدا ةيَ دويان كردةوة كة ناةيَ رِسكةيةك ةيَ ناوى خوآلنديَنيداو ة

  ."ئةوان دان ةةخوادا نانيَن !!
 :و ةةلَطةنامةية ئةمةي  دةكى ئة

 أمر إداج  سرى ومه  للريءية 
  59 _ 417 _ن  _لعدد / س ا

   1959/ 3/ 11الكاريخ/
أحاد    لقد جأيناء يف اآلوناة األخا ة أن مكءتا، بعاض النقءباءت عناد ماءتنع        

أوماء   "تريمادة اهلل برهتاه الواساعة   "الرفءق عل  ص حءت اجلرائاد تاذكر علاة    
ءت الرجعية الت  ال تت ق مع تقءليد احلازب  شءك  يلك مع ع  االسءط  واخلراف

لذلك ناود ان نل ات نظارك  اىل هاذا جاجاني أن تكت اوا        ،و معتقداته كمء تعلمون
  .2 "جاجني له ولرفءقه العزا  والسلوان"عند كتءبة النع  جبملة 

 .سكرتءجية اللجنة املركزية
 .للحزب الشيوع  العراق 

 

                                                           
  . 1959 ى كانونى دووةمى سالَى2لة  1785ىمارة   ، لة املصوج( 1
  . 90هزمية الشيوعية ص ( 2
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  :خويَنةرى ةةرِيَل*  
لةسةر ئةم ةناغةية داى دةنيَن و لق  ،ن تةرضى  يؤريان تةيةماركسيسكةكا  

توايةةا ئةةةم زةوى و  ،لةسةةةرةناغةى ةةةيَ خةةوايي :وا ةةة ،و ثةةؤثى ليَدةكةنةةةوة
تةر لةخؤيةوة رِاوةسكاوة !! كةةواةوو   ،.. تكد لة خؤيةوة ةووة و.ئامسان و

 ،يةة فةلسةةفةيان لةسةةر ةةيَ خوداي    ،يةة خوداي سيسكمى ئاةووريان لةسةر ةةيَ 
دةى تةركةسةيَيي  ةةرِواى ةةة     ،شؤرِش و سياسة يان لةسةر ةيَ خودايي يةة 

  .كافر دةةيَة ىتةركاميَييان ةنيَة ثيَ
ت دلَةى تةموواليةةكمان رِؤشةن     ئاوا ة خةوازم لةة خةواى تةةورة و ةةدةسةة       

يةوة سةيرى تةةردون و ىيةان   امان ليَ ةيات لة سياسة ى ئيسالميةيا ةوة و و
  .و مرؤظةة ةيةين

 ."حوكم لة ئيسالمدا ىةناغةكان" :جا ةا ئيرت ةرِؤينة سةر ةاسةكةى خؤمان 
 

داخةةةوة مامؤسةةكا ةنةةةما فييةةرى و نةزةرييةةةكانى ةة :ةناغةةة كردارييةةةكان * 
جيَدةيَالوة و مةةرتي  فرسةة ى نةةدا كةة       سيسكمى حيمرِانى ئيسالمى ليَرةدا

ثرِؤىةى  (18)ىمارة ةاسة سةيرى ككيَنى  ةا ةؤ ئةو) ،ضاوى ثيَدا خبىيَنيَكةوة
   .( يىك ةيريَة

  :ئةمانةى خوارةوةن ترنطرتينى ةناغة كردارييةكان لة ئيسالمدا 
 

  "السلاة التشريعية"و ياسادانان  "شوورا"ةنةماى رِاويَذ  -1
  "السلاة التن ذية". ى  ثيادةكردن دةسة -2

  "السلاة القضءئية"  . ى داوةريي دةسة -3

  "لية الساة املء" . ى دارايي دةسة -4

  "السلاة املراقبة"  .يردن ى ضاوديَري دةسة -5
 

 :جا وا ثىة ةةخواى تةورة يةك لة دواى يةك دريَذةيان ثيَ دةدةين
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 1 (شوورا )رِاويَذ  :يةكةم
ئةوة ا خواى تةةورة   :داوة "شوورا"ى ثريؤز زؤر ترنطى ةة ةنةماى يئيسالم  

لةتةنةديَ كاروةةاردا   دةكةات كةة    ()ةيَ ثةيَ  و ثةةنا فةةرمان ةةة ثيَ ةمنةةر      
] وشاءوجه  يف االمار    :خةوا دةفةةرمويَ   . ةتنريو رِاويَذ ةة موسلَمانةكان ةيات

جةا كةة    ،رِاويَذيان ثةيَ ةيةة لةة كاروةةاردا     :وا ة 2[ اهللف يا عزمت فتوك  عل  
 .دلَة جيَطري ةوو لةسةر ةاريَك ئينجةا ثىةة ةةة خةوا ةنةسةكة و ثيةادةى ةيةة       

ى كةةردوة ةةةة سةةي ة يَيى نةثضةةرِاو ةةةؤ ئةةةو   "شةةوورا"خةةوا  ،لةمةةةي  زيةةا ر
اسااتجءبوا لااربه  والااذين ] :موسةةلَمانانةى ةةةةدةن  فةةةرمانى ئةةةوةوة دةضةةن 

شةووراو نويَةذو    3[قنءه  ين قاون أمره  شووجى بينه  وممء جزوأقءموا الصلوة و
  .ةةخة كردنى سامان نيىانةى ةرِوان

 :كانى ئةجنوومةنى رِاويَذكارة
ثيَةك   "حوكميَيى شةةرعى "ياسى ئيسالميدا لة كؤمةلَة دةسكوور لة رِىيَمى س 

العنةادات  "خوا ثةرسةكى و مامةلَةة و  ؤلَةة    "ئينجا ئةم حوكمانة لقى  ،تا ووة
مامةلَة و  ؤلَةة وةرتةر ن ياسةاى     ،يان ليَ ثةيدا دةةيَة "واملعامالت والعقوةات

  .تىكى و  اينة ى ةةتةموو جؤرةكانييةوة دةيان تريَكةوة 
 اك كة ئةم تةموو مانايانة و تةموو رِووةكانى ىيانى  -عييةكان حوكمة شةر 

تةنةديَييان كورئةانى ثةريؤز ةةة رِؤشةنى دانةى        -و كؤمةلَ و مريى دةتريَكةوة 
يةةان ئيجمةةاعى موسةةلَمانانى   ،()يةةان فةةةرموودةى ثيَ ةمنةةةر   ،ثيَةةدا نةةاون

   .ةوة دةرتيَنراوةة"ئيجكداد"يان حوكمةكةى لة رِيَطةى  ،لةسةرة

                                                           
رِايةةلَى لةاليةةن كؤمةلَةةوة ةةؤ     ةنيَوان كؤمةلَطةة و فةرمانةدةدا و، ةنضةينةى تويَ   ( ةناغةى ثةيوةنديية ل1

اوة ، وا ةة شةوورا كةة تةةر لةسةةر      ةؤ ئةم رِاويَذة تةةورة رين مةرجةة  )حاكم( و فةرماندةر، دادتةري  
 دالةت (( ى  يَدا لةثيَ  ضاو ةطرييَة . ةماناى )) ع

  . 160آل عمران / ( سوورة ى/ 2
 .  35الشوجى / ( 3
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ةةؤى   _موسةلَمانان   _ ى ئيجكدةادى ةةيبَ    يجكداد ئةتةر ضى ئةةوى دةسةة  ئ 
ئةجنوومةةنى رِاويَةذ    م ئةتةر لة كؤرِيَيةدا وةك كةؤرِى    ةة ،تةية ئةجنامى ةدات

ضةند موجكةتيديَك كؤةوونةوة ئةوا كاريان  ةندا ئةوةية كةة   (جملس الىورى)
 ،يادةكردنيةان وةردةتةرن و ئامادةيةان دةكةةن ةةؤ ث     "حوكمة شةةرعييةكان "

ئينجا ئةجنوومةنى رِاويَذ تةلَدةسيَ ةة ثيادةكردنيةان ةةةو شةيَوةيةى لةاليةةن     
ثيَىةةوا  "ئةمةي  دواى ئةةوةى كةة    . يَيرِاى كؤرِةكةوة ةرٍِِيارى لةسةر دراوة

جةةا كةةة ثيَىةةةوا ةريةةارى دا    .فةةةرمان ةةةة ثيادةكردنيةةان دةدات   "= ئيمةةام
االماار  وا الرسااول وأولااياهلل وأطيعااأطيعااوا ]...  :تةةةردةةيَ ئةةةوةثيادةةيريَ

  .1[  ..منك 
تا ة خوارةوة ثيَ ةمنةر  .(.مراأل وشءوجه  يفدةتيَرِنةوة كا يَ ئةم ئاية ة: )  
() م  ةةة  ،ةلانن خواو ثيَ ةمنةرةكةى ثيَويسكيان ةة رِاويَذ نيية" :فةرمووى

دةرووى خيَةةرى ةةةؤ  ،ئوممة ةكةةةم تةيةةة خةةواى تةةةورة ةةةةزةيي و سةةؤزى ةةةؤ
تةةر كةسةيَيي     ،جا تةركةسيَك رِاويَذ ةيات رِيَطة تةلَة ناكةات  ،ردوونة ةوةك

  ."ى خبةن  ووشى تريوترفة دةةنثىكطويَ
تةلَناوة وةك ئةةم   "شوورا"ؤرجار موسلَمانانى ةؤ ةنةماى ( زثيَ ةمنةر )  

   :فةرموودةية
 :وة فةرموويةةةة ى.. .2 ((خاااءب مااان اساااتخءجوال  ،مءنااادم مااان استشاااءج))  
مءتشاءوج قاوم قاال اال هادوا اىل     )) :وة فةرموويةة ى  .. .3 ((ستشءج مؤمنامل))

  .4 ((جشد أمره 

                                                           
 لة ثيَىةوة مانا كراوة .  ،59/ النسء (  1
حكا    ،611الصا حة:  صدج: السلسلة الضاعي ة، اجلاز  أو  الراو : أنس بن مءلك، احملدث: األلبءني، امل( 2

 .موضوع احملدث:
 .5128صححه األلبءني يف سنن أبي داوود، جق  احلديث:   ابوداود، جوا( 3
أثر مقاوع عن احلسن البصر  جهه اهلل، جوا  عنه ابن أباي شايبة والبخاءج  يف األدب امل ارد، وابان       (4

 املنذج ور ه ، وقوى إسنءد  احلءفظ يف ال تح.
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دةسةةةكةى زانايةةةاني  ةةةةيَ جيةةةاوازى لةةةةم نةخىةةةةوة رِؤيىةةةكوون ةؤيةةةة     
ثىةةة تةةويَ  "شةةوورا" تةةةر فةرمانةةدةو سةةةكردةيةك ةنةةةماى" :دةفةةةرموون

  .1خبات الدانى واجيب و ثيَويسكة 
 ،ياسايي ةيَةة  -يةك ةيَكة تؤرِةثانى ىيانةوة ثيَويسكيةاسيَك و  تةر كةواةوو  

 دةةيَ ةدريَة ةة ئةجنوومةنى رِاويَذ  ا لةة  _. تكد .سياسى ةيَة ،ئاةوورى ةيَة
دةةةيَ    :مةكةى ةؤ دةرةدةيَينَ وا ةة  كىيَر رِووناكى كورئان و فةرموودةكاندا حو

 ...  .لةسنوورى ئةم دووانة دةرنةضن
ديَ ثسثؤرِ ةدةسكةى زانايان و موجكةتيدةكان و تةنئةجنوومةنى رِاويَذ كة ل  

دةةا ووة نةةاةيَ رِايةةةك ةةةدات لةتةةةلَ  ةةةرازووى ئيسةةالميدا   لةةة ةةةرِيَ ةةةواردا ثيَي
لةةة كورئةةان و  "ئةندامةةةكان تةريةكةةةيان لةتةةةلَ ةةلَطةةةدا    ،نةةةتوجناو ةيَةةة 

و ةةةى خةةؤى    "...فةةةرمودةو ئيجمةةا  و كيةةاس ئيسك سةةان و مةوةةلَةحةو   
يةشى ئةجنومةن ة تةركات شكيَك تا ة ةةردةم ثيَىدةكات وا  ئارِاسكةى كؤرِ

رِاتؤرِينةوةدا ئةوي  حوكمى ةؤ دةردةتةييَنَ و دةكريَكةة ياسةاى    لة دةكريَ و 
 .دةولَةت
كةة لةتةةلَ    ، ى ئةجنوومةنى رِاويَذ ةة ئيجكداديَيى رِةواوة ةةسراوة دةسة

ةريةارىَ دةرةيةات كةة     كةواةوو نةاةيَ  ،يةكانى ئيسالمدا ةطوجنيَةياسا ةنةرِة ي
ة لةة ياسةاى خةوا    ئةتةةر واييةرد ئةةو    ،فةرمودةدا نةتوجنيَةء لةتةلَ كورئان 

ومان يتعاد حادود اهلل فقاد     دريَذى كةر دةدريَكةة كةلَةةم ]   دةرضووة و ةةدةسك
تةركةسيَك لة سنوورى خوا دةرضيَة ئةةوة سةكةمى لةة     :وا ة .2[  ظل  ن سه

 .!؟..3 .(  من الذين مءمل يأين به اهللم هل  شركء  شرعوا هلأ) .خؤى كردووة
 
 
 

                                                           
  / عبدالقءدج عود  .وضءعنء السيءسيةأاالسالم و( 1
  . 1/ ( الاالق 2
  . 21الشوجى / ( 3
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 :كارةكانى نويَنةرانى طةل
ةؤ دانانى دةسكةيةك ةة نويَنةرانى تةموو تةل كاريَيى ثيَويسكة لةئيسالمدا   

رموودة و رِةوشةكةكانى ثيَ ةمنةةر   ئةم مةةةسكة ئةتةر ضاويَك ةطيَةرِين ةةة فةة   
()  ة عان  با نظرية النيء)كؤمةلَدا ةة رِؤشنى ئةم  يؤرى نويَنةراية ى كردنة لة
ةننةة نويَنةةرى    "كؤمةةلَيَك "ةةرضاو ئةكةويَ. وا ة لة ئيسةالمدا رِةوايةة    (مةاأل

 تةموو تة  موسلَمانان.  
دا ئةةوي   "عةكةةة"لة ثةميانى  ()مةلَيَك تا نة خلمة ى ثيَ ةمنةر كؤ -1 

ةةةةر  دوازدة كةسةةكان تةلَنةةذيَرن ةةةؤم  ةةا ةةةن ةةدةسةةة    " :ثيَةةى فةةةرموون 
. ئينجةا  1 ".. ئةةواني  دوازدة كةسةيان ةةؤ تةلَنةذارد    .ى تةلةكةيان"كةفيل"

أناتم ع علٍا  قاومنكمب  صاء فايه   كمب ٍاال م كٍٍك ءلاةن         )) :ثيَي فةرموون ()ثيَ ةمنةر 
ئةةةى  _وا ةةة ئيَةةوة  2.((احلااواجَينين لنعيسناا  اباان  مااري ن وأٍنااء ك ياا   علٍاا  قٍااومي 

نةوة مني  ةةرثرسيارو ضاوديَرى كة اةةرثرسيارن ةةسةر تؤزة _كةفيلةكان 
  ؟ئةواني  و يان ةةلَيَ .رى تةلةكةممكا

ئةمة ماناى واية كة مرؤظ ةةؤى تةيةة كةسةيَك تةلَنةذيَريَ و ةييةا ةةنويَنةةر       
وةك ئةةوة كةة ثيَ ةمنةةر     ،كردنى كاروةةارى ىيةانى  ى خؤى ةؤ ثيةادة "ممو "
() َنةذارد و ئةةمي  ةةيَ    داواى ليَيردن و ئةواني  ئةو دوازدة كةسةيان تةل

   .ثيَ  و ثةنا فةرمووى ئيَوة كةفيل و نويَنةرى  ريةكة انن
رِاويَةةذى ةةةة تاوةلَةةةكانى كةةردو     ()ةةةةدر" دا ثيَ ةمنةةةر  "لةةة رِؤىى  -2 

ء ليساتنعل ن ماء عنادن    أش وا علير أي هء املسلنمونن . ومء يقولم يلنكٍ إلَّ )) :فةرمووى
تمعَر م بننء  فقءلن سنعدم بنم ممعءٍي كأنركٍ ،النرءس  يومئٍذ كءنوا جممهوجن ألنره  ،األنصءج 

، فوالَّاذ  بعوناٍك بااءحلَق لاو  استنعرضاتن بناء هاذا البحارن فخمضااتنه        ياء جساولن اللَّاهن   

                                                           
 (602/ ص 3/ البن سعد) ( الابقءت الكربى1
 ،150 اجلز  أو الصا حة:  ،فقه الس ة املصدج: ،األلبءني احملدث: ،عبداهلل بن أبي بكر بن حزم الراو :( 2

 .ضعيف حك  احملدث:
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  1.((رع بننء عل  برنكٍاةن اللَّاهن.  ....... ، فسن، خلمبضنء  معنكٍ، مءختلَّف منرء جج   واحد 
سةعدى كورِى  _دةرةكان ةوو مةةةسكى لة يارمة ي _رِن رِاى خؤ اح ةؤ دةرة

 ؟وا ديةارة مةةةسةكة لةة ئيَمةيةة ئةةى ثيَ ةمنةةرى خةوا        :او و ةى كتةسة  معءي
سةويَند   ،ةويَ ةييةة ئةى ثيَ ةمنةرى خوا ضةية د  :سةعد و ى ،فةرمووى ةةلَيَ

ةةو كةسةى  ؤى ةةتةد ناردووة ئةتةر  ؤ راخةيكةة ئةةم دةريةاوة و خةؤت     
 :فةةرمووى  ()ثيَ ةمنةةر   . ا ثياويَيمان ريَنيَة ،ةتةلَة ديَنيةرِؤيكة ناوى ل

  .ةةر ى خوا رِيَطة ةطرنة"ةةرةكةت"كةواةوو لةسةر 
و  "ممواا "ةدات كةةة دروسةةكة  ةةةندا مرؤظيَةةك ةةةيَ ةةةة ئةمةةةي  وا نيىةةان د  

كةة يةكيَيةة لةة ثيةاوة تةةورةكانى يارمةة ى        "سةةعد "جيَطرى كؤمةلَيَك وةك 
م ئةدةمةةةوة  مةةن لةةةةا ى ئةنوةةار وة " :كةةا يَ و ةةى ئةةةوة ةةةوو ،دةرةكةةان
. لةواليىةةةوة .ةةةيَ دةنةة  ةةةوو و كارةكةةةى ثةسةةةند كةةرد     ()ثيَ ةمنةةةر 

ةة اينةةةت ئةتةةةر سةةةرجنى وشةةةكةى  ،دةن  ةةةوون ليَةةىدةرةكان ةيَةةيارمة يةة
ثةرت دةرئةكةةويَ دانةانى     "جةل أ ةةةلَيَ، "ةدةين كة فةةرمووى   ()ثيَ ةمنةر 

ةندا كةسيَك لةجيا ى تةموو  ريةكةى ئةتةةر ثةسةةندى   ياساى نويَنةراية ى  
 ؤ لةةا ى ئةوان كسةة   ."الجتبنء عنه  ولنسمع آجا ه " :نةكرداية ئةى فةرموو

  .ةا خؤيان كسة ةيةن ،مةكة
ئاشةةة ةيا ةةةوة  "خةةةزرةج ئةةةوس و"ويسةةكى  ()كا يَةةك ثيَ ةمنةةةر  -3 

و سةةعدى كةورِى   ي معاء سةعدى كةورِى  "دا رِاويَذى ةة  "فانبن  راه"لةتةلَ 
كةةرد سةةةةارةت ةةةة مةسةةةلةكة لةةة سةةةر سةةيَ يةةةكى ةةةةروةوومى        "عنةةادة

  ."مةدينة"
رِاويَذ  ةندا ةةو دووانة ئةكات لة كا يَيدا ةةةروةومى   ()دةى كة ثيَ ةمنةر   

مةدينة لة تريفةانى تةةموويان دةردةضةيَة ئةمةة مانةاى وايةة دروسةكة  ةةندا         
   .تكةسيَك نويَنةراية ى  ريةيةك ةيا

                                                           
 ،مادة الت سا   ع املصادج:  ،أهد شاءكر  احملدث: -الراو : ،(14ص 2الابقءت الكربى / البن سعد)   (1

 .حك  احملدث: أشءج يف املقدمة إىل صحته 1/660اجلز  أو الص حة:
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 :ةسةمليَنىَ يش نويَنةرايةتى دئيجماع
و ثيَىةوا لةة رِووى  "خةلي ة"ى ثريؤزدا تةلَنذاردنى يي ئيسالمديارة لة ياسا  

رِيَطةةى ئةةو كةسةانةوة ئةةةيَة كةة       ةوةية، ئةمةةش لةة  ةة "ةةيعةت"ثةميان و 
ئةةتلى  "ةلَيَن يان ديَفيقدى ئيسالم ث ى كؤمةلَن كة ةةياساي "ممو "نويَنةرو 
 "تاوةلَةةكان "ئينجةا دواى ةةيعة ةكةة    " عةكةد = ئةجنوومةةنى رِاويَةذ   حةل و 

  .يان لةسةر ةةسة "ئيجما "
 ة )خوا ليَى رِازى ةيَةة( ة"عومةر"ترنطرتين ةةلَطة ةؤ ئةمة سةردةمى ئيمامى  

ةةةلَيو   ،ئةوةةوو دانى نةنا ةة تي  كةسيَيدا دواى خؤى ةيريَة ةة جةيَ نىةني  
ية دةسة نويَنةرةكانى خةةلَك كةة ئةجنوومةةنى    دا ،داية دةسة تةل و كؤمةلَ
 ،سةعد ،زوةةير ، ةدة ،عومسان ،عة "ئيمامى  :رِاويَذى ئةو كا ة ةوون وةك

ئةوةيىةةةمان لةةةةةري نةضةةةيَة كةةةة ئةمانةةةة لةةةة ثيةةةاوة       ."عةةةةةدولرةمحان
وا ةة ئةةةيَة كاروةةار ةةة دةسةة ئةةتلى        .تةلَيةو ووةكانى تاوةلَةةكان ةةوون  

نةدا ئةوانةةى ثةسةةند     ؤن عومةر لة نةاو تةةموو تاوة  وةك ض ،خؤيةوة ةدريَة
  .1ئاشيراية ئةمة ةةلَطةيةكى رِوونة ةؤ دان نان ةة  يؤرى نويَنةراية يدا  .كرد

لةةة ككيَنةةى  "مةةاوةردى"دا و"الابقااءت الكااربى"سةةةعد لةةة ككيَنةةى   ئةةين
ة كا يَك ئةجنوومةنى رِاويَذةك :ئةفةرموون (12)دا الثةرِة "االحكءم السلاءنية"

كاروةار ةةان ةدةنةةة دةسةةة سةةيَ     :فةةةرمووى (عةةةةدولرةمحانكؤةوونةةةوة )
 "زوةةةير "ئينجةا   ،وا ة رِا ان كؤةيةونةوة و ةيسةثيَرن ةةة سةيانكان   "كةسكان 

 ى ةدةة ئيمةامى عومسةانى كةرد ةةة نويَنةةر        "وةكيةل "ئيمامى عة  كرد ةة 
ئينجةةا ئةةةو سةةيَ كةسةةةي     ،تةلَنةةذارد عةةةةدولرةمحانىسةةةعدي   ،خةةؤى

                                                           
ةووة، ضونية ئةوة ا لة اليةكةوة  ثءبت ()تةلَنذاردنى ئةمري )مافيَيى رِةواى كؤمةلَةو ةة كردارى ثيَ ةمنةر ( 1

ةنا لةة جيَطةةى خؤيةدا،    )ثيَىةوا(يي ثيَويسة كردووة، لة اليةكى  ريىةوة كا يَك كؤضى كرد تةي  كةسةيَيى دانة   
ةةلَيو تيَىكيةوة، ئةمة ماناى ئةوةية كة تةلَنذاردنى ثيَىةواو سةرؤك مةافى تةلةة، ئةةوةةوو دواى كةؤض كردنةى      

  ئةوي ، تاوةلَةكانى )ئيجما ( يان ةةسة ةؤ )وياليةت(ى ئةةوةةكر )خوا ليَى رِازى ةيَة(.
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ن فةرمووى: ئةم ئيىةة ئةسةثيَرن ةةةمن    امحةلروةدةع .نةوةيةكيان كردوةوكؤ
 ؟سويَند ةةةخوا تةةرتيل ضةاو نةانوكيَنم لةة ضةاككان       _وا من ليَى دةرضووم  _

 :دا كؤةةووةوة و ثيَةى وت   " ةعة "ئينجا ةة ةندا لةتةلَ ئيمةامى   ،و يان ةةلَيَ
لةتةلَ ثيَ ةمنةةردا  ضونية خلماية ية  ، ؤية سويَند ةة خوا ئةم كارة شايةنى

وة ئةتةةر  ةؤ ةنةى ةةة جةيَ نىةني        ،وة زؤر لة كؤنةةوة ةةرِوات تيَنةاوة    ،تةية
ية    "عومسةان "خةؤ ئةتةةر    ،سويَند ةة خوا ةة دادتةريانةة رِةفكةار ئةكةةية   

 ةؤ و ةةى وةرئةةترية و فةةرمان ةةةردارى ئةكةةية و ةى         "خةلي ة"ةيريَ ةة 
و يىةى   "عةة  "وة و ضةى وت ةةة   ةة ةندا لةتةلَ عومسانيىدا كؤةووية .ةةلَيَ
 ،. ةؤ تةرضةى داةنيَيةة مةن ةةةتويَة ئةكةةم      "ةةلَيَ  :عومسانى فةرمووى ،ةةو

ئةوي  دةسكى تيَنةا و   ،عومسان دةسكة ةيَنة :فةرمووى (عندالرمحن)ئينجا 
لةتةلَ ةةسة و، خةلَيةكةي  ضةاويان لةةو كةردوو     "ةةيعة ى"عة  ثةميان و 

  ."ةةيعة يان ثيَيرد
ئةجنوومةةةنى رِاويَذةكةةة دواى ئةةةوةى كةةة شةةةش  " :ةفةةةرموويَى دمةةاوةرد  

ئيرت  "عة  و عومسان"ةوون ةة سيَ ئينجا دواى ئةوة ةوونةوة ةة دوو  ،ةوون
  .رِؤيىة  ا خةلَيةكة ئاتادار ةيات ةة ةاسةكة (عندالرمحن)
 "ئةةمري "ةةلَيَ ئةم شةش كةسة كة نويَنةرى كؤمةةلَ ةةوون ةةؤ تةلَنةذاردنى       

 ام تا ةوة سةر يةك كةسيان و ئةوانى  ريان كارةكةيان ةةئةوسثارد سةرئةجن
 :ار ئةمانة ةوونجمئةجنوومةنى شوراكة ةؤ يةكة 

ةةؤ دؤخةى دووةم    ،"عنةدالرمحن  ،سةةعد  ،زوةةةير  ، ةدةة  ،عومسةان  ،عة " 
ئةةم سةيانة ةةوون ةةة      "عومسةان  ،عةة   ،عنةدالرمحن "تا نةوة سةةر ئةمانةة   
 "عةة  و عومسةان  "ئينجةا   ،ةؤيةان  "ئةةمري "نةذاردنى  نويَنةرى كؤمةلَ ةةؤ تةلَ 

يةةان تةلَنةةذارد  ةةا ئةةةوي  سةرةةسةةة ةيَةةة ةةةؤ تةلَنةةذاردنى      "عنةةدالرمحن"
  .ئيمامى عومسانى تةلَنذارد "عندالرمحن"دواى ئةوة  ."ئةمري"
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ةا ئةوةي  خبةينة ثيَ  ضاو كة ةةتي  شيَوةيةك رِةخنة نةتريا لةةو شةةش    
تةةةةروةك ةةةةؤ تةلَنةةةذاردنى سةةةيَ   ،ن تاوةلَةكانةةةةوةتةلَنذيَرراوانةةةة لةةةة اليةةةة

لة كؤ اييىدا ةؤ  ةندا كةسةكة تي  كةسيَك دوو  ،كةسةكةي  رِةخنة نةتريرا
لةسةةر ئةةوةى كةة     "ئيجمةا  "كةةواةوو ئةةم كةارة ةةوو ةةة       ،دلَى ثيَىان نةدا

 ."تةلَنذيَريَ"دروسكة نويَنةر ةؤ تةل 
 ،نةةيَة كار ةؤ خؤيان ةيةن ةئةو ئةجنوومةنةي  كة ةةميارة تةلَدةسو و" 

 .* 1و  جيَطرى كؤمةلَن "وةكيل"ةكةن ةةلَيو تةرضى د
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
 . 177سالمية ص ( د. حممد ضيء  الدين الريس / النظريءت السيءسية اال1
عةةةدولرةمحان  "ةزانني، سيَ رِؤى دانراوة ةؤ رِاويَةذكردن ةةة خةةلَيى و    ليَرةدا سةرجنيَك ةة ثيَويسة د *

)عةة ( و كةيَ دةنة  ةةة      رِاوَيذى ةةة تةةموو خةةلَيى كةرد، ئايةا كةَي دةنة  ةةة         ")رةزاى خواى ليَ ةىَ(
يَ: عةةةدولرةمحان ثرسةى ةةة    ةلَة ( دا د7/146: )البداياة والنهءياة  لةة  "ث  ةدات !"ئين كة)عومسان( د

( و ئةنوارو موتةاجرين  تةموو كةسيَك كرد لة فةرماندةى سوثاو كارمةندانى حيومة ى ثيَ ةمنةر )
لةة   ةكةرد كةة  ا ةوون، ثرسى ةةو مندا نةش دةكرد كةلةثةردةد ةنانةت ثرسى ةةو كضة تةجنانةش د و

 محن رِاى ئةةو رِيَنةوارو سةوارانةش   عنةدالر ".. "ةداةوون، تةةموو دةنطيةان ةةؤ عومسةان د     حوجرةكاندا
رِايةان ةةؤ    ةتا نةة مةدينةة، تةةموو   انراةةوو ةةؤ رِاويَةذكردن ةةخةةلَك د    وةردةتريَة لةو سيَ رِؤىةدا كةة د 

 (تيَروانينى ثرؤذةى تيشك..)"ةدااد( نةةيَ كة رِايان ةؤ )عة ( دةدا  ةنيا )عةمار( و )ميقدعومسان د
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 "فةرزة كيفاييةكان بناغةن بؤ بريؤكةى نويَنةرايةتى"
فةرزة كي اييةكاني  ةةلَطةيةكى  رن ةؤ دروسة ةةوونى نويَنةرايةة ى    ،ةةلَيَ  

انى تةموو كؤمةةلَ  سةر شئةو شكانةى كة ثيَويسو لة :وا ة ،لةجيا ى كؤمةلَ
ئَ لةة  سة م ئةتةةر  ةةندا كةسةيَك ثيَةى تة     ةةة  ،و كؤمةلَةكةداةييةن لة ناوضة

ضةونية نةاتوجنيَ    ،ةكةويَ و  اواننار ناةن الى خواى خؤيةان كؤلَى تةموويان د
تةموو كؤمةلَةكة خةرييى  ةندا ئيىيَ ةن وة دةسة لة ثيَويسكى يةةكانى  ةر   

  .تةلَنطرن
وة تةموويىةى ناتوجنيَةة    ،"ئةمري"كؤمةلَ نا وانن ةن ةة  ئاشيراية تةموو  

فةةرزى  "ت  كةواةوو دانانى جيَطر ةؤ ةةةرِيَوةةردنى كاروةةارى و   ،ةؤ ئةو ئيىة
تةلَئةسةةيَ ةةةة   _وةك وةكيلةةى كؤمةلَةكةةة   _ ةةةندا كةسةةيَك   .يةةة "كي ايةةة

  .تةل ثيَويسكى ثيَيان تةية ىثيادةكردنى ئةو كارانة
يَى ياساى ئيسالم كؤمةلَى موسةلَمانان تةةرتيل لةسةةر    ةيَجطة لةمةي  ةةث

ئيجمةةاعى "وا ةةة كةةة  يةةؤرى نويَنةرايةةة ى ةةةة   : ةةاوان و تةةومرِاى كؤناةنةةةوة 
رازوى ةمانةةاى رِاسةةكيَكى و ثةسةةةند ةوونيةةة ى لةةة  ةة  ،سةةةمليَنراوة "ئوممةةةت
جتتمااع علاا   ال ن أماايإ)) :ةفةةةرموويَد ()ضةةونية ثيَ ةمنةةةر  ،ئيسةةالمدا

  .ناةنةوة ى كؤيطومان تة  من لةسةر تومرِاةيَ :وا ة ،1 ((ضاللة
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
. ولكان وجد بساند وجواياة أخارى يف     3950لبءني بهذا الل ظ ضعيف جدا. بارق :  سنن النسءئي/ وقءل األ( 1

..( صااححه االلبااءني يف الساانن إن اهلل ال جيمااع أمااي أو قااءل أمااة حممااد علاا  ضاااللة  ساانن الرتمااذ : )
 2167الرتمذ :
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 ؟...ةبيَ بة نويَنةرى كؤمةلَكيَ د
كةى زانايةان تةةليَ ناويةان لةيَ     ةؤ ئةو كةسانةى دةةن ةة نويَنةرى تةل دةس  

 .. .ناون تةليَ مةرجيىيان ةؤ داناون و ةؤ ديارى كردوون
و سةيَ مةرجيىةى ةةؤ     "و عةكةد ئةتلى حةةلل  " :ةلَيَةثيَيان د  "ماوةردى"  

  :داناون
  ..ئةةيَ دادتةر ةيَة -1 
ةى ةنيَةة كةة ةكوانيَةة ئةةو كةسةةى ثةيَ       انة يئةةيَ شارةزايي ئةةو زانياري  -2 

 .و ثيَىةواية ى ةيَة "ئيمامةت"ةدؤزيَكةوة كة شايةنى 
ةيَةة ةةؤ    ةت ةيَة  ا ةكوانيَة ئةو كةسةى كة شايةن  ةر مخاوةن رِاو حيي -3 

ىيةرو وريةا و  يَطةيىةكوو و خةاوةن حييمةةت       :وا ةة  . ى تةلَيَنذيَريَثيَىةواية
  .ةيَة

  ."ئةتلى ئيجكداد" :ةلَيَةثيَيان د "ةةغدادى" 
اويَةةذكردن سةةىَ رِؤى دانةةرا ةةةؤ ر ،ةزانةةني)*( ليَةةرةدا سةةةرجنيَك ةةثيَويسةةة د  

 "ئةتلى حةلل و عةكةد "ي  ماناى  " ةفسريى ئةملةنار"ةةخةلَيى و خاوةنى 
دةسةكةى   "أولةوا المةر  "ت  خاوةن دةسة" :ةفةرموويَرت دةكات و دؤشنةة رِ

 رمانةدةكان و ةةكةان و ف "ئةةمري "كةة ئةةواني  ةةريكني لةة      ()حةلل و عةكةدن 
زاناكان و ئةفسةةرةكان و ئةوانةةى  ةري  كةة خةلَيةكةة لةة كةا ى  ةنطانةة و         

  .1 "ةكةنرِايان ثيَ د ثيَويسكى دا ثرس و
ةةةةم  "ئةةةتلى حةةةلل و عةكةةد" (رِازى ةيَةةة خةةواى لةةيَ)ئيمةةامى نةةةوةوي    

ئةةتلى حةةلل و عةكةد دةسةكةى زانايةان و       :ةلَيَةد و شيَوةية ثيَناسة دةكات
 . 2 "نةن كة دةسة ةدات ةؤ كؤةوونةوةيان سةرؤكةكان و ئةو ثياوة ماكو

                                                           
اهلل  أطيعاوا  مناوا يهءلاذين آ أ : )) ياء  ديةارة ئةمةة  ةفسةريى ئايةة ى     ( ، 181ص 5) املنءج( )   تفسري( 1

 .هنك  ...((ااالمر م واطيعوا الرسول وأولي
 .( املنهء  للنوو 2
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 (خةةواى لةةيَ رِازى ةيَةةة  ) "ميييةةةة  ئةةين"مامؤسةةكاى زيةةرةك و وريةةاي     
خاوةن " :ةلَيَةدةكات و د "أولو االمر"ةاس لة كة ك كا يَ  ةكاتثيَناسةيان د

 دارو  لةمةيىةدا دةسةة   ،ةدةن ةة خةةلَك كردارو فرمان ئةو كةسانةن فرمان د
.. كةةواةوو خةاوةن فرمانةة    .ةكةةون ةةةر د  "المةكة "زانا و ئةتلى  ودار دةسة

.. ئينجةا ثاشةا و تةةر    .يان و فةرماندةكانازان : اكمن ةكان دووة"مرأولوا األ"
 .1 "ةكةونيى  رى تةلَيةو ةي  لةمةدا ةةر دثياويَ

ةةيَةةة ةةةؤ كةسةةيَك د "حةةةلل و عةكةةد"رِاويَةةذو  :ةلَيَةةةنةةى خةلةةدوني  دئين 
.. ئةو كةسةةى كةة   .كردن و نةكردنى ةنيَة  ى كردنةوة و تريَدانى كار دةسة

ا ةة سةةرو ثاريَلتةارى    ة و نةيىةكوانيَ كاروةةارى خةؤى ةن   تيَلى ئةةوةى نةةةيَ  
ئةةةةوة ئةةةةو كةسةةةة ض  ،يةةةةوةو ةةةةاري  ةيَةةةة ةةسةةةةر خةلَيي ةيةةةات خةةةؤى

  .! ؟يةكى ةة ئةجنوومةنى رِاويَذةوة تةيةثةيوةندي
. سا مةتةةر ثةرس ورِاى   .ديارة ئةوة ثرس و رِا و  ةكنريو رِاويَذى ةيَ سوودة 

 "فكةةوا"و  "يةكانحوكمةةة شةةةرعي"ئةوةنةةدةى ثةةيَ ةيريَةةة ةةةؤ دةرتيَنةةانى   
  .2 "يةوة تي  رِؤلَيَك ناةينيَةسياسي ئيرت لة رِووى .ليَوةرتر نى

اةيَة ئةجنوومةنى رِاويَذ ئةو زانا و سةرؤكانةن ئةو مةرجانةيان  يَةد  :ةةكور ى 
ديارة تةموو كةسةيَك ئةةو مةرجانةةى  يَةدا ناية ةة       .ةاسى كردن كة ماوةردي

ةؤيةة "كؤمةةلَ" كاروةةارى خةؤى دةسةثيَريَ ثيَيةان و        ،جيَ و ناةيَكة زاناو دانا
  .نيات ةة نويَنةرى خؤيانةياد
 
 
 
 

                                                           
 ابن تيمية . 102ص  /( احلسبة يف االسالم1
 . 224: املقدمة ص دونلابن خ (2
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 ؟..ةطاتة ئةجنوومةنى رِاويَذنويَنةرى كؤمةلَ ضؤن د
ى كةؤرِى  ئايةا ئةندامةةكان   :ةلَيَةة ثرسيارة خؤى ديَنيَكة ةةردةم و د ةةلَيَ ئةم 

وةيةا   ؟.؟ ئايةا ةةة خلمة ةة   .ةتةنة ثلةى جيَطرية ىئةجنوومةنى رِاويَذ ضؤن د
  ؟.ؤنةيان ضؤن و ض ؟و خوا ناسينة " ةكوا"ةة
يَةذووى ثيَىةووى ئيسةالمدا    تةركةسيَك ضاويَ ةطيَرِيَ ةة م :ةلَيَنيمدا د لة وة 

 ناسةراو و  -ئةةتلى حةةلل و عةكةد     -ةكةويَ كة ئةجنوومةنى رِاويَذ ةؤى دةرد
 ،. خةلَيةكة تا ووضةؤى كةردوون  .ديارى ةوون و ةة ثةجنة ئاماىةيان ةؤ كراوة

كةردةوةى ثةاكى خؤيةان و  ةةكواو      ئةةجنام  . سةةر .داواى فة وايان ليَيةردوون 
دا يةةان و خلمةةة يان لةتةةةلَ ثيَ ةمنةةةردادتةةةريي و رِاسةةكيان و تةةةولَ و جيداد

()   و خؤشةويسكى موسلَمانةكان ةؤيان و مكمانةيان ثيَيان و رِةزامةنةدييان
ئةمانةةة تةةموو ةةةةرزى دةكردنةةوة ةةةؤ ئةةو جيَطةةةو رِيَطةيةة كةةة ثيَةةى      ،ليَيةان 

  .رِاويَذ ئةجنوومةنى  :ةلَيَند
ةسن و ئةةةيَ  ةرانة ثيَى تةلَدو ثةميانةى ئةو نويَن "عةكد"ئينجا ةا ةلانني ئةو 

يىةيَك ئةةكريَ و   وا ةة تةةر ئ   ؟ةة ةةلَطةى رِاسكى و رِةوانةى كارةكةةيان ضةيية   
ةةةةيَ لةاليةةةن خةةاوةن كةةارةوة مؤلَةةةت ةةةدريَ و   ئَ دةسةةكةسةةيَك ثيَةةى تةلَد

 "وةكالة ةة "ئيىى ئةجنوومةنة  ةا ئةمدةى ئاي ،رِةزامةندى خبريَكة ثيَ  ضاو
ضةونية ئاشةيراية    ؟وة ئةتةر وةكالة ة ئةةيَ ض جةؤرة وةكالةة يَك ةيَةة    ؟يان

  :وةكالة ان دوو جؤرة
   ."الصراحة"رِاسكةوخؤ  وا/ وةكالة ى رِاشياوانة 
  ."ضمنية"وخؤ  / وةكالة ى نارِاسكة 
ئةةةو دوو  _دا كةةة ثةسةةةند ةيَةةة لةةة فيقدةةى ئيسةةالمي   _كةةةواةوو وةكالةةةت  

ةيةةةين ةؤمةةان  "خيالفةةةى رِاشةةيدين". ئةتةةةر سةةةيرى سةةةردةمى .جؤرةيةةة
ى كاروةةارى  يردنكانةة ةةؤ جيَنةةجيَ   انى ئةةو كؤمةلَةة ثا  كسة دةردةكةويَ كة تة
  .ةووة "ضمنييوةكالة ى نارِاسكةوخؤ = "ى موسلَمانان ةة شيَوة
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انان ثةرت  لَمضونية موس ،مة وةكالة ى نارِاسكةوخؤ ةةس ةووةةؤ ئةو سةردة  
وة تةةي  كةةات ئةتةةةر  ،دادتةةةرو رِاسةةة  ةةر ةةةوون لةةة خةةةلَيى ئةةةم سةةةردةمة

  .كانى نويَنةراية يان  يَدا نةةيَة تةرتيل خؤيان ناتيَننة ثيَىةوة"وي ة ة"
ئايةا وةكالةة ى    ؟ةةةذيَرن سةكا ضةؤن ئةجنوومةةنى رِاويَةذ تةلَد    كةواةوو ئةى ئيَ 

يةةا ئةةةةيَ ةةةة  ؟كانى ئيسةةالموخؤ ةةسةةة وةك سةةةردةمى جةةيَ نىةةينةنارِاسةةكة
  ؟.رِاشياوانة ةيَة وةكالة ى رِاسكةوخؤو

ئةتةر سةةرجنيَك لةة ياسةاى ئيسةالم ةةدرَي كةة ضةؤن تةةموو تؤشةةو           ،ةةلَيَ 
ةكةةويَ زؤر ةةة رِؤشةنى كةة لةة ئيسةالمدا       د دةر ،كوىةنيَيى ىيةانى تر ؤ ةةوة  
 ،ومةنةيةة ضةونية كاروةةار نةارِوات ةةيَ ئةةو ئةجنو      ،ياساى تةلَنذاردني  تةيةة 

كةةواةوو ياسةاى    ،و واجنةة تةرشكيَيي  كاروةارى لةسةر ةرِواةةرِيَوة ثيَويسكة
ئيسةالمدا   "رِؤحةى "م ةةةو شةيَوةية كةة لةتةةلَ      ةةة  ،تةلَنذاردني  ثيَويسةكة 

ة لةة دةسةة ةةرِين و ثةرِو     دوور ةيَة  :ةةيَةة كةة  ئةوي  ةةم جؤرة د ،ةطوجنيَة
نطةةةكان وةك ئةةةمرِؤى رِة و ضةةاو ةةةةس و كةةرِين و فرؤشةةكنى دةنةة  وثاتةنةةدة

لةةة  -مةرجةةةى كةةة مةرجةةةكانى تةلَنةةذاردن   !!، وة ةةةةوسةةةدةى ةيسةةكةم
وا ةة نويَنةةرةكان ئةةو كةسةانة ةةن لةة        ،لة نويَنةرةكاندا ةيَنةجيَ -ئيسالمدا 

ئينجةةا ةةةا ئةوةيىةةمان لةةة ةةةري نةضةةيَة كةةة ئيَسةةكا     ،ئيسةةالمدا ثةسةةةند ةةةن 
ئةةةو "ةةةةيَ ةةةة رِاسةةكةوخؤ  د ةةةةلَيو ،يةةةةةةةس ني "سةةكةوخؤاِوةكالةةة ى نار"

ئةةم   "ثةسةندكردنى"ضونية ،ئةجنوومةنة ةيريَن ةة نويَنةر لةاليةن كؤمةلَةوة
ةكا ةةوة ةةؤ تةةل و    اسةكةوخؤيانة دةرتايةةكى ناتةةموار د   جؤرة وةكالة ة نارِ

ضونية  ،"ةىيَوى" وةوسةر ةييَىيَ ةؤ ئاشو "زؤر جار"ةة شيَوةيةك  ،كؤمةلَ
تةةةولَ دةدا و خةةؤى   _نةةةةيَة  _ى  يَةةدا مةرجيىةةةةةا  _تةةةموو كةسةةيَك  

طةةى ئةةوةوة   ةكات ةة نويَنةرى تةةل ةةة ةةلَ  خؤى دو دةتةيةنيَكة ئةو رِيَطةية
  .1 "و نارِاسكةوخؤية "ضمنيي"يةكةى  كةتوايا نويَنةراية ي
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 :ةنريَتنةرانى كؤمةلَ ثاسةوانيان بؤ دا دنويَ
ةنى رِاويذ مافيةان تةيةة   كؤرِى ئةجنوم اي نويَنةرةكان، ئةتلى حةلل و عةكد،  

لةرِىيَمى سياسى ئيسالمدا ثاسةةوانيان ةيةرىَ و ضةاوديَرييان ةيةةن لةدةسةة      
لةواليىةةةوة  ،ةةةؤ ئةةةوةى دةسةةة دريَةةذييان ةةةؤ نةكةةةن  ،ناثةةاك و ثيةةاوخراث

ثيَيى كارةكةيان ئةةجنام ةةدةن ةةيَ ئةةوةى  ةرس و ةيميةان        وةىكوانن ةةرِيَي
  .لةتي  كةسيَك ةيبَ
خوا ليَةى رِازى  ثيَىةوا عومةر ) :ئةلَيَة "(الابقءت الكربى"خاوةنى ككيَنى 

 :فةرمووى"دة و طهالى ئةةوو  ناردى ةؤ _ةة ضةند كا يَك ثيَ  مردنى (ةيَة
يةةكانة تةلَنةذيَرة ةةؤ ضةاوديَرى كردنةى       "ئةنوةارى "ثةجنا كةس لةة خلمةة   

  .1 "...ئةجنوومةنى رِاويَذ
ا ثةةجنا  كسة نةجيَ تةدةسةك  _ خواى ليَ رِازى ةيَةة  _ي  دة( طه)ئةةوو 

ةةة   دنةي كةسى تةلَنةذارد و لةةدةرتاى ئةجنوومةةنى رِاويَةذدا وةسةكاندنى و كر     
ةةةؤ  "رِةمحانعةةةةدول". كةةا يَ ئةةةوان كارةكةةةيان سةةثارد ةةةة    .ثاسةةةوانيان

خؤى و ثةجنا كةسةكة تا نةة   (دةطه) ئةوةةوو ،تةلَنذاردنى سةرؤكى كؤمةلَ
ةةجيَيان نةتيَىة  ةا ثةةميانيان ةةسةة و     ،(ةةر دةرتاى مالَى )عندولرِةمحان

كةواةوو ثيَويسكة  _خوا ليَى رِازى ةيَة  _ةةيعة يان كرد ةة ئيمامى عومسان 
مةةةنى رِاويَةةذ ثاسةةةوان و   كةةة ئةجنوو _ةةةؤ ئةةةمرِؤ زيةةا ر لةةةو سةةةردةمة     _

  .يةريان ةؤ داةنريَضاوديَري
يَطاية ةةدةن و  ثيَم خؤشة تةردووكمان سةرجنيَيى ئةم ج :خويَنةرى ةةرِيَل

رمانى دا ة..  ةماشةةا ةيةةةين ضةةؤن ثيَىةةةوا عومةةةر فةة.ةرييَيةةى لةةيَ ةيةينةةةوة
 ا  يَ ةطةةين كةة موسةلَمان ئةةةيَ دوور      ،كؤمةلَيَك لة ياران ةيريَن ةة ثاسةوان

  .تؤ ةةكارةديَنيَة ةؤ مانةوةى خؤى ،وريا ةيَة ،ةني ةيَة

                                                           
 (. 61ص 3ابن سعد / الابقءت الكربى ) ( 1
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 ()يَييان ثيَ ةمنةر شةو :فةرمووى "عائيىة "خوا ليَى رِازى ةيَةخا وو 
 :فةةرمووى  -ةةتةةر تؤيةكةةوة ةةوو   - ،نةخةوت و مايةوة  ا شةويَيى درةن 

. قءلت و ععنء صاوتن الَساالل    ،ءحلهء من أصحءبي حيرسمين الليلةٍليتن ججلهء ص))
باي وقاءَص: ياء جساولن اهللن! جئاتم      قءل سعدم بنم أ ؟من هذا فقءل جسولم اهللن 

 :وا ةة  1.((حتا   عاتم راياٍاه    ءم جساولم اهللن  : فنا أحرسمك. قءلات عءئشاةمب  
.. .ةكةردم اك لة تاوةلَةةكاح دةتةات ثاسةةوانى د   خؤزتة ئةم شةو ثياويَيى ض

لةاليةةةن  ؟كيَيةةة :فةةةرمووى ()ثيَ ةمنةةةر  ،ككةوثرِ دةنطةةى ضةةةكمان ةيسةةة 
سةةعدم ةةؤ ئةةوة تةا ووم      :ئةةى ثيَ ةمنةةرى خةوا    :م درايةوة سةعدةوة وة

 ،نوسةة  (ةة دلَنيايي ثالَى دايةةوة و ) ()ينجا ثيَ ةمنةر ئ ،ثاسةوانية ةيةم
وة تويَمان لة ثرخةيةوة  (ةيثاريَليَثىة سوور ةوو كة خوا دتةرضةندة زؤر )

 "ضةةك "ئةمة ماناى واية ةؤ موسلَمان ثيَويسكة ثاسةوانى خؤى ةيات ةة  .ةوو
  .و تةرشكيَيى  ر ةة كةلَيى ئةو سةردةمة ةيَة

 (موسلَمان ناويَريَ نلييى ضةةك ةيةويَكةةوة   -ةداخةوة زؤر ة -ةرضةندة *)ت 
جيَطةةى تالَكةةى   ةوية ئةو كسةية  دوا ر وة ("ئةم كسةية كسةى تةشكاكانة"

جارِى ةؤ دةكيَىن  -منانى خودا خيَرا ةة فييةى دوى -. ( يىكو ةى )خةلَك 
ثاسةةوانى كةةى    ؟موسلَمان ئةتةر موسلَمان ةيَةة ضةةكى ةةؤ ضةيية     :ةلَيَنو د
 !.  ؟يَةود
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 ؟.ةبيَةجنووومةنى رِاويَذ بة ضةند جؤر دثيَكهيَنانى ئ
لة ميَذووى ئيسالميدا شيَوةيةكى  اينة ى ديارى نةكراوة ةةؤ رِاويَةذكردن ةةة      

 :ةةلَيو ضةندةتا جؤرى تةةووة وةك ،خةلَيى
خةندةد = ".. ئةمةي  لة جةنطى .ثرس و رِا ةة ثيَىةوايانى كؤمةلَ :يةكةم 

ثةةرس و رِاى كةةرد ةةةة    ()ئةةةوةةوو ثيَ ةمنيةةةر   .ةردةكةةةويَةدا د "ضةةالَ
كةةة تةةةورةو سةةةركردةى  "و سةةةعدى كةةورِى عوةةةادة معااءيسةةةعدى كةةورِى "
ثرس و رِاو رِاويَةذى ثةيَ كةردن ةةؤ      ()ثيَ ةمنةر  ،ةوون "ئةوس وخةزرةج"

سةةر سةيَ يةةكى ةةةروةوومى     دا لة"فةان طاه ةةنى غة"رِيَييةو ن لةتةلَ  ريةى 
لةةةرامنةةةةر ئةةةةوةوة كةةةة ةطةرِيَنةةةةوة و نةيةنةةةة سةةةةر    "ةمةدينةةة"شةةةارى 

   .موسلَمانةكان و شةرِيان ثيَ نةفرؤشن
وةيةا جةةنطيان    ،ةةروةوومةكة ةدةن ،ثرسى ثيَيردن كة ئايا ضى ةيةن ةاشة 

ئةمةةة مانةةاى وايةةة دروسةةكة ثةةرس و رِا ةةةة تةةةورة و        .! ؟لةتةلَةةدا ةيةةةن 
  .ذى ةؤ تةر شكيَك ةيَكة كايةوةسةركردةى  ريةو تؤز ةؤ وةرتر نى رِاو رِاويَ

 ()ئةةى ثيَ ةمنةةرى    :ئةةواني  و يةان   ،ثرسى ثيَيةردن  ()ثيَ ةمنةر   
وةيا خوا فةةرمانى ثيَيةردووي ئةةم ئيىةة      ،ئةمة كاريَية  ؤ خؤت ثيَة خؤشة

لةةةرئةمةيىةة ئةةةينم    ،فةرمووى شكيَيةتةر خؤم ئةييةم ةؤ ان ؟ئاوا ةيةية
ةةةتؤى ئةةم   "منةي  ئةمةةويَة    ،طن لةسةةر ان عةرةةةكان تةموويان يةكةدةن 

 يان دوور خةمةةوة ليَكةان و ثةاريَلراو ةةن       ا ماوةيةةك دةسةة   "ةةروةوومةوة
ئيَمةة و ئةةوان    ()ئةى ثيَ ةمنةرى خوا  :و ى (يسةعدى كورِى معا) ،ليَيان

مةةان ةةةؤ خةةوا دائةةةنا و خوامةةان نةئةثةرسةةة و  لَكةةا ى خةةؤى تةةةموومان تاوة
.. جا ئيَسةكا  .ةمالَ و سامامنان خبؤن ةة ميواندارى نةةيَةنةيىمان ئةتيَىة ل

يةة  ئيرت مايةى نةةنطى ني   ،و رِيَليىى ثيَداويننة موسلَمان و ثلةكةخوا كردووي
سويَندم ةةخوا   نة ؟.ةؤ ئيَمة ةةروةووميان ةدةيينَ لة كا يَيدا ةرِوامان تيَناوة

دةمةيَ  ةا ةرِيةارى    ةد ة سةويَند ةةةخوا  ةةندا  ىةيَريان    و ،ئيَمة ئةمة ناكةين
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دةى ئةةوة خةؤت و    :.. ئينجا ثيَ ةمنةري  فةرمووى.ةضيَخواى تةورة دةرد
  ." 1 ةكةى ةيية، ضى دكاروةار

ئةمة ةوو ةة ةةلَطةى ئةوة كة دروسكة ةؤ ثيَىةوا ثرس ورِاى خؤى ةيات ةةة    
  .وة دواي  ةة تويَيان ةيات ،ثيَىةوايان و سةركردةى  ريةو تؤزو تةل

جةةيَ نىةةينةكاني  ثةةرس و رِايةةان ةةسةةةركردةو    ()ثيَ ةمنةةةري  دواى   
 -خةةوا ليَةةى رِازى ةيَةةة  -ئةةوةةةةكرى وةةديق " :فةرمانةةدةكانى تةةةل ئةةةكرد

 "حةةلل و عةكةد  "ئةتةر رِووداويَيى ليَ رِوو ةداية و ةيويسكاية رِاويَذ ةة ئةتلى 
 ،كاندةرةةكةرد لةة كؤضةيةرةكان و يارمة ية    ةلَة ثيةاويَيى ةةان  د  كؤم ،ةيات

ئوةةةى كةورِى    ،مةعازو ،رِةمحان وعةةدول ،عة  و ،عومسان و ،وةانطى عومةر
  .2 "ةتر نرِاى ليَ وةرد ةكردو ثرس وى د"ةةثءزةيدى كورِى  ،كةعب و

ئةمةةةةةي  دواى ئةةةةةوة ئةةةةةيانيرد كةةةةةحوكمى ئةةةةةورِووداوةيان     ،ةةةةةةلَيَ 
   .نة لة فةرموودةدا ،ةةرضاونةكةو اية نة لة كورئاندا

  :رِاسكةوخؤ رِاى تةل وةرترياوة  :دووةم  
لة ضةةندةتا جيَطةةدا كردوويةة ى و     (ئةم جؤرةشيان ثيَ ةمنةرى خوا )

ةةةؤ  ،كارةكةةةى نوانةةدووة و داواى رِاى لةةة تةةةموو  ةةرية و تؤزةكةةان كةةردووة  
   :منوونة

 شةةش دا ةةجةن  تا ن سةرئةجنام موسةلَمانةكان   "تةوازين"لةتةلَ تؤزى   
ئينجةا خاوةنةةكانيان تةا ن ةرِوايةان تيَنةا ةةة        ،كةردن تةزار كةسيان ليَ ديةل  

 ،ئةةايينى ثةةريؤزى ئيسةةالم و داواى مةةالَ و خيَةةلان و سةةامانةكةيان ئةةةكردةوة  

                                                           
 _: تةردوو سةةعد و يةان ةةة ثيَ ةمنةةر     . موكريلى دةلَيَة(707/ ص 3 : الس ة النبوية )ابن هشءم( 1
 _ ئةوا تةر تويَ يارى ئامسان ةيَة ئةوا مل كةضني، وة ئةتةر  ؤ خؤت ثيَة خؤشةئةمة ةرِ ئةتةر ،
رِاكةةى   شةريمان تةيةة . ئةيرت ثيَ ةمنةةر      ني .. خؤ ئةتةر ثرس و رِاي  ةيَة ئةوة ئيَمةة  ةةندا  رِايةلَ

 . 236دا ، ص (فانطهغةرِيَيةو نةكةشى نةكرد لةتةلَ ) وةرتر ن و
 ( .350ص 2) ب ( الابقءت الكربى 2
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يةةا منةةدالَ و خيَلانةةةكانيان  :رِاى دايةةة دةسةةكيان ةةةؤ ئةةةوةى (ثيَ ةمنةةةر )
  .ياخود ةة ثيَضةوانةوة ،سامانةكةيان ةةجيَ ةديَلَن ةؤ موسلَمانةكان ،ةدةنةوة

ةاسةكةيىةى خسةكة ثةةيَ  ضةاو جةةماوةرى موسةلَمانان  ةةا       (ثيَ ةمنةةر )  
 ()تةر لةم ةاةة ةية ثرس و رِاى ثيَ ةمنةر  .ةلانيَ رِايان ضؤنة ةؤ ئةم كارة

دا سةةارةت ةةوةى كة ئايا  "خةندةكدا"ةة جةماوةرى موسلَمانان لة جةنطى 
  ؟.ةرِؤنة دةرةوةى شار يا ،دا ريَنيَكةوة ةؤ جةن  "مةدينة"تةر لةناو شارى 

و كردى ةة عومسانى نارد ()دا ثيَ ةمنةر  "حودةينيية"يا لة ثةميانةكةى  
وة لةةو   ،ةسكنى نيَوان موسةلَمانةكان و ةةيَ ةاوةرِةكةان   نويَنةرى خؤى ةؤ رِيَي

و ةةاس وا  ئينجةا دةنطة   ،ماوةيةى ةؤى ديارى كراةوو ةؤ تةرِانةةوةى دواكةةوت  
 (ئةيرت ثيَ ةمنةةر )   ،عومسانيةان كوشةكووة   "كةورِةي  "و ةوويةةوة كةة   آلة

ئةمةةي  ةةة شةيَوةى     ،خسكية ثيَ  ضاوى كؤمةلَ كة جةنطيان لةتةلَ ةيةات 
ئةةواني  تةةر    ()و ثةميان ةةسو ةوو لة خلمةةت ثيَ ةمنةةردا    "ةةيعةت"

ئامةادةيي خؤيانيةان دةرةةرِى ةةؤ      _جيدى كورِى كةةيس نةةةيَة    _تةموويان 
   .مانةكةىجةن  و ةؤ ثيادةكردنى فر

 :ى كةرد ئيمةةامى ئةةةوو ةةةةكر فةةةرمووى  يةةكؤضةى دوا  (كةا يَ ثيَ ةمنةةةر )   
وا ةة تةرِايةةوة ةةؤ الى خةواى     )ةيَطومان موحومةد ضوو ةة رِيَطةى خؤيدا ...))

كةواةوو ضةاو ةطيَةرِن    ،وة ثيَويسكة ةؤئةم كارة ضاوديَرى كةريَك داةنريَ (خؤى
  .1 ((و ةلانن و رِاى خؤ ان دةرةرِن

ية سالمدا شيَوةيةكى دياريي كراوى نيوة لة ئي ،ةواةوو شيَوازى رِاويَذ زؤرةك  
 يةةة وارِاويَةةذكردن ضةةؤن ةةةارى ةةرىةوةنديو موسةةلَمانان ةؤيةةان تةيةةة ةنةةةماى 

  .ى ةيةنجيَنةجيَ

                                                           
 ( . 479) ص  / نهءية االقدامالشهرستءن  (1 
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 :كةلَكةكانى رِاويَذكردن و بةرهةمةكانى

انةةة سةةوودى تةيةةة ئةم شةوورا لةةة ياسةةاى سياسةةى ئيسةةالمدا تةةليَ كةةةلَك و    
 تةنديَييانن :

كا يَ كة ئةجنوومةنى رِاويَذ ئةكات ةة نويَنةةر   -تةل تاوةةش ئةةيَة  :يةكةم 
ةسةةكنى وة ةةةؤ ثيةةادة و ثيَىت و ةريكردنةةة لةةة ةةةةرِيَوةةردنى كاروةةةارى و -

 .ة كةياندا "ئةمري"لةتةلَ 
و خةةةودرِةئى و  "ئيسةةةكنداد"فةرمانةةةدة ئةةةةثاريَليَ لةةةة    حةةةاكم و :دووةم 

  .دييكا ؤرى
خؤشةويسةةةكى وئاشةةةكى و  يَيةةةةلَى ئةكةويَكةةةة نيَةةةوان تةةةةل و      :سةةةيَدةم 

ةةةزؤر   _ضونية ثيَىةواكان تةلَنذيَراوى كؤمةةلَن و خؤيةان    ، دارانةوة دةسة
  .نةةوون "كورسى حوكم"سوارى  _
كةا يَ   _ضةونية تةة  موسةالَمانان     ،تةلَة رِوونادات لةة ةرِيارةكانةدا   :ضوارةم 

ال جتتماع علا     إن أماي )) :و ئةةةن لةة تةلَةة و تةومرِايي    ثاريَلرا _كؤةوونةوة 
  .1 ((ضاللة

تةةةروةك لةةة  ،ديَنةةانى ئةجنوومةةنى رِاويَةةذ واجيةةب و ثيَويسةكة  كةةواةوو ثيَي 
 :ةفةةرموويَ د (.. ثيَ ةمنةريىةمان ) .ثيَىةوة تةنةديَ ئايةة ان تيَنايةةوة   

ثيَنن ةةةة كاروةار ةةان ةضةسةة :وا ةةة، 2 ((مااوجك  بءملشااءوجةإسااتعينوا علاا  أ))
ماء تشاءوج قاوم قاال إال هادوا ألجشاد       )) :ةفةرمويَ. وة د.و رِاويَذ"موشاوةرة"
تةر ريةيةك رِاويَذيان ةةكار تيَنا ةيَة ةاشرتين ةاريان نيىةان   :وا ة ،3 ((مره أ

  .دراوة

                                                           
 . ةوةى راسة و الوازى كراوةو ليَيؤلَين( لة ثيَىةوة ماناكراوة1
 .عند حديوه عن آداب الن س حتت أدب املشوجة (أدب الدنيء والدين)يكر  املءوجد  يف كتءبه  (2
أثر مقاوع عن احلسن البصر  جهه اهلل، جوا  عنه ابن أبي شيبة والبخءج  يف األدب امل رد، وابن املنذج ( 3

 ور ه ، وقوى إسنءد  احلءفظ يف ال تح.
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 ؟..ةكريَض كاريَ رِاويَذى بؤ د

و ويَةذة ةتا يبَ شايةنى  ةةتنريو رِا و سرووشى لةسةر ن"وةحى"كارانةى  ئةو  
ةدؤزيَكةةةةوة لةةةة كورئةةةان و و ةرِيةةةارى ةةةةؤ دةةيَكةةةةوةكؤد ىئةجنوومةةةةن ةةةةؤ

يةا فةةرموودة حوكمةكةةى ةةاس      ،م ئةوكارانةى كة كورئةان  . ةة.فةرموودةدا
ةةلَطةةة ةةةؤ ئةمةةةي   -يَوةيةك رِاويَةةذى  يَةةدا نةةاكريَ  كةةردةن ئةةةوة ةةةةتي  شةة
سةةارةت ةؤ ثيَىةةوة  رِاويَذى كرد ةة تاوةلَةكانى  ()ئةوةةوو كة ثيَ ةمنةر 

ئةةى ثيَ ةمنةةرى    :فةةرمووى  "عومةةر "ئينجةا   ،" ةةووك"ضوون ةؤ رِووداوى 
 ()ثيَ ةمنةةةر  ،ئةتةةةر فرمانةةة ثةةيَ كةةراوة ةةةة رِؤيىةةو فةةةرموو ةةةرِؤ  :خةةوا

  .1 "ةكردنثيَنيراية رِاويَذو ثرسم ثيَ نة د ئةتةر فرماح" :فةرمووى
ويَذى ثيَ ةمنةةر ةةة تاوةلَةةكانى    ةةيَ رِاد" :ةلَيَد "احكءم القرآن"خاوةنى 

 .2"...ى ةؤ نةتا يبَ(نةص)لة شكيَيدا ةوو ةيَ كة 
ديَنةانى  نىني و ثيَيوةك دانانى جيَ _كةواةوو رِاويَذ لة كاروةارى دةولَة دا  

وة  ،وةزارةت و ئاتادارى ةؤ جةن  و ثةميان ةةسو لةتةةلَ دةولَةة يَيى  ةردا   
ري  كةةة و سياسةةى و تةرشةةكيَيى  ةة يةةة ى  لةةة كاروةةةارى ئةةاةووريي و كؤمة 

  .ةكريَد _سرووشى لةسةر نةتا يبَ 
 
 
 

                                                           
 ( .  463/ ص  1قريزى ) ب( مو1
ثَيويسة نييةة شةووراو رِاويَةذ لةة تةةموو كاروةةاريَيى دةولَة ةدا لةة         ةلَيَن : )( تةنديَ لة نوسةرةكان د2

، ةيَجطة لةمةي  ثيَويسكي  نيية و كةلَييىى نيية ضونية ئةمة ناتوجنيَ و ةةشةكانى  ردا ..ةضووك و 
 (.  170عنداليريم زيدان )ص  /صول الدعوةأ ةةلَطةيةكى  يَدا نةتا ووة(تي  
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 :وومةنى رِاويَذجنو ئة"خةليفة"نشني جياوازى نيَوان جيَ

ديَة لةةةة دةسةةكةى زانايةةةان و  ةةةة ثيَيةة  وةك و ةةان  رِاويَةةذ ة     ئةجنوومةةةنى   
ئةمانةةةي  ةةةة تةةي  و  ،ةكةةان و سةةةركردةو ثسةةثؤرِةكانى تةةةل"موجكةتيةةد"

وا ةةة دواى تةةةواو  ،يةةة حةةةزى خؤيةةان خبةنةةة ثةةيَ  ضةةاو نيجؤريَةةك دروسةةة 
.. نةةخيَر ةةةلَيو ئةةةيَ وردة وردة تةةنطاو تةةلَطرن      .ئارةزووى خؤيان ةيةةون 

  .ةةدواى ةةرنامةكةى خوادا و وة تةريةكة ةةلَطةى خؤى ةييَنَ
كانةدا   "مةسةئةلة "ةةيَةة لةة   د جا كة ئةجنوومةن لةوانة ثيَك ةيَة ديارة وا

ئيرت مةسةئةلةكة ياسةايي    ،رِواةتريَ و تةريةكة ةةشيَوةيةك ةؤى رِايان يةك نة
ى لة ئيسالمدا مرؤظ سةرةةسك _ضونية  ،.. تكد.يا سياسى ،يا ئاةووريي ،ةيَة

ئاشيرايىةة   ؟ئةةتييَنَ  ض شةئَ دا  ؟ةكا ةوةض ةرييَ د _ةريو تؤشى دراوة يَ 
 :سروشكى مرؤظةكان و وريايي و زيرةكييان جياوازى تةية

ئةةةوى  ريةةان ةةةة   ،ةكةةةويَوجكةتيةةدةيان ةةةة شةةيَوةيةك ةةةؤى دةرد ئةةةم م  
ةةيَةة زؤرةةةيان كسةةيان يةكةة لةة      د.. واية   .تةر ةةو شيَوةية ،جؤريَيى  ر

اليىةةةوة دةنطةةن لةةة ةؤضةةوونةكةياندا لةو كةميَيىةةيان تةةاو ،دا"مةسةةئةلةكة"
واية    ،ةةيَ رِاكةى لةتةلَ زؤرينةدا توجنةاوة وا د (حاكم = سةرؤكى دةولَةت)
ةتةريَ خةؤى سةةرةةخؤ ةيَةة و رِاى     تةةلَي  د  ،ةةيَة لةتةلَ كةمينةةدا ةيَةة  د

ئايةةا لةةةم كا انةةةدا حةةوكم ضةةؤن ئةةةدريَ و رِاى كةةام اليةةان  1 "جيةةاوازى ةنيَةةة
  .!؟تةلَئةةذيَريَ

                                                           
ةةيَ ئةوةي  ةلانريَة كة ئةم زؤرينةو كةمينة نةاةيَ لةسةةر شةيَوةيةكى رِةتةةز ثةرسةكى و خةةت       د( 1

خة يَن دروسة ةنيَة، ضونية ئةجنوومةنى رِاويَذ لة ةكةرِة دا: ))ناةيَ ةن ةةضةند ةةشيَيى جيةاوازةوةو  
رِاى خةةؤى دةرةةرِيَ ةةةة سةي ة ى ئةةةوة كةة ئةنداميَيةةة لةةة    ةةةةيَ دا ةةةرِوا(( ةةةلَيو د ))تةريةكةة ةةةة اليةكة  

 موسَلمانان، ضونية ئيسالم ةةرترى دةكات لةوة كةة ئةجنوومةةنى رِاويَةذ لةتةةَل ثار ةكةيةدا ةةن، ئةيرت       
، جياةننةوة، وةناةيَ ةةئةندازةى  الَة موويةك ليَى لةسةر تةد ةيَة يا نة؟ ةةلَيو دةةيَ لةتةلَ تةكدا ةن
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ةةةةيَ لةةة رِاويَذكردنةةدا دروسةةة ةةةوو د كيَىةةة رة ا ئةةةوة ةلَةةيَني تةةةركاتسةةة  
  :وةك لةكورئاندا تةنديَ ئايةت تةية ،ةطيَرِرِيَكةوة ةؤ كورئان و فةرموودة

 فاءن تناءزعت  يف  ) .(10 :شاوجى ) .(.ومء اختل ت  فيه من ش   فحكمه اىل اهلل) 
 :النساء  ) (..ش   فردو  اىل اهلل والرسول ان كنت  تؤمناون باءهلل والياوم اآلخار    

 .(65 )النسء : (...فال وجبك اليؤمنون حت  حيكموك فيمء شجر بينه ) .(59
وةيةا   ،وةيان لةة فةةرموودةدا   ،ياساى ئةو كارة لة كورئاندا تةةوو تةرجا ئة  
.. .ةيةةريَ ةةةة ثرِؤتةةرام ،دا ئةةةوة ثيَويسةةكة تةةويَ رِايةةةلَى ةيةةريَ و  "ئيجمةةا "

ئةفةةرمويَ  "ئيننةى  ةمييةة  "سةةارةت ةةمة مامؤسكاى موجاتيد و  يَيؤشةةر  
ةةةةةيَ دئةتةةةةر موسةةةلَمانةكان رِاي جياوازيةةةان تةةةةةوو لةةةة شةةةكيَيدا ئةةةةوة  "

تةريةكةةةيان رِاى خةةؤى و ةةلَطةكةةةى ةةةاس ةيةةات و ةييَىةةريَ ةةةة كورئةةان و    
ورئةةةان و فةةةةرموودةدا ئةةةةوةيان كاميةةةان توجنةةةاوة لةتةةةةلَ ك ،فةةةةرموودةدا

خؤ ئةتةر رِؤشن نةةوويةوة كاميةان توجنةاوة لةتةلَيانةدا و     1 "يَدرةةذيَرتةلَد
و  ةرؤك دةولَةةت ةةةردةوام ةةوو لةة نيَةوان سة      ناكؤكى و جياوازييةكةةي  تةةر  

  ؟.ضار ضيية ئةجنوومةنى رِاويَذدا ئايا لةم كا ةدا
ةذييةةةر  وةيةةا نةةاو ،يةةا ئةجنوومةةةنى رِاويَةةذ ،كسةةة كسةةةى سةةةرؤك كؤمةةارة   
 :ةؤ ئةمة ضةند رِايةك تةية ؟.ةداةرِيار د (حةكةم)
يةة   ئةةةمري""ةكةةريَ و رةةةةى ئةجنوومةةةنى رِاويَةةذ ثةسةةةند درِاى زؤ :يةكةةم   

 .ةةلَطة ةؤ ئةمةي  و ةى تةنديَ لة زاناكانة _رِاكةى ئةوان  سةر ئةةيَ ةرِوا ة
 :ةؤ منوونة 

                                                                                                                                        
، خةةؤ ئةتةةةر سةةنةيينَ نارِاسةةة ةةةوو  ان رِاسةةة و ثةسةةةند ةةةوو دواى كةةةون اى يةةةكيَييئةتةةةر ئةةةمرِؤ رِ

 .  56االعل  املودودى ، ص  م السيءسة/ لالستءي ابينظرية االسالةةرةةرةكانى لةتةلَ ةيةن (( 
  . 136 ، صابن تيمية: السيءسة الشرعية (1
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لةة   وةوتةة ئةتةر زانايان جياوازى و ناكؤكيان  :ةفةرمويَد "غةزا "ثيَىةوا   
 . 1يَ درئةوة ثيَويسكة رِاى دةسكةى زؤرةكةيان تةلَنذيَر ،كاريَيدا

ية يان  يةا ةةوو ئةةوةيان    ئةتةر كؤمةلَيَك سي ة ى سةركردا" :ةفةرمويَوة د 
.. وةنةةيَ  ةندا غةةزا  رِاى  2 "..رِاى زؤرةةى خةلَيةكةى لةتةلَة ،تةلَئةةذيَريَ

ةكةةةن ةةةة ةةلَطةةة ةةةؤ د يىةةدا زؤرينةةة"وةةولأ"ةةةةلَيو لةةةالى زانايةةانى  ،واةيَةةة
  .تةلَنذاردن

اتبعاوا الساواد   )) :ةفةرمويَد ()ثيَ ةمنةري   ،سةرةرِاى ئةمانة تةمووى  
علاايك  )) :ةفةةةرمويَ. وة د.وا ةةة رِاى زؤرةةةةى خةةةلَيى تةلَنةةذيَرن 3 ((عظاا األ

  .وا ة لة كؤمةلَ و تىكى جيا مةةنةوة 4 ((بءجلمءعة والعءمة
ثيَىةةةوا عومةةةر وةسةةية ى كةةرد كةةة رِاى زؤرةةةةى      :ئةةةلَيَ "اةةةن سةةعد "

جا ئةتةر دوو  ،.لةكاروةار اندا رِاويَذ ةيةن". ،موسلَمانةكان ةطرن ةةدةسكةوة
. وة ئةتةةةةر .س دوو كةةةةس ةةةةوون ةرِؤنةةةةوة سةةةةر ئةجنوومةةةةنى رِاويَةةةذكةةةة

دةسكةيةكيان ضوار كةس ةوون و دةسةكةيةكى  ريةان دوو كةةس ةةوون ئةةوا      
.. ئةةم تةوالَةة وائةتةيةةنيَ كةة ئيمةامى عومةةر رِاى       5 "رِاى زؤرينة تةلَنةذيَرن 
لةة   ()ر ثيَ ةمنةة  :ةكةن ةة ةةلَطة كةديسان ئةمةي  د .زؤرينة تةلَئةةذيَريَ

ئةمة ةةلَطةةى رِاى   .دا رِاى زؤرةةى تاوةلَةكانى ثةسةند كرد (ئوحود)جةنطى 
  .يةكةم

نةةك رِاى ئةجنوومةةنى    "ت حاكم = سةةرؤك و "ثةسةند كردنى رِاى  :دووةم 
خةاوةنى   سةريى    ،يةان رِايةان داوة  اةؤ ئةم رِاةيةش دةسةكةيةك لةة زان   :رِاويَذ

                                                           
 . 62، ص ءم الريزاىل: الرد عل  البءطنيةاالم (1
 . 48( ص )اخلالفةيةوة لة ككيَنى دةيديَينَ لة ئيمامى غةزالي( ضء)جشيد ج (2
 174ضع ه الشيخ األلبءني يف مشكءة املصءبيح برق :  ..جوا  ابن مءجه من حديث أنس( 3
. ولكان صاحح األلباءني هاذا الساند      1477هد، وضع ه االلبءني بهذا الل ظ يف ضاعيف اجلاءمع:   أ( جوا  4

 .3621يف صحيح اجلءمع برق :  . مع اجلمءعة..(وهذ  الرواية: )..ف ن يداهلل
 (  .346/ ل 7ت س  الاربى/ ) ب (5
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 :دا ئةفةةرمويَ  (..فتوكا  علا  اهلل   عزمات  ياف )لة  ةفسريى ئاية ى (ةةرىطه)
 ئةوة لةسةرى ةةرِؤو دوو  ،كردى لةسةرىثءبتمءن  جا كة رِاكةت جيَطري ةوو و"

  ." 1. .يا جياوازى ةنيَة ،ئيرت ةطوجنيَ لةتةلَ رِاى تاوةلَةكانكا ،دلَ مةةة
ئةتةر لة  :وا ة 2 "..ي  تةر ئةم رِايةى تةلَنذاردووة ميية"ةئين  "ثيَىةوا  

خةؤ   ،رِؤشن ةوويةوة ئةةوة ضةاك و ثةسةةندة    كورئان و فةرموودةدا حوكمةكة
خؤى ةؤى تةية رِايةك تةلَنذيَريَ و  "ئةمري"ئةتةر تةر ةةئالَؤزى مايةوة ئةوة 

  .ثيادةى ةيات
دواى ئةوةى كسة ئةكةن لةة نةاكؤكى و كيَىةةى     دةسكةيةكى  ر لة زانايان:  

ئةتةةر رِايةةك ةةرنةكةةوت كةة     " :ئةةلَيَن  ،سةرؤك دةولَةت و ئةجنوومةنى رِاويَذ
وة كيَىةى نيَةوان ئةجنوومةةنى رِاويَةذو     ،ةطوجنيَة لةتةلَ كورئان فةرموودةدا

وة ضؤن ئةم نةاكؤكى يةة    ،سةرؤك دةولَةت تةر ةةردةوام ةوو ئايا ةرِيار ضيية
ئةةةوةى ثةسةةةندى ةيةةةين و  :ئةةةم دةسةةكةية ئةةةلَيَن ؟..كؤ ةةايي ثةةيَ ةديَةةنني

ئةو ئارةزووى خؤية ى وا ة  .ةة"ئةمري = سةرؤك دةولَةت"كسةى تةلَينذيَرين 
 .3 "يا رِاى كةمةينة تةلَنذيَريَ رِاى زؤرينة،

لةةة دوو مةسةةئةلةدا رِاى   (خةةواى لةةيَ رِازى ةيَةةة . ثيَىةةةوا ئةةةةوو ةةةةكر ) ." 
جةةن  كةردن    :يةكةميان :يةوة كؤمةلَةكةى رِةت كردةوة و ةة رِاى خؤى جو

.. تةةي  كةسةةيَيي  رِةخنةةةى لةةيَ .ووةكان لةةة ئيسةةالمةوةةةوو لةتةةةلَ ثاشةةطةز
ى موسةةةلَمانان  "ئيجمةةةا "نةةةةترت و نةةةةيان وت  ةةةؤ ضةةةؤن سةرثيَضةةةى رِاى 

ئوسامةى كةورِى  "سةةارةت ةة ثيادةكردنى سوثاكةى  :! دووةم ؟..ئةكةية
ةةلَطةةن ةةؤ    _تةرضةةند كةةمي  ةةن     _. دةى ئةم يةك دوو رِووداوة .ةة"زيد

                                                           
 .  ت س  الارب (1
 . 136، ص ( ابن تيمية/ السيءسة الشرعية2
 . 172، ص أصول الدعوة: عبدالكري  زيدان دككؤر (3
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يةةة ةضةةيَكة سةةةر رِاى   ثيَويسةةة ني "دةولَةةةت حةةاكم = سةةةرؤك "ئةةةوة كةةة  
  .1 "ئةجنوومةنى رِاويَذ ئةتةر ةارى ةةرىةوةندى رِاكةيانى ةؤ دةرنةكةويَ

 :ةلَيَةةةد "ةو ئةةةعالى مةةةودودى ئةةة"طوزارى ئيسةةالم مامؤسةةكاى خلمةةة     
 _لةسةةردةمى خيالفةة ى ئيسةالميدا     _زانايان لة رِةوشةكى تاوةلَةكانةةوة   "

ليَثرسةةةراوى  لةةةة ثلةةةةى يةكةمةةةدا سةةةةرؤك دةولَةةةةت :وةريةةةان تر ةةةووة كةةةة
  ،ت سةةارةت ةة كاروةارى و يةرِاسكةوخؤ

 "حةلل و عةكةد "وة ثيَويسكيىة لةسةرى كة ةةثيَى  ةكنريو رِاويَذى ئةتلى   
ةيَ تةةر ةةةتويَرةى   . لةتةلَ ئةمةيىدا نةةةسرتاوة ةةوةوة كة ئة.ةرِوا ةة رِيَوة

وةيةةةا ةةةةة  ،رِةفكةةةار ةيةةةات -يَييان تةةةةموويان يةةةا تةنةةةد -رِاكةةةةى ئةةةةوان 
 (vito) سةةرؤك دةولَةةت ةةؤى تةيةة مةافى ظيكةؤ       :ليَيدانةوةيةكى  ةر ةلَةيَني  

يةكيَية لةو زانايانة كة زؤر ثيَىةيةو وو و   (ودودىةم)ةةلَيَ  .2 "ةةكار ةديَنيَة
رضةةند رِاى ئةةوة   تة -م  ةةة  (فيقدى دةسكورى ئيسالميدا) _دةسو لة   ةا

ئةو ضارةيةكى  ةرى دانةاوة ةةؤ ضارةسةةركردنى كيَىةةى       -د ةوو ةامسان كر
 :ئةوي  ئةوةية كة ،نيَوان سةرؤك دةولَةت و ئةجنوومةنى رِاويَذ لةم ضةرخةدا

اويَذ كة كارى ثيَويسكة سةرؤك دةولَةت ةرِوا ة سةر رِاى زؤرةةى ئةندامةكانى رِ
   .دةترنياسادانان لة ئةسكؤ 

تا ة كةة لةسةةردةمى   رِاكةى ةةو دوو ةةسةر نة ديَنيَكةوة ةؤومنو (ودودىةم) 
ئينجةةا دواى ئةةةوة    ،رِوويانةةدا  -رِةزاى خةةواى لةةيَ ةيَةةة    -ئةةةةوو ةةةةكردا  

لةةةر ئةوة نةةوو كةة  " :تاوةلَةكان كة داةةزين لة رِاكةى خؤيان" :ةفةرمويَد
ياسةةاكة مةةافى داةةةيَ ثيَةةى ةةةؤ تةلَوةشةةاندنةوةى رِاكةةةيان و ناضةةار ةةةن ةةةؤ    

ةةةلَيو   ،تؤكةة ئةمةة نةةةوو    ،ةا ثيَيىيان نةاخؤش ةيَةة   ،ى ئةووةرتر نى رِاكة
                                                           

 . 667نظءم احلك  يف االسالم ، ص   : مبءد( د. عبداحلميد متواىل1
 . 63، ص ي: حنو الدستوج االسالماملودودى أبو أعل   (2



 سياسةت لة ئيسالمدا
 

 65 

ئةوان مكمانةى  ةةواويان ةةوو ةةة ئةةةوو ةةةكر و ثَيىةرت ناسةينوويان ةةة دةم         
 و. جةا لةدوايةدا كةة ةينييةان رِاكةةى  ةةواو ثةسةةندة        .رِاسة و رِةوشةة ثةاك  

ؤرية   ز يةكى تةورةى  يَداية ةؤ ئايني لة رِاكةى خؤيان داةةزين وىةوةنديةةر
ةوايةة ةةةو   ةةةكر نة ئةتةر ئةةوو :سةةارةت ةة رِاكةى و و يان وسوثاسيان كرد

  .1 "..ةكراتةموو خؤتر ن و ئارامييةوة ةة ةواوى ئيسالم رِيىةكةن د
 

 :رِاى هةلَبذيَراو
سةةرؤك   :ئةمةيةة كةة   -و شةاية ى ميَةذوو   ةةثيَى ةةلَطة -اى ثةسةند كراو رِ  

يةات ةةؤ و ةةى اليةةك و اليةةكيان ثةسةةند       سةئَ ةرِيةار دةرة  دةولَةت خؤى تة
وةيةا تةةر رِاى خةؤى ةيَةة ةةة       ،يان كةمينة ةيَة ،ئيرت رِاى زؤرينة ةيَة ،ةيات
ئةةو   (. ةا ئةوةيىمان لةةري نةضيَة كة مةةةسة ةةم )سةرؤك دةولَة ة؟. ةنيا

 ،ى شةريعة ى خواو خيالفةت ةيَة ةةثيَ (ئيمامةت)كراوى دثياوةية كة ثةسةن
وا ةة خةاوةن ةةرِوا و دامةةزراو و      ،ةيَةة  (حةلل و عةكةد )يَراوى ئةتلى وة تةلَنذ

 .دوور لة تةواو ئارةزووى تيانى و دوور لة حيلةاية ى و ضيناية ى ةيَة
 :بةَلطةش بؤ ئةم هةَلبذاردنة  
ةفسةريى كورئةان كةة    فةرموودةى زانايان و ثياوة تةلَيةو ووةكانى   :يةكةم 
وشاءوج ها  يف االمار فا يا عزمات      ) ( ةمنةةر ) ةفةرمويَ ةةة ثيَ خوا د :ةلَيَند

 -دواى  ةكنريو رِاويَذ ثيَيةان   -كة اليةنةكةت تةلَنذارد  :وا ة (فتوك  عل  اهلل
  .ئيرت ثىة ةة خوا ةنةسكة

ةلَيَن خوا ثيَ ةمنةرى ناضار نةكردووة ةةوةى كةة رِاى اليةةكيان   جا زانايان د  
ئةارةزووى خؤيةة ى رِايةةك ثةسةةند      ةةةلَيو  ،تةلَنذيَريَ _زؤرينة يا كةمينة  _

   .ةيات و لةسةرى ةرِوات
نةكانى وةؤضو ةكةن تويَ ةؤ رِاوؤمةلَة فةرموودةيةك تا وون داوا دك :دووةم  
  :ةطرييَ ةة مةرجى ئةوة النةدات لة فةرمانى خواى تةورة وةك (ئيمام)
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 ،صاية ح، وكر  مءمل ياؤمر صع والاءعة عل  املر  املسل  فيمء أالسمع )) –أ  
 1 .((فءيا أمر صعصية فال  ع وال طءعة

 2 .((ةم  عليك  عبد حبش  كأن جاسه زبيبا عوا وأطيعوا وان استع)) –ب  
فاءجق اجلمءعاة   من جأى من أم   شيئء يكرهه فليصارب علياه ف ناه مان     )) -  

 3 .((، إال مءت ميتة جءهليةشربا فمءت
ة كةةة ةاسةةة  سةةةر ئةةةو يةةان ةةسةةكووة لة (ئيجمةةا )ثيَىةةةوايان  :ةميسةةيَ  

سةةرؤك   /حةاكم  "كة  ،ةةن ةة حوكمى شةرعى و ياسائيجكيدادييةكان كا يَ د
 :ةفةةرمويَ ئيمامى كةورافى د  .ثةسةنديان ةيات و رِايان لةسةر ةدات (دةولَةت

ا لةسةةةر ديَيةةرِا لةسةةةر ئةةةوةن كةةة ئيجماعيانةة .. دةسةةكةى زانايةةان ةةةة   ..))
انى شةةةةريعةت و ثيَويسةةةكة فةةةةرمةةيَةةةة ةةةةة ةاسةةةيَيى ئيجكيدةةةادى ئةةةةوة د

  ."رِايةلَي  ةيريَ و تي  كةسيَيي  ةؤى نيية تةلَيوةشيَنيَكةوةتويَ
 وا -لةةة ضةةةرخى جةةيَ نىةةينةكانا   -يسةةالم ميَةةذووى ثيَىةةووى ئ :ضةةوارةم  

دةولَةةت و  ةدا كة ئةتةر كيَىةو جياوازى ثةيدا ةوو لة نيَوان سةةرؤك  نيىان د
   .سةرؤك ةيريَ ةةيَ ةة كسةىئةجنوومةنى رِاويَذدا د

ةكات لة  ةواوى سةرؤك دةولَةت ليَثرسراو دشةريعة ى ئيسالمى ةة :ثيَنجةم  
. لةتةةةلَ ئةمةيىةةدا ثيَويسةةكة .ثلةةةى يةكةمةةدا لةةة تةةةموو تةلَسةةووكةو يَييدا 
يةةة لةسةةةر سةةةرؤك ثيَويسةةة ني"سةرةةسةةكى ةةةدريَئَ ةةةؤ تةلَنةةذاردنى ةاريَةةك 

ضةونية   ،ئةتةةر كةناعةة ى ثةيَ نةةةوو     ،دةولَةت ةيةويَكة دواى رِاى ئةم و ئةو
مانةةاى وايةةة ةةةة . ئةمةةة .ةلَةةيَني ةةرثرسةةيارة لةةة تةلَسةةووكةو يدا مةةرؤظ كةةة د

نةةك كةار ةيةات و رِاى     ،ةةةرِيَ ئارةزووى خؤى ئي  دةكات و رِاى خؤى دةر د
 ...4 "ةيىدا ثيَى ناخؤش ةيَةو لةتةلَ ئةو ئةم و ئةو ثيادة ةيات
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ئةيرت ةةة تيةوام     ،ان ةةدةسكةوةية ةؤ ئةم رِايةو تةنديَ ةةلَطةى  ريىمئةمانة 
  .سوود ةةخ  و ةةكةلَك ةيَة

لةة ثةيَ  راى ئةجنومةنةةوة ةيَةة و     كةة رِاى سةةرؤك دةولَةةت     -ةةلَيَ ئةمةة   
كا يَ واية كة زؤرةةى ئةندامةكانى كؤرِى ئةجنوومةنى رِاويَةذ   - كارى ثيَنيريَ

اكةةيان دانةة ئةةةةزين و    خةؤ ئةتةةر لةة رِ    ،سوور نةةن لةسةر و ةكةةى خؤيةان  
نةةاتوجنيَ لةتةةةلَ  ةةاليانةةةوة واةةةوو كةةة رِاى سةةةرؤك دةولَةةةت رِاسةةة نييةةةو  

ةةلَيو ئةةةيَ   ،ئةوة دروسة نيية رِةفكارى ثيَ ةيريَ و ةيريَ ةة ياسا ،كورئاندا
  .داةنريَة (حةكةم)ةذييةريَك  ناو
ئةم  ،تةةن اويَذانى رِة ئةةيَ لةناو دةولَة دا ئةندامةتةيةنيَ كئةمةي  ئةوة د 

وة ئةةةيَ دواى   ،دادتايةش ئةةيَ سةرؤك دةولَةت و ئةندامةكان ثيَةى رِازى ةةن  
ئةوةى ةِرياريان دةركةرد ئةيرت سةةرؤك دةولَةةت و ئةجنوومةنةكةة ةضةنة سةةر        

  .رِايان و ةةتويَيان ةيةن
ةةيَ ئةو دادتاية لةىيَر  يىيى كورئان و فةرمودةدا ئةو تريَيةة شةيكالَ   وة د  

.. وة ئةتةةةر كيَىةةة و ناكؤكيةةان كةو ةةة نةةاوةوة ئةةةةيَ رِاى زؤرةةةةيان  .نةيةةة
  .تةلَنذيَرن

ةيةويَكةة نيَةوان سةةرؤك دةولَةةت و      (حةكةةم )ةةلَطة ةؤ ئةوة رِةوا ةيَة كة 
 (عومةرى كورِى خة كاةةدا ) لة سةردةمى :ئةجنوومةنى رِاويَذةوة ئةوة ةوو كة

دا (شةام )و  (عيَةراد )ييةةى كةة لةة    ئيمامى عومةةر رِاى واةةوو ئةةو زةو    :رِوويدا
دا  (موجاتيةدةكان )كةو ؤ ة دةسكى موسلَمانةكان داةةةش نةةكريَ لةة نيَةوان     

وة رِاى زؤرةةةى   ،ةيَة لةسةر موسلَمانانى ئةو كا ة و دوا ري  (وةكف)ةةلَيو 
  .1 "ادواةةوو كةة داةةةش ةيةريَ ةةسةةر موجاتيدةكانة       (حةلل و عةكةد )ئةتلى 

                                                           
ى ثةيَ  ضةاوت كةةميَك ةةوو لةة ياسةا كةشةةنطةكة        يةة كةة خرايةة   ( خويَنةرى ئازيل ئةم ةاسى )شوورا (1
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وة ئةةةواني  لةةة راِكةةةى خؤيةةان    ،اكةةةى دانةةةةةزييكةةا يَ خةلي ةةة لةسةةةر رِ 
دانةةةزيني ضونية ةةاليانةوة واةوو كةة لةتةةلَ دةكةى كورئانةدا رِاكةةى ئيمةام       

 .. .ناتوجنيَ
 ،(عةكةةد حةةةلل و)رِاويَةةذى كةةرد ةةةة دةسةةكةى  (عومةةةر)ئينجةةا لةةةم كا ةةةدا   

ةوانة سةرئةجنام تةنةديَييان تا نةة سةةر رِاكةةى و تةنديَييىةيان رِايةان ثيَضة       
.. كةا يَ  .وة ئةم كؤمةلَة زيا ر ةوون لةوانى  ةر  ،ةة اينةت موجاتيدةكان ،ةوو

ئينجةا   ،وة نةتةيىكنة ئةةجنام  ،اليان تةر سوور ةوون لةسةر رِاكةيان تةردوو
ثيَنجةى ئةةوس و    -ان لة يارمة ى دةرةكةان  يكةس (دة)ئيمامي  و ئةواني  

 ردن كةة ئيمةامى عومةةر وا   كرد ةةة حةكةةم و داوايةان ليَية     -ثيَنجى خةزرةج 
وا ةةة ةةةة ضةةاوى جةةيَ نىةةينينيةوة  ،و تيضةةى  ةةرداةةةينَ كة ةةةنيا موسةةلَمانيَية

  .جا ئةو كا ة ئيرت ةةثيَى كورئان و فةرموودة حوكم ةيةن ،سةيرى نةكةن
لةتةةلَ كورئانةا    (ئيمةام )ئينجا ةرِيةارى ئةةم دةسةكةية دةرضةوو كةة رِاكةةى         

  .لَى ةرِيارةكةى خؤى ثيادة كرد.. ئيرت عومةر ةيَ دوود.توجناو رة
ئةةوي    ،ليَرةدا شكيَك ماوة كة ةيةةينة ثةيَ  ضةاوى خويَنةةرة ئازيلةكةان      

سةةةر سةةةرؤك لة ئةتةةةر كةةؤرِى ئةجنوومةةةنى رِاويَةةذ ثيَويسةةكيان كةةرد :ئةمةيةةة
وة زؤرةةةى ئةندامةةكان    ،دةولَةت كة تةركات كيَىة لة نيَوانيانةدا ثةيةدا ةةوو   

ةةيَ لة رِاكةى خؤى داةةزيَ و ةيَكةة سةةر رِاكةةى    د ،ادتةلَيرِايان جياواز ةوو لة
يا  ،ئايا ئةم مةرجة دروسكة ،ئينجا لةسةر ئةم ةناغةية ثةميانيان داية ،ئةمان

  ؟... نة يا ،وة ئايا رِةفكارى ثيَ ئةكريَ ؟ نة
 

ضونية ثةةميان و ةةيعةةت    ،ةكريَم مةرجة رِةواية و رِةفكارى ثيَ دئة ،ةةلَيَ  
م  ةة ،و نويَنةرى تةلدا دروسكة تةنديَ مةرجى خبريَكة ثالَ "ئةمري"ان لة نيَو

 ،يةا فةةرموودةدا   ،مةرجةيةة كةة نةةرِوا ةةة تةذ دةكيَيةى كورئانةدا        ئةوي  ةةةو 
دا ةة ئيمةامى عومسةان داواى ليَيةرد كةة     كا يَ ثةمياني (ضونية )عندولرِةمحان

ىةةة و سياسةةة ى وة لةسةةةر نةخ ،ةةةةثيَى كورئةةان و فةةةرموودة ،وولَيَكةةةوة 
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 (عة )كةضى ئيمامى  ،.ئيمامي  ةرِيارى دا واةيَة ،.خةلي ة ثيَىووةكان ةرِوا
دةى  ،.ئةم مةرجةى رِةفل كردو ثيَ  ضةاوى نةةترت فةةرمووى ئةتةةر ةكةواح     

و ةاسى ئةةكرد  (عةةدولرِةمحان)مةرجى  رى تةلَنةتر اية نة  (ةةيعةت)ئةتةر 
  .ة تةموويان رِازى ةيَةخوا ل نة ئيمامى عومساني  وةرى دةترت،

سةةةارةت ةةة    ،ئةمة شيَوةى تةلَنذاردنى سةردةمى يةكةمى موسلَمانان ةوو  
. ئينجا ةؤ ئةمرِؤى جيدانى ئيسةالميي  .يردنى ئةجنوومةنى رِاويَذدةسة نيىان

ةةيَ سةرةةسكيان وة د ، ةة تةلَنذاردنى ئةجنوومةنةكةئَستة "كؤمةلَ"ئةةيَ 
 ا ثرت تةد و رِاسكى وة دةركةويَ و ةكوانن مرؤظى  ،كةداةدريَئَ لة تةلَنذاردنة

ئينجا ثيَويسكة ئةم سةرةةسكيىةة لةة ضةوار ضةيَوةى فيقدةى       ،ضاك ةدؤزنةوة
ثةةيَ  ضةةاو  "ئةةايني"وا ةةة لةةة ثةةيَ  تةةةموو شةةكيَيةوة   ،ئيسةةالم دةرنةضةةيَ

.. نةك ةيريَة ،.وة مةةةسة لةو تةلَنذاردنةية دةركةو نى تةد ةيَة ،ةطريريَة
و  (تةنةدةلَى )نةاةيَ  ةؤوى    ،ةيذة ةؤ  وانج و  ةشةةر لةة زانايةانى ئيسةالم    ةة ث

   .وةيا ةوةآلة -ةةناوى دةرةرِينى رِاى خؤيةوة  -خراثةكارى 
ةةةلَيو   ،يةة خةؤى ةةةس ني   رِا دةرةرِينةى ةل ةةؤ  لةرِاسكيدا  ةندا ئازادكردنى تة  

و ةيريَكةوة وآلئيسالميَيى ثاك و رِاسة و رِةوان ة -لةتةلَ ئةوةيىدا  -دةةيَ 
 ةا نةة وانن    ، رسى خةواى تةةورة خبريَكةة دلَيانةةوة     ،خبريَكة ميَىيى تةلةوة
خلمايةة ى و حيلةايةة ى    ،ةةثارة رِاى خةةلَيى ةيةرِن  ) .1تلى و ناثاكى ةيةن 

ضةةونية ئةتةةةر مرؤظةةةكان  رسةةى خوايةةان لةدلَةةدا نةةةةيَة وةك      (رِؤلَ ةنةةيينَ
 !!.ئيَسكامان ليَ ديَة

 

 
 

 

                                                           
 . 177صول الدعوة، صأ (1
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 :لة كؤتاييدا

ى ئةوانةةة :ةةةةثيَى  ؤمةةاركردنى ئةةةو رِووداوة ميَذووييانةةة رِوون ةوويةةةوة كةةة  
ةكةات جياوازييةان تةيةة ةةة تةويَرةى ةاةةة ى       سةرؤك دةولَةت رِاويَذيان ثةيَ د 

ئةوة ئةتةةر   ،ئةتةر ةاةة ى شووراكة لةكاروةارة تىكيةكان ةوو ،كة "شوورا"
ئةتةةةر ئةمةةةي   ،يَثيَويسةةكة رِاى تىةةكى كؤمةلَةكةةة وةرةطةةر  -ةطةةوجنيَ  -

وة ئةتةر ةاةة ى شووراكة ثيَويسكى ةةة  ، "حةلل و عةكد"دةسكةى  ،نةتوجنا
ئةوة ئةةيَ سةةرؤك دةولَةةت  ةةتنريو     ،ى و ةري  يذييةوة ةوويتةنديَ وردةكار

  .رِاويَذ ةةوانة ةيات كة ثسثؤرِن لةو ئيىةدا
ةى رِؤشةن  لةة  ةفسةريةكةيدا ئةمة    (يبَرِةمحة ى خواى لةيَ ) طب ئيمامى كور  

أشاك  علايه    واج، عل  الوالة مشءوجة العلمء  ممء اليعلمون وماء  " :كردؤ ةوة
ووجو  النءس فيمء يتعلاق   ،ووجو  اجليث فيمء يتعلق بءحلرب ،موج الدينمن أ

عمااءل فيمااء يتعلااق صصااءح العبااءد   ووجااو  الكتااءب والااوزجا  وال  .بءملصااءح
ن املستشءج إن كاءن يف االحكاءم أ  : ص ة قءل العلمء ... ن قءل.. اىل أ.عمءجتهءو

ن يكاون عاءقال   ، وص ة املستشاءج إن كاءن يف األماوج الادنيء أ    دينيء يكون عءملء
  ." ربء
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 تى ثيادةكردن لة رِذيَمى ئيسالميداآلدةسةدووةم: 
ت دةدا ةة حةاكم    ئيسةالمى ثةريؤز لةة ِريَطةةى ةةيعةةت وةرتر نةةوة دةسةة         
و مةةافى ةةةيَ  اروةةةار ةنةةات ةةةةرِيَوة ، ك ةةا لةةةجيا ى تةةةل و كؤمةةةلَ   "ئةةةمري"

   .نةجيَ ةيريَ ان جيَ دةسكة
ةت ةريكيةة لةة   ةةيعة "ةلَيَةة  د )رِةمحةة ى خةواى لةيَ ةيَةة(     "خةلدوون ئين" 

وا ة ةةيعة دةر  ثةميان ئةدات ةة  ،رِايةلَى و فةرماننةردارىثةميان دان ةة تويَ
ةةةيَ ئةةةوةى  ،كةةة ئةةةو كاروةةةارى خةةؤى و موسةةلَمانان ةنةةات ةةةةرِيَوة "ئةةةمري"

لةو  ،رِايةلَى لة تةموو كا دائينجا ئةمي  ئامادة ةيَة ةؤ تويَ ،سةرثيَضى ةيات
سةةةردةمةدا شةةيَوةى ةةيعةةةت واةةةوو تةةةركات ةةيعةةة يان ةيردايةةة ةةةة ئةةةمري  

 1"دةسةةكيان ئةخسةةكة نةةاو دةسةةكيةوة ةةةؤ زيةةادة مكمانةةة ةةةوون ةةةةيعة ةكةةة
 ،ةوا ةةيعةةة ان دايةةئَ ئةة" :شةةيَوة و شةةيَوازى ةةيعة ةكةةةي  ةةةةم جؤرةيةةة  

ةةؤ ةةركةةراركردنى دادتةةرى و تةلَسةان ةةة كاروةةارى        ،ةةيعة ى رِةزامةنةديي 
  .2 "..ثيَىةواية ى

وة لةاليةةن جةةماوةرى    ،ةوة"حةلل و عةكد"تةنديَ كا ي  لةاليةن  اكمى   
 "ئةةةوول حةسةةنى ئةشةعةرى   "ةةؤ ئةمةةي     .موسلَمانانةوة سةرؤك دائةنريَ

ئةةةوةةوو  (خةةوا ليَةةى رِازى ةيَةةة ى ثيَىةةةواية ى ئةةوةةةةكر ) ةةلَطةةة" :ئةةةلَيَة
خلي اة   يةا "موسلَمانةكان ةةة يَيرا مليةضةى ةةوون و شةويَنى كةةو ن و و يةان       

   ."رسول اهلل
ك ةييةةةن ةةسةةةرؤكةسةةةى موسةةلَمانةكان تيَةةلى دةدةنةةة دةسةةة و د  ئةةةو  

خةوا   ضةونية   "مار األ ولاي "ثيَةى ةطةو ريَ    ة دروسكة ة لة فةرتةنطى ئيسالمدا 
لةةةةر   "خةلي ةة "وة دروسةكة ثيَةى ةطةو ريَ     "..األمار  يوأول .." :ةفةرمويَد

                                                           
 . 209ص  ،( إبن خلدون: املقدمة1
 ) ابو يعل  ال را  ( . 9 ، صحكءم السلاءنية( األ2
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وإنااه ال ناا  بعااد ، وساايكون خل ااء     ))..ةفةةةرمويَ ئةةةو فةةةرموودة كةةة د 
 :لةةةر ئةةو فةرموودةيةة كةئةفةةرمويَ    "ئةمري"ثيَى ةطو ريَ ،  1 ((..فيكورون

 :وة ثيَى ةطو ريَ ،2 "..فمن بءيع أم ا عن ر  مشوجة املسلمني فال بيعة له "
و تاوةلَةةكان   "ملؤننيم ئة"ضونية ئيمامى عومةريان ناونا  "أم  املؤمنني"

لةةةةر   "ئيمةام " :وة تةروةتا دروسكة ثيَى ةلَيَن .تةمووويان ثيَى رِازيي ةوون
 .3 (أئماة  لذين استضاع وا يف االج  وععلاه   ن منن عل  اونريد أ) :ئةم ئاية ة
لةةةةر ئةةم    "حةاكم "يةا ثيَةى ةلَةيَن     ،4 (ءعلك للناءس إمءماء  ج إني) :وة ئاية ى

 .5 (..فاءحك  باني الناءس باءحلق     االج يء داود إنء جعلنءك خلي اة يف  ) :ئاية ة
 .وا ة ثيَىةواى موسلَمانان ةةتةر ناويَيةوة لةمانة ناوةنريَ دروسة و رِةواية

 

 :بةلَطة بؤ رِةوايي بةيعةت
مناء يباءيعون اهلل ياداهلل    إن الاذين يبءيعوناك إ  ) :لة كورئانى ثريؤزدا تةا ووة  ة1  

 . .10ال كح /  (..يديه أفوق 
 (...إيا جء ك املؤمنءت يبءيعناك علا  ان اليشاركن باءاهلل شايئء      يءأيهء الن )  

  ...12املمتحنة / 
  .18ال كح /  (...اهلل عن املؤمنني إي يبءيعونك حتت الشجرة يلقد جض)  
من باءيع إمءماء فأعااء     )) :انى ثيَ ةمنةردا تا ووةلة فةرموودة شريينةك ة2  

  6.((.ص قة يد  ومثرة قلبه فلياعه مء استاءع

                                                           
  3286 حديث :  -بءب مء يكر عن بين إسرائي  ، كتءب أحءديث األنبيء  ،صحيح البخءج ( 1
واسانءد  صاحيح علا  شار      ، 55بءب مسند عمار بان اخلااءب، اجلاز  االول، صا حة       –أهد  مسند( 2

 مسل . تعليق شعي، األجنأوو .
 . 5( القصص /3
 . 26( البقرة / 4
 . 26( ص / 5
 4248بي داوود برق : أسنن  لبءني يفصححه األجوا  أبوداوود، و ( . 439ل 9ابن حزم : احملل  ، )ب (6
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يَك وة دةسكى ناية ناو دةسكى و دلَةى  "ئيمام"تةركةسيَك ةةيعةت ةيات ةة   
ومن مءت وليس يف عنقاه بيعاة   ".ت تويَ رِايةلَى ةيات .. ةا ةةثيَى دةسة.داية

باءيعوني علا  أن تعبادوا اهلل وال تشاركوا باه شايئء       ت )) ..1 "مءت ميتة جءهلية
وأن تقيموا الصلوات اخلمس وتؤتوا الزكءة وتسمعوا وتايعوا وال تسألوا الناءس  

عةتةةد و  "ةةيعةةةت"ةكةةةويَ كةةة نةةةوة دةر دديةةارة لةةةم دةكا .2 ((...شاايئء
و ةى كةة كورئةان   ةيَجطة لةةو  .ةةيَ ةايةخى ةدريَئَ و ةربِيَ ةةرِيَوةثةميانيَية د

وةك لةسةةةردةمى  ،ةسةةةمليَنن ئيجماعيىةةى لةسةةةرة  فةةةرموودة ةةيعةةةت د 
موسلَمانةكان ةرِياريان دا كةة ةةة ةةيعةةت     (خوا ليَى رِازى ةيَة)دا "ةةكرئةةو"

  . "ئةمري"ئةسكؤى  ةخبةن ت و تيَلى ثيادةكردنى كاروةار دةسة
 

 دا "بةيعةت"نويَنةرايةتى لة ثةمياندان 
 "تةةل "ا دروسةكة ئةجنوومةةنى رِاويَةذ لةة جيةا ى      ةةلَيَ لة ياساى ئيسةالمد 

ةدةن  اكة ديَن ةةيعةت د  اكة ،ش.. ثاشان خةلَيةكة.ةةيعةت ةدةن ةة ئيمام
  .ةؤ ثكةوكردنى زيا رى ةةيعة ةكة

ئةةةوة ةةةوو لةةة    ()ةةلَطةةةى ئةمةةةش رِةوشةةكى ثيَ ةمنةةةرى ئازيلمانةةة    
  .دا خؤى لة ةا ى ئيمامى عومسان ةةيعة ى كرد"حودةينيية"

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . و راسكى و الوازى ليَيدراوة ةوةاكراوة( لةثيَىةوة مان 1
 .2646صحيح، صححه األلبءني يف صحيح اجلءمع، برق : (  2
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 كانى بةيعةتثاية

 

 "ئةمري يا خةليفة" يةكةم:
ةةةلَيو ئيسةالمى ثةريؤز     ،ديارة تةموو مرؤظيك ةةكةلَيى ئةةم كةارة نايةةت   

 ةسة نيىةان كةردووة  اتةةموو كةسةيَك، ضةاك و خةراث،      تةندىَ مةرجى ةؤ د
كةارو   ،ئةةركيَيى كورسةة   "خيالفةةت "ضةونية   ،دةسة نةكيَىةيَكة كارةكةةوة  

  .ةكةويَكة سةرشانى ئةمريووى دةارى كؤمةلَ تةم
ثيَويسةةكة ئةةةم  "ئيمةةام"ةةةةىَ ةةةة كةسةةةى د ئةةةو" :ةفةةةرموىَمةةاوةردى د

 :حةوت مةرجةى  يَدا ةيَكة دى
  .داد تةرى ةةمةرجةكانيةوة ة 1
ةةةؤ  "ئيجكدةةادى"يةةةكى واى تةةةةيَة كةةةرِووداويَك رِويةةدا ةكةةوانى ةةة زانياري2
  .ةيات
 1.ىَ ةة ئةركى سةرشانى خؤىكسنىَ تةويَرو اللَ نةةيَة  اةكواكةرِو ك ة3
ييةةةك كةةةةةرترى ةيةةات   ونا ةوا ئةندامةةةكانى سةةةالمةت ةةةن لةتةةةر  ة     4

 . 1 جوولَ و ضوسكى و ضاالكىلةمجو
كى سياسةيانة ضةاوديَرى   خاوةنى رِاو ةرييَيى واةيَة كةةكوانىَ ةةشيَوةية ة5

  .يةكانى تةل و كؤمةلَ ةياتةةرىةوةندي
يَوةيةك كةةةكوانىَ سةنورةكانى ةثاريَليَةة و ةةرِوا     ةةش ،ورياو ضاالك ةيَة ة6

 .ةةتذ دوىمناني ئيسالمدا
ي "ئوممةةةت"ضةةونية ئيجمةةاعى  ،ةيَةةة "كورِةيىةةي"ةةنةةةىادو رِشةةكة ةةة  7
 . 2 "..تا ووة لةسةر يىى مى لةسةرةو فةرموودةى ثيَ ةمنةرئيسال

                                                           
 ( ئةم مةرجة دةكيَيى ئةو  ؤى لةسةرنيية . 1
و فةرموودةى زؤر تةيةة  ةرجة جيَطةى مىة و مرِى زانايانةو الفى "ئيجما " لةمةدا رِاسة نية( ئةم م 2

، ئيمةامى  ، ئةتةةر عةةةديَيى حةةةشةي  ةيَةة    ةةيعةة ى ثةيَ ةةدريَ    كة خةلي ة تةركةس ةيَةة ثيَويسةكة  
يىةدا  ةةنيا لةةكا ى    ، لة ميَةذوى ئيسالم ((كءن سءمل موىل حذي ة حيء لوليتهلو ةفةرمويَ )) دعومةري  
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 :"خةلي ة"مةرجى  رمان تةية ةؤ دانانى  ةيَجطة لةماني  دوو  
.. أطيعوا اهلل وأطيعاوا  .) :ةفةرمووىَ. ضونية خوا د.موسلَمان ةيَة :يةكةم

ىَ "ئةةمري "رِايةلَى فرمانى موسلَمانةكان تويَ :وا ة (..االمر منك  الرسول وأولي
سةلَمان ةيَةة. ةيَجطةة    ةةةيَ مو تةةر د  "وا "كةةواةوو   .خؤ ةان ةيَةة   ةن كة لةة 

. (لا  املاؤمنني سابيال   ولان جيعا  اهلل للكاءفرين ع   ) :ةفةرمووىَلةمةي  خوا د
 ى تةةةيَ   خوا ةةتي  شيَوةيةك رِيَطةةى نةةداوة كةافر دةسةة     .(141 )النسء :

   .ةةسةر موسلَماندا
 : النسةا ) ."..الرجاءل قواماون علا  النساء     " :ةةةيَ نيَرينةة ةيَةة   د :دووةم

تةيةةةةو، دة ةةةوانن  ةوةىنانةةةةةسةةةةر  يانمةةةافى ةةرِيَوةةةةةةريَك انثيةةةاو .(24
ى ثةةالن و نةخىةةةى ئةةةوان رةفكةةار يَىنةةاني  دةةةةىَ ةةةةثيان ةيةةةن، يضةةاوديَر

 حنلنْ يم نعلٍ )) :ةفةرمووىَتةية د ()ي  ى ثيَ ةمنةرروةتا فةرموودةتة .يةنة
تةلةةى كاروةاريةان    تةرتيل سةةركةو وو ناةيَةة ئةةو    1 ((إ معرنأة  همرنمعا أٍوعلٍون وم قٍ

  .ئافرةت ةسثيَرن ةة
ةت ةةوةى ئافرةت دروسةة نييةة ةيةريَ ةةة     ئةمة رِاى ئيسالمة سةةار ،ةةلَيَ  
 ،ةية ديارة ةةؤ مرؤظةى موسةلَمان تةي  ةةلَطةيةةكى  ةر ثيَويسةة ني        ."خةلي ة"

م ئةةو كةسةة    .. ةةة .و ثيَ ةمنةةرى لةسةةرة  دواى ئةوةى كة فةرموودةى خوا
كةلَةةةميَك ةطةةرىَ  شةةانا انةةداو ث ةطةةريِيَ ةةو ةةةرِوا ضةةاوىَ ةةةا ،نييةةة ةةةرِواى وا

 ة ة ثيَىةيةو ووانةدا    لةو و ةسينى سةرؤك دةولَة ةكان  ووةةدةسكييةوة ةؤ ن
جةا ةةةراورديَييان    ،ضةنديىييان ثياو ةوون ، اةلانىَ ضةنديان ئافرةت ةوون و

ةكةةةويَ كةرِيَةةذةى كا ةةة ةةةؤي دةرد ئينجةةا ئةةةو ؟ةيةةات ةلانةةيَ كاميةةان زؤرن 
كةة   .. ديةارة ئةمةة مانةةى وايةة    .وة لةضةاو ثياوانةدا  وئافرة ان زؤر زؤر كةم ة

ثيَي  اكيييردنةةوة ةةؤ ثلةةى    وة ةةة ةؤ ئةو ةةوارةو  ئافرةت زؤر كةم توجناوة 
سةرؤكاية ى لة كؤن و نويَوة كةمرتين ئافرةت ئةو ثؤسةكانةيان وةرتر ةووة،   

                                                                                                                                        
(( دا ئةةم رِايةةى ثىةة    املقدماة  كار ةةو مةرجة كراوة وةك " ئين خلةدون " لةة ))    يىداةةتيَلى كورِة

 ((رِاو سةرجني ثرؤذةى تيشك. ))ردوة ةوة.رِاسة ك
 . 4172 حديث :  -بءب كتءب الن  إىل كسرى وقيصر ، كتءب املريءز  -صحيح البخءج (  1
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ئاشيرايىةة   ،تكةد تةلومةةرجى  اينةة يان تةيةو...  ئةوي   مةتةر  اكة  اكة،
 .1 لةمةداافرة ان لة داوخسو و ثىكطويَ خسكنى ئرِؤلَى نةةووة  "نيئاي"

 

 :"نةسةبمةرجى نةذاد " نةوةيةك دةربارةىيليَكؤلَ
وانييةة ةةؤ كةسةيَ نةةةيَة     خيالفةت رِة" :ةلَيَةحةزمى ئةندةلووسى د ئين

ال يازال هاذا    )) :ةفةةرمويَ د ()ضةونية ثيَ ةمنةةر    "..كة لة كورِةي  ةيَةة 
ةةةةيَ تةةةر دئةةةم كاروةةةارة  :وا ةةة .2 (( األماار يف قااريث مااء بقااي ماانه  اثنااءن 

عةن  )) :ديسةانةوة تةا ووة   ،ةةدةسة كورِةيىةةوة ةيَةة  ةا دوو كةةس رةييَنَ     
ذا األماار يف قااريث ال إن هاا :يقااول () عاات جسااول اهلل  :نااه قااءلمعءويااة أ

ةيَ تومةان ئةةم    :وا ة 3((، مء أقءموا الدين يعءديه  أحد، إال كبه اهلل عل  وجهه
ك دوىمنايةة يان لةتةةلَ   ركةسةيَ وة تة ،لة كةورِةي  دةةيَةة   "خةلي ة"فرمانة 

كاروةةارى ئةايني    ةخيات ةةرِوودا ةةناو دؤزةخدا ةةو مةرجةةى كةة  ةيات خوا د
لة كورِةيىدا  "ئيمامةت"ئةم رِيواية ة واى تةياندووة كة كا يَ ةنةن ةةرِيَوة، 

خؤ ئةتةةر   ،ةةيَة كة ةةثيَى فرمانى ئةم ئايينى ثرؤزى ئيسالمة ،وولَيَكةوةد
و يةكسةانن لةة خيالفة ةدا    كةورِةي ،  ةموو كةس، كورِةي  و نةا تالياندا ئةوة 

  .تي  كةسيَيي  ثيَى توناتنار ناةيَة
ةةةؤ ئةةةوةى كةةة   "سةةوننةت"ةةلَطةةةى ئةةةتلى  " :ةلَيَةةةيةة  د"يدةةغةةدا"  
األئمااة ماان )) :ةةةةيَ لةةة كورِةيىةةدا ةيَةةة ئةةةم فةرموودةيةةةتةةةر د "ئيمامةةةت"

ييةكان خيالفة يان داية دةسةة  دا ئةنوار"سةكي ة"ةؤية لة رِؤىى  4(( قريث
  .كورِةيىةكان

                                                           
 ( . 164 – 163: ، ) لأصول الدعوة، عبدالكري  زيدان(  2
  .  3331 : حديث ،بءب منءق، قريث، كتءب املنءق، /صحيح البخءج ( 2
 . 3330 : حديث ،قريث بءب منءق، ،كتءب املنءق، /صحيح البخءج (  3
 .520ي يف إجوا  الريلي ، برق : صحيح، صححه األلبءن(  4
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األئماة مان قاريث إيا    )) :كؤمةلَة فةرموودةيةكى  ر تا وون ةةؤ ئةةم مةرجةة     
األئماة مان قاريث    ))..1 ((اسرتهوا جهوا وإيا عءهدوا وفوا وإيا حكموا عادلوا 

وهل  عليك  حق ولك  مو  يلك ماء إن اسارتهوا جهاوا وإن اساتحكموا عادلوا      
وا وفااوا فمان مل ي عاا  يلاك ماانه  فعلياه لعنااة اهلل واملالئكاة والنااءس     وإن عءهاد 

  ..2((أععني ال يقب  منه صرف وال عدل
 :ةلَيَةةة د (4)دا الثةةةرِة  "االحكااءم الساالاءنية "لةةة ككيَنةةى   "يةةةعالئةةو"  
يةةكيَييان ئةوةيةة لةة     :ضةوارن  ،ةةةيَ ةةة ئيمةام   رجةكانى ئةةو كةسةةى د  مة"

خةلي ةة لةة    :ةلَيَةمى ئةمحةدي  لة رِيواية يَيدا دما.. ئي.كورِةيىيةكان ةيَة
  ."كورِةي  نةةيَة ناةيَة

ثيَويسةكة  " :ةلَيَةة كا يَ ةاسةى سةي ة ةكانى ثيَىةةوا دةكةات د     "ةاكالنى"
يةكيَييان ئةوةية كة لة كورِةيىةيةكان   ،ثيَىةوا خاوةنى ضةند سي ة يَك ةيَة

  .3 "ةيَة
 "ظرياءت السيءساية االساالمية   الن" ككيَنةى  خةاوةنى  الةدين  ضايء  د. حممد 

ى "كورِةيىةةةيةت"ةةةةاكالنى يةكةةةةم كةسةةةيَك ةةةةووة كةةةة مةةةةرجى   :ةلَيَةةةةد
   .ةسكووةثىكطويَ

 

 
 
 
 
 

                                                           
   يف مسند االمءم أهد. قرطبة.، تعليق شعي، االجنأووصحيح لري   وهذا إسنءد قو (  1
 .2758صحيح، صححه األلبءني ف  صحيح اجلءمع برق : (  2

 . 181: ل /: التمهيديالبءقالن ( 3
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 :بينيةك لة وتةى زاناكان و هةلَبذاردنى رِاى ثةسةندتيَ
 "كورِةيىةيةت "و وويانةة   ،ةة يَيرِا لة مةرجةكانى ثيَىةةوا دواون  1زانايان 

 .م تي  كةسيَييان ةاسى حييمة ةكةيان نةكردووة ةة ،يةكيَية لةمةرجةكانى
 :ةلَيَةد ئةو ،نةةيَةة خةلدوون   ى ئيسالم ة ئين "فةكية" ةندا ميَذوو نوس و 

داخلةةى مةرجةةةكان ةيَةةة ةةةيَ تةةؤو    ،كورِةيىةةيةتوة نةةةةيَة مةةةرج تر نةةى ) 
ضةونية   ةة مةرج ترياوة كورِةيىةى ةيَةة،  .. ةةلَيو ةؤية .!. نةخيَر ؟حييمةت
كةة   ة يان ةةووة    خاوةنى تيَلو ثيَل ةوون لةةو سةةردةمةداو دةسةة    كورِةيىى

و ئةتةةةر ضةةاك ةيةةةين ةةةةالدا  " ة    ئةمةةةي  خةةالَى سةةةرةكى ثيَىةةةواية يية  
ةةةيَ ةةة   و فةلسةةفةى ئةةوة كةة ثيَىةةوا ةةؤ د       ويَذينةوة ةيةين لة حييمةةت 

  ةندا ئةوة "شار "ةكةويَ كة نيازو مةةةسكى د .. دةر.رِشكة كورِةيىى ةيَة
ةتا ةةوة ةةة ثيَ ةمنةةر    ز ةةنني ةةةتؤى ئةةوةوة كةة كةورِةي  د     نيية كة ثةريؤ 

().ضونية مةةةسة و نيةازى خةواى    ،ئةم ثةيوةندييةش ةنيَة . تةرضةندة
كةةةواةوو ثيَويسةةكة حييمةةةت و     "و ثةةريؤز ةةةوون نييةةة    وك ةةةةةرِ "تةةةورة  

   .دا"كورِةيىيةت"ةةرىةوةندييةكى ةيبَ لةم مةرج تر نةى 
كورِةيىةى كةا ى    :ضةاو ةطيَةرِين حييمة ةكةةى ئةمةيةة كةة      ضةندة جا تةر
ةمري لةةوان ةيَةة ئةيرت    .. ديةارة كةة ئة   .ثيَليان تةةووة ت و تيَلو خؤى دةسة
ئةةو كةسةةى    .. كةةواةوو .ةةيَة لة ثةالماردان و نةاكؤكى و شةكى وا  ثاريَلراو د

                                                           
ةةيَةة  واية: ئيمامةت ةةؤ كةسةيَك د   كان كة ةةاليانةوةواريج( و تةنديَ لة ) موعكةزيلة(ة لة )خة( ةيَجط 1

وة  ( ئيرت كورِةيىةى ةيَةة، يةا عةةرة ، يةان عةجةةم( كَيىةة نيةة،         كورئان و فةرموودة)حوكم ةيات ةة 
 كورِى عومةر( لة .  ةنانةت )زةرِارىةة.ةلَيَن )ئاحاد(( رِةت دةكةنةوةو داألئمة من قريثفةرموودةى: )
ئةةو خةلي ةيةةى ةنةمالَةةو  ةريةى كةمةة      : ئيمامةت لة كورِةي  نةةيَة ةاشرتة، ضةونية  ناوياندا دةلَيَة
 ةةريَة .لة فةرمانى خوا ئاسانرت ةؤمان الدتةركات الى دا 
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ؤزيَيى ئةةيَ لة تة  ،ريَكة ئةسكؤ و ئةةيَ ةة خةلي ةيانكاروةارى موسلَمانان دةت
وة تي  كةسيَيى  ر نة وانيَ ةةرامنةرى ةيات ةؤ  ،ت ةيَة ةةتيَلو خاوةن دةسة

 . 1 "..دانةويَنن ئةوةى خةلَيةكةى  ر ملى ةؤ
 ،ةةةيَ كورِةيىةى ةيَةة   فةلسةفةى ئةوةى كةة ثيَىةةوا ةؤيةة د    زانيمانكة جا 

ش ديةارة ئةةم سةي ة انة    ،ضونية كورِةي  دةمارتريى و رِةتةزثةرسكيي  يَداية
  كةسةى  ةر نةا وانيَ    و ئةةو و تةي  ؤى ثاراسةكنى ئةةمريو تةلَمةة ى ئةةم    تة ةةند

 ،ورِشةةكة". وة ئيَسةةكاي  ئاشةةيراية ثةيوةنةةدى ةةةةتؤى  .ى ةيةةاتةةرةةةةرةكانيَ
، لةمةةوة  .نةةماوة  ؤدالةةناو كؤمةلَطةة  ازةكةانى ئةةمرِ     ووة  واوة ةةوة "نةسةةة

كةة   ةة  ةى  يَةدا ةةيَ  ةيَة ئةةو مةرجة   ةكةويَ كة تةركةسيَك مةةةسكىةؤمان دةرد
 ةا خؤشةويسةكى دةركةةويَ و     ية زؤرةةى جةماوةرى لةتةلَ ةيَةة ة  ئةوي  ئةوة

ك كؤمةار ةةا   ؤئةوة دروسكة ةيةريَ ةةسةةر   ،ناكؤكيىى نةمييَنَ لةناو كؤمةلَةكةدا
  .كورِةيىي  نةةيَة

ةويَ وةك لةة ثيَىةةوة   د يَ كة زؤرةةى خةلَك كيَيان خؤشةؤ ئةوةى دةركةو
  .لَنذاردن ةاشرتين رِيَطةية ةؤ وةدةسكديَنانى رِةزامةندى كؤمةلَتة ،ةامسان كرد
تةركةسيَك جةماوةرى موسلَمانان  :سةرئةجنام تا ينة سةر ئةمة كة كةواةوو

خةلي ةةى   ئةوة ئةو كةسة شةايةنى ئةوةيةة ةيةريَ ةةة ثيَىةةواو      ،خؤشيان ةويَ
 .موسلَمانان ةةو مةرجانةى ةامسان كردن

  :خويَنةرى بةرِيَز
سةةرؤك   ئيمةام، "مةرجيَك ةوون ثيَويسكة لةة   كؤمةلَة مانةى ةامسان كردنئة

ئةتينا سةرؤكاية يةكةى دانامةةزريَ و تةةر حةوكميَيي      ،ةيَنة جيَ دا"دةولَةت
 ،تةنديَيى  ري  ثيَ  ضاو ةطريريَةن  ة  ةيَجطة لةوان خؤ ئةتةر ة ،.ةيات نارِةواية

ئةةوة تةةر    ،ت ناوضةةو و  ةةثيَى شةويَن و كةات و ةةةثيَى ةةرىةوةنةدى تىةكيي     
  :ةؤ منوونة ،ثريؤزة و كةيناكات

ثيَويسةكة   "خةلي ةة "ةكريَ ةة وا ة ئةو كةسةى د"دروسكة سالَ ديارى ةيريَ   
وة دروسةةكة ثلةةةى  "نىةةنيئةةةوجا ةيةةريَ ةةجيَ ،ئةوةنةةدة سةةالَ  ةمةةةنى ةطا ةةة

                                                           
 . 195( ابن خلدون : املقدمة، ص  1
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وة  ،نيَةةةةن جةةؤرة زانيةةاريي آلوةيةةا ةرِوانامةةةى فةة ،زانيةةاريي ةةةؤ ديةةارى ةيةةريَ
 .1 "...تةروةتا

  
 دا (فضلأ) باشرتينلةطةلَ بوونى  ،بةخةليفة (فضولم) باشكردنى 

ةيَةةة لةةةرِووى  يةةةةرز رين خةةةلَيى ئةةةو سةةةردةمةى خةةؤثيَويسةةكة ثيَىةةةوا   
يةان  "ةةيعةةت "م ئةتةر ئةجنوومةنى رِاويَةذ   ، ةةمةرجةكانى ثيَىةواية ييةوة

.. وا ةة  .كةسةيَيى  ةردا   لةة ضةاو   ،ةةوو  (فضاوول مةة )كةسةيَك خةوار ر    كرد ةة
، ئايةا ئةةم   راد (فضاوول مةة )كةضةى ةةيعةةت ةةة     دةسة دةكةوت، (لفضهئة)

 ؟.. ةمةزريَ يانةةةيعة ة داد
ة لةةناو  ةة "فضاوول مةة "ئةتةةر ئةةم    :ةدا ةةوة مةمان د ئةم وة "ماوةرديي" 

ةكةرا لةة   رِايةةلَى د وة زيةا ر تويَ  ،و شؤرةت و رِيَلى زيةا ر ةةوو   خةلَيةكةدا ناو
 ،خةؤ ئةتةةر وانةةةوو    ،ةمةةزريَ ئةوة دروسكةو ئةةو ةةيعة ةة داد   ،كةلةفضهئة

. .ئةةةةوة زانايةةةان دوو دةسةةةكةن سةةةةةارةت ةةةةة دامةزرانةةةدنى ئةةةةو ةةيعة ةةةة
و "فيقاه "يةانى  ام زؤرةةةى زان  ةةة  ،دانامةةزريَ و نارِةوايةة   :ةلَةيَ د "حايظ جا"
ةمةةةزريَ ئةتةةةر  سةةةر ئةةةوةن كةةة ئةةةو ةةيعة ةةة دروسةةكةو داد    لة "كةةةالم"

مةةرجى ئةةوة نييةة     "ضا  فة"ضونية زيادة  ،انى ئيمامة ى  يَدا ةيَةمةرجةك
 . 2 "كة زيا ر شايةنى تةلَنذاردن ةيَة

اندا كسةى جةماوةرى زانايان ديارة لةم كا ةدا كة كيَىة تةية لةنيَوان زاناك  
ةةا   ،نىنيةيريَ ةة جيَ "فضوولمة"دروسكة  :ةريكيية لةوة دريَ كةةةذيَرتةلَد

كة ةةة (لفضاه ئة)واية تةولَ ةدريَ ةةيعةت ةة م ةاش ةة ،يَةي  ةن "لفضهئة"
   .ةيريَ

                                                           
 . 145( االسالم وأوضءعنء السيءسية ص 1
 . 8السلاءنية، ص : االحكءم( املءوجد  2
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ئيمةامى   ،حةةزةمى ئةندةلووسةى   ئةين "طريى ئةم رِاية زاناى وةك ةؤ ثىك
 "فضاوول مة"دروسكة  :ةلَيَنلةتةلَ ئةوةدان كة د ."ئيمامودةرةمني ،غةزا 

   .ي  دةسة ةيةويَ "لفضهئة"ةيريَ ةة ثيَىةوا ةا 
 
 

 و طةلكؤمةلَ  :دووةم
كةة ئةةوي  لةة     "تةلةة "ةؤ ثيادةكردنى حوكم لة ئيسةالمدا   1ثايةى دووةم   

وةك  وا ةة ئةجنوومةةنى رِاويَةذ ة     ،دميةةنى ئةجنوومةةنى رِاويَةذدا دةردةكةةويَة    
ى ئةةةو ل(فضااهئةةة)ةةةا  "ثيَىةةةوا"كةةةواةوو  ،نويَنةةةرى تةلةةة ةةامسةةان كةةرد   

ةةةيَ  ةةةلَيو د  ،يَةة سةردةمةي  ةيَة ناةيَ لةخؤيةوة ةةيعةت ةؤ خؤى وةرةطر
   .لةاليةن ئةجنوومةنى رِاويَذةوة ةةيعة ى ثيَ ةيريَ و ثةسةند ةيريَ

 :بةَلطةى ئةمةيش وتةى هةندَي لة زاناكامنانة
و موعكةزيلةةةدةسةةكةى زؤرى ئةةةتلى سةةوننةت و " :ةفةةةرمويَةةغةةدادى  د

كان لةسةر ئةوةن كة تةلَنذاردنى ثيَىةوا تةكى تةل و  "خةواريج و نةجاريية
  .2 "ؤمةلَةك

                                                           
 .ةاسيراوة ثيَىرتو ةريكى ةوو: لة خةلي ةلة ثايةكانى ةةيعةت ( ثايةى يةكةم  1
ةلَيَن: ثيَىةةواية ى  ( تةل تةلَى دةةذيَريَ، ةةلَيو دثيَىةوا)دان نانيَن ةةوةدا كة ( شيعة جةع ةريةكان 2

وة خةوا ةةة خورثةة )ئيلةدام(     لة ثيَ ةمنةرةوة ةراوة ةوة ةؤ )ئيمةامى عةة ( و كورِةكةانى دواى خةؤى،     
... ة(وة، وة لةتةةموو تةلَةةو )زةللة(يةةك ثاراسةكوونى    تةلَى ةذاردوون و  اينة ى كردوون ةةة )خيالفة ة  
ي  ةةيبَ و كاروةةار ةنةات    ان ئيمام دائةنيَن، جا ةا )حاكم(ئةتةر )ئيمام( يان ةؤ نةتوجنا ئةوة تةر خؤي

رى و ديَرة.!! )جيَطر(ى ةؤ دادةنيَن  ا ضةاو و نادياداوةيَوة، جا لةم كا ةدا كة )ئيمام( خؤى حةشارةةرِ
ئينجةا   ،ئيرت دةولَة ى سةرحوكم تةةر جةؤر ةنيَةة.    دةسكةكةيان ةيات. وسةرثةرشكى كاروةارى كؤمةلَة

ؤلَينةةةوة )موناكةشةةة( يةةان لةتةةةلَ دةكةةةن، )ئيمامودةةةرةمني(   دةسةةكةى ئةةةتلى )سةةوننةت(ي  ليَي 
 وددانى ناوة ةة ثيَىةةواية ى ئيمةامى عةة  دا    ()واية كة ثيَ ةمنةر كان رِايان دةفةرمويَ: )ئيماميية(

ا )عةيلم(  ةان ةةةم    ةلَةيَن: ئاية  ، ئةوة سكةمى ليَيردووة.. ئينجا ثيَيةان د تةركةسيَك وةرى تريَ ةؤ خؤى
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دةفةةرمويَ:   "ةكات لة دانةانى ثيَىةةوا  كا يَ كسة د :ي "خةلدوون ئين"
  .1 "عةكديىة و ةةدةسة ئةتلى حةلل وةلَنذاردنى ئيمام فةرزى كي ايةيةت

زةيةدى كةورِى حاريسةةى كةردة      ()ثيَ ةمنةر " :ةفةرمويَى د"ماوةردى"
جةع ةةرى كةورِى   "و ئةتةر ئةو ثيَةوة ةةو   :فةرموى و(مؤتة)ثيَىةواى سوثاكةى 

ئةتةةر   ،"ى كورِى رِةواحةة آلعةةدول"وة ئةتةر ئةوي  ثيَوة ةوو  ،"ئةةوو  اليب
.. دواى .ةا موسلَمانةكان خؤيان ثياويَ تةلَنذيَرن ، ثاشاني  ثيَوة ةووآلعةةدولَ

.. ئاشيراية ثيَ ةمنةر .يان تةلَنذارد"خاليدى كورِى وةليد "موسلَمانةكان ة ئةو
()  2 " يىةدا دروسةكة  "خةلي ةة "ماناى واية لةة   ،ئةمة ةيات "ائيمارة "لة  .

  .3 "تةلَنذيَريَ "حاكم"رِةواية ةؤ تةل  ةتةيةنيَ كةئةم فةرموودةية وا د
  .ي  رِاى وةك ماوةردى واية"ئيمامى غةزا "  
ةدةن  ئةو كةسةى موسلَمانةكان ةرِيارى ةؤ :ةلَيَى د"ئين كدامةى مةكديسى"  

ئةوة ثيَويسكة لةسةر موسةلَمانان يارمةة ى    ،ةيعة ى ثيَ ةيةنوة ة ،ةؤ ئيمامةت
  .4.ةدةن

ثرسراوة ليَ "ئوممةت"ضونية ةةثيَى كورئانى ثريؤز  ةثايةى دووةم   ئةمةي  ة   
ةةثيَى ئةةم   ،و شكى واداةةرنامةى خواى تةورة لة مامةلَةو  ؤلَة ةؤ ثيادةكردنى

  :ئاية انة
ملعروف وينهااون عاان بعااض يااأمرون بااءأوليااء  ؤمنااءت بعضااه  ملواملااؤمنني وا)

 يالزانية والزان).. .2(...والسءجق والسءجقة فءقاعوا أيديهمء) :ئاية ىة و. 1(املنكر

                                                                                                                                        
مةسئةلةية تةية، يا خؤ ان ةة رِةواى دادةنيَن؟ ئةتةرعيلمكان تةية، رِيَطةى سةملاندنى ضؤنة.؟ ئةتةر 

(، )ئاحةاد(،  : فةةرموودة ئةةةيَ ةةةدوو ةةشةةوة: )مو ةةوا ر     سكةوةية، دةلَةيَني يَن فةرمودةمان ةةدةةلَد
يية، )ئاحاد( ي  عيلم ناتةيةنيَ،.. كةواةوو ضؤن الفى عةيلم   ان ةةدةسكةوة نديارة دةكى )مو ةوا ري(

ةةةةرى ئاحةاد(   ؟ ةيَجطة لةمةي  )ئيماميية(كان تةموويان كسةيان يةكةة ةةؤ ئةةوة كةة: )خ    ليَ  دةدةن
 ثيَويسة نيية عةمة  ثيَ ةيريَ ض جاى ئةوة )عيلم ةطةيةنيَ( ؟ . 
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و ضةندةتاى  ري  .ئةم ئاية انة.3(..فءجلدوا ك  واحدة منهمء مءئة جلدة يوالزان
حةوكمى خةوا، ئاشيرايىةة تةةل      ةكةن ةة ةةرثرسيار ةةؤ ثيةادةكردنى  د "تةل"

كةواةوو ثيَويسكة لةسةرى جيَنىةينيَك ةةؤ    ئَ ةةم كارة،ستة تةموو ثيَى ناكريَ
  .خؤى داةينَ

" ثيَويسةكة  تةةل "لةسةةر   :تةا ووة كةة   ()لة فةرموودةى ثيَ ةمنةريىةدا    
كؤضةى دوايةي    ()ئةيرت ةيَجطةة لةةوةى ثيَ ةمنةةر      ،.دانانى ئيمام و ثيَىةةوا 

دايةة دةسةة    .. ةةةلَيو .كردوو ةة تةي  شةيَوةيةك جةيَ نىةينى ديةارى نةةكرد      
 ،سةةرةرِاى ئةمانةة   .ئارةزووى خؤيةان ثيَىةةوا تةلَنةذيَرن    ئةوان ةة  ا "تةل"

ئيجماعيةةان لةسةةةر ئةوةيةةة كةةة تةلَنةةذاردنى  ()تاوةلَةةةكانى ثيَ ةمنةةةري  
  ."تةلة"تةكى  "ثيَىةوا"

 :بؤ ثيادةكردنى شةريعةتى خوا (ثةهيَز)دةستةبةركردنى  :ةمسيَي
لةسةةةرة اوة  ةذ نويَنةرايةةة ى دةكةةات     كةةة ئةجنوومةةةنى رِاويَةة   تةةةل ة    

ةةة تةةر    ى ئةوةيىةى تةيةة مةاف     دةسةة  وة ،ةةدةسةة ئةةوة   "ت دةسة"
  .سثيَريَكةسيَيى  ر ة

ئَ سة تة "حةاكم " :ةكةن كةة دةدويَن و ةاسى ئةوة د "ةةيعةت"انايان لة ز
 :شيَوةية ةة ثيادةى شةريعةت ةةم

ةةةكة ةةةم   "عةكةد "وةى شيَ :ةلَيَد ةكات ة ة كة ةاسى ةةيعةت د  يةعال ئةةو
ةؤ ثيادةكردنى دادتةريي وة ئةوا ثةميانى رِةزامةندميان ثيَداية  :ةةيَجؤرة د

  .4 ".. تكد.ئيمامةت و"ديَنانى فرمانةكانى ةةجيَ
ئيمامةةةةةت دانةةةةراوة ةةةةةةجيَ نىةةةةينى  " :ةلَةةةةيَد "ئيننةةةةى خةلةةةةدوون"

 .1 "دنيةةا ةةةة ئةةايني   "سياسةةة ى"ةةةؤ ثاراسةةكنى ئةةايني و    ،ثيَ ةمنةرايةةة ى
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وكردنةةوةى لةة نيَةوان موسةلَماناندا و     آلثيةادةكردنى و ة  : وا ةنيثاراسكنى ئاي
 .2تةياندوية ى  ()ية ى ةةو شيَوةية كة ثيَ ةمنةر رِاتةياندن

ثيَويسكة لةسةر شانى ئيمام ةة شيَوةيةكى  يَرو  ةواو ضاوديَرى ةةرنامةى 
خةوا  "و رِةوشةة  خوا ةياو تةولَ ةدا ةؤ ثيادةى ةةرنامةكةى لةعةكيدةو ةاوةرِ

دةولَةةت لةتةةلَ    ، ةاك لةتةةلَ دةولَةة ا    ،ثةرسكى و مامةلَةى  اك لةتةلَ  اكدا
 سياسةةى، ،داوةريةةي و ،يةةة ى و كؤمة ،دةولَةةة ى  ةةردا لةاليةةةنى رِةوشةةكى و 

ثيادةكردنى ئيسالم لةتةةموو رِووداويَيةدا    :بةكورتيي ،ئاةوورييةوة ،ياسايي و
  3(...مر فءتبعهءلنءك عل  شريعة من األث  جع) :لةىيانى  اك و دةولَة دا

دةولَةةت ضةاوديَرى    :ئةةيَ دونيا  يَيةلَ ةيريَ ةة ئايينةةوة ةةةو مانايةة كةة    
لةيَ دوور   "زيانى"و كة ةةرىةوةندى  يَدا ةيَكة جيَطةكؤمةلَ ةيات ةةشيَوةيةك 

د لةسةد ةةثيَى ةةرنامةةى  ةةيَة كة ىيان سةديارة ئةمة كا يَك د.. .خبريَكةوة
 "ئيسالمى ثريؤز ديةارى كةردووة  كة وة ةةو نةخىةية ةيَة  ،يَ ةةرِيَوةةرب خوا

4.  
ات ةؤ ثيةادةكردنى كاروةةارى   ةكى شةرعيي وا داوا د"سياسةت"تةروةتا 

ضةةؤ ةيةةريَ لةتةةةموو   ةةيَةةة  ةةرازووى عةدالةةةت داةنريَةةة و سةةكةم كة دنيةةا د
ةةيَةة   يَ د ةةرازووى دادتةةرى كةا    .5 "تةةورة  ةا ةضةووك    ،اليةنةكانى ىيانةدا 

  .تةموو خاوةن مافيَك مافى خؤى ةؤ ديارى ةيريَ
وا نةةةزانن سةةكةم تةةةر ئةوةيةةة كةةة سةةامان و " :ةلَيَةةةد "خةلةةدوون ئةةين"

وة لةةةناو آلوةك واةةة " ةعيااو"دارايةةي لةةة خةةةلَيى ةسةةيَنريَ ةةةيَ ةةراننةةةر   
تةركةسةيَك سةامانى    !.ةةةلَيو سةكةم زؤر فةراوانرتة لةةوة     ،.. نةخيَر.كؤمةلَدا
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وةيةا شةكيَك ةسةةثيَينَ     ،وة يةا مةافى خةؤى نةةدا يَ     ،كةسيَك داتري ةيةات تةر
سةكةمى ليَيةردووة و ةةة    . ئةةوة ةيَطومةان   .كةة ئيسةالم داى نةةناةيَ    ادةةسةري

كةةواةوو ئةوانةةى سةامان كةؤ دةكةنةةوة ةةة ناحةةد ةةةة         ،ةنةريَ سةكةميار داد 
 ،ميارنةفةةرِيَنن سةةكةيى دكةةةواةوو ئةوانةةةى مةةالَى خةةةلَ  ،ةنةةريَسةةكةميار داد

 ةتةةموويان    تةةر ئؤةةالَى ئةوانةة ة     ..و ئةوانةى مافى مرؤظ نةادةن سةكةميارن  
  .1 "لةسةر ةةرِيَوةةةرى دةولَة ة

وكار ةةةثيَى  ةكةات كةة ئةةةيَ ئيىة    سالم وا داوا دئي "سياسة ى"ديسانةوة 
وة ثيَويسكة لةاليةن دةولَة ةوة ضةاوديَرى   ،و ليَدا ن داةةش ةيريَ"كةفائةت"

ةكةن لةتةلَ ئةو كارةى ثيَيان ئاخؤ ضؤن رِةفكار د :ةسكانة ةيريَئةو كار ةةد
إن خا  مان اساأجرت    ) :.. ةةلَطةى ئةمةيىمان ئةم ئاية ة ثريؤزةية.سثيَراوة

ى ئةةتريَة ةةرِاسةكى خةاوةن تيَةلوو دةسةة      (. وا ة: ئةوى ةةةكريَ القو  االمني
ةكةةى كةارى   يت و زانياري كةةواةوو ئةةةيَ تةةر كةسةيَك ةةةثيَى دةسةة       ،.ثاكة

  .وة لةضيدا ةرِوانامةى تيَناوة لةوةدا خبريَكة سةركار ،ةدريَئَ
ةةيَ ةةة يارمةة ى   ةةلَيو د ، ى ةؤ نارِوا ةةرِيَوة ئاشيراية ثيَىةوا ةة ةندا و
وة  ةرازووى دادتةريىةى كةا يَ تةلَئةواسةريَ     ،دةسكةيةك لة ليَثرسراوان ةيَة

ثيَىةةوادان شةايةنى ئةةو كةارة ةةن و        دا كة ئةوانةى لة دةورووةةرى لةناو و
 ييَنَ كةةة تةةةركات كةةار دةيسةةةمل "واكيةةع"ةيَجطةةة لةمةةةي   ،دادتةةةري  ةةةن

و آلثؤ ةة وو ضاالك و زيرةك ةيَة خؤشى و كامةرانى ثةلةةدةسة ليَدا وو و وريا
وةيةةا  ،نةةةةوو نرخةةى نيىةةكمانى لةةةال  ر  ةممةةةلَ ةةةوو. خةةؤ ئةتةةة.ةكا ةةةوةد

ضةونية   ،ةكةةويَ  دا دةرد ةوة ئاسةوارى لةوخؤر ةوو ديسانضاوضنؤك و ثارة
   .ئةةيَ ةةتؤى دواكةو نى تةل و كؤمةلَطة لةو رِووةوة

و  "كةفائةةت "جا كة تةموو ثياوةكانى دةولَةت ثيَيدا ن لة كؤمةلَيَيى ةةة  
ئةةوجا دادتةةرى ةة ةةواوة ى سةيَنةر      ،و لةة خةوا رس  دةسكثاك و داويَن ثةاك  
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ةةازى و   وة دةرتةاى سةكةم و  ةةماح    ،ييَنَوة سكةم نةام  ، دا ئةكات ةةسةر و
 ىةوة ئادةميلادةكانى ة تةةموويان ة   لةو الي ،ةخريَنزيان تةياندن ةةيةكرت داد

دواى رِؤى خؤشةويسةكيان ةةؤي   ةترن ةةة دةولَة ةكةيانةةوة و رِؤى لةة   دةسة د
ة  ا خةلَك لةتةلَ يىا.. ئاشير.ةكةن  ا خوا ةيثاريَلىَزياد دةكات و نلاى ةؤ د

زيَةرت   و ةةيَةت لة ثيَىيةو ن و ةةخكياريدا د ةةرِاسكى ئةوة و دا ةيَة، ةدةولَ
ةيَ  و"كةفائةت"ئةتةر كارةةدةسكةكانى ةيَ  ةةالَم .ةميَنيَكةوة لة ناوضةكةداد

سةةكةم ديَكةةة  وةثيَضةةريَكةوةكا ةةة دادتةةةرى د ئةةةو وانةةا ةةةوون لةكارةكةيانةةدا 
ةدريَ لةةناو  ةةدةةةخكى د  مةؤرى  ،ةةةيَ ىةيَل د تةد و رِاسكى ثيَ ،جيَطةكةيةوة

تةةمووى خةراثرت خةلَيةكةة خؤشةويسةكيان نةاميَنىَ       .. لةة .ضاوى كؤمةلَطةكة
وةئةيرت   ،ةكةات يةكةيان حةز ةةرِوخانى و نةةمانى د وة تةر ،ةةرامنةر دةولَةت

 ئؤةالَي" و طانةداةدةن ةؤ  ياضونى و ةةرتريىى ليَ ناكةن لةكا ى  ةنتةولَ د
  .1 "ى دةولَة ةلةسةرشان ةتةمووى  ةئةمةي  

 "ثيَىةةوا "ئةةوة  اوانةكةةى لةسةةر     ،كا ىَ كؤمةلَطة ةةرةو خراثة ملى نةا 
ئةم شةوانيانةو ةةرثرسياريىةة لةتةلَسةوو     ضونية ،ثيَىي ناخؤش ةيَة اة ،ية

 .كةو يان
و ئةوة ةة  يةان كةردووة لةةم ةاسةةدا    " ئي كيةا "ةؤية دةسكةى زانايان زؤر 

ضاوديَري نويَنةران و كارةةدةسكةكانى  "ئيمام" ثيَويسكة لةسةرشانى :دةلَيَن
خةؤي ةةؤ خةؤي ضةاوديَري      ةك دةولَة ثيَويسكى سةرشانى سةرؤ" :ت ةيات و

كةةة ترنطةةى و ةايةةةخ ةةةدات     ئةوةيةةة "سياسةةةت"ضةةونية  ،ةةةار ةيةةات كارو
ديَريةكة ةسثيَريَة ةةخةةلَيى و  ناةيَ ضاو .. وة.و ثاسةوانييان ةياتلَطةةةكؤمة

يةان خةةرييى خةوا ثةرسةكى ةيَةة !! وا ةة         ،ةيَةة  خؤيىى خةرييى رِاةواردن
ئةوة ترنطرتة لة خواثةرسةكى ةيَجطةة    ،ضاوديَرى رِةعيةت و ىيَر دةسكة ةيات

باني الناءس باءحلق     فاحيميءداود انءجعلنءك خلي ة يف االج  ) :"فةرزةكان"لة 
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ةةةيَ خةؤي ةطةةرِىَ و تةةولَ ةةدات      د كةةواةوو خةلي ةة تةةر    (..وال تتبع اهلاوى 
ئةتةينةةة تةركةسةةيَ سةةكةمى لةةيَ ةيةةريَ   ،ة تةةةىاران دوور خبا ةةةوةسةةكةم لةة

كانى ئيسالم تةر خؤيةان ئةتةةرِان   ةؤية خةلي ة ، اوانةكةى ديَكة ئةسكؤي ئةو
  .ةةناو كؤمةلَ و ةازارِةكاندا

وكردنةةوةى تيَمنةى و ئاسايىةى    آلة"تةروةتا ثيَويسكة لةسةرشانى ئيمام 
تيةةان و شةةةرةف و   رسةةيان لةةة ةةةؤ ئةةةوةى مرؤظةةةكان ،لةةة خةةاكى ئيسةةالمدا

لة  "القءنون اجلنءئية"ئاشيراية ئةتةر ياساى  ؤلَة وةرتر ن  ،سامانيان نةةيَة
تيَمنةى و ئاسايىةى    :وا ةة  1 "ئيسالمدا ثيادة ةيريَ ئةم مةةةسكة ديَكة جيَطة

  .ةةيَكةوةو دآلة
يردنى نةةةةةجيَ ةةجيَئَسةةةةي ةةةةة دةةةةةةيَ تةخةل" :ةلَيَةةةةةد "مةةةةاوةردى"

 ،ةةسةكيان نةشةيىَ  مة ا ئةو شكانةى كةدةغةى كةردوون   ،خواةكانى "حدود"
  .2 "دا نةضيَةوة ةؤ ئةوةى ماظى ئادةميلادةكان  يَ

ى ثيَةي  ك دةولَةةت ئةةو شةكانةى كؤمةلَطةة ثيَويسةك     ثيَويسكة لةسةر سةةرؤ 
ضةونية   ،ةيديَنيَكةة رِوو  يىةسازى و تةموو جةؤرة زانيارييةةك ة   ث ك:وة ئةةيَ ة 

ثيَي فيقدةى ئيسةالمى   ةةة  وة ،ن"فةةرزى كي ايةة  "ان ئةو جؤرة شكانة تةمووي
 ،ةةةيَ دةولَةةت فةراتةةمى ةديَنةىَ ةؤيةان     شكيَك ثيَويسةكى كؤمةةلَ ةيَةة د    تةر

زانةاى ةةةرِيَل    ،ةسةيَنىَ ةىميَرىَ الى خواو  ؤلَةيىةى لةيَ د  ئةتةينة ةة  اواننار ئ
زى ئةو ثيىةسازيانةى كؤمةلَطة ثيَيةان ئا اجةة فةةر   " :ةلَيَةد "عاةدين ئين"

 .ت و تةل ئةةيَ فةراتةم ةديَنريَن ةؤ و 3 "كي ايةن
جاكةةةةة  ،ى كةةةةات و شةةةةويَن ئةةةةةتؤرِيَنئاشيرايىةةةةة ثيىةسةةةةازى ةةةةةةثيَ

ة كةة  زييةكان و جةؤراو جةؤرى زانيارييةةكان     سةا ديَنانى تةةموو ثيىة فةراتةةم 
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لةمةةوة دوو ةةرتةةممان    ،فةرزى كي ايةةةن  ةةرِوات ةةرِيَوة  ةةمانةوة د جيدان
  :دةسة دةكةويَ

ئةوةيةة   ةةؤ  ،ديَنانيان لةة كؤمةلَطةةدا  ئةمة كةة ثيَويسةكة فةراتةةم    :يةكةم 
 ،"حةاكم "ئةةوة تةةم    ،جا ئةتةر فةراتةم نةتيَنران ،جيَفةرزة كي ايةكة ةيَكة

  .ةةن الى خواى تةورةتةم كؤمةلَ توناحنار د وة
. .نطرنةؤيان نيية دةسة لةو كارانةة تةةلَ  خاوةن ثيىةسازييةكان  :دووةم
ةكان ةؤيان تةية زؤريةان  ة"حاكم"ةر نةضوونة سةر ئيىةكانيان ئةوة خؤ ئةت

نةةةجيَ ..  ةا فةةةرزة كي اييةةكان جيَ  .لةيَ ةيةةن ةةةةزؤر ئيىةةكةيان ثةةيَ ةيةةن    
وا  ةةؤى تةيةة   " :ةفةةرمويَة د "ئيننى كةييمى جةوزى".. ةؤية ثيَىةوا .ةن

 "املوا   أجرة"زؤر ةيات لة خاوةن ثيىةكان ةؤ كاركردن ةةمافى تاو ويَنةيي 
لةةة كا يَيةةدا ناوضةةةكة ثيَويسةةكيان ةةةةو  ،ئةتةةةر مانيةةان تةةرت لةةة ئيىةةةكةيان

  .1 "ثيىةسازيية تةةوو
 "ةةرتةةةم"ك دةولَةةةت تةةةولَ ةةةدات ةةةؤ تةةةروةتا ثيَويسةةكة لةسةةةر سةةةرؤ

ضةونية ئةةوة يةكيَيةة لةة ثيَويسةكيةكانى       ،ت ديَنان لة خيَرو ةيَرى ووةدةسك
ديَنانى اى حةوكم  ةيَ ةيؤشةن ةةؤ فةراتةةم     ةزتة ودوا ةة ئةةةيَ دام   ،"ئيمامةت"

رةفاتييةت ىيةان    يان ةة و ا دانيىكوان و تاو ،دا ة و وناوضة ةةروةووم لةو
ةخةنةة نةاو   ئةتينا ةيَطانةةكان دةسةة د   ،ةةرنة سةرو ةؤ تي  شكيَك دانةميَنن

ةكةن ةةسةةر  وسى و سيةورِى دوة جاسو ، انةوة ةةناوى ثيىةسازييةوة و
 ة ةةيَ ئةةوةى كةةس ثيَيةان ةلانةيَ ة        ة زؤرةةى تاونيىةكمانيةكان  يانةو تاو و

  .دةةنة سيةورِ ةؤيان
ةةيَ دةولَةت تةولَ ةدات ضةةندةتا كارتةةو ثيىةسةازيي دروسةة     كةواةو د
كات و كرِى دروسةة    ا مرؤظةكان ثيَى ةذيني و ئي  زؤر ةيبَ و ،ت ةيات ةؤ و

 .. .نةةيَ لةناوياندا
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ةةؤ دةرتيَنةانى ئةةو     ةةةتؤى ثسةثؤرِى  اينة ييةةوة     ةةطيَرِيَ  ثيَويسكة ضاو
ةةةيَ دةسةكةيةك لةة    ، وا ةة د .ةكانةا تةةن  "مةةعادن "خيَرو ةيَرانةى لةة كانطةا   

ئةمةي  ةةوة  ،ىيننينَ  ا نديَنيةكانى ىيَر زةوى ةثيَدة "جيولوجيا"زانايانى 
رى كو اةييةةك فيَة    دا دةسة  يَيةلَ ةيات  ا كؤمةلَةة  ةةيَة لةتةلَ تةنديَ ود

 .. .ةةن ئةتةر خؤى نةينووئةو زانياريية د
 الَ و مةزراوة  ةيَ ةيؤشةيَ ةةؤ ضةاكيردنى زةوى و    ثيَويسكة لة رِووى كىكوك  

ى ضةونية زةو  ،يَ تي  سةرمايةيةكى ةة ةؤشى و ةيَ دةرامةت ريَنيَكةوةنةتيَلَ
ديَنانى دةرامةةةت و زؤر ةةةوونى تةةةح و  و ئةةاو تةةةورة رين تةةؤن ةةةؤ ةةدةسةةك  

  .ت و ورةكانى  رى ثيَداويسكةكانى ناوضةة و تةموو جؤدانةويَلَ
ثيَويسكة دةسكةى كريَياران خبا ة سةةر ئيىةوكار  ةا ةةرتةةم زؤر ةةيبَ ةةؤ         

 ،زؤر نةةةةةيَ لةاليةةةةكى  ريىةةةةوة ةيَيةةةارى  ،ئةمةةةة لةاليةكةةةةوة ، يةةةان تاو
و مان تر ن "مظءهرة"و خؤ ثيىاندان  "ىيَوىث"لةمةيىةوة سةر ةييَىيَ ةؤ 

   .ت و وةسكنى ناوضةلة ثيَى "اباضر"
فةراتةةةمديَنانى تةةةموو  ةةيَ ةيؤشةةيَ ةةةؤ   "حةةاكم"ثيَويسةةكة  :بثثةكورتيي

و  ةا دةتا ةة مةكينةة    ت لة دروسة كردنى دةرزييةكةةوة  و ىيةكانثيَداويسكي
  .... تكد. انك و زريَثؤش و رِؤكيَة و سةيارةو يةخضالَ و

نةةخيَر ةةةلَيو    ،ةديَةنني  ئةم كسةيةش وةنةةيَ لةة تريفةانى خؤمانةدا دةرى   
 ةةان  و مامؤسةةكا تةةؤش كراوةكةةانى و "ككيَنةةة ثةةةرِة زةردةكةةان"لةكؤنةةةوة 

 ةةداخةوة دةسكةى م ئيرت ةة ،ثةجنةيان ةؤ رِاكيَىاوة و ةرييان ليَ كردؤ ةوة
 طويَيان خسةةكووة و ةةةة تويَيةةان نةةةكردوون  ةةا ئةوةيةةة كةةة   حةةوكمرِانى ثىةةك

  .ة!!وةكويَ تةيىكوت ة و وئةينينني ةارودؤخى ناوضة
لةو نوسراوو ثةيامةيدا نووسى ةؤ تارونة  "ئةةويوسف"زاناى داناو ةري  يذ 

 ةكةات ةةةم  و جؤتةة و رِووةةار و ضةاكيردنيان د    ةاسى ةةري تةلَيةنةدن   ،رِةشيد
يان واةةوو كةة لةة دةسةيارى     رِا ةئةجنووومةنى رِاويَذ   ئةتةر كؤرِى ة" :شيَوةية

زياد ةوونى ةةروةوومى  وةيَر خيَرو ةو شكى وادا ة جؤت ئةوةدا ة ةري تةلَيةندن و 
و ئةركةكةةةي  لةسةةةر خةزيَنةةةى  ةةةدة ى ةةى  يَدايةةة ئةةةوة خيَةةرا ئةةةجنام   و
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.. وة تةرضى خاوةن زةوييةة  .و تيضيان ليَ مةسيَنة "ةية املال"موسلَمانان 
ئةةوة   ،انيانيردنى زةوى و مةةزراك ةكةن وةك ضةاك راج( دارةكان داواى دخة)

ئةةوة زيةانى    ميةان ةةدةرةوة ةةمةةرجي    نةةجيَ ةيةةو وة  ةؤيان جيَةة خيَرايي 
  .1 "خةلَيةكةى  رى  يَدا نةةيَة

ئةةايينى ثةةريؤزى ئيسةةالم تةةي  كةةات رِازيةةي ناةيَةةة لةةة فةرمانةةدة و    :ةةةةلَيَ
ت ترانى و نةةةوونى   وة ئةتةر و ،كؤمةلَطة دانيىن ةيَ دةرامةت و ةةرووةووم

. كةةواةوو  ..ة فةرمانةدةو كةار ةةدةسةكةكان   ةكا يةوت توناح و  اوان رِوو د يَ
وة ةيَ وضان ةةرووةوم ةةدةسةة   ،و زيرةك و ئيىيةر ةنموسلَمانان ئةةيَ وريا

وة ئةةةيَ   .ةدَينن ةة شيَوةيةك ةةؤ تةي  شةكيَك ثيَويسةكيان ةةة ةيَطانةة نةةةيَة       
كةةة ةةةؤ تةةي  شةةكيَك  ةلةتةمةةةجؤر    ةئةوةنةةدة زانةةا و دانةةا فةراتةةةم ةديَنةةريَ   

   .دانةميَنن
وة لةة   ،ةةيةكةةوة  "ديةن و دنيةا  "ئيسالم لة تريَةدانى   "سياسةت"ئةمةية 

تةةروةك   ،نايىةنيَة  ، كةةت سةةركةو ووو نةةةووةو   ئيسالمدا ئةايينى ةةيَ دنيةا   
 و ئاةرِوو ضوونى تةردوو جيدانة. ىدنياى ةيَ ئايني تؤى نةنط

 
 

 ك دةولَةتؤتى سةرآلسنوورى دةسة
وة ئةةم خةلي ةيةة    ،جةيَ نىةينى تةلةة   جيَطرو  "خةلي ة"لة ثيَىةوة و ان   

 ، ةكةةى ،وولَيَكةةوة  "وةكالةة "ى ةةةثيَ  ةةيَكةواةوو د ،وةكيلى ئةو كؤمةلَةية
 ى  ةةةيَ ئةةةو خةلي ةيةة ةةةةثيَى دةسةةة  وة د ،وا ةة لةسةةنورى ئةةو دةرنةضةةيَ  

 -وة ئةةةو لةضةةييدا ةةةؤى تةيةةة كةةار ةيةةات ئةةةمي    ،كؤمةلَةكةةة ،وولَيَكةةةوة
  .تةية تةرئةوةندة ةؤى -خةلي ة 

دةى خةؤ   ،ةةيَ ةة تةويَرةى ةةرنامةةى خةوا ،وولَيَكةةوة    د "تةل"ئاشيراية   
ةةيَ  ةةندا دواى ةةرنامةةى   ، كةواةوو د)ثيَىةوا( وةكيلى ئةوة )تةلة(ئةمي  

ئةةتينا ئةةم ناوانةةى ثيَةوة      ،. ةةؤى نييةة الةةدات لةةو ةةرنامةيةة     .خوا ةيةويَ
و ة نةيىةطوجنيَ    كسةة ةكاشةيَ   وة نةاةيَ خةؤى   ،"مزالَة  ،قاسف ،كافر" :ةنريَد
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كةارى وا   ةؤيةان نييةة   ي ضةونية ثيَ ةمنةةران   ،ناوى ةةينَ ياسةا   لةتةلَ ئةودا ة 
قمبا ع مناء ينكمباونم لناي أٍنع     )! ؟كةارى وا ةيةةن   ئيرت ئةمان ضؤن ةؤيان تةية ،ةيةن

ءفم إ نع عنصنايعتم جنَباي   أمببنَدلٍهم منن تنْلقٍء  ننْ سني إ نع أٍتربناعم إ الَّ مناء يماوحن  إ لٍاير إ َناي أٍخنا      
  1.عنذنابن ينوعَم عنظنيَ (

 ،ةؤى نييةة شةكيَك خبا ةة نةاو ةةرنامةةى خةواوة       "ك دةولَةتؤسةر"ثيَىةوا   
حاادث يف أماان )) :ةفةةةرمويَد () ثيَ ةمنةةةر ،ثةسةةةندى نةةةكا "شةةةريعةت"
ك داةةةييَنَ لةةة كاروةةةارى تةركةسةةيَك شةةكيَ 2((فهااو جد ،هفياامرنااء هااذا مااءليس أ

 . ةكريَكةوةدوور ةيَة ئةوة رِةت دو لةم ئايينةي  ةة ئاييندا
ةطةةرِيَ   :وا ةة  ،لةة شةةرعدا ةيةات    "زيةادو كةةم"  ك دةولَةت ةؤى نيية سةرؤ  

تةرضيىةى ةةةدلَ    ،وى ةيا ةةوة و ةييا ةة ياسةا   آلتةرشكيَك نووسا ةةدلَيةوة ة
ت ةةةةم سةةةةارة ،طويَيةوةةولَة ةكةيةةدا نةةةتوجنا ةيةا ةةة ثىةةكنةةةةوو لةتةةةلَ د

أٍفٍتمؤعمننماونن بنابنععض  اْلكنتناءبن ونتنْك مبارمونن     ) :ةفةةرمويَ ةية ئةم ئاية ة ثةريؤزة د مان
بنبنععَض فٍمنء جنزنا  منن ينْ عن م ينلنكٍ مننكمب ع إ الَّ خنازع   فناي اْلحنيناءةن الاد نعينء ونيناوعمن اْلقنينءمناةن       

   .3مرء تنععمنلمبونن(يمرند ونن إ لٍ  أٍشنَد اْلعنذنابن ونمنء الّلهم بنرينءفنَ  عن
وا ة تةركات  ، يان ثيَىةوا لةةةردةم ياساى ئيسالمدا جيا ناكريَكةوة لةتاو  

   .ةكريَ ييةك دادوةري د تةرضؤن تاو ،وةريي ةيريَدةةيَ داى كرد دكاريَي
رئةةان و ثيَىةةةوا  ةةا ثةةةيرِةوى كو  " :ةلَيَةةةد "سةةىي ئةندةلوئةةين حةةةزم " 

وةريةي  دةةةيَ دا .. خةؤ ئةتةةر اليةدا د   .ةلَى ةيريَرِايةةيَ تويَفةرموودة ةيات د
ةةةةةيَ الةةةةريَ و كةسةةةيَيى  ةةةر خبريَكةةةة   دئةتةةةةر سةرثيَضةةةى كةةةرد   ،ةيةةةريَ

  .4 "جيَطةكةيةوة
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. جيةةا ناكريَكةةةوة .دا "كارةةدةسةةة"ئةمةيةةة سياسةةة ى ئيسةةالم لةةةدانانى    
 ئةتةر ويسةكى الةةدا لةةدادتاو داوةرى نةةكريَ     ، يان لةةةردةم ياسادا لةتاوو

  .ةخريَكةوةةو ثايةكةى دادةمالَرِيَ و دوور دلةثل
 

 ؟بةدةست ضيية ئةركى كار
 (نىةةنيك )جيَؤاسةةاى ئيسةةالمدا ةةةؤ دانةةانى سةةةر   ةةةةلَيَ خةةالَى يةكةةةم لةي    

  .ثيادةكردنى ةةرنامةى خواية
لةة ئيسةالمدا    "ويالية ةةكان "مةةةسة لةتةموو  :ةفةرمويَ( د ةمييية ئين)  

وة ةؤ ئةوةيةة   ،وةارى ئايني تةر تةمووى ةؤ خوا ةيَةفرمان و كار :ئةمةية كة
ضونية خةواى تةةورة  ةةندا ةةؤ      ،كة  ةندا وشةو ةةرنامةى خوا تةشةدار ةيَة

وة ةةو نيازةوة ثةةرِاوةكان و ثيَ ةمنةةرةكانى    ،ئةمة خةلَيى دروسة كردووة
 ةمنةةةر و موسةةلَمانةكان جيداديةةان  وة تةةةر ةةةؤ ئةةةوةي  ةةةوو ثيَ   ،نةةاردووة

  .1 "ةكردد
 "والية ةةة"تةةةموو  مةةةسةةة لةةة :ةفةةةرمويَش د( كةةةمييي جةةةوزى ئةةين) 
لةةةة  ةةةاوان و  ةو ةةةةةرترى كردنةةةسةةةالمييةكان فةةةةرمان كردنةةةة ةةةةة ضةةةاكةئي

 "خةلي ةةة"ى سةةةرةكى كةةار. كةةةواةوو رِؤشةةن و ئاشةةيراية كةةة 2 "خراثةةةكارى
ةةرنامةةى ئةةوي  ثيةادة      ةةندا تةةر   ،ئةمةية كة ةرِيار  ةندا تي خةوا ةيَةة و  

   .يريَة
ىةةوايةكيان  موسلَمانان ثيَويسكة ثيَ" :ةلَيَةش د"العقءئد النس ية"خاوةنى   

ريةةان و سةةنورى خواييةةان ةةسةةةرا  يردنى كاروةاةةةيبَ  ةةا تةسةةئَ ةةجيَنةةةجيَ 
لةشير و سوثايان ةؤ رِيَةك   ،يات و لة تاشاولَى دوىمن ةيان ثاريَليَ ونةجيَنجيَ
ئةوانةةةى رِووةةةةرِووى  ،ةيا ةةةوة ؤكةة  يةةان ةةةؤ زةكةةات و خيَةةرو ةيَةةرى و ،خبةةا
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طةرو جةةردةدا ثيةادة    ةةسةةر رِيَ ةوةسو دايان مركيَنيَكةوة و ياسةا  د "حاكم"
ضارةسةةر  وة كيَىةةيان ةةؤ    ،و ياساى جةىنيان ةؤ ةنات ةةرِيَوةجومعة ،ةيات
  .1 "...ليَ وةرتريَ اية يان ة ةؤ ضةسثاندنى مافةكان ةش ،ةيات

كاروةةةارى  :كةةة ةموويان تةةاودةنطن لةمةةةدادةسةةكةى زانايةةان تةة :ةةةةكور يي  
خةوا   ىثيَىةوا ثيادةكردنى ةةرنامةى خوايةة لةةم ةوونةةوةرةدا ةةةو شةيَوةية     

   .ية ىخؤى مةةةسكي
كةاريَيى سياسةي، ئةةوة ةةؤ     * ئةتةر ضةند رِايةك كؤةوويةوة ةؤ تةلَنةذاردنى   

ثيةادةى  ريَييةان تةلَنةذيَريَ و   كاة ةوانيَ ةةةئارةزووى خةؤى    ثيَىةوا رِةوايةو د
دروسةكي  نييةة سةرثيَضةى     رِايةلَى ةيةن وةةيَ تةل و كؤمةلَ تويَوة د ،ةيات

  .ةةذيَريَى خؤى ئةو رِاية تةلَد"ئيجكداد"ضونية ةةثيَى  ،رِاكةى ةيةن
و  ةةا نةةةتيَلَىَ كيَىةةة ،ةؤيةةة  ةةا ئةةةم ثلةةة سةرةةسةةكيى داوة ةةىَ  ئيسااالميث  

و ةجنام ضةةندةتا دةسةكة  سةةر  ،ةةدات  دووةةرةكى لة نةاو موسةلَمانةكاندا رِوو  
ئةمةةي  زؤر مة رسةى  َ    كةة سةةرةجنامى   ،اد ة   اكم و ضني ةةرثا ةن لةة و 

ت تةنةدىَ منوونةة    جا وا ةةتويَرةى دةسةة  ،.ت ةؤ ةارى ئاسايىى وئةكرىَ  
  :ةؤ ئةم رِاسكيية دةخةينة ثيَ  ضاو

يان كةة تةةردووك   ،ةؤ داةةشيردنى دةسكيةو ة جةنطييةكان دوو رِا تةيةة  ة1  
 ةةةةىَ ةةةةد :يةكةةةم :ةاريَييةةان تةلَئةةةةذيَرىَ "ئيجكيدةةاد"خاوةنةكةةةى ةةةةثيَى 

 :دووةم .ىَ ةىَ ئةوةى تةي  ئيعكيناريَةك ةيةرىَ   بكر يةكسانى لةناوياندا داةةش
ئةو  ،نيَدرريي ةت ثيَ  ضاو ئةتس. ةةلَيو تةندىَ .ةلَىَ نةخيَر ةةيةكسانى ناد

وةك  ،ةكةرىَ ن ةةسةةردا داةةةش د  ي ة انة دةسةكيةو ةكةيا سكا ة ةةثيَى ئةو 
ئةةةو موسةةلَمانانةى كةةة تةةةر لةسةةةرة اوة ةرِوايةةان تيَنةةاو كؤضةةيان كةةرد ةةةؤ    

  .و تيان و سامانى خؤيان كرد ةة كورةانى ةانطةوازةكةى ئيسالم"مةدينة"

                                                           
 . 478( العقءئد النس ية، ل1
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ةةثيَى ئيجكيدادى خؤى رِاى يةكةمى  )خواى  َ رِازى ةيَة(ةةكر ئةةو ثيَىةوا  
ئةمةة كةة توايةا ئةةو موسةلَمانانة لةة ةةةر خةا رى خةوا          ةى ةة ةةلَطة  ،تةلَنذارد

وة تاوةلَةكانيىةى مليةضةى ئةةم رِايةة      ،ةك يةك وانو تةموو ،ةرِوايان تيَناوة
  .كرد
 )خةةواى  َ رِازى ةيَةةة( ةةةارى دووةمةةى تةلَنةةذارد،   يةة  "عومةةةر"ثيَىةةةوا   

ك ةةة  ةةة ةةلَطةةى ئةةوة كةة كةسةيَ      ،وانى  ريانتةنديَييان زيا ريان ةدريَكىَ لة
ئارةزووى خؤى و ةىَ زؤر و زؤركارى ةاوةرِى تيَنا ةيَة و نيىكمانى و سةامانى  
خؤى ةةخة كردةيَة و دواى دروسةة ةةوونى دةولَةة ى ئيسةالمى و ثيَ ةمنةةر      

ناةىَ وةك ئةو كةسة  ةماشا ةيرىَ كة لةم دوا دواييةدا ةرِواى تيَنا و كةو نيَة 
  .ةيَة
كؤمةلَيك لة موسلَمانةكان " :ةفةرموىَدا د"اخلراج"لة ككيَنى  (يوسف ئةةو)  

 ؤ ئةم سامانةت داةةش  :()نىينى ثيَ ةمنةرى خوا ئةى جيَ :و يان و تا ن
نةةديَييان زيةةادة لةةة كا يَييىةةدا تة ،كةةرد ةةةة يةكسةةانى لةةةناو موسةةلَمانةكاندا 

 :!! ئةوي  فةةرمووى ى ئيسالمةوة رت تا وونة ة ىيَر ئارِيَليَييان تةيةو ثيَى
ضةونية ئةوانةة    ،مةن ئةمانةة نةازاح    . ة .....ةوزيادة رِيَلة ن  ةيلَيَئيَوة دئةوةى 

لةتةةةلَ ئةةةوةدا "ئةمةةةي  ىيةةان و ىيةةوارة  ،ثاداشةةكيان الى خةةواى تةورةيةةة
  .كة وا ةوو يةكسانى ةاشرتة لة جياوازى و نا يةكسانى ،"جياوازيان تةية

 ةان   ى وكردنرِزتةار  تةات و  " كا ةعومةةرى كةورِى خة   "جا كةة سةةردةمى     
ئةةوةى لةتةةلَ    :و فةةرمووى ةةندى كردثلة اكستة ،يرددةسكى ثيَ "فكوحات"

و شةةريي ةةرامنةةةر را  دىى وةسةةكاوة :وا ةةة ،ثيَ ةمنةةةردا جةةةنطى كةةردووة  
و سةةدا كةة يارمةة ى ثيَ ةمنةةرى داوة    يةكسانى ناكةم لةتةلَ ئةو كة تر ووة،

  .1"جيدادى لةتةلَ كردووة

                                                           
 .  294ل  3ب  ،بن سعد: الابقءت الكربى. وإ42، ل : اخلرا ( أبو يوسف1
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ةى خةةؤيى و ضةةووة سةةةر رِاكةةةى ى لةةة رِاكةةعومةةةرى كةةورِى خةةة كا  داةةةةز  
 ،ةةةكردا ( لةة سةةردةمى جيَنىةينييةكةى ئةةو   خوا ليَيان رِازى ةيَة)ةةكر ئةةو

و ةةؤى تةيةة ةةة ئيجكيدةادى خةؤى رِايةةكيان       ضونية دةيلانةى ئةةو ثيَىةةواية   
ةةةىَ فةةرمان ةةةردارى    و ةاوى ةدا ةةسةر ئةةوى  ريانةداو ئةةمي  د    تةلَنذيَرىَ

يةى كةة سةةردةمى خةؤى تةات و ةةؤى دةركةةوت كةة مةافى          . ئينجا دوا.ةيات
سةرثيَضيىى  يَدا  ،تةلَنذيَرىَ و ةةة ثيَى ئيجكيداد   ةئةوةى تةية رِاكةى خؤى  

ى و يو تاوةلَةكاني  تا نة سةر رِاكةة ةؤ تي  كةسيَك يةكسةر رِةواى كردنيية 
ني  ئاوا ةيات و ئةوا ىةواية ةؤى تةيةضونية ئةم ثيَ ،ثيَضيىيان نةكرد سةر

  .رِايةلَى ةيةنةةيَ تويَد
 "مةدينةةة"دةسةةة تةةر ن ةةسةةةر ثيةةاوة ناودارةكةةانى كورِةيىةةدا  ةةا لةةة  ةةة2  

 ،نةاةيَ دةرضةن   :يةكةةم  :. جا ئةمةي  دوو رِاى ئيجكداديي  يَدايةة 1دةرنةضن 
 ةوى ئةم و ئةو نةكةةن     ا  يَية ،و ماوةيىى ةؤ ديارى ةيريَمةتةر ةة ئيجازة
ةةةة ثةةاكى لةسةةةر    ةدةسةةكيان  يَيةةةلَ كةةردووةو      دنيةةادا ئةوانةةةى لةتةةةلَ 

زووى خؤيةان  ئةوةية كة ةؤيان تةية ةة ئارة :دووةم .2"ئايينةكةيان ريَننةوة
  .ئازاد ةن ،ةرِؤن ةرِؤنةؤ كويَ د

يةكةةميانى تةلَنةذاردوو تاوةلَةةكاني  تا نةة سةةر       "عومةر"ئينجا ثيَىةوا   
رِاى دووةمى  اى ليَ رِازى ةيَة()خو "عومسان"وة لة دوايىدا ئيمامى  ،رِاكةى

   .يان نةكردثيَضني  سةر تةلَنذاردوو تاوة

                                                           
وضؤى تةنديَ شويَن ةيةن  ةا ئةةو  ةةيعةةت و ئةايني دارييةةى وةريةان        ( مةةةسة ئةوةية نةتَيَلَريَ تا1

 تر ووة لة مةدينةدا ليَيان  يَك نةضيَ .
. دككةؤر منيةل ةةة خةاوةنى ككيَنةى       315صولني وال قهاء  ل : اإلبءحة عند األالم مدكوجي حممد ساالستء (2

ةكةةويَ تةؤى سةةرةكى ةةؤ ئةمةة ةةة       د ةلَيَةة: وا دةر ةةة د  االساالمي السيءسا    ة والنظاءم الدولة القءنونيا 
ا مةدينةةد  نةتيَىكنى دةرضوونى ناودارةكانى كورِةي  ةؤ دةرةوةى مةدينة ةة ئةمةية كة تةمووكات لة

 ةن ةؤ ئةوةى ثيَىةوا لة كا ى ثيَويسة ةوون ةة رِاويَذ سووديان ليَ وةرتريَ .ئامادة
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و تةةةةردوو وو رِاكةةةة ثةسةةةةندةتةةةةرد "فيقدةةةى ئيسةةةالمى"ديةةةارة ةةةةةثيَى   
ثيَىةةةواكةي  ةؤيةةان تةيةةة ةةةةثيَى سياسةةة ى رِؤىو كةةات و ثيَويسةةة رِةفكةةار 

 ،ةترتةلَةد ئةةوةى ت  "عومةةر "سةردةمى ثيَىةةوا   ، ياندا ةيةن لةتةلَ تاو و
  .ةترتى جيَ نىينى سيَدةمي  ئةمةى تةلَدسةردةم

 ولة شةكى ثةسةةند   معروف( يفيعوينك وال) :ةفةرمويَة خوا دك :ةلَيَنزانايان د 
دةفةةرمويَ لةشةكى    ةلَةيَن ةؤيةة  د ،توجناو لةتةلَ ئاييندا ناةيَ سةرثيَضية ةيةن

 ... .دا "معروف"و ثةسةند
ئةمة ماناى ئةوةية كة .. .اكات ةةةيَ شةرعىلةتةلَ ئةوةيىدا تةرتيل فةرمان ن 

رِايةلَى فةرماندةو شكى وا ةيريَ لةو شةكانةدا سةرثيَضةيني لةة فةةرمانى     ناةيَ تويَ
ةةتويَ نةكردنى فةرمانةدة لةةكارى    ةيَجطة لةمةي  ئةم ماناية ة  ،خواى تةورةدا

 أٍمعرن اْلممسعر فننين )ونلٍء تمانيعموا :ةكةويَلةتةنديَ ئاية ى  ردا ثيَ  ضاو د ةناثةسةندا 
ونلٍء تمانعع مننع أٍْر ٍْلننء قٍْلبنهم عنان ينْكر نناء   )، 1الَّذنينن يمْ سندمونن فني اْلأٍجع   ونلٍء يمصعلنحمونن( *
)..2.  
، السمع والاءعة حق مءمل يؤمر بءملعصاية )) :تةروةتا لة فةرمودةيىدا تا ووة  

فةرماننةةردارى ثيَىةةوا مةافيَيى     :وا ةة  3.((طءعاة فال  ع وال ،فءيا أمر صعصية
لةة   ردكةة ثىةكى تةةلَي   جةا   ،رِةواية  ا لةسةةر نةخىةةى خةوا تةةنطاو تةةلَطريَ     

وة لةةة  .رِايةةةلَى نةةاميَينَ ةةسةةةر خةلَيةةةوة   ئةةةوة مةةافى تويَ  ،ةةرنامةةةى خةةوا 
مناء الاءعاة يف   إ)) :ةكا ةةوة و ئةةم مةةةسةكة رِوون د  فةرموودةيةكى  ردا تا ووة

 5.((معصاية اخلاءلق   الطءعة ملخلوق يف)) :ةفةرمويَروةوتا د. وة تة.4((املعروف
رِايةةلَى تةي    ةةةتي  شةيَوةيةك رِةوا نييةة تويَ    ،ةةثيَى ئةم ئايةةت و فةرموودانةة  

نةةةي  تةةا وون فةةةرمان .. وة ئةةةو فةرموودا.حاكميَةةك لةةةكارى نةةارِةوا حةرامةةدا
 ،ن"دموطله" ئةوانة ،ةيَ ضةند و ضوون "كئةمري = سةرؤ"رِايةلَى ةدةن ةةتويَد

                                                           
 . 152 - 151( الشعرا  / 1
 . 28الكهف /   (2
  2816 حديث :  -بءب السمع والاءعة لإلمءم ، كتءب اجلهءد والس  ،صحيح البخءج  (3

  6745 حديث :  -عة لإلمءم مء مل تكن معصية بءب السمع والاء، كتءب األحكءم ،صحيح البخءج  (4
 .7520سنن الرتمذ ، وصححه األلبءني ف  صحيح اجلءمع برق :  (5
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و  "دموطلااااه". دةى تةةةةةركات .ن"موكةييةةةةةد"ئةمانةةةةةى ةةردةسكيىةةةةمان 
ئةةةةةيَ  ،ةةةةوون (متعاااءج )كؤةوونةةةةوة لةةةة ةاسةةةيَيدا و نةسةةةاز   "موكةيةةةةد"
دا  "ئووةةول"وةك لةةة  .ةكةى ةةةدريَئَةموكةييةد"ةة"ةكةةة حةةوكمى "دموطلااه"

  1.ةاسيراوة
 :ةفةةرمويَ ى رِازى د.. ئيمام.تةروةك زاناكاني  لةم ةارةيةوة و ةيان تةية  
كؤمةلَى موسةلَمانان تةةر تةةموويان يةةك دةنطةن لةةوةدا كةة كةا َي رِةوايةة          "

تويَرِايةلَى ثيَىةوا و فةرماندةكان ةيريَ كة و ة و كردارةكانيان رِيَةك و رِةوان  
  .2 "ةيَة
خةةواو ثيَ ةمنةرةكةةةى ةةخةشةةم و كيةةنن لةةة  " :ةفةةةرمويَزةمةخىةةةري  د  

 3."وة ناةيَ فةرمانيان ثيادة ةيريَ ،فةرماندة سكةميارةكان
 يةكةةةم جةةار خةةواى تةةةورة" :يَودةفةةةرم (البيضااءوى)خةةاوةنى  ةفسةةريى   

ةدات ةةخةةلَيى ةةؤ   ا فةةرمان د ئينجة  ،ةدات ةة دادتةريي ثيَىةواكانفةرمان د
لَيان رِةوايةة كةة لةسةةر حةةد و     يةة رِائةمة ماناى واية كا يَ تويَ ،رِايةلَييانتويَ

ئةةم ئاية انةةى سةورةى     "يضاءوى مامؤسكا عومةر ةة"ةسكى مةة ،رِاسكيي ةن
)ينء أٍي هنء الَّذنينن آمننموْا . 4(ونإ ينا حنكٍمعتم  بنيعنن النرءس  أٍن تنحعكمبمموْا بنءْلعندعل ) :ةة" النسا"

 5...(.أٍطنيعموْا الّلهن ونأٍطنيعموْا الررسمولن ونأمبوعلني األٍمعر  مننكمب ع
رِايةةةلَى " ةةا مةةن تويَ :ةفةةةرمويَد "ةةةةكرئةةوو"ىةةةوا ةيَجطةةة لةمانةةةي  ثيَ  

. خةؤ ئةتةةر سةرثيَضةيم    .ئيَوةي  تةويَ رِايةةلَم ةةن    ،فرمانى خواو ثيَ ةمنةرمب
  .6 "كرد ئةوة تويَ رِايةلَيم ةةسةر انةوة نامييَنَ

                                                           
 ةية.220 :ل ،10( ةةرتى  إجشءد السءجسةيرى ) (1

 145ل 10ب ،: الت س  الكب الراز  (2
 405ل ،1ب ،: الكشءفالزخمشر  (3
 ( 58: )النسء  (4
 ( 59: )النسء  (5

 .341ل 4ب ،: الس ة النبويةابن هشءم (6
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 رِايةلَيي بكات لةتاوانداتاك بةرثرسيارة ئةطةر طويَ

 ةاك نةاةيَ    ،ئيسةالمييدا  "فيقدةى "تةرياوة لةة   ةةثيَى ئةو ةرِيارةى وةر ،ةةلَيَ  
. خةؤ  .رِايةلَى ثيَىةوايةك ةيات سةرثيَضى فةرمانةكانى خواى تةورة ةياتتويَ
.. خةوا  .خواى تةةورةوة  ةر كردى ئةوة شايةنى سلاو  ؤلَة دةةيَة لةاليةنئةت

رِايةةلَى  اترةوة ةة  اوانى ئةوةوة كة تويَدةسكةيةكى خسكة ناو ئ )جل جاللة(
)ونقٍاءلمبوا جنبرنناء إ نراء     :ةوو لةكارى  ةاوان و دى ةةة ئةايينى خةوادا    كانيان كردتةورة

ئايةت زؤر زؤرة ةؤ ئةوةى تةركات  1.(أٍطٍععننء سنءدنتنننء ونكمببنرنا ننء فٍأٍضنلُّوننء السربنيلٍء
   .ةداتماندةى سكةميار خواى تةورة سلاى د اك مل رِاةييَىيَ ةؤ فةر

 :يةكيَ لةوانة ،ريىمان ةةدةسكةوة تةيةتةروةتا فةرموودةى زؤ  
، إمنء الاءعاة يف  ال طءعة يف معصية، لو دخلوهء مل يزالوا فيهء إىل يوم القيءمة)) 

  .2 ((املعروف
لاو  )) :م ةةةم دةسةكةواىةية   ةةة  ،يىدا تةا ووة "خبارى"ئةم فةرموودةية لة  

  .3((منء الاءعة يف املعروف، إدخلوهء مءخرجوا منهء أبدا
لةشةيريَيى   ()ثيَ ةمنةةرى خةوا    :نى ئةم فةرموودةية ئةمة ةووتؤى و 

 ،ى كرد ةة ئةمرييان "ى كورِى حوزةي ةآلعةةدولَ"كةسيي ناردو  "400 ة 300"
ةةةةلَيَ لةسةةةر شةةكيَك رِكةةى   ،ةيةةةن آلرِايةةةلَى عةةةةدولَداواى لةةيَ كةةردن كةةة تويَ

                                                           
(
 .67االحزاب /  1

 ،لواحاد الصادوق يف األيان والصاالة   بءب مء جء  يف إجاءزة خارب ا  ، كتءب أخبءج اآلحءد ،صحيح البخءج  (2
 . 6850 حديث: 

  6745 حديث :  -بءب السمع والاءعة لإلمءم مء مل تكن معصية ، كتءب األحكءم، صحيح البخءج ( 3
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رمانى نةةدا  فةة  ()ي  و ةى ئايةا ثيَ ةمنةةر    آلعةةةدولَ  ،يان تةسكانآلعةةدولَ
و ى دةى تةةر ئيَسةكا ئةمةةويَ تةنةديَ      ،.و يان ةةلَيَ ؟رِايةلَيم ةيةنئيَوة تويَ

ئةةةواني   ،نةةةردةن و ةرِؤنةةة ناويةةةوة ضةةيلية كؤةيةنةةةوة و ئاتريةةان  يَ  دارو
كةةا يَ ويسةةكيان ةرِؤنةةة  ،ئاترةكةةةيان كةةردةوة ،نةةةجيَ كةةردفةرمانةكةةةيان جيَ

دواى ثيَ ةمنةةر كةةو ووين نةرِؤينةة نةاو      ئيَمة ةؤية :ناويةوة تةنديَييان و يان
دوايي ةةؤ ثيَ ةمنةةريان    ،!ةةلَيَ نةرِؤيىو؟يةوةدةى ئيَسكا ةرِؤينة ناوي ،ئاتر

و ئةتةةر ةةةتويَكان ةيردايةة    ((...لةو دخلوتةا  )) :ئةةوي  فةةرمووى   ،تيَرِايةوة
ةلَى رِاية تويَ ،ةةوو ليَىنةد "يا رِزتار ان"ةرِؤيىكناية ناويةوة تةرتيل رِزتاريان 

  .ثيَىةواو سةركردة  ةندا لةكارى ثةسةنداية
 

 :ةبيَت ئةطةر طويَرِايةلَى سةركردةى خراث بكاتطةل تووشى سزا د
ئةةوة نلييةة خةواى     ،تةركات كؤمةلَ و تةل ةةلَيَى ناتةكى كرد ةؤ ثيَىةةوا 

ضةونية ئةتةةر ضةاكةكانيان     خةراث ة   ة ضةاك و   و سلايان ةةؤ ةنيَةريَ   تةورة ةة
ةية كةسةةة خراثةةةكانيان دةسةةكيان شةةانيان ةنوايةةة ئاةةةةو شةةيَوتةةةولَ و  يَيؤ

سةةةةارةت ةةةةم مانايةةة ئةةةم ئاية ةةة ثةةريؤزةى       ، ةةدا ةترت ةةسةةةر ونةةةد
)وناترقمبوْا فنتعننةه الَّ تمصنيبننر الَّذنينن ظٍلٍمموْا مننكمب ع خنآصرةه وناععلٍمموْا أٍنر الّلهن  :ةةردةسكمانة
 1شندنيدم اْلعنقٍءبن(

دا ةةة  خواى تةورة فرماني" :ةلَيَى لة ئيننى عةةناسةوة دةيدييَنَ و دكور وة  
دا لةةنيَوان  "مونيةةر "ةرِوادارةكان كة تي  كات دان نةةنيَن ةةةكارى ناثاسةةند    

  .2"ةتريَكةوةئةتينا خوا سلايان ةؤ دةنيَريَ و تةر تةموويىيان د ،خؤياندا
و  ةطةةرن لةةة ةةةة ةرتسةةن و خؤ ةةان دوور  " :ةفةةةرمويَد ()ثيَ ةمنةةةري    

   ."ضاك و خراث"ةتا ة لة سكةميارة كانةوة د سلايةك كة

                                                           
 ( 25: )األن ءل (1

 . 298ل 2ب /بن كو إ( 2
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خةةوا " :تةةةر لةةة  ةفسةةريى ئةةةم ئاية ةةةدا :ةفةةةرمويَيةة  د"ثاا كةةة ئةةين"  
ةيةةك  ةة  اكييردنةو ،ةيةويَ ةةندةكانى خؤى رِاضلَةكييَنَ و  اكييان ةيا ةوةد

و ئةو كةسةى ةكة، نة  ةندا  اوانيةرةطريَكةوة تةر تةموويان ة ضاك و خراث ة  
 ."خؤى كارةكةى كردووة

تةةةل ةةةةتؤى  ةةاوانى  ةةة  ةندةتا فةرموودةيىةةدا ئةةةم ةناغةيةةة ئينجةةا لةةة ضةة  
كاال واهلل  ...)) :تةا ووة  ةةيَةة ة   ووشةى سةلاو  اكييردنةةوة د    خراثةكارانةةوة 

أمرن بءملعروف ولتنهون عن املنكر، ولتأخاذن علا  ياد  الظاءمل، ولتأطرناه      لت
 1(.(نه عل  احلق قصرا، ولتقصرعل  احلق أطرا

يا جأوا الظاءمل فلا  يأخاذوا    إن الناءس  إ.. .)) :لة فةرمودةيةةكى  ةردا تةا ووة    
مرؤظةكان تةةركات سةكةمياريان    2((ن يعمه  اهلل بعقءب منهأأوشك  ،عل  يديه
نلييةة خةةواى   ،تر ندةدةسةكيان نةة   "خةةرييى سةكةم كةردن ةةوون    "ةينةى و  

ة ةيَ ثةيَ  و ثةةنا   يراية ئةم فةرموودةيئاش ،تةورة تةموويان ةةسلا ةطريَكةوة
ةكا ةة ةةرثرسةيار لةةكارى سةكةميارةكان ئةتةةر لَييةان ةةَي        تةل و كؤمةةلَ د 

  .دةن  ةن و دةسكيان نةترن لة سكةمةكةياندا
 
 
 
 

                                                           
و دةسكى سةكةميار ةطةرن،   ن ةة ضاكةو ةةرترى ةيةن لة خراثةوا ة: سويَندم ةةخوا ئةةيَ فرمان ةدة (1

نةكةن( ةيَطومةان  )ئةتةر وا وة لةسةرتةد و رِاسكيي داى مركيَنن... ياخؤ ،)لةناتةكى دوورى خبةنةوة(
ةخا ةوة لة سؤزو ميدرةةانى خةؤى، وةك تةاورو   ن د ة ئةوانى  ر ان، ئينجا دوور اةداتةنديَيكان ةةر د

ضعيف، ضاع ه األلباءني يف سانن     (.3795برق : ، ككا  املالحم،داودولةكةكانى وا ليَ كرد. )رواة أةوج
 .4336برق :  ،أبي داوود

 . صاحيح، صاححه االلباءني يف سانن أباي داوود/ بارق :      3697سنن أبي داوود، كتءب املالحا ، جقا :    (2
4338. 
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 :ثيَشةوا بةرثرسيارة لةالى خواى طةورة
ى و ثيَىةوا ةةثيَى ياساى ئيسالم ةةرثرسةيارة لةةالى خةوا   و سةركردةحاكم   

ضةونية ئةايينى ئيسةالم     ،تةورة  ا ةضةوك  ،تةورة لة تةموو تةلَسووكةو يَيدا
جةا كةة    ،سياسة ى خؤى لةسةر ةناغةى ةرِوا ةوون ةةخواى تةةورة دائةرِيَةذيَ  

 ،و كةارى ناثةسةةند ةيةات   جةيَطري ةةوو ئينجةا نةا وانيَ تةلَةة     ةرِواى وا لة دلَيدا 
شةكيَيى ةةة   كةةواةوو تةةموو    ،ةزانيَ خوا لة تةموو كا يَيدا ئامادةيةة ضونية د

  .نةوةك تةلَةيةك ةيات و ةةتؤيةوة ةةرةو دؤزةخ ةضيَة ،ثاريَلةوةية
ك دةولَة ةدا  ليَيةى ئةاوا لةة دلَ و دةروونةى سةةرؤ     يردنى تيَئاشيراية دروسةك   

ضةةونية  ةةةندا ئةةةم ةةةرِواى ةةةة رؤِىى دادتةةةري و    ، ةةةندا لةةة ئيسةةالمدا تةيةةة 
  .دادوةريي خواى تةورة تةية

ك دةولَةةت ةةة ثةاريَلةوة كةار دةكةات نةةوةك       كةة سةةرؤ   :طةي  ةؤ ئةمةةةلَ  
لةة   ،لةة كورئةان و فةةرموودةدا زؤر زؤرة    ،نيَةة ة ووشى خةشةم و كينةى خةوا    

 :كورئاندا وةك
)يناء ٍأي هناء الَّاذنينن آمننماوْا اٍل تنخمونماوْا الّلاهن ونالررسماولن ونتنخمونماوْا أٍمنءنناءتنكمب ع ونأٍناتم ع            اأ     
 1.لٍممونن(تنعع
ونأٍتعبنععنناءهم ع  * )ونجنعنْلننءهم ع أٍئنمرةه يندععمونن إ لٍ  النرءج  ونينوعمن اْلقنينءمنةن لٍاء يمنصنارمونن    ب ا   

ئيَمةة فريعةةون و    :وا ةة  .2فني هنذن ن الد نعينء لٍععننةه ونينوعمن اْلقنينءمنةن هم  َمنن اْلمنْقبماوحننين( 

                                                           
 .( 27ألن ءل : )ا (1
 .(42 ا 41 )القصص: (2



 سياسةت لة ئيسالمدا

 102 

ضونية  "دةسكةى ةةدةةخكان"و سةركردةى يَىةواةرةازةكامنان تيَرِرا ةة ثس
وة لةة رِؤىى كيامة يىةدا يارمةة ى     ،ةكةن ةؤالى ئاترى دؤزةخخةلَيى ةان  د

وة لةة   ،وة لةم جيدانةيىدا دوورمان خسكنةوة لة ةةزةيي و سةؤزمان  ،نادريَن
  .دوا رِؤىيىدا تةر دةركراون لة دةرتاى ةةسؤزى خواى تةورة

  :لة فةرمودةيىدا وةك  
  1.((، اإلمءم جاع ومسئول عان جعيتاه  كلك  جاع، وكلك  مسئول عن جعيته)) أ ا   

تةةةموو ان ةةرثرسةةيارن لةةةوةى وة  ،ةةةاننرو نيطااتةةةموو ان ضةةاوديَريي :وا ةةة
   .رى مرؤظةكانى ىيَر دةسكية ىياثيَىةوا شوان و ضاوديَري ،ايةددةسكان لةةةر

 الإ ،وم ميوت وهو راء  لرعيتاه  ي ،من عبد يسرتعيه اهلل جعية ميوت ما))   ة   
رى ايرةةندةيةةةك خةةوا ةييةةات ةةةة ضةةاوديَريتة :وا ةةة 2.((حاارم اهلل عليااه اجلنااة

ئةةوة خةوا    ،تلييارو خيانة يار ةيَة لةتةةلَ كؤمةلَةكةيةدا   ،كا يَ مرد ،كؤمةلَ
  .ةةتةشكى لةسةر ياساغ و حةرام دةكات

ن حاءجته  وخلاته    من وال  اهلل شيئء من أماوج املسالمني فءحتجا، دو   ))   ا   
  .3(( احتج، اهلل دون حءجته وخلته وفقر  يوم القيءمة ،وفقره 

وإنهاء أمءناة، وإنهاء ياوم     )).. :ةفةةرمويَ د "زةرِئةةةو "ةة  ()ثيَ ةمنةر د ة    
 :وا ةة   4.((، وأدى الاذ  علياه فيهاء   حبقهاء  ، إال مان أخاذهء  القيءمة خز  وندامة

دى ةة دةولَة ةةوة ةيَةة ئةمانةةت و    ك دةولَة ى و تةر كاريَيى  ر ثةيوةنسةرؤ
وة ثةشةةيمانى ةةةة  ،وة ةةةؤ رِؤىى كيامةةة ي  سةةووك و رِيسةةوايية  ،سةةثاردةية

  .يةكيَك مافى خؤى ةدات ةةو كارة مةتةر سا ،دواوةية
 

                                                           
 . 867 حديث :  -بءب اجلمعة يف القرى واملدن  ،كتءب اجلمعة، صحيح البخءج  (1
  .229 حديث :  -بءب استحقءق الوالي الريء  لرعيته النءج ، كتءب اإلميءن ،صحيح مسل  (2
 .2208صحيح الرتري، برق : / صحيح، صححه األلبءني يف  1373 حديث : ، جوا  أبوداود والل ظ له (3
 . 3492 حديث :  -بءب كراهة اإلمءجة بري  ضروجة ، كتءب اإلمءجة، صحيح مسل  (4
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 :بةردةم ياساو كؤمةلَدا بةرثرسيارة بةدةست لة كار

ةة سي ة ى  ،ةلَدالة رِىيَم و ياساى ئيسالمدا حاكم ةةرثرسيارة لةةةردةم كؤم  
. وة لةو اليىةوة لةةةردةم دادتةاى  .ئةوة كة ثيَىةواية لة كاروةارى سياسيدا

 "حةةد "ئةتةر كاريَيى ةيَ شةةرعى ةيةات و تةؤى     ،ئيسالمدا تةر ةةرثرسيارة
وة ئةتةةةر ثةيوةنةةدى ةةةة سةةامان و دارايةةي و  ،ةكةةريَنةةةجيَ دةةةؤى جيَ ،ةيَةةة

   .ي"ضءمن"ةة  ةةيَوةريي دةكريَ و ددخةلَيةوة ةيَة دا
ئامؤىتةارى   ،ةكةات حيسةاةى لةتةلَةدا د   ،وثيَىةواية "ضاوديَرييارى"كؤمةلَ   
ي  .. ناةيَ ت.ةيطيَرِيَكةوةلة تةلَة د ،ةوةسكييَنَلةةةردةم تةكدا رِاى د ،ةكاتد

ةةةةيَ ثيَةةى ةلَةةيَني و ةةةةلَيو د ،دةن  دانيىةةيَكةةات ثيَىةةةوا  ةةاوان ةيةةات و ةيَةة 
   .ةةرامنةرى ةووةسو

ةةةؤ رِاسةةكيردنةوةى  "تةةةل"ى ئيسةةالمى ثةةريؤز سةرةةسةةكيي داوة ةةةة ياسةةا  
.. جةا ئةتةةر   .ةةةيَ ئامؤىتةارى ةيةات ثةيَ  تةمووشةكيَك     د ،ك دةولَةةت سةرؤ

ة نةةووةوةو دواى ثرس و راويَذي زؤر لةتةةلَ شةةرعلانان   كةلَيى نةةوو و رِاس
.. ةةةؤ ئةةةوةى مرؤظةةةكان  .ةنةةةن ةةةةيَ لةسةةةر حةةوكم الي و مةةوفكى والَ ةةدا، د
  .رِزتاريان ةيبَ ليَى

يَكةوة دةرةةارةى حةوكم و تةلَسةووكةو ي    تةل ةؤى تةية لةتةلَ حاكمدا ةيؤلَ 
  :ئةم تؤيانة لةةةر

و جيَطريةة ى وةك لةة ثيَىةةوة    ؤك دةولَةت وةكيلى تةلةضونية سةر :يةكةم  
ةةؤى تةيةة سةرثةرشةكى وةكيلةكةةةى     (وةكيةل تةر  )ئاشةيراية   ،ةامسةان كةرد  

  .ى ةيات"عةزل"خبات و  كارىةؤى تةية لة  ،ةيات
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 ،لة ةناغةدا تةل خؤى ةةرثرسيارة ةةؤ ثيةادةكردنى ةةرنامةةى خةوا     :دووةم  
ن تةةةةل نةةةاةيَ تةةةةمووى . ئةةةةوةةوو و ةةةا.وةك لةةةة ثيَىةةةةوة لةمةةةة دوايةةةن

 "ئيمةةةام"كةةةةواةوو لةةةةجيا ى خةةةؤى   ،وة خةةةةريك ةيَةةةة ةةسةةةةركرداية يية
تةةركات ئيمةام ةةوو ةةةتريَ      ...ةدا ة دةسة ى د ةةذيَريَ و كاروةارى وتةلَد

   .اتسلاى دةدكؤمةلَ تةل و  ، ئةوكاتلةةةردةم ثيادةكردنى ةةرنامةى خوادا
 :خوا داواى لةة سةةركردةكان كةردووة كةة رِاويَةذ ةيةةن ةةة خةةلَيى         :سيَدةم  
   (....االمر وشءوجه  يف)..
كؤمةةةلَ لةةةالى خةةوا ةةرثرسةةيارة سةةةةارةت ةةةةوةى كةةة   تةةةل و  :ضةةوارةم  

ةؤ  ،ةةرترى كردن لة خراثة و ةة ئامؤىتارى ثيَىةوا ةة ضاكةة تةسئَثيَويسك
  .ئةمةي  ئاية ان زؤر زؤرة

ياساى ئيسالمدا ئةنداميَية وةك ئةندامةةكانى  ةرى    حاكم لة رِىيَم و :ثيَنجةم  
ةةاوى نةادات ةةسةةر مرؤظةةكانى      ى ة حةوكم كةردن ة    وة ئةةم كةارة   ،كؤمةلَةكة

لةاليةنى  ة.. لةاليةكى  ريىةوة  .اتاى خةلَك دةدة ة لةاليةكةوة سلئةو ، ردا
.. ةةرنامةةى ئيسةالم لةة فرمانةكانييةدا جيةاوازى      .ريَخؤي سلا دةد ةتةلةوة  

ئةوة ةةة تةةةردوو اليةةان سةةلا  ،ناخا ةةة نيَةةوان كارةةدةسةةة و ىيَةةر دةسةةكةكان 
لةةةرنامةةةى  ،.ةدريَةةن لةةة كةةا ى خؤيةةدا ئةتةةةر اليانةةدا   دةدريَةةن و سةةلاي  د

ئةيرت حةوكم و ثلةةو     ،يةة " ةةكوا "ئةوي   ،دا شكيَك ةناغةى رِيَلةئيسالمدا  ةن
م  ةةة  ،كةسيَك ةةسةر مرؤظةةكانى  ةردا    ثاية ناةيَكة تؤى ةةرزةوونةوةى تي 

  .ةكات ةة ضاوى رِيَلةوة  ةماشا ةيريَ ئةتةر دادتةر ةووئيسالم داوا د
ةةةردةم يةكةم كةسيَية ياساى ةةرثرسيارى حاكمى داناوة ل ()ثيَ ةمنةر   

 :ياساو كؤمةلَدا
كةةةورِى عةةةةةناس ضةةةوو ةةةةؤ الى ثيَ ةمنةةةةر لةةةة   ضااال فةةةة" :ةةةةؤ منوونةةةة  

ئةةةو مةنديلةيةةة شةةة ةك ةةةدة  :ضاا ةفةة :ئةةةوي  فةةةرمووى ،نةخؤشةةييةكةيدا
 ،دةسكة ةيَنةة  :دواى ئةوة ثيَ ةمنةر فةرمووى ،ئةوي  شة ةكى دا ،لةسةرم
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اية سةةرثيَى و  كسة تةةردوو دةسةكى تةر  و تة    ()ةلَةيَ ثيَ ةمنةةر   د ض فة
دواى ئةوة كة رِؤيىةكة ملتةو ةةوة سةةناو سوثاسةى      ،ةةرةو ملتةوت رِؤيىة
منةي    "ةزانةن وةك ئيَةوةش د " ،مردح نليك ةؤ ةةوة  :خواى كردوو فةرمووى

جةا تةركةسةيَك تةسةكى ةرينةدار ةةووةَي ئةةوة ام ئامةادةم         ،مرؤظم وةك ئيَوة
رِووداوةوة رِوون لةةةم   1."...وةيةةا تةةةردح ئةةازاد ةيةةةن ،مةةافم ليَوةرتريَكةةةوة
ئةةتينا ثيَ ةمنةةر    ،ك دةولَةت ةةرثرسيارة لةةةةردةم تةلةدا  ةوويةوة كة سةرؤ

() ليَةةى  داوا ناكةةات لةةة مرؤظةةةكان كةةة ض مافيَييةةان ةةسةةةريةوة تةةةةيَة يةةا
  .وة يا تةردنى ئازاد ةيةن ،وةرترنةوة

ؤ ئةةم مةسةةلةية   ى كردةيَةة ةة  يةوة كة  ةندا كةسةيَك ثيَىةربِكيَ  رِووني  ةوو  
 وة رِووني  ، ديارى كرد ةندا ئةو ةوو مافى تة  ،()ثيَ ةمنةرى خوا ةووة 
لةةةةةردةم ياسةةادا  "عييةةةتةر"ك دةولَةةةت و ىيَردةسةةكة ةوويةةةوة كةةة سةةةرؤ

  .ةكريَياسا ةةسةر تةردووالياندا ثيادة دوة  ،يةكسانن
 

 :وتةى هةنديَك لة زانايان بؤ ثالَاشتى ئةم باسةمان
رِايةةلَى ئيمةام و ثيَىةةوا ثيَويسةكة ةةةثيَى      "تويَ :حةةزم ئةفةةرمويَ   ئةين ة 1  

ةكةريَ و  ئةتةر اليدا ئةوا سةرثيَضى ليَ د جا ،كورئان و فةرموودة ،وولَيَكةوة
ميني نةةةووين ليَةى و مة رسةى لةيَ     خةؤ ئةتةةر ئةة    ،ةدريَى ةةسةةرا د "حةد"
 .2 "ةجيَطةكةى نئةوا لةسةر كار الى دةةةين و يةكيَيى  ر دةخةي ،ةكراد
ةةةةيَ كؤمةةةلَ رِاسةةكى تةةةركات ثيَىةةةوا الةةةدات د" :ةةغةةدادى ئةفةةةرمويَةةة 2  

  .3 "وةيا يةكيَيى  ر خبةنة جيَطةكةى ،ةيا ةوة
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ئةو " :ئةفةرموىَة  و ةكاتكسة لة تؤرِانى رِةوشكى ثيَىةوا د ة ماوةردى ة 3  
 :يةكةةةةم ،دوو شةةةكة ،سةةةةركرداية ى ةضةةةيَ لةةةةشةةةكةى ثيَىةةةةواى ثةةةيَ الد

  .1 "نا ةواويية لة الشةيدا :دووةم .ةريندارةوونى دادتةرية ى
 كةةؤ كؤمةلَطةةة تةرضةةةندة تةةةموويان مةةةرجى ئيمامةةة يان  يةةا   :ةةةةكور يي  

م تةةةموويان يةكسةةانن ةةةؤ رِاسةةة كردنةةةوةى ثيَىةةةوا لةةة       ةةةة ،ناةيَكةةةوة
  .تةلَةكانيدا

مانةكان كةةة ثيَىةةةوايانى ثيَىةةوى ئيسةةالم ئةةةوةيان سةةةملاندووة ةةةة موسةةلَ   
  .ثيَىةوا ةةرثرسيارة لةةةردةم كؤمةلَدا

ئةتةةةر نارِيَةةك " :ةفةةةرمويَد (خةةواى لةةيَ رِازى ةيَةةة) "ةةةةكرئةةوو"ئةوة ةةة   
 ةنانةةةت  ،و ةرِواتئيمةةامى عومةةةر  ونةةد  ةةر د    "رِؤيىةةكم رِاسةةكم ةيةنةةةوة  

.. دواى .كؤمةةةلَ ةةةؤى تةيةةة جةةيَ نىةةينى سةةكةميار ةيةةوىيَ       :ةفةةةرمويَد
ئةةةى ةةةؤ نةةالَيَى ئةتةةةر اليةةدا لةةة   :فةةةرمووى "دةةةطااه"ةو فةرموودةكةةةى ئةة

  نةةةة :عومةةةةر فةةةةرمووى  .؟لةةةةةا ى كوشةةةكنةكةى  ،ئيىةةةةكةى الى ةنةةةةن 
  .2 "ةةيَ ةة ثةند ةؤ ئةوةى ديَة ةة دوايداكوشكنةكةى د

 :ثياوةكةي  ثيَى وت ،داى لة ثياويَك ئيمامى عومةر  ة لةسةردةمى خؤيدا ة   
وةيةا   ،و شةارةزا كةراوة  ثياويَةك نةةيلانيوة   :اوانةدوو جؤرة ثي  ؤ يةكيَيى لةم
عومةةةري  فةةةرمووى رِاسةةة  ،و ضةةاو ثؤشةةى و عةةةفوو كةةراوةتةلَةةةى كةةردووة

ئةمةة لةةم    ،.وا ة مافى خةؤت وةرتةرةوة   .3 "دةكةية فرمانةكة ةةجيَ ةديَنة
 ءةةانطى كةردةن سةرثيَضةيان نةةكردووة     زياد لةمةةي  ئةتةةر دادتةا    ،رِووةوة

كةة سةةرؤكى    ةكا ةةدا    لةةو  ئةةوة ا ئيمةامى عةة  ة     ،ونيةكسةر ئامةادةى ةةو  
دةولَة ى ئيسالميية داوا ئةنوسيَ ةؤ دادتا ةةؤ ئةةوةى داوةرى ةيريَةة لةتةةلَ     
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خوودةيةةةكى ون كردةةةوو و   وآلئةةةوي  ئةةةوةةوو كةة  ،كاةرايةةةكى جوولةكةةةدا 
ثاشان دادتاكة ةرِيارى خؤى دةركرد ةة كازاجنى  ،.جوولةكةيةك دؤزينوويةوة

ضونية دادتاكة داواى شاية ى لة ئيمام عة  كةرد ئةةوي     ، ةواوةوو جووةكة
نةينوو !! ئينجةا ئيمةامي  ةةَي سةرثيَضةى و ثةَي نةاخؤش ةةوون ملةى دا ةةؤ           

   .ضونية شاية ى نةةوو ،دادتاكة
تةريى و ةيَجطةة   ظاء  و حةننة  و ليكيوةك شافيعى و ما جةماوةرى زانايان ة   

ةوا ةةرثرسةةيارة لةةة تةةةر  اوانيَةةك ثيَىةة" :دةنطن لةةةوةدا كةةةة يةكةةلةةةواني    
ضةونية   ،يان ةة مةافى  اكةةوة   ،ئيرت ثةيوةندى ةة مافى خواوة ةيَة ،ةيياتد

دةكةكان تىكني و  اوانةكاني  ياساغن ةة  يَيرِا لةسةر تةموو ئادةميلاد ةةة  
تةركات ئيمام  اوانيَيى  :ةلَيَن ةنانةت تةنديَك لةزاناكان د .1 "..ئيماميىةوة

  .2 "...ةةريَةوة ةةو تؤيةوة لةسةركرداية ى الد.. ئ.كرد ياساغى
ويَذةى سةرةوة رِؤشن ةوويةوة كة تةي  ياسةايةكى رِاميةاريي ئاةةةو     ةةم و و  

ئيسةةالم وةك  ،ليَيؤلَينةةةوة شةةيَوةية ثيَىةةةوا ناخا ةةة ةةةةردةم موناكةشةةةو    
دةركةوت  ةةم و وويَذةى سةرةوةدا. ،ويَذو ليَيؤلَينةوةةكةويَكة و ولةتةلَيدا د

س ةة شيَوةيةك كةة  ،ةكريَ ةةسةر تةموو كةسيَيداكة ياساى ئيسالم ثيادة د
يةان ةةيَ    ،نةاودار ةيَةة   ،يان تةىار ،ضاوثؤشى ليَ ناكريَ، ئيرت دةولَةمةند ةيَة

ثيةاوانى   ، يةان نةة   ،دةسةكةى ياسةا دانةةران ةةن     ، يان نةة  ،ك ةيَةؤسةر ،ناو
  . سوثا و لةشير ةن يان نة

 !نالَيَن  ناسةكان وا كةضى رِؤىتة  
يَىةكا  كةضى ت ،و ليَثرسينةوةى ئيسالمة لة ثيَىةوايانسلادواى ئةم تةموو   

رِةئةى و   درِىيَمى ئيسالم خو :ةلَيَن ناسةكان د لة رِؤى تة ةيَ شةرمانة تةنديَ
ةييةن !! جا فةةرموو  ةكان تةرضى ةيَة ةة خةيالَياندا دئيسكيندادةو حاكم"

  :يان ؤو تةنديَ لة و ةكان
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ةينىةةى سياسةةى ئيسةةالميي وا دةردةكةةةويَ لةاليةةةن    :ةلَيَةةةد "ئةرنؤلَةةد"  
رِايةةلَى  ؤيةة ثيَويسةكة لةسةةر رِةعيةةت تويَ    ة ،و خوا ديةاريي كةردووة  خواوةية

 ،يةان سةكةميار   ،ئةيرت ئةةو حاكمةة دادتةةر ةيَةة      ،تةموو فةرمانةدةكان ةيةةن  
   ."دةم خوادا ةةرثرسيارةضونية  ةندا لة ةةر

 "رِةئى و سةةرةةخؤية حةاكميَيى خةود   ،ي ئيسةالميي حاكم" :ئةلَيَة "موير"  
 .ةكات ئةيياتضى د

ةةةيَ حةاكم   نةديَ مةرجةدا د  لةتةلَ ثيَ  ضاو تر نى تة :ةلَيَةد "ماكدونالد"  
  .وةك حاكميَيى ةيَ سنوور و سةرةةسة حوكم ةيات

خؤت و  _ل خويَنةرى ةةرِيَ _م  !! ةةئةمانةو تةنديَيى  ريىيان رِايان واية  
لةةةةردةم خةواو    "ثيَىةوا" ىويذدانة دواى رِؤشن كردنةوةى ةةرثرسيار ةوون

 ؟.ئايا و ةى ئةوانة  اض ئةندازةيةك لةتةلَ تةد و رِاسكيدا توجناوة ،كؤمةلَدا
 

 ؟.!ةبريَك دةولَةت لةسةر حوكم الدؤئايا سةر
مووكات ةةةيَ تةة  ة لةثيَىةوة و ان: كة تةل و كؤمةلَ ديادمان ةيَلة ئةتةر   

و تةولَ ةدات ةؤ رِاسة ئةتةر اليدا ثةندو ئامؤىتارى ةيا ،ةيَة لةتةلَ ثيَىةوادا
ئةةةةوة  ،خةةةؤ ئةتةةةةر ةةةةيَ كةةةةلَك ةةةةوو و نةتا ةةةةوة سةةةةر رِيَ   ،كردنةةةةوةى

 ،ةةةةرتى جةةيَ نىةةينى لةةةةةر دامةةالَريَ  خبريَكةةةوةو جلو لةسةةةركارةكةى دوور
دنى ةةرنامةكةةى  خةؤى ئةةوةيان تةلَنةذاردوة ةةؤ ثيةادةكر      ضونية تةل كةا ي 

تةريَ و ةةرةةسةة ةةؤ     وةيةان خةؤى ةوويةة    ،. جا تةركات ثيادةى نةكرد.خوا
  .ةةيَ لةكارةكةى الةريَ و يةكيَيى  ر خبريَكة جيَطةكةيةوةئةوة د ،كارةكة

الةردنى خةلي ةة  "دةسكةى زاناكاني  تةموويان يةك دةنطن لةسةر ةنةماى   
.. .ةةرنامةةةى خةةوادا نةةةتوجنا ئةتةةةر كةةاريَيى كةةرد لةتةةةلَ ةةةعاازل اخللي ااة ااا 

  :ئةمةي  ضةثييَية لةو ةكانيان
ةرينةدار   :يةكةم ،ةةيَكة تؤى الةردنى ثيَىةواشة د دوو :ةلَيَةماوةردى د ة1  

 ةةةةةم شةةةيَوةية دواى حةةةةزو ،ةوونيةةةة ى وا ةةةة فاسةةةيق ،ةةةةوونى دادتةةةةريي
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وونى نا ةواة :دووةم ،ئارةزوةكانى خؤى ةيةويَ و تويَ ةة ةةرنامةى خوا نةدا
   .الشةية ى ةة جؤريَك نة وانيَ ئيىةكةى جيَ ةةجيَ ةيات

 "فسةق "ثيَىةوا ةةةتؤى   :ةفةرمويَد (خواى ليَ رِازى ةيَة)ئيمامى شافيعى   
ةك تةةةةةموو كةةةةازى و تةةةةةرو ،ةكةةةةةويَثيَىةةةةةواية ى د و سةةةةكةمييةوة لةةةةة
  .1 "ةةريَ ةةو تؤيةوةسةركردةيةكي  الد

ةيَ تؤو  اوان دروسة نيية ئيمام " :يَةئيمامى جووةينى نيساةووريي ئةلَ ة2  
ئةةوة   ،ي ة ى ئيمامةةت اليةدا  سة و  ةاوانى كةرد لةة    م تةةركات اليةدا   ةة ،الةريَ

  ."...توجناوة ةاكؤمةلَي  حوكم نةكات ةالةردنى ة الضوونى لةسةر حوكم 
 ة  الى ئيَةوة  ةسيَك ةلَيَةة تةؤى الةردنةى ئيمةام ة     ئةتةر ك" :ةاكالنى ئةلَيَة ة3  

لةةة ةازنةةةى ئيسةةالم    :وةك ،تةةؤى الةردنةةى ثيَىةةةوا زؤرة   :لَةةيَنيةد ؟ضةةيية
ى خةوا وةك  "دوودحة " ،سامانى خةلَيى داتري ةيةات  ،.نويَذ نةكات ،.دةرضيَة

  .2 "نةجيَ نةكات.. تكد جيَ.حةددى زيناو دزى و ثياو كوشو و
 ةكةراوة ةةة ثيَىةةوا      ىدواى ئةةوة  ئةتةةر ثيَىةةوا ة    :ةلَيَةشةترسكانى د ة4  

، ئةةةوة لةةة ئيمامةةةت دةركةةةويَ مرِايي و كةةوفرى ليَةةوةى و سةةكةم و تةةونةةةفام
 .3 "ةةةينوةيان خؤمان الى د ،"ةيَ ئةوةى تي  كةسيَك الى ةنا"ةكةويَ د
ةةةيَ دةسةة لةة    ؤك دةولَة ى سكةميار دسةر" :ئيمامى غةزا  ئةفةرمويَ ة5  
ييَنَ و يا خؤى شةةرعية ى نةام   ،.. ضونية سكةميارة.تةلَطريَ "ويالية ةكةى"

.. وة ئةةو جةؤرة   .وةيةان ثيَويسةكة الةردنةى    ،حةوكم كةردن نايةةت    ىةة كةةلَي 
  .4 "و ثيَىةوا نييةاءن سولٍثيَىةواية ةيَطومان 

ئةمانة و تةنديَيى  ر لةزانايانى ورياو  يَطةيىكوو تةموو رِايان واية تةركات   
ةى ئةةةوة ةةةيَ ئةةةو ،يةةةوة ك دةولَةةةت ةةةةثيَى نةخىةةةى ئيسةةالم نةجووؤسةةر 

ئةضةةيَ و تةرضةةي  ةيةةات    خةةؤى لةسةةةر حةةوكم ال   ،موسةةلَمانان الى ةنةةةن 
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ى "عةةزل "وةيا ثيَويسكة لةسةةريان تةةولَ ةةدةن ةةؤ الةردنةى و       ،ناثةسةندة
   .ةيةن

م نةةةى ئةةةزانى ةةةةتويَرةى كةةات     ةةةة ،ئةتةةةر رِيَةةك و ثيَةةك ةةةوو    :ةلَةةيَند  
  .ةةريَنات ةةرِيَوة لةوكا ةيىدا تةر الدحيومة ةكةى ة

ك ؤنةةى سةةرةوة رِؤشةن ةوويةةوة كةسةةر      ةةثيَى ئةةو خا  :ويَنةرى بةرِيَزخ  
 يال م ةةاةلانني ضةؤن   . ةةة .كؤمةلَ الى ةنات ةثيَويسك ،دات اليدةولَةت تةركا

 .؟ .كةى الى ةنات ةنات و
.. .يردن لة خراثةو ةةرتريةرماندان ةة ضاكةية لة فئاشيراية ئةمةي  ةةشيَ  

نةاةيَ لةة الةردنةى ئةةوكارة ناثةسةةندة      " :ن دانةاوة ةؤ ئةمةي  زانايان ياسايا
  .1 "خراثرت لةو ثةيدا ةيَة ،ةكةدا"مونيةر"
ئةوة ماناى ئةوة نيية كة الةردنةكةى واجيب  ،ك دةولَةت اليداؤتةركات سةر  

ةةةةةيَ  ةماشةةةاى .. ةةةةةلَيو د.و ثيَويسةةةكة موسةةةلَمانان شةةةريى ةةةةؤ تةةةةلَطرن 
لةمةةوة موسةلَمانان  ووشةى زيةانيَيى     ئةتةةر الةةربيَ    :سةرئةجنامةكةى ةيريَ

ئةتةةر لةة الةردنةكةةدا زيةان تةةورة ر       ،تةورة ر ناةن لةةوةى كةة ريَنيَكةةوة   
  .ةةيَ الةربيَ، ئةوة دنةةوو لة مانةوةكةى

سةلَمانةكان  م مو ةتوجنةا ةةة  وةيةا د  ،خؤ ئةتةر الةردنةكةى نةةتوجناو ةةوو    
 كةى ئةةوة ة لةةم كا ةةدا ة     ةةوون لة مانةوةورسرت دو ك ووشى زيانيَيى تةورة

  .2 "نةةردنةكةى ةاشرتة ال
وةيةا   ،ئةتةر الةردنةكةى ئةةوو ةةتؤى  ياضوونى كؤمةلَةة موسةلَمانيَك   :وا ة  

ئةوا ةاش واية شؤرِش نةكريَ و تةروا ريَنيَكةةوة   ،ةرِىاخويَنيَيى زؤرى  يَدا د
   .ئةخريَ  ا تةليَك وةدةسة

 ةؤ الةردنى خةلي ة لة حوكم ة  :ةفةرمويَد "ةعندالقادر عود"ةةرِيَل مامؤسكا   
  :سيَ رِا تةية كا يَيدا فيكنةى ليَ ثةيدا ةيبَ ةلة 
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ك كاريَيى ناثةسةندى كرد لةتةلَ ةةرنامةى ئيسةالمدا  تةركات سةرؤ :يةكةم  
ثةيَ شةيَل كردنةى مةافى      و وةك مةى خواردنةوة و ةةر يل وةرتةر ن  ،نةتوجنا
تةولَ ةدريَ ةةؤ الةردنةى و    ،اليةن موسلَمانانةوةلة"ئةوة ثيَويسكة  ،...ضينيَك

ةةا سةةري  ةييَىةيَ ةةؤ فيكنةةو ئةازارى        ،خبريَكةةوة  دوور "حوكم"لةكورسى 
ثاشةةان  و ةكةةاتئةمةةة رِاى دووةم و سةةيَدةمي  ةةةاس د  دواى  .موسةةلَمانان

ئيَمة ةةالمانةةوة وايةة رِاى يةكةةم رِاسةرتو توجنةاو  ةرة لةتةةَل        " :ةفةرمويَد
ئةتةر لةة الةردنةى    :ةلَيَنا لةضاو رِاى دووةم و سيَدةم كة دميدى ئيسال"رِؤح"
ضةونية الةردنةى    ،ةكةو ةوة ةيَ دةن  ةني ةاشةرتة دا فيكنةى ليَ د"نىنيجيَ"
و رِاسةة كردنةةوةى   "ئيوةالح "ى خراثيارو خويَن رِيَذ لةة رِاسةكيدا   "كسةرؤ"

ئةتةةةر  .. وة."ةلَةةيَنوةك رِاكةةانى  ةةر د"كنةةة ينةةةك ف ،ةةةارى ضةةةو ى كؤمةلَةةة
 "فيكنة" ى ثياوى خراث ئةوة  رِاسكية ئةويَ مليةضيردن ةؤ حوكم و دةسة

  .ية
داوا  ()فةرموودانةية كةة ثيَ ةمنةةر    ئةو ةةلَطةى دةسكةى دووةم و سيَدةم 
كؤمةلَى خؤيةان دوور نةكةونةةوة    ي  لة"ةسكيَك"ةكات لة موسلَمانان  ةندا د

   :وةك ،و نةرِؤن ةةتذ ثيَىةوا و خةلي ةكانياندا
ف ناه مان فاءجق اجلمءعاة      من جأى من أم   شيئء يكرهه فليصارب علياه  ))ة   أ  

  .1 ((، إال مءت ميتة جءهليةشربا فمءت
بءيعنء عل  السمع والاءعة، يف منشاانء ومكرهناء، وعسارنء ويسارنء      نأ)) ب ا   

هلل ، عنادك  مان ا  وأثرة علينء، وأن ال ننءزع األمر أهلاه، إال أن تاروا ك ارا بواحاء    
 .2 ((فيه برهءن

وةك  ةزؤرةةى زاناكان لة ماناى ئةم فةرموودانةة    :ئةفةرمويَ  "حةزم ئين"  
لة رِاسكيدا ثيَويسكة لةسةر موسلَمانان كسةة لةتةةلَ    ةخؤيان  يَنة تةيىكوون  
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ةةةةيَ ةةةةرترى وة د ،وةشةةايةوةو ثيَىةةةوا ةيةةةن تةةةركات سةةكةمى ليَ ئيمةةام 
  .1 "ةةيَ الةربيَ، ئةتينا دةاشة .. جا ئةتةر تةرِايةوة ئةوا.ةيةن

 

 ؟ةتوانيَ دةست لة كارةكةى بكيَشيَتةوةئايا حاكم د
 "ئيسةةكع ا"ةةةؤى تةيةةة  (نىةةنيلةةة سيسةةكمى سياسةةى ئيسةةالميدا )جيَ ،ةةةةلَيَ  

وةك  ،ةوة ةةةة كؤمةةةلَكةنوسةةيَ و دةسةةة لةةة حوكمةكةةةى تةةةلَطريَ و ةيسةةثيَريَ 
  :ةكةن ةةم مةةةسكةدةسكةى زاناكان ئاماىة د

دامةةالَني ةيةةات لةةة  ثيَىةةةوا ةةةؤى تةيةةة داواى خةةؤ" :مةةاوةردى ئةفةةةرمويَ ةةة1  
  .2 "ئيمامةت

خةؤى دارِنةيَ لةة     ،ثيَىةوا رِةواية ةةي تةؤ   :ةوورى ئةفةرمويَجووةينى نيسا ا2  
  .3 "حوكم

كةةا يَ ةةيعةةةت كةةرا ةةةة " :دا ئةمةةة رِوويةةدا "وةةةةكرئةة"لةسةةةردةمى ثيَىةةةوا   
ةكةرد جطةة لةةم    ، لةةو ماوةيةةدا داواى لةة خةةلَك د    ةةكر سةيَ رِؤى مايةةوة  ئةةوو

وةشاندنةوةى ئةم ثةميانة ان لةيَ  داواى تةلَ" :كةسيَيى  ر تةلَنذيَرن و ئةى وت
ة ى ةةيبَ لةةم كةارةى    رِد و خة  ؟ئايا كةسيَك تةية ثيَى نةاخؤش ةيَةة   ،ةكةمد

 :ايةوة سةةرثيَ و فةةرمووى  كسة ة  لة ثيَ  تةموو كةسيَيةوة تةئيمامى ع ؟من
و نةة ةةة تةي  شةيَوةيةك      ئةتيَلَني دةسة لةكارةكةت تةلَنطريَ يَند ةةخوا نةسو

داوايىةةة لةةيَ ئةكةةةين...  ةةؤ ثيَ ةمنةةةرى خةةوا ثيَىةةى خسةةكوى ةةةؤ كاروةةةارى   
  .4 "؟..... كيَ ةيَ  ؤ خبا ة دواوة لة كاروةارى دنياماندا.ئايينمان

يي  موناكةشةى ةةكر داواى كرد لة كؤمةلَ ةؤ الةردنى خؤى و تي  كةسيَئةةو  
  .كرد "فضرِة". ئةواني  ئةوة ةوو داواكةى ئةويان .نةكرد
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ني  الَدروسة نةةواية ئةةووةةكر داواى نةدةكردو تةاوة  "ئيسكع ا"دةى ئةتةر  
ى كةةورِى ئيمةةامى  "حةسةةةن"ةيَجطةةة لةمةةةش ئيمةةامى  ،ةكةةردموناكةشةةةيان د

  .1معاوية(( دا "خؤى دارِنى لةسةردةمى "خيالفة"لة  "عة "
 ؟ةنريَتئايا سةرؤكايةتى ماوةى بؤ داد

و ئةوي  ةةثيَى ةةرنامةى ئيسةالم  نىينيان تةلَنذارد كا يَ كؤمةلَ جيَ ،ةةلَيَ  
ضونية كا ى خؤى ةؤ ئةةوة   ،ئةوة تي  تؤيةك نيية ةؤ الةردنى ،يةوة ةجوود

ةةةيَ  د ،جا كة ئيَسكا وا ةيَة ،تيَنراوة ةةثيَى كورئان و فةرموودة حوكم ةيات
ةةكةدا رِةوايةة  "ةةيعةت"م لةتةلَ ئةمةيىدا لةكا ى  ةة ؟تؤ ةؤضى الةربيَ ةيَ

دا يةةةك كةةةون لةسةةةر ديةةارى كردنةةى ماوةيةةةك ةةةؤ      كؤمةةةلَ لةتةةةلَ حاكمةة  
كةةةواةوو كؤمةةةلَ  ،ى كؤمةلَةةة"وةكيةةل"نىةةني اليىةةةوة جيَ.. لةو."ئيمامةةت "
 ،تةيةة مةاوةى وةكالةةت ديةارى ةيةات     ةةؤى   "ئةوةيل ". دةى .ةةة "ئةويل"
 ثيَىةةوا ة تةةركات ئةارةزووى ةةوو ة       جطة لةمةي  زانايان ةةاليانةوة رِةوايةةيَ

.. كةواةوو ةؤيىى تةية تةر لةسةرة اوة لةةكا ى  .ةكيَىيَكةوةدةسة لةكار د
  .كردنى ماوةيةك ةكةدا رِيَييةون لةسةر ديارية"ةةيعةت"

الصاالح جااءئز بااني   )) :تةةا ووة ()لةةة فةرموودةيةةةكى ثيَ ةمنةريىةةدا  
زاد سليمءن بان   ولمني "زاد أهد" إال صلحء أح  حرامء، أو حرم حالال "املس
موسةلَمانان ةةةثيَى    2.(( : "املسلمون عل  شروطه () ، وقءل جسول اهللداود

لَ  يَةك حةة  "حةةرام "مةتةةر مةةرجيَك ةيَةة     ةجوولَيَنةوة.. سامةرجةكانيان د
 .لَيَك حةرام ةيات ةيات وةيان حة
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ثيَمةةان ةاشةةة ثةةيَ  ئةةةوةى كؤ ةةايي ةةةةم ةاسةةة ةديَةةنني   :خويَنةةةرى ةةةةرِيَل  
 يةان و ةيَطانةةكان    و يىييَك خبةينة سةر ثةيوةنةدى دةولَةة ان و مةافى تاو   

 .لة ئيسالمدا "جءن،األ"
 
 
 

 مافى هاووآلتيان و بيَطانةكان ثيَش ئيسالم
ةةشةةيَوةي دوىمنايةةة ى و دا رتثةيَ  ئيسةةالم دةولَةة ان زؤرةةةةيان لةتةةةلَ يةةك     
خؤو ةتيَنا ةةةؤ نةةاورِندانةةةو نامةردانةةةيان ةةةةكارد و ياسةةاى د ةىيةةانحةزانةةة دنا

لةة تؤرِةثانةدا    ،ةكةرد ةيان !! تيَلدار ةيَ تيَلى دةخواردو مةافى زةوت د دةرةو
كةة ئيسةالمى ثةريؤز تا ةة تؤرِةثانةةوة  ةةرازووى        ،ةةينةى رِؤلَةى د  "تيَل" ةندا 

  .دادتةرى داناو لة ةرى زؤرو زةن 
 ،تيَنةةا، ياسةةاى دادتةةةريي و ياسةةاى رِيَةةلو كةةةدرتر نى ئةةادةميئيسةةالم تةةات   

 ،ليَنةةوردن ،مامةلَةةةى ضةةوون يةةةك   ،وةفةةا ةةةة ثةةةميان   ،ئةةازاديي ،يةكسةةانى
  .و خراثةكاريي "تةندةلَى"ضاك كردنةوةى زةوى لة  ؤوى  ،دانى يةكرتيارمة ي

دى نةك جةةن   ةةؤ ثةيوةنة    ةناغةية ئاشكييلة اليةكى  ريىةوة، لة ئيسالمدا   
)ينء أٍي هنء الَّذنينن آمننموْا ادعخملمبوْا فني الَسْل    :ةفةرمويَ خواى تةورة د ،نيَوان دةولَة ان

فٍا  ن  اععتنزنلمباوكمب ع فٍلٍا ع يمقٍاءتنلمبوكمب ع ونأٍْلقٍاوعْا      )..  .1..(كٍآفَّةه ونالٍ تنتربنعموْا خمامبوناتن الشرايعاٍءن   
  .2ّلهم لٍكمب ع عنلٍيعه  ع سنبنياله(إ لٍيعكمب م السرلٍ ن فٍمنء جنعن ن ال

واشةكارى دوىمنانى ئيسةالم رِؤشةن   كةواةوو ةةم ضةند رِيَطايانةى خوارةوة ضة  
ر يَىة ئيسالم ةةةزؤرو زؤركةارى و     :ةلَيَنةيَكةوة دىى ةةرنامةى خوا كا يَ دةد

 ة ى كورئان و فةرموودة و ميَةذوو: ضونية ةة شاي ،وكردؤ ةوةآلةةرنامةى خؤى ة
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وةك لةةة تةنةةديَ شةةويَنى  ةةردا رِوومنةةان  ،جةنطةةةكانى ئيسةةالم سةةيَ خالَةةةتةةؤى 
 :كردؤ ةوة

ةيانةةويَ  ةدا كةة تيَةرش ديَةنن ةةؤ ئيسةالم و د     وةسكان لة رِووى ئةةو تيَلانة   ة1  
 1 .)أمبيننن لنلَّذنينن يمقٍءتنلمبونن بنأٍنرهم ع ظمبلنمموا ونإ نر اللَّهن عنلٍ  ننصعار هن ع لٍقٍادنير (   ،ضؤى ةيةن كة

تةةموو ياسةاو    ئاشيراية تةر تةليَك جةنطى لةتةلَ ةيريَ و شةرِى ثيَ ة رؤشةريَ 
رِيَطةة ةةة ئةةو تةلةة      ك تةر ئيسالم كة ةةرنامةى خوايةة ة  نة رِىيَمةكانى جيدان ة 

  .ةدةن ،ةنطيَن دىى ئةو سكةميارةد
رِنةدة خةؤى ئامةادة    نة رِوون ةوويةةوة كةة تيَليَيةى د   ئةتةر ةةلَطةةو نيىةا   ة2  

ديةارة لةةم كا ةيىةدا تةي  رِةوا نييةة ةةؤ        ،ووة ةؤ تيَرش تيَنانة سةةريان كرد
ةةةيَ تيَةل ئامةادة    ةةةلَيو د  ،خبةن ةرِواداران ضاو داخبةن ةةرامنةريان و سةردا

تةر لة دةرتاكةى خؤياندا سةريان  ئةتينة ،ةيةن ةؤ ئةو دوىمنة خويَن خؤرة
 .ةةةندةةرِن و لة ناويان د

ئيرت ةةيَ ئةةوةى زؤر    ،اظةى ةةرنامةكةى ةيات ةؤ خةلَكةيةويَ رِئيسالم د ة3  
ة مرؤظةة ناموسةلَمانةكان   لةو اليىةةو  ،لة تي  كةسيَك ةيات ةؤ موسلَمان ةوون

كةى ةكات ةؤ ةةجيَ تيَنانى جؤرى خوا ثةرسكيان ةةثيَى ةةرنامةسةرةةسة د
تةةد   ،طرى لة خةلَك ناكةن ةؤ خواثةرسكيانيَرخؤيان!! دةى كة موسلَمانان 

وكردنةةةوةى آلطةةرى موسةةلَمانةكان نةكةةةن ةةةؤ ئايينةةدارى و ةيَرايةةة ئةةةواني  و
ئةةةةوة ثيَويسةةةكة لةسةةةةر   ،م ئةتةةةةر دىيةةةان وةسةةةكان  ةةةةة ،ئايينةكةةةةيان

عةكيةةةدةو " ةةةا  ،موسةةةلَمانةكان لةةةة رِووى ئةةةةو دةسةةةكة ناثاكةةةةدا ةوةسةةةو
ضةةونية  ،ةةةةكارتيَنان "ضةةةك"ةةةا ةىةةطةنة ثلةةةى  ،ريَنيَكةةةوة "ةاوةرِيةان ةريو
ةةةخكيارى و ئاسةوودةيي تةةموو     كةة  سلَمان ةةرنامةيةكى ئةو ؤى تيَنةاوة مو
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درا ةةؤ  كةةواةوو ة تةةركات ة تةولَة       ،تةةل و  ةاك و نة ةةوة و ضةينيَيى  يَدايةة     
  .ةةيَ ئةم ةرِوا ة تؤرِةثانةوة ةؤيان، دكوىانةوةى ئةو ضراية

انا هلل " :لَيَنةكةى ةةتةموو جؤرة ضةكيَك ليَى دةدات و ئةوي  تةر دةدوىم  
ةلَةيَن  ر خواتيَك ةاسى ضةكيان ةؤ ةيات دخؤ ئةتةر خيَ "وانا الية راجعون....

 .!؟ 1ةتريَ وة !! موسلَمان ضؤن ضةك تةلَدثياوى ئةم و ئة
 
 
  

 تيان و بيَطانةكان لة ئيسالمداآلمافى هاوو
يا تاوثةميان نةةواية  وة ،ئةو مرؤظةى تاوزمان ثيَ  سةردةمى ئيسالمدا لة  

 نةك تةةر  ،ارةننةد تي  مافيَيى ةؤ دا ،ةكاتحوكم د ئةو دةولَة ةدا كة لةتةلَ
.!! ئيسالم تات ضةندين رِيَنةازى نةاوازةى   .ةةلَيو ةة دوىمنيىى دائةنا ،ئةمة
 موسةلَمان و نةا   ، يان و ةيَطانةة  تاو و و مافى تةموو كةسيَيى ديارييرد ة تيَنا

 ةنانةةت ئةتةةر    ،داةة ة كةة ضةؤن ةةذى لةةىيَر سةيَنةرى ئةةو دةولَ       ةموسةلَمان   
 ،تا ةة خةاكى موسةلَمانانةوة    "مىةرك حرةةى  "تاوةلَ ةرِيةار دةريَيةى جةةنطى    

ةةؤ   ،ةيطةيةنيَكةوة جيَطةى خؤىلَةت ضاوديَرى ةيات  ا دثيَويسكة لةسةر دةو
  .ئةوةى تي  كةسيَك دةسة دريَذى ةؤ نةكات

دةيان ةىين دوانةى لةىيَر ضاوديَرى حيومة ى ئيسالميدا دةسكةى زانايان ئة  
  :كةن ةةسيَ دةسكةوة

   :لَمانةكانوموس ة1  
ةةياسةاى   ،ئةايني و "ئةمانة ئةو كةسانةن ئايينى ئيسالميان وةرتر ووة ةةة    

تةةي  كةةات دوور  ،ةدةنةةة كةلَةةةموة خؤيةةان ةةسةةةرةازى ئيسةةالم د  "ىيانيةةان
  .ناكةونةوة ليَى
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تةةموو   ،ةنةريَ داد ئيسةالم   ى ومانة لة تةرشويَنيَيدا ةةذى ةةة تةا   ئةو موسلَ  
ةةةةخكيارى ةةةؤ  ،ةةةةيَ تةةؤى كامةةةرانيي ووة د ،تؤيةةةكانى ىيةةانى لةسةةةرية ى

لة  ،شار لة ةوة ةؤى رِةواية لةتةر شويَنيَيدا ئارةزووى تةية   ،.ةةدةسة ةييَنَ
و ةةؤى تةيةة ةضةيَكة    دانيىيَ و خةانوو ةيا ةةوة  ، .. ة  لة كيَو ،دةشة لة ،توند

  .طرى ناكريَيَرئةويَ و 
 :"الذميون" مييز ة2  
وة دانيىةكووةكانى   ، يَيةى تر ةووة   ئةماني  ئةو كةسةانةن كةة ئيسةالم و     

يراو لةة ةةرامنةةر ئةةوةوة شةكيَيى ديةاري      لةسةر ئةايينى خؤيةان ماونة ةةوة و   
  ."جلية" نةلَيَكةلة فةرتةنطى ئيسالمدا ثيَى د ،ةدةن ةة دةولَةتد
لةةة ةولَةةةت ةةةن ةيَجطةةة ةدةن كةةة لةتةةةموو رِوويةكةةةوة مليةضةةى دثةةةميان د  

ديةارة   ."و جةؤرى خواثةرسةكيان   ثد و مةريا  واسةو و  ةة  ىن و ىخ"ياساى 
ئةمانةي  تةموو مافيَيى ىيانيان ةؤ تةية لةة ئيسةالمدا ةةيَ جيةاوازى لةتةةلَ      

تةرضةةةةةندة دوىمنةةةةانى ئةةةةايينى ئيسةةةةالم ةةسةةةةةدةتا     ،موسةةةةلَمانةكاندا
ةةةة  اينةةةت  ،ت ةةمانةةةثرِوثاتةنةةدةيان نووسةةاندووة ةةةة ئيسةةالمةوة سةةةةارة 

!! ئةةم سةةرانة لةةةرامنةةر ئةةوةوة ةةووة كةة        1 "جليةة "مةسةلةى سةرانة 
 ةنانةةةةت ئةتةةةةر  ،ثةةةاريَلن لةةةة تةلَمةةةة ى دوىمنةةةانةموسةةةلَمانةكان ئةةةةوان 

موسةةلَمانةكان تةرشةةكيَييان لةةيَ    ،ويسةةكنيَكيان ئةةةو شةةويَنة ةةةةجيَ ةدةةيَلَن    
 )خةوا ليَةى رِازى ةيَةة(   الةدين  وةك والح  ،وةرتر ن ةؤيان رِةت كردوونة ةوة
تةةمووى رِةت كةردةوة كةا يَ ناضةار      "شام"تةرضى وةرتر نوو لةتاورةكانى 

   .ةوو ةةتةرِانةوة
 :"األجانب" "املستأمنون" بيَطانةكان ة3  
ى ئيسةةالمييةوة ةةةؤ ماوةيةةةكى  ةة ديَنةةة و ىئةةةماني  ةةةريكني لةةةو كةسةةانة  

خةؤ   ،ياز نةني ةةؤ تةميىةة ريَننةةوة    ةة نوة  ةلةاليةن دةولَة ةوة   ةيراو  دياري
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لةتةةلَ   "ئةتلى زميةيان" ةدا ريَننةوة ئةوة مامةلَةى  ئةتةر ويسكيان لةو و
   .ةكريَد
ية ةؤ ئيسالم كة ةةو شيَوةية مافى تةموو كةسيَك ديةارى  ئةمةي  سةروةري  

ئافةةرين ةةؤ ئةةو دةولَة ةةى كةة       ،.جيدان خةةةرى ةيَكةوة ىةيات ثيَ  ئةوة
زمةان  و رِةتةةزو    ،موو كةسيَك ديارى ةيات و ةييانو ةةكةةس نةةتريَ  مافى تة

 رِشكة لةةةرضاو نةتريَ!  
 ،لَ ةيةةن مجوجةو   ى ئيسالمدا ئةم ةيَطانانة ةؤيان تةية ةةسةرةةسكيي لةو  

ضؤن ةازرتانى  ،ةكةنض ئيىيَ د ،ئةم توند ةؤ ئةو توند ،ئةم شار ةؤ ئةو شار
ةةةو   ،نةكان ضؤن تاوىيةانن لةدةولَة ةدا  موسلَما ؟ةكةنضؤن خانوو د ؟ةكةند

وة ئةةةم ةيَطانانةةة ئيسةةالم داوايةةان لةةيَ ناكةةات   ،شةةيَوةية ئةةةواني  تاوىيةةانن
مةتةر رِيَلى ياساى تىكى دةولَةةت نةةةيَة    ،مليةضى ياساو رِىيَمى ئيسالم ةن

  .سوكاية ى ةة ةريوةاوةرِيان ةيةن يان
 ةنانةت ةةا   ،ةنريَى خؤيان داديةك ثةيدا دةكةن ةةتئةم ةيَطانانة تةر داراي  

 ةةةى كةةةوفرو خوانةناسةةةى و ضةةةةكي  تةةةةلَطريَ دىى    و ةوة ةةةةؤكطةرِيَةيىةةة
   .موسلَمانةكان

ةنيَريَكةوة ةؤ مريات ةةةرةكانى  ى د"داراييةكة" ى ئيسالمدا مرد  ئةتةر لةو  
ئةةةو جةةؤرةى ثةيوةنةةدى ةةةة مةةافى   "عقوةةةة"م  ؤلَةةة  ةةةة ، ةةى خؤيةةدا لةةة و

 "حقةةود اهلل"م مةةافى خةةوايي   .. ةةةة.ليَةةى وةرئةةةترييَ  ،ئادةمييةةةوة ةيَةةة 
.. تةرضةةةةند .تريريَدةوةرئةةةةوةن  ؤلَةةةى ليَةةة  ى زاناكةةةان لةسةةةر جةةةماوةر 

  .1 رِاى جياوازة "حةني ةئةةو"
  :خويَنةرى ةةرِيَل  
كةة   كةسةيَك ة دؤسةة و دوىمنةى ئيسةالم ة       ةؤ ئةوةى دةركةةويَ ةةؤ تةةموو     

ناوة ةة ياساى ة انى جيدانى كةو ووة و دانيدةولَئايينى ئيسالم ثيَ  تةموو 
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وة ةة  ،دا لة تةموو كاروةاريَيى ترنطدا"دميوكرا ييةت"يان  ،"ةنةماى رِاويَذ"
جةؤرى  جةا وا شةيَوةى    ،كانةدا "خةلي ة"يردنى رِؤشنرت ةلَيَني لة شيَوةى دياري
  :ةكةينتةلَنذاردنى خةلي ةكان ةاس د

 ،وةى ةؤالى خةواى خةؤى نليةك ةؤ ةةوة    ةزانيَ كا ى تةرِانةد ()ثيَ ةمنةر   
ئةوة ا لة حةجى مالَ  ،يان ةؤ ديارى ناكات"خةلي ة"كةضى لةتةلَ ئةوةيىدا 

 :وا ةة  1(( لعلاي ال ألقاءه  بعاد عاءمي هاذا       ال أدج يفا ن )) :ئاواييدا ئةفةرمويَ
  .لةوانةية ئيرت دواى ئةم سالَة ثيَكان نةتةمةوة!!

ةةةؤى  ت و تةةةر لةةة نةخؤشييةكةيىةةدانةةةخؤش كةةةو ()ثيَ ةمنةةةر  ،ةةةةلَيَ  
  وة تي  كةسيىى دانةنا ةةة خةلي ةة!!    ،الى خوادةركةوت كة ئةتةرِيَكةوة ةؤ
ضةونية زؤر   ،نةةكرد ةؤيةة خةلي ةةى دياري   :ةلَةيَن تةنديَك لةوانة كة نةخؤشن د

شةةيَوةيةك دةرفةةة ى نةةةدا  ةةا ةريةيا ةةةوة لةةة دانةةانى    ةة ،زؤر نةةةخؤش ةةةوو 
 خةلي ة!!. 

ار كةةجم ةةؤ ية  ()ثيَ ةمنةر  :ةدريَكة دواوة ةةم ةةلَطةية ةية دديارة ئةو و  
ةيَجطةة   ،ئةوةندة نةخؤشيةكةى كورس نةةوو  ةا نةة وانيَ ةةريى لةيَ ةيا ةةوة     

دةى ئةتةةةر  ،نويَذى( ةةةؤ ثيَىةةئةةوةةةةكر)لةمةةةي  ئةوة ةةة ئةةةنيَريَ ةةةةدواى  
   .ةدةخسثيَ ةمنةر ثىة تويَى نة ،ديارى ةيريَ "خةلي ة"ثيَويسة ةوواية 

لانى كة رِىيَمى تؤزايةة ى نارِوا ةة   ئةي ()حممد  :ةلَيَنتةنديَ لة دوىمنان د  
!! ئةةم  ئةةوة تةي  كةسةى ديةارى نةةكرد      ، لةةةةر ةوةة"ثو ةوار"ىيَر ياساى 

منةالَى نيَرينةةى نةةةووة     ()ثيَ ةمنةةر   :ةكريَكةوة ةةمة كةة د كسةي  رِةت
ةةيبَ ةةة    "حوكم"يَ و ئينجا ةيةويَكة دواى خؤى  ا جيَ نىيناية ى ثيَ ةسثيَر

   .مريات
م ئةةةو واى  ةةةة ،ةيكةةوانى ةةةة ئةةارةزووى خةةؤى كةسةةيَك تةلَنةةذيَريَكةةةواةوو د 

 ، ا ياساى دييكا ؤرى و خوود رِةئةى جيَطةةى نةةيَكةةوة لةة ئيسةالمدا      ،نةكرد
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وة ةؤئةةةوةى ياسةةاو ةنةةةماى رِاويَةةذ    .ةةةةلَيو موسةةلَمانان خةلي ةةة تةلَنةةذيَرن  
، تيَمةاو  لةتةلَ ئةمةيىدا كةة خةلي ةةى ديةارى نةةكرد     ،دانداةضةسثييَنَ لة جي

لةةةر دلَسؤزى و نةرم ونيانى ةة موسلَمانان  ا  "ةةكرئةةوو"ةكات ةؤ ئاماىة د
 .1 ..((.، الختذت أبء بكرلو كنت متخذا من أمي خليال)) :ئةو ةيريَ ةة خةلي ة

  .2 ((...بكرأجح  أمي بأمي أبو))
ةزانى ئةمة ةةة  ارى ةيرداية موسلَمانةكان وايان دتةر ديةزانيَ ئةخوا ةاشرت د 

وةيةا   ،كةواةوو تي  كةسيَك ةؤى نيية رِةخنةى ليَ ةطريَ ،فرمانى خوا دانراوة
يةان  وا .. يةا .ديةارة ئةةو كا ةة ئةةويةة دييكةا ؤرى      ،ةارى ةيةات ضاوديَرى كارو

 ،كردنجا لةةةر ئةوة ةؤى ديةارى  نةة   ،ةزانى خةلي ة لة ثلةى ثيَ ةمنةردايةد
وة  ،تةرضةندة واى نيىان ئةةدا حةةز ئةةكات ئةةةوو ةةةكر ةيةرَي ةةة خةلي ةة        

 ،ةةةةيَ ةةةةجيَ نىةةنيلَمانةكاني  تةسةةكيان واةةةوو ئةةووةةةةكر دتةةةروةتا موسةة
وة ئةةو ةةرِواى    ،دا"سةةور "ضونية ئةو تاورِيَى ثيَ ةمنةر ةووة لة ئةشةيةو ى  

 ..ةخسكةوةيَ كردووة كا يَ خةلَك ةةدرؤيان دث
 

 .ى كؤضييدا(11)لة  (بةكر )خواى ليَ رِازى بيَتاردنى ئةبوهةلَبذ
ى ثيَ ةمنةةر  وةفةا  دواى  انكسة ريَك موسلَمانةكان ثيَى تةةيَطومان يةكةم كا  
()   سةةثاردنى  ةرمةةة   ةنانةةةت ثةةيَ  ةةةة خاك   ،تةلَنةةذاردنى خةلي ةةة ةةةوو

!! ضةةونية  ةرمةكةةة ئةتةةةر   خةلي ةةةيان تةلَنةةذارد  ثيَ ةمنةةةر، ثريؤزةكةةةى
م دواكةةةو نى دانةةانى  ةةةة ،ةيةةةويَ زيةةانيَيى ئةةةو ؤى نييةةة  كي  دواماوةيةةة

ةة اينةةت   ،خةلي ة زؤر سامناك و جيَطةى مة رسيية ةةؤ جيدةانى ئيسةالمة ى   
دوو و لةة جوولةكةة   نةوو و ئةةو تةةموو دوىمنةةي  ة     دايي دةولَة يَيى  ةازة لةة  

  !.لة كةميندا ةن ةؤى رِووةكان و فارس و رِؤمةكان ة
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كان و كؤضةةيةرةكان خيَةةرا كةو نةةة ةريكردنةةةوة ةةةؤ دانةةانى     دةرةيارمة يةة  
ةوةةةكر )خةواى لةيَ    كا يَ عومةر ةةمةى زانى ةةثةلة رِؤيىة ةؤالى ئة ،خةلي ة

ةةةةنى "ى "سةةةكي ة"ةكان لةةة ةةة"ئةنوةةار"ئاتةةادارى كةةرد كةةة   رِازى ةيَةةة(
لةةة  ،ةةةةلَيَ رِؤيىةةو ،دا خةةةرييى موناكةشةةةى مةسةةةلةى خةلي ةةةن "سةةاعدة

لةتةةةلَ  ، ثاشةةانةلَ خؤيانةةدايةةان ةةةرد لةتةة  "ئةةةةوو عوةةيةةدة "رِيَطةيىةةدا 
   .كؤةوونةوة و كؤضيةرةكاندا ة تةر تةموويان ة دةرةكانيارمة ي

رِاكةان   خسة و ةةة  يَيةرِا لةة   خؤى دةر و كؤمةلَيَك ةة ئازادى رِاىتةر دةسكة  
 كةةة  اكميَييةةان ثيَيةةان نةةاخؤش يبَةةةيَ ئةةةوةى  رسةةى ئةةةوةيان ةةة ،نةةوة كؤلَي

 ،ونية لة دلَى تةمووياندا ثيَ  ضاوتر نى ةةرىةوةنةدى موسةلَمانانة  ةيَة!! ض
  ."ةكاترت تةركةسيَك عاجل ةنيَة ناتةكى دئي"
 ،ويةش ةةةةة كؤرِةكةةةة كةةةردى كؤضةةةيةرةكان رِاى خؤيانيةةةان ثيَىةةةنويَنةةةةر  

تةةةر ةةةةو  ئةةةواني  ة ئةنوةةار ة     ،رِةخنةةةيان لةةة رِاى يارمة يةةدةرةكان تةةرت
دا ةةةؤ تةلَنةةذاردنى يَيؤلَينةوةيةةة تةةةموو ةرِياريانةةل ئينجةةا دواى ئةةةو ،شةةيَوةية

 )خوا ليَى رِازى ةيَة(. "ةةكرئةةوو"
ئةةةم رِووداوةى ةةةة ثوخكةةة كةةراوى   "ةةةةرىطااه"ثاك وسةةى دةسةةكميَةةذوو نو  

ةةةؤ خويَنةةةرانى   ةي  ثةةيَم خؤشةةة دةكةكةةةى ة وةك خةةؤى          منةة ،تيَنةةاوة
  سقي ة باين اجتمع االنصءج يف () ملء قبض  الن " :نقلَ ةيةم خؤشةويسة

 ،ساعد بان عبااءدة   الساالم( علياه  مار بعاد حمماد )   ناولي هاذا األ   :ساءعدة وقاءلوا  
وأخرجو  رليه  وهاو ماريض واخاذوا يتاداولون فيماء بيانه  هاذا األمار وفيماء          

أجسا  اىل  ف () فأقبا  اىل منازل الان     ،ت  عمر اخلارب يقولونه للمهءجرين, وأ
ن أ :()يف شري  جبهءز الرسول  طءل، بكر وكءن يف الداج هو وعل  ابن أبي بيأ

أمء علمات   :فقءل له عمر ،فخر  اليه ،أخر  فقد حدث أمر البد لك من حضوج 
 ىل سعداجتمعت بسقي ة بن  سءعدة يريدون أن يولوا هذا األمر إن األنصءج قد أ

فخرجناء   ؟.مناء أما  ومان قاريث أما       :وأحسنه  مقءلة مان يقاول   ،بن عبءدة
 ،فصاحبهمء اىل اجتماءع األنصاءج    ،بان اجلارال يف الارياق    ولقيء أبء عبيدة ،اليه 
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فبادأ   .جويادا حتا  أتكلا     :بكرفقءل له أبو ،ن يتكل  كالمء زوا  من قب وأجاد أ
اهلل بعاث حممادا جساوال اىل خلقاه     إن  :ثا  قاءل   ،ثنا  علياه  أبوبكر فحماد اهلل وأ 

  عبادون مان دوناه آهلاة شات     وها  ي  ،متاه ليعبادوا اهلل ويوحادو    وشهيدا علا  أ 
 ،و خشا، منجاوج   ،من حجر منحاوت  وإمنء هي ،نهء هل  عند  شءخمةويزعمون أ

و يعبدون من دون اهلل مءال يضره  وال ين عه  ويقولون هؤال  ش عء نء " :ث  قرأ
  ."وقءلوا مء نعبده  إال ليقربونء اىل اهلل زل  ".. ."عند اهلل

خواى تةةورة ئةةم    :لة ةةشيَيى  رى و ارةكةيدا فةرمووى "ةةكرئةةو"ةةلَيَ   
زؤر جيَطةةى   ة  ةةاليانةةوة  ةرةةةةكان ة  لةسةةرة اوة ع  ،ئيسةالمةى ةةؤ نةاردين   

 ةا   ،عةيب و نةن  ةوو ةيَنة سةرى و دةسة لة ئةايينى ةاوةاثريانيةان تةةلَطرن   
دةسةكى يارمةة يان ةةؤ     وؤ تةلَنةذاردو ةرِوايةان ثةيَ تيَنةا    خوا كؤضيةرةكانى ةة 

ةةرامنةةةر ةةةةو تةةةموو    ،سةةةر خؤيانةةا رِاكيَىةةاو ئةةارام و وةةةةريان تيَنةةا ةة   
ون يةكةجمار و ئازارة كة خلمةكانيان ئةياندان!! كؤضيةرةكان ةوئةشيةجنة
 ،()وايان تيَنا ةةة ثيَ ةمنةرةكةةى   ةثةرسو و ةرِ زةمينةدا ة خوا  ة لةم سةر

ديارة تةر ئةةواني  شةايةن    ،ئةوانن دؤسة و ئاشناو خؤشةويسكى ثيَ ةمنةر
تةةكي  نييةة كةسةيَيى  ةر داواى      ،كةارة دواى خةؤى    رن ةؤ تةةلَطر نى ئةةم  

  .ةيات
و رِيَل ةةان ةةةؤ ئيسةةالم  ضاا ثيةةاو حةةةد ةلَةةيَ فةةة  "ئةنوةةارةكان"ئيَةةوةي    

و كردنيةي ةةة   خوا ئيَوةى تةلَنذارد ،ثيَ  ةرِكيَكان ةؤى ئاشيراية ،ناشاريَكةوة
وة زؤرةةةةى  ،()يارمةةة ى دةرى ئايينةكةةةى و ثةةةناتا ةةةؤ ثيَ ةمنةرةكةةةى  

وة ةيَجطةةة لةةة كؤضةةيةرانى يةكةةةجمار كةةةس  ،نى لةةة ئيَوةيةةة لان و تةةاوةخيَةة
  "....ناتا ة ئيَوة

و داواى ليَيةةردن ةةةؤ ئةةةوةى ئةةةوان  كايةوةسةةئينجةةا ئةنوةةار ثياويَييةةان تة  
ئةتةر :وة و ى ،دةسة ضونية شايةنى ئةوانة كاروةارى جيَ نىينى ةطرنة ىيَر

  .ئةواني  ئةمرييَك !! ، ويَيمان ةيبَ "ئةمري"تةر ناتوجنيَ ةا ئيَمة 
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.. .ناتوجنيَ لةيةةك سةةردةما دوو خةلي ةة تةةةيَة     :ثيَىةوا عومةر فةرموى  
ايةوة و ارةكةةةى كسةةلةةة ئةنوةةار دوا ةةةةدواى عومةةةر تة ئينجةةا ثيةةاويَيى  ةةر

ئةمةةةي  نيىةةانةى " ،عومةةةرى رِة يةةردةوة ةةةة ئةةازاديي و ةةةيَ  ةةرس و ةةةيم  
  ."ئازاديي ةريورِاية سةرةةسكى و

ايةوة رِووى كةةردة كسةةى ئةنوةةارى تة"ةةشةةريى كةةورِى سةةةعد"دواى ئةةةو   
ئاشيراية ئيَمة جيَطة دةسكمان تةيةة ةةؤ جةةن  لةتةةلَ      :ئةنوارةكان و و ى

 ،نةك ناوونيىةانى دنيةايي   ،م ئيَمة مةةةسكمان رِةزامةندى خواية ةة ،كافراندا
انن ثيَ ةمنةر ةزخؤيىكان د ،تةراى  يا دروسة ةيةين كةواةوو ناةيَ ناكؤكى و

()  لةةخوا   ،كةواةوو  ريةكةةى ئةةو شةايةنرتة ةةؤ ئةةم كةارة       ،"كورِةيىة"لة
  .و مةكةنةوةآلةرتسن و ناكؤكى ة

و ئةمةةةةي  "عومةةةةر"ئةمةةةة  :ايةوة فةةةةرمووىكسةةةتة "ةةةةةكرئةةو"ئينجةةةا   
عومةر و  .ثةسةندة تةلَى ةذيَرن تةركاميَييان ة ةة رِاى خؤ ان ة   "ئةةوعوةةيدة"

 تةةموو   ةؤ لةة   ، ا  ؤ لة ناومان ةيب ئيَمة شكى وا ناكةين :يدة و يانئةةوو عوةة
 ،تةاورِيَي ثيَ ةمنةةر ةةووى لةة ئةشةيةو ةكةدا      ، رى "ض فة"كؤضيةرةكان ةة 

وة نويَذي  ثايةيةكى ةةرزى ئايينى  ،نىينى ثيَ ةمنةر ةووية ةؤ ثيَ  نويَذىجيَ
ت "ةةيعةةت "ةيَنة ةا  دةسكة ؟تةية ئيرت كيَ شايةنى ثيَىيةو نى "موسلَمانانة
  .ثيَ ةيةين

 ،ى ئةنوارى ثيَىيان كةوت"ةةشري"لةوالوة  ،ئةمان ويسكيان ثةميانى ةدةنيَ  
دواى ئةةوان كؤمةةلَ كؤمةةلَ موسةلَمانةكان      ،تةةموويان  "ئةةوس "ئينجا  ةريةى  

  .ةةيعة يان ثيَيرد
 يةةان"ةةةةكرئةةوو"ئاةةةةم شةةيَوةية عومةةةرو ئةةةةوو عوةةيةةدة  :خويَنةةةرى ئةةازيل  

  .كردو ئةوجا كؤرِى ئةجنوومةنى رِاويَذ تةلَيان ةذارد " رشيح"كانديد 
وة تةي    ،ةداتى دميوكرا ييةت و يةكسةانى ثيىةان د  ويَذةي  ئةوثةرِئةم و و  

ةيَجطةة   ،ةكةةويَ نية حةةد تةةر ةةة ليَيؤلَينةةوة دةر د    ضو ،جيَطةى رِةخنة نيية
يةو ةةرىةوةنةةدى واليان دةركةةةو نى تةةةد و رِاسةةكيلةمةةةي  مةةةسةةكى تةةةردو

  .ةويَموسلَمانيان د
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كةة كةو ةة   رئةجنام كارةةةةلَيَ سةة   ،كةواةوو ئيىةكة ةة ةنةماى رِاويَذ رِؤيىة   
 ،م ئةمة ماناى وانيية ئيسةالم واى ثيَويسةة كةردووة    ةة ،دةسة كؤضيةرةكان

اليىةةةوة كةةة لةةة لةةةو  ،ةةةةلَيو رِيَيةةةو ن و رِيَلتر نةةى موسةةلَمانةكانة ةةةؤ يةةةكرت 
ضةونية   ،يةة ئيسةالم واجنةى كردةيَةة    ة نيلةةةرئةةو  ،ةنريَةخةلي ة داد كورِةي 
حياء   احذي اه    يبا ماوىل أ ة كان سةا     ولو" :ةواية عومةر نةى ئةفةرمووئةتةر وا
ةكرد زيندوو ةوواية ئةوم د ةحوزةي ةية   كؤيلةى ئةةو ئةتةر سا  ة  "نهألستخل 

 1.ةةجيَنىني لة ئةجنوومةنى رِاويَذ دا
 ى كؤضييدا(13)لة   ازى بيَت(خوا ليَى رِومةر )هةلَبذاردنى ع

جيةةاوازى ةةةوو لةتةةةلَ كانديةةدكردنى   ،شةةيَوةى كانديةةدكردنى ئةةةم خةلي ةيةةة   
ئينجةا ئةجنوومةةنى رِاويَةذ     ،ى كانديةد كةرد  "ةةكرئةةوو"ئةم  ،خةلي ةى يةكةمدا

  .ةرِياريان ةؤ دةركرد
 ةى   ضةاويان ةرِيوة ةة و   (رِؤم ء فارس)ةينى  (خوا ليَى رِازيي ةيَةةةكر )ئةةوو  

 ا دةسة  ،تةسكا ثةمياننامةى نووسى ةؤ عومةر ،وة ضاوةرِوانى تةلن ،ئيسالم
ةةةةجيَ ةرِوا ةةة جيَطةكةيةةةوة وكاروةةةار ةطريَكةةة ىيَةةر دةسةةة و ثىةةيَوى و فةةةوزا  

  . ةوة نةكةويَكة و
و كةةؤرِى نةةةوة تةسةةكا ثةيوةنةةدى كةةرد ةةةة تةةةورة تاوة  "ئةةوةةةةكر" ةؤيةةة   

عةةةةدولرِةمحان و "ةة اينةةة ى  ،و رِاويَةةذى ثيَيةةردننيىةةى ةةةان  كةةرد ئةجنوومة
 ،"يرضهئوسةيدى كورِى حو ،سةعيدى كورِى زةيدو ،عومسانى كورِى عةف ان و

يةكةةةيان ةةةة  تةةةر ؟رِا ةةان ةةرامنةةةر عومةةةر ضةةيية.. :يةكةةة ليَةةى ثرسةةني يةكةةة
ا ةةرامنةرى كة تةر تةموويان رِةزامةندييان نيىاند ،ميان دايةوة شيَوةيةك وة
 ونةةدو  يةةذةو  :تةرضةةةندة تةنةةديَييان و يةةان ،ى تةيةةة"خيالفةةةت"و شةةايةنى 

ةةةو  ! ةةلَيَ ثياو حةد ةلَيَ دوايي ةةوو  ةةكري  فةرمووى وانامييَنَئةةوو ، ورِةية
  .ةكةنعومةرةى دؤسة و دوىمن وةس ى د

 ،ادةةكراوازييةكى زؤرى ةوو لةتةلَ ئةةوكةواةوو شيَوةى تةلَنذاردنى عومةر جي  
  .يردوو موسلَمانةكاني  دةنطيان ةؤ دائةةوةةكر عومةرى دياري

                                                           
 .202العدالة األجتمءعية، ل (1
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 ةؤي نووسي ئيمامى عومسانكة  ة ةة"ةةكرئةةو"ئةمةي  دةكى نوسراوةكةى   
هاذا ماء عهاد باه      :بس  اهلل الرهن الارحي  " :عومةر )خوا ليَيان رِازيي ةيَة(ةؤ  ة
 ،خرةلادنيء وأول عهاد  باءآل   آخر عهد  بءعند  ()بوبكر خلي ة حممد جسول اهلل أ

إنا  اساتعملت علايك  عمار بان       ،ويف احلءل الت  يؤمن فيهء الكاءفر ويتقا  ال اءجر   
 علا  لاي  فاال   ،باه وجأ  فياه ا وإن جاءج وبادل      فءن بر وعدل فذلك علمي ،اخلاءب
وسايعل  الاذين ظلماوا أ  منقلا،     "اكتسا،   ولك  امرئ مء ،جدتواخل  أ ،بءلريي،
  .1 "ينقلبون

 .ى كؤضييدا(23)لة  (خوا ليَى رِازيي بيَتان )نى عومسهةلَبذارد
كؤمةةلَيَك   ،ى خوا نةناس رِمةكةى دا لة ثيَىةوا عومةر"ئةةوو لؤلوئة"كا يَ   

خؤزتةةة كةسةةيَية ديةةارى ةيردايةةة ةةةؤ  " :و يةةان ى ويةةن ضةةوونة ال لةةة تةةاوة
ئةةواني  ضةةند    ؟.. ئةوي  فةرمووى ةةرِاى ئيَةوة كةيَ ديةارى ةيةةم    .خةلي ة
!! ئةةمي   ةوورِة   ى كورِى ةوو"آلعةةدولَ"يةكيَ لةوانة  ،يَييان ةؤ تةلَداكةس

ةنةمالَةةةى عومةةةةر  ةةةندا كةسةةةيَيى ةةسةةة ةةةةؤ ئةةةةوةى     :ةةةوو و فةةةةرمووى 
  ."مةةةسكى خؤى ةوو ()ةيريَ لةسةر ئوممة ى ثيَ ةمنةر  "موحاسةةة"
ةةو شةةش   ةسثيَرمكاروةار ان د :دواى و ويذيَيى زؤر لة نيَوانياندا فةرمووى  

ئةةةواني   ،ى كةةرد، ليَيةان رِازيةةي ةةوو  ية كؤضةةى دوا ()كةسةة كةةة ثيَ ةمنةةر   
سةةعدى كةورِى    ،دةة طاه  ،زوةةير ،عةةدولرِةمحان ،عة  ،عومسان" :ئةمانةن
وة داواى لةةةواني  كةةرد كةةة يةةةكيَييان تةلَنةةذيَرن لةةةناو    ،"وةكقةةاص ئةةةةي

  .تةموياندا
لةةماوةى سةيَ رِؤىدا تةةموو     :فةةرمووى  ،ةؤ ئةم كةارةش مةاوةى ةةؤ دانةان      

  . ان تةلَنذيَرن"ئةمري" ةواو ةيةن و  كاريَك
رِةمحان ئةةجنام عةةةدول   سةةر  ،كؤةوونةةوة  "تةةر شةشةيان  "ثياوانى رِاويَةذ    

 ئَسة تة ،ئةةواني  داوايةان ليَيةرد    ،خسكةوة دوور "خيالفةت"خؤى لة مافى 

                                                           
 ( . 212/ ل1سالم ، ) ب( تأجيخ اإل1
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ايةان  مانةكان زؤر رِكةيَ موسةلَ   كة  ةواو ةيات ونةجيَيردنى كاروةارو كارةةةجيَ
  .ةةذيَريَلةسةرية ى ئةوي  ئةوة تةلَد

رِؤى كؤلَى ليَ تةلَمالَى و ثرس و رِاى كةرد ةةة خةلَيةكةة     ئةمي  شةوو ،ةةلَيَ  
تةةركاميَييان  "يةا عومسةان    ،عةة  "سةرئةجنام و يان يةكيَ لةم دوو كةسةة  

ةةةؤ  رِةمحان  ةماشةةاى كةةرد خةلَيةكةةة ثةةرت مةةةيليان   عةةةةدول ."ةةةيبَ ةاشةةة 
ةةيَ مافى .. ديارة لةم كا ةدا د."ضونية نةرم  ر ةوو لة عة  ،ةة "عومسان"

ةؤيةة   ،ةيَ ئةوةى شةرم لة تي  كةسيَك ةيةات  ،ياساى تةلَنذاردن ثيادة ةيات
 ثاشةةان ،()دا تةسةةكا خةلَيةكةةةى كةةؤكردةوة لةةة ملتةو ةكةةةى ثيَ ةمنةةةر 

ان و فةةرموودةى  ئةة وانى ةةة كورئة    :ئيمةامى عةة  و و ةى  ةؤ     ةانطى كةرد لةة  
 ؟و شيَوةى رِةوشكى دوو خةلي ةكةةى ثيَىةى خةؤت رِةفكةار ةيةةية     ثيَ ةمنةر

داواى لةة عومسةان كةردوو تةةمان      ، تةةروةتا ةكةةم  ةا ةكةواح وا د   :  و ىةع
مى  ئةم نةى وت ئةتةر ةكواح ةةلَيو وة"ةةلَيَ  :ئةوي  و ى ،ثرسيارى ليَيرد
ةوت و و ةوو ويَةذة عةةةدولرِةمحان      ئةيرت دواى ئةةم تةلَسةوك    ." ةواوى دايةوة

ان كسة دواى ئةةوي  موسةلَمانةكان تة   ،كرد ةةة ئيمةامى عومسةان    "ةةيعة ى"
ى 23سالَى  ،دا ةوو "يى احلجة"كؤ ايي مانطى لة ئةمةي   ،ةةيعة يان ثيَيرد

  .كؤضى
 

 .ى كؤضييدا(35)لة  (خوا ليَى رِازيي بيَت)عةىل هةلَبذاردنى 
خةلي ةيةة زؤر جيةاوازى تةيةة لةتةةلَ تةلَنةذاردنى       شيَوةى تةلَنذاردنى ئةةم   

ضونية ةةة كوشةكنى ئيمةامى عومسةان تةنةديَ جيةاوازى و        ،خةلي ةكانى  ردا
 ،و فيكنةةيان ليَيرايةةوة   وة دةرتةاى ةةة   ،ناكؤكى كةو ة ناو موسلَمانةكانةوة

 "ئيناذاجى "وةك  ،ثةِر ةةوو ةةوو لةة كةلَةةةالَ ى تةمةة جةؤرة        "مةدينةة "شارى 
ةزانى دئةو رِووداوة نةيانة !! موسلَمانةكان لةةةر سامناكى يَ واةووجةن  كراة
ةةةوون،  "مةدينةة "لةة   ن لةواليىةةوة ةةشةيَيى زؤر كةةةمى تةاوة    ،ضةى ةيةةن  

   .ئةوانى  ريان لة حةج و عومرة ةوون لة مةكية
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ئةمي  زانى  ،كؤمةلَيَك تا ن داوايان كرد لة ئيمامى عة  ةةيعة ى ثيَ ةيةن  
لةةةةر ئةةوة    ،نةني  "عةكد = كؤرِى ئةجنوومةنى رِاويَةذ  حةلل و ئةتلى"ئةمانة 

 (ئةنوةةارو مدةةاجرين )ن  ئةةةةيَ تةةاوة  :داواكةةةيانى رِة يةةردةوة و فةةةرمووى 
 و موسينةت ةةكيَىةو كة دامةزريَ و ،  ا كارة ةةديارى كردنى خةلي ةوستة
  .ةة جيدانى ئسالميدا ةلةمة زيا ر  وة نةكات ةآلة
خاوةن رِاكان كؤةوونةوة و زؤريان كرد لة ئيمام ةةؤ وةرتر نةى   ثياوة  ،ةةلَيَ  

ةةةةيَ ئةةةم  يةةرد دداواي ،ئةةةوي  كةةة زانةةى تةةي  دةرفةةة ى نييةةة    ،ئةةةو كةةارة 
كؤةوونةوة لة ملتةو ى . ئيرت ئةجنوومةنى رِاويَذ .لة ملتةو دا ةيَة "ةةيعة ة"

ى وة ثةةةميانيان دا ةةةةئيمامى عةةة  و خةلَيةكةةةي  ةةةة دوا   ،() ثيَ ةمنةةةر
ى  "35"سةالَى   ىة(احلجا   ي) ى مانطى 13ئةمةي  لة رِؤىى تةينى  ،ئةواندا

  .كؤضى ةوو
 ،دا كةرا "و عومسةان ئةةوةةكر و عومةةر "ةى لةةةيعة ى ة"ئيجما "م ئةو  ةة  

ةؤ ئيمامى عة  دروسة نةةوو!! لةةةر ئةوة تةنديَ نةاكؤكى و سةاردو سةرِى    
عومسانةةوة و داواى   ى ئيمةامى ثةيدا ةةوو ةةوو لةةناو تاوةلَةكانةدا لةة كوشةكن      

ئةوي  ةة ةاشةى   ،وةةةيياندا ةةدةسككة ةكرد لة ئيمامى عة  ةيوىةكانيان د
  .ةةووضونية كاروةارى ناوخؤ ئالَؤز  ر د ،ةزانىدنة
ضةندةتا جةن  و ناكؤكى و تةراو ئةاىاوة   لةمةوة ة  زؤر ةةداخةوة ة   ثاشان  

 ،ا كةرا ةةة جيدةانى ئيسةالمة يي    ئةوةى كة كةر  ،نيَوان موسلَمانةكانةوة ةكةو 
جوولةكةةةو تةةاوري  دةسةةكيان دةتيَنةةا ةةةة مسيَلَيانةةداو سةةةيريان     كةةافران و

لةة  موسةلَمانةكان لةة تةةمووى جيدانةدا ة ةة اينةةت       تةةروةك ئيَسةكا    ،ةكةرد د
 ةى   ةسةكنى و و جوولةكةةكاني  خةةرييى ثيَى  ةكرتةةرةوونة ة ي ة  رؤىتةالَ دا
ى  ان ةؤيةةةان و خةةةةرييى مو ةةةا  وة تةةةةموو كةةةات لةةةة ةؤسةةةةد    ،خؤيةةةانن

خؤ كوشةكنني و كةللةةى سةةرى يةةكرت     ئيَمةي  خةرييى  ،ةكةياننة" ةورات"
  .!ناوى ثارةو ثوليَيى ةيَ نرخدا !ةفرؤشني لة ثيَد
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يةان لةةةري   "...خةينةرو ةةةنى نةةزيرو ةةةنى كةةينوكا  و    "جوولةكة تةرتيل   
ى كةةورِى آلةةةةدولَع"وةك  ،ةؤيةةة تةةةر لةةةويَوة دةسةةكيان ثيَيةةرد   ،ناضةةيَكةوة

  ةةا ،ؤوة تا نوونةةة نةةاو موسةةلَمانانةوةرو تةنةةديَيى  ريةةان كةةة ةةةة د " سةةةةة
ةيةةن لةة نيَوانيانةدا، كةةواةوو جيةاوازى و        وانيان جياوازي و ناكؤكى دروسة

تةليَيةدا ثةيةدا ةةوو رِيىةكيَىةى      ثةرةوازةيي دةرديَيى كوشندةية لةناو تةةر 
يةةك ةةريو يةةك     نطريَكةةوة و ةوة و يةكمةتةةر ثةشةيمان  ةيَكة    (ماللةد ) ،ةكاتد

 !.يةك رِايان ةيبَ ء ةؤضوون
كةة   ،رِؤشةن ةوويةةوة   "حةوكم و شةوورا  "ةةم شيَوةية ةامسان كرد ياساى  ئا 

موسةةلَمانةكان تةةةلَيان  ،ةدا تةةةموو كارةةدةسةةكةكانئةةةمي  ئةةةوة نيىةةان د
و ةةةةكرو عومةةةر ئةةو".. ئاوايةةان ةةةةةاش زانةةى كةةة لةةة ثيَىةةةوة    .ةةةذاردوون

  .يةن ةة خةلي ةة "ئينجا عة  ،مسانعو
وة دةسةكيان ثيَيةرد لةة    "ييةة وموعا"تةا ن كةة لةة     "ةةنى ئومةيية"ثاشان   
 ، كؤضةي  132 ة  41"وا ةة لةة    ،ى دووةمدا حوكميان لة دةسة نةما"مةروان"

م لةتةةةلَ  ةةةة ،نلييةةةى تةشةةكا سةةالَيَييان خايةنةةد   ،"زايينةةى 750ةةة  661
 ،"يةزيةد " موعاوييةة ةةؤ   ،دةكةر د "عةتةد "ن و ةةثةةميا  مةيىدا كاريان تةرئة

ئينجةا ةةؤ    ،ئةةمي  ةةؤ وةليةدى كةورِى     ،ى كةورِى "ةليكعةةدوملة "مةروان ةؤ 
 .... تةروةتا.سولةميان

 ،ةؤ ئةوةى ديَة ةةدوايةدا  وةرئةترت "ةةيعة ى"خةلي ة تةر لةىيانى خؤيدا   
  .رتسلَمانةكانةكاني  ةةيعة يان ثيَ دةكحوكم مو ةضووة سةرئينجا كة د

ضةونية ثىةيَوى و    ،داتيَنةا  "ثا  ويةرا "ةؤية موعاوية ياسةاى   :ةلَيَنتةنديَ د  
 ،ةكرد، كةةس ةةةتويَي كةسةى نةةد     ةدا  و ويةك رِوويةدا ةةوو لةناوضةة   "فةوزا"

 لةو اليىةوة ئيسالم تيَىةكا  ،ئةتةر ياساى دةمارتريى و تيَل نةتا اية كايةوة
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ةوو، ئومةييةةكاني    "اتفكوح" يردنى دوىمناني ةوو و خةرييى ؤخةرييى ك
  .(ث ويرا) سكا ةةو رِىيَمةناضار تة .1 لةو رِووةوة زؤر ةةتيَل ةوون

 
 
 
 
 
 
 
 

 وةىل عةهد دانانى 
 ةيردنى خةلي ةكانةةدا كردمةةان   لةةاسةةى ديةةاري ةةةةثيَى ئةةةو ليَيؤلَينةوةيةةة ة    

يةان   ،تةةموويان  تةلَنةذاردنى ئةجنوومةةنى رِاويةذ ة     ةةيعةت( ةة)دةركةوت كة 
تةر ئةةو خةلي ةيةةي  جةيَ نىةينى ثيَىةووى ديةارى        ، ةواو ةووة ة  ةيانزؤرة

ةةةةلَيو ئةةةو   ،نةمةةةزراوة ةكةى داةةة"خيالفةةةت"م تةةةر ةةةةوة   ةةةة ،كةةردووة
وةيةةا  ،كانديةةدى( كةةردووة و ئةجنوومةةةني  ةرِيةةارى لةسةةةر داوة  ، ةشةةريح)

   .طويَى خسكووة و كةسيَيى  رى تةلَنذاردووةثىك
وا ةةة "، ئةةاوا  يَطةيىةةكنوو (خةةوا ليَةةى رِازى ةيَةةة) "عومةةةرى عةةدولعةةةزيل"  

ةةةيَ ئةجنوومةةن   تةةر د  ،تةرضةندة خةلي ةى ثيَىةوو وةوةية ى ةةؤ كردةةيَ    
ئةةةمى  "ةليكسةةولةميانى كةةورِى عةةدوملةة "ةؤيةةة كةةا يَ   ،ةرِيةةارى خةةؤى ةةةدا 

 ،ديَىكنوو و نووسةراوةكةى مةؤر كةرد ةةوو    تةلَنذاردةوو وةسية نامةى ةؤ ةةجيَ
ةيةةن ةةؤ   و ةةيعةةت  ةنةمالَةكةى كؤةيا ةةوة  " رِةجا" :وو كة يايدا نووسى ة

 .راوةدا تا ووة ةيَ ئةوةى ناوةكةى ةلانن!!ئةو كةسةى ناوى لةم نووس
                                                           

 .عومءن( دككؤر  ج حسن ابراهي  حسن و) معءمل الوقءفة االسالميةدككؤ تأجيخ االسالم / (1
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و ثةةميانى  خةلَييَيى كةؤكردةوة  " رِةجا"ةةلَيَ دواى ئةوةى سولةميان مرد   
ئينجةةا دواى  ،لةةيَ وةرتةةر ن ةةةؤ ئةةةو كةسةةةى نةةاوى لةةةم نوسةةراوةدا تةةا ووة  

 :سةولةميانى خويَنةدةوة كةة ئةمةةي  دةكةكةيةة ى     " ةكة ثةيامةكةةى  ةةيعة
إناي قاد    .هذا الكتءب من عبداهلل سليمءن أما  املاؤمنني لعمار بان عبادالعزيز     "

فء عوا له وأطيعوا واتقاوا   (يزيد بن عبدامللك)ومن بعد   ،وليته اخلالفة بعد 
ةن ةةنةدةى خواوةيةة   ئةم نووسراوة لةالي :وا ة ."اهلل وال ختتل وا فيامع فيك 

ئةةوا عومةةرم    ،ةةؤ عومةةرى عةةدولعةةزيل    "سولةميان"ئةمريى موسلَمانةكان 
.. "يدى كةورِى عةةدوملةةليك  يةز"ئينجا دواى ئةوي   ،كردة جيَ نىينى خؤم

ةمى ى ثيَنجةةخةلي ةةة"ئةةةوة ةةةوو لةةة شانسةةى موسةةلَمانةكانى ئةةةو سةةةردةمة 
 . ةرضووناوى د "ةفةرمويَرِاشيدين وةك ئيمامى شافيعى د

دةةيَ ةرِوا ة سةةر ةخكى حةوكم    "عومةر" :دةركةوت كة ىم دواى ئةوة ةة  
   :ضونية ،ةريى ليَيردةوة كة ثةميانةكةى  ةواو نيية

  .خؤى ةة رِاويََذى موسلَمانةكان نةةووة ةة خةلي ة (ميانةلوس) :يةكةم  
 ةكةريَ ضونية و ان دةةيَ ئةو كةسة كة د"خؤيىى ثيَى رِازى نيية  :دووةم  

 ينا إ" :تةروةك لة و ارةكةيةدا تةا ووة  " خؤيىى ثيَى رِازيي ةيَة ،ةةجيَنىني
سةويَند ةةة خةوا مةن رِاى      وا ةة:  ".واهلل مء استؤمرت يف هذا األمر وأنت  بءخلياءج 

يةان   ،خؤم لةسةر ئةم كارة وةرنةترياوة و ئيَوةش ئازادن لةة رِة يردنةوةيةدا  
كءن   قد ابتليت هلذا األمر من ر  جأ ينالنءس إيدا أيا "...".لة كةةولَيردنيدا

أعنءقك  مان   قد خلعت مءيف يوإن ،المشوجة من املسلمني فيه وال طلبة له ومين
  ."فءختءجوا ألن سك  بيعي

ا ةيَ ئةوةى خةؤم رِام ةةؤ   دئادةميلادةكان من ئةم كارةم دراوة ةةسةر :وا ة  
ئةةوا   ،ة كةؤرِى موسةلَمانةكان  ةيَ رِاويَذ كردن ةة  وة ،يا داوام كردةيَ وة ،ةووةيَ

ى يدامالَ "وة لةاليةن رِةجاوةكة ةؤ من كرا"ئةو ةةيعة ةى وا ةة ئةسكؤ انةوة 
 .ئيرت ئيَوة ةرِؤن ثيَىةوا ةؤ خؤ ان تةلَنذيَرن ،و لةسةرشانى ئيَوةم الةرد
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 ،ةةةيَ لانى ةةيعةت وةك ضوار خةلي ةةكان د ةيد (خوا ليَى رِازى ةيَة)عومةر   
ةةةيَ  ،ةةةيَ ئةةةوةى موسةةلَمانةكان تةلَينةةذيَرن و "وة  عةتةةد"ى كةةةواةوو دانةةان

ثةةميانى ئةاوا    ةةة اينةت ناويىى نةتيَنرا ةيَة   ةئةوةى خؤى ثيَى رِازى  ةيَة  
   .و نادروسكةنارِةوا

 رِؤشةن  ةر ةيَكةةوة الى    ثرت ةدانانى وة  عةتد   جا ةؤ ئةوةى ئةم ةاسةمان ة   
ئةوانةةةيان خةةاوةن رِان و دةسةةكى  ةةرِؤيةةن ةةةؤ خلمةةة ى زاناكةةان     خويَنةةةر د

 :وردةكارييان تةية
لةاليةةن خةلي ةةى ثيَىةووة     "ئيمام = وة  عةتد"دانانى  :دةلَيَ (ماوةردى) 

 :لةةةةةةر دوو ةةلَطةةةة و دادةمةةةةزريَ ى لةسةةةةرة كةةةة دروسةةةكة"ئيجمةةةا "وة 
موسةلَمانةكاني    ،وةوةية ى كةرد ةةؤ عومةةر     "ةةةكر ئةةو)يةكيَييان ئةمةيةة  

  .سةملانديان
عومةر خيالفة ةكةةى سةثارد ةةة ئةجنوومةةنى رِاويَةذ و       :ئةوى  ريان ئةوةية  

ئةوانيىيان وةريان ترت و خةلَيي  ضوونة ناو ثةميانةكةةوة... جةا تةةركات    
ةةيَ تةةولَ ةةدات و كةسةيَيى    د ،ةسثيَريَ ةةكةسيَك "خيالفةت"ئيمام ويسكى 

ديةةارى  "وة  عةتةةد"ئاةةةةو شةةيَوةية  ،ةةةةلَيَ 1."...شةةايةنى ةةةؤ ةدؤزيَكةةةوة 
ضونية تةر  ةندا ةة  ، يا ةيَكة دى "ئيمامة ى"ةةيَ مةرجةكانى وة د ،ةكريَد

  .دانانى خةلي ةى ثيَىوو ناةيَ ةيبَ ةة خةلي ة
ة نةاةيَ كةورِى خةلي ةة ثيَىةووةكة ةيَةة      ةة "وة  عةتةد "ئةو  :ةلَيَنزانايان د  
يةك لةة نيَوانيانةدا    وة نةاةيَ خلماية يةةكى نل   "ةةكر عومةرى دانةا ضونية ئةةو"

  .2ةةكر عومةرى دانا ، ضونية ئةةوةيَة
 :جياوازييان نيية لةةوةدا كةة   ةتيضيان   ةموسلَمانان   :ةفةرمويَحةزم د ئين  

  .دا"خيالفةت"لة  "ثىكاو ثىة"دروسة نيية ةةكارتيَنانى رِىيَمى 

                                                           
 . 10ل ،ءنية( االحكءم السلا1
 . 433، لعومءن يحممد فتح دككؤر ،ياالسالم ي( من اصول ال كر السيءس2
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تةي  كةات ةةة مةريات      "ئيمامةةت " :ئةفةةرمويَة  ضاي  كةا  "ىيةةعل  ئةةةوو " ة 
   .رييَوةرنات

ى ئةةةوو ةةةكردا   "ئيمامةت"تةركةسيَك دان ةنيَة ةة  :ةةغدادى ئةفةرمويَةة  
  .جيَ نىني ةة مريا ى وةرناترييَ :ةلَيَةد
وة  "ئةتةةةر مةةةسةةة لةةة ديةةارى كردنةةى  :ةفةةةرمويَةخةلةةدوون د ةةة ئةةين  

ئةةوة ثةيوةنةدى ةةة ئايينةةوة      ،و كورِةكةان ؤ ةنةمالَةة ثاراسكنى ةيَة ة "عةتد
 .نيية
تةةر ةةةوة خةلي ةة يةةكيَك خبا ةة جيَطةكةةى        :ةفةةرمويَة  ةميييةة د  ة ئين  

دانةى   ةةةيَ ئةجنوومةةنى رِاويَةذ    ةةةلَيو د  ،نىةني ئةو كةسة ناةيَ ةةة جيَ  ،خؤى
  .ثيادا ةينَ

وة  "و تةنةةديَيى  ريىةةيان رِوون ةوويةةةوة كةةة ةةةةثيَى و ةةةى ئةةةم زانايانةةة  
 1 انى ثيادا ةنيَن.يَة و دطرِةةيَ ئةجنوومةنى رِاويَذ وةريد "عةتد

خيالفةةت ةةة دانةانى وة     "ةةاليانةةوة وايةة كةة     ةزاناكان   ةتةنديَيى  ريان    
وةوةيةت   ،ا ةيَةدلةىيان م  ا خةلي ةى وةوية يةر ة  ةة ،ةمةزريَداد "عةتد

م دةسكةيةيىةيان تةرضةةندة وا   .. ئةة .كة دةسكيارى كاروةار ناكةات ةؤ كراوة
يَ ئةةو مةرجانةةى ثيَويسةو ةةؤ     ةةوةويةت ةؤ كراو دم خةلي ةى  ةة ،ةلَيَند

  2.ئةتينا دانامةزريَ ،نىني  يَدا ةيَكة دىجيَ
ةضن ةةتذ ئةةو كةسةانةدا كةة ةةاليانةةوة دروسةكة ئةةو       تةر ئةم دةسكةية د  

ضةونية   ،كةان كرديةان  "و عةةناسةيية ةةنى ئومةييةة "ئالَوتؤرِةى  ء جوولَمجو
  .انى ئيمامة يان  يَدا نةةووةةكانيان تيضيان مةرجةكة"وة  عةتد"

                                                           
 حممد فتح  عومءن. ، دككؤريصول ال كر السيءس  االسالمأمن  (1

 ج حممد فتح  عومءن.دككؤ، يصول ال كر السيءسأمن  (2
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ضةةونية  ،ئينجةةا ةؤيةةة موسةةلَماناني  ةةةيَ دةنةة  دانيىةةكنوون ةةرامنةةةريان    
يان  و ةةة "فيكنةة "ةوونى ت ةةوون و زاناكةاني   رسةى ةةةرثا     خاوةن دةسةة 

  .ةووة
ئةةوةى ديَةة ةةةدواى    وةويةت كردن ةةؤ  ة كة ةةاليانةوة   دةسكةيةش ة  ئةم  

ةةةيَ ئةجنوومةةنى   ةةشةيَييان دةلَةيَن د   :دةسةكةوة ةةنة دوو د ئةودا دروسكة،
ىوو تةلَينذاردووة و ةةيعة ى وةك ضؤن خةلي ةى ثيَ ،رِاويَذي  دانى ثيَدا ةينَ

   .ثةسةندة و ناةر وانةةيَة ئةو وةوية ة نارِةوائةت ،يردووةثيَ
خةلي ةةةى ثيَىةةوو ةةيعةةة ى ثةةيَ   :ةةشةةيَيى  ريىةةيان ةةاليانةةةوة وايةةة كةةة   

وة ئةيرت   ،رِايةلَى و فةرماننةردارى ثيَويسكةموسلَماناني  تويَ لةسةر ،كردووة
  .ئاشيراية ئةم رِاية زؤر تةلَةية ،ةمةزريَئةو خيالفة ة داد ،رِازى ةن يانة

و عةتةد "ئةوي  ئةوةيةة ئايةا رِةوايةة     ةيريَ ة  ليَرةدا شكيَك ماوة ةاس نجائي  
م ةةةةو  ةةةة ،ةوايةةةرِ :ةفةةةرمووند! كؤمةةةلَيَ لةةة زاناكةةان ؟ةةةؤ كةةورِ "ةةيعةةةت

 "خيالفةةت "مةرجةى ئةجنوومةنى رِاويَذ دانى ثيادا ةينَ و ةةاليانةوة شةياوى  
  .ةيَ
خةلي ةةةى ثيَىةةوو  "ةةيعةةة ى"ئةةةو دةسةةكةيةش كةةة ةةاليانةةةوة  ديسةةانةوة  

ةلَةيَن ئةتةةر   ، ئةةواني  د و ثيَويسة ناكات ئةجنوومةن رِاى ةةؤ ةةدةن  دروسكة
ئةةوة   ،وةيةا لةة كةورِةوة ةةوو ةةؤ ةةاوك       ،رِةةيعة ةكة لة ةاوكةوة ةةوو ةةؤ كةو   

  .ثيَويسكة ئةجنومةنى رِاويَذ ةيسةمليَينَ و ةةاليةوة رِاسة ةيَة
 

 ةرِواتة سةر حوكمزؤر د ئةو كةسةى بة
ةةاليانةةوة دروسةكة كةة ئةتةةر كةسةةيَك      ةديسةانةوة     ةتةنةديَ لةة زانايةان        

رِايةةةلَى و سةةكة تويَئةةةوة ثيَوي ،دةسةةة ر ةةة ىيَةةر ةةى ت ةةةزالَنوون كاروةةةارى و 
ينة لةةة ئةةةم جةةؤرة جةةيَ نىةة ،فةةةرمانى ثيةةادة ةيةةريَ لةاليةةةن موسةةلَمانانةوة

كةة   "إماءجة االساتيال   "يةا   .."إمءمة املتريل،"ةلَيَن فةرتةنطى زاناكاندا ثيَى د
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وة تةنديَ كا ي  ةةم رِسكةية ليَييان  ،ةتةيةننتةردووكيان يةك  مةةةسة د
و ةةة زؤر خةؤى   نية لةة ناضةارييدا ثيَىةةواية   ، ضو"إمءمة الضروجة" :داوة ةوة

لةةةر ئةةوةى   :ةلَيَنئةتينا لة رِاسكيدا زاناكان د ،سةثاندووة ةةسةر كاروةاردا
ثيَويسكة ملةى ةةؤ    ،و خويَنيان نةرِيَذيَةةرثا نةةيَة لةناو موسلَماناندا "فيكنة"

 :نةلَةيَ م د ةةة  ،يىةى  يَةدا نةتا نيَكةة دى   "ئيمامةةت "ةةا مةرجةةكانى    ،ةدةن
لةةة شةةؤرِش ةةرثاكردنةةدا فيكنةيةةةكى ئةةةو ؤ ةةةةرثا  ئةتةةةر لةةةدىى تةلَسةةان و

 تةولَ ةدةن ةؤ الةردنةى  وسيسكى سةر شانى موسلَمانانة تةئةوة ثيَو ،نةةوو
   .لَمانانوو دوور خسكنةوةى لة موس

 ،ئةم دةسكةية تةنديَ ةةلَطة ديَننةوة ةؤ دامةزرانةدنى سةةرؤكاية ى ةةة زؤر     
وضةلَن ةةكةلَيى ئةةوة نايةةت ةياخةينةة سةةر     وةندة الوازو ثوكة ةةرِاسكى ئة

  .!!كاغةز
جيدةةانى "م ةةةا ئةةةوةي  ةلَةةيَن ئةتةةةر ئةةةو زانايانةةة ةيةةان زانينةةا ئةةاوا    ةةةة  

رانةوة تةرتيل ةكةويَكة  اريييةوة ةةتؤى ئةو سةرؤكة سكةمياد "ئيسالمة ى
و كوشةكار  ا فيكنةة ةؤيةة فةة وايان دا  ة    ضةونية ئةةوان   ،ةدافة واى ئاوايان نةد

. دةى خةةةؤ ئةةةةوةى رِوويةةةدا رِوويةةدا... كةةةةواةوو ئةتةةةةر لةةةةم  .نةكةويَكةةةوة 
 ى زؤركاريان  نةة "ئيمامةت"سةردةمةدا ةذيايةن تةرتيل فة واى دامةزراندنى 

  .ةداد
ةكةةن ةةة خةواردنى    ئةم جؤرة حوكمانةة د  " ةشنيدى" ةنانةت تةنديَييان   

ةةةيَ  وة دةلَةيَن تةةمووكات د   ،ييداةوة لةكا ى ناضةار ة"ةةرازو سةط"تؤشكى 
  .1دةزتاى موسلَمانان  و ةردنيان و دوورخسكنةوةيان لةدامتةولَ ةدريَ ةؤ ال

  :ةةكور يي  
  :ةلَيَنوةك زاناكان د ةمةزريَ،ىةواية ى ةة سيَ جؤر دادثيَ  

                                                           
ي( ، االساالم  يالسيءسا صاول ال كار   أ) مان   ككيَنى وة، عبدالقءدج عودة، أوضءعنء السيءسيةسالم و( اإل1
  حممد فتح  عومءن .د.
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 ةتةةوجنيَ كؤةننةةةوة ة   يان دئةوانةةة ةم: ئةوةيةةة ئةجنوومةةةنى رِاويَةةذ ة   يةكةة  
  .يةن و تةلَينذيَرنةةيعة ى ثيَ ة

ةةةةو مةرجةةة  ،ةوةيةةة خةلي ةةة ديةةارى ةيةةات تةةةر لةةة ىيةةانى خؤيةةدادووةم: ئ  
  .يراوةكة كنوولَ ةيةنئةجنومةنى شوراش، دياري

نةا   ةةا  ،ت ةةيبَ  ئةوةيةة ةةةزؤر و زؤركةارى سةوارى كورسةى دةسةة       سيَدةم:  
ةةةةم شةةيَوةية ةةةة تيَةةلى سةةةرةازو ضةةةك    ،ئةةةتلي  ةيَةةة ةةةؤ ئةةةو ئيمامة ةةة 

  .وكمةكةى ةنات ةةرِيَوةح
كاروةارى موسلَمانان ةرِوات  ةةةحيساةى ئةوان  ة جا ئةمة دروسكة ةؤ ئةوةى    

  .1 ةةرِيَوة!
وقد أعاع ال قهاء    " :ةفةرمويَةد "رِاظةكةرى ةوخارى -النىساهكة"م  ةة  

يا وقاع مناه   إاال  ،أقءم اجلمءعءت واجلهءد مءم املتريل، تلزم طءعته مءعل  ان اإل
  .2 "ب  جت،  ءهدته ملن قدج ،فال جتوز طءعته يف يلك ،صريح ك ر
ئيجماعيان لةسةر ئةوةية ئةو ئيمامةى  ةيان  وتةمو دةسكةى زاناكان ة  :وا ة  

ثيَويسةةكة فةةةرمان ةةةةردارى و    كةةة ةةةةزؤر كاروةةةارى تر ؤ ةةة ىيَةةر دةسةةة     
ئيرت  ئةوة "جيداد  و جةماعةت وجومعة"سئَ ةة  ا ئةوكا ةى تة ،رِايةلَىتويَ

ئةةوة ئةيرت    ،كوفريَيى ئاشيراي ليَةوة دةركةةويَ  مةتةر  سا ،سةرثيَضى ناكريَ
.. ةةةلَيو ثيَويسةكة تةركةسةيَك ةكةوانيَ تةلَسةيَ ةةة       .رِايةةلَى دروسة نييةة تويَ 

ةتةرِيَكةوة ةةؤ  حوكمةكة د ةةريَ و ا لةناو د ،جيداد و تةولَ و  يَيؤشان دىيي
جةار رِةمحةةت و سةؤزى خةواى      رتةةزا  ، تةزارىيَر رِكيَ ى فةرماندةيةكى ضاك

تةةةورةت لةسةةةر ةةةيَ ةةةؤ ئةةةو ةؤضةةوونةت كةةة ضةةةند توجنةةاو و رِيَيةةة لةتةةةلَ  
ضةونية ةةرنامةةى خةوا ةةؤ ئةةوة       ،لةتةلَ ةةرنامةى خوادا ،ى ئيسالمدا"رِؤح"

جةا تةةركات حيومةةت     ،ئةو ةةرنامةة ةيَةة   ،نيَرراوة ةة ثيَى ئةو حوكم ةيريَة

                                                           
 ( .  218ل 10) ب ( اجشءد السءج 1
 ( . 169ل 10) ب ( اجشءد السءج 2
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و ئةوان كاروةاريان داتةري كةردو تةي  كةسةي      "تةرزةو مندالَ"دراية دةسة 
 !؟.ةشييَنريَة، ئةى ضؤن دةسكى سكةمياران ددةنطى نةكرد

 ةؤيةة فةة واى دامةزرانةدنى حيومةة ى ئةةم و      انايان )خوا ليَيان رِازى ةيَة(ز  
ضةى ئةةوةى ئةةوان    كة ،دووضارى موسلَمانان نةةيَة  و ةة،  ا فيكنةئةويان دا

 !!.راثرت تا ة جيَطةىى خرِايان ليَيرد ليَ
ى تةرة تةورة ئةوةية رِازى ةية ةة دةرضوون لة فةرمانى خواى تةورة  ةة  

لةسةةر غةةيرى رِيَنةازى خةوا ثيةادة       "دين و دنيا"كاروةارى  ،و سةر داخبةية
   .ةيريَة

ةدا ةوة  يا ثالَ ،يةرِازيي ةيَة ةةوةى خوا ثيَى رِازي ني ناةيَ تي  موسلَمانيَك  
 ةكات! ا خؤى ضاكى دليَى  ا خو

ضةاو ةنةووكيَنني لةة     "و ئةازار فيكنةو سلاو ئةشةيةجنة "ئةتةر ئيَمة لة رسى   
  .!؟..سئَو دنيا خؤرةكان ئةى كيَ ثيَى تةسكةمى سكةمياران 

 لةة "ئةتةر دروسكة ضاو نووكاندن ةةرامنةر ةةةكار ةةدةسةكة سةكةميارةكان      
لَمانانى ثيَىةووى  وسة ! ئةةى مو  ؟ئةى ئيسةالم ضةؤن تةا ووة    ،" رسى فيكنة

 ! ؟..ةؤ كنوولَى ئةو تةموو ئازارةيان كرد ()سةردةمى ثيَ ةمنةر 
ةةةةيَ كةةة رِوويةةدا لةةةوان ! مةةالَ و سةةامانيان لةةيَ     فيكنةةة لةةةوة تةةةورة ر د   

 ،ةو"زةيكةة "خسةكنيانة نةاو    ،سةريان ةةرِين  ،دةرةةدةريان كردن ،داتريكردن
 ،جةاريَ ةةؤ حةةةشةة    ،ةةوون  ضةند جار ئاوارة ،"ئاترةوة !!"خسكنيانة ناو 

  .... وة تةروةتا."مةدينة"جاريَ ةؤ  ،"طءئيف"جاريَ ةؤ 
 ! خوَينةرى خؤشةويست  
ثيَويسةكة   ،رِاسكيةكةى ئةمةية تةر رِىيَميَك لةتةلَ ةةرنامةى خوادا نةتوجنيَ  
تةرضةةندة دارايةي و    ،ئيرت تةرضةندة كورةانى و فيداكارى  يَ ةضيَة ،ةربيَ ال

كةة ئةةوي     ،ديةارة ئةمةةي  رِيَطةةى خةؤى تةيةة      ،خةةرج ةيةريَ  سامانى ةةؤ  
ةةةةكارى تيَنةةا ةةةؤ سةرخسةةكنى يةكةةةم كؤمةةةلَى       ()ئةوةيةةة ثيَ ةمنةةةر  
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 ةا   ،كة ئةوة ةوو تةي  كةات سةةريان دانةخسةة لةة ئاسةكى سةكةم        ،ةرِواداران
  .خواي  سةرى خسو

طةةى شةؤرِش   و رِيَى جيداد خبا ةوة دلَمانةةوة "رِؤح"ئيرت ئاوا ة خوازم خوا   
  .ةطرينة ةةر ةؤ تيَنانةوةو سةملاندن و ضةسثاندنى ئةم دينة
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 ؟دروستةلة يةك كاتدا ضةند ئيماميَك ئايا 
لةةناغةةدا ئةاينى ثةريؤزى ئيسةالم لةسةةريةكيَكى       :ةلَةيَني ةؤ ئةم ثرسيارة د  

 ،ي ةةيبَ "ثيَىةوا"دامةزراوة كة لةناو خاكى ئيسالمدا يةك  وا ة وا ،دامةزراوة
 :ةاةلانني زانايان ضى دةلَيَن ، رِيىةى يةكيَكى و تيَلى رِةضاو ةيرىَرتث  ا
ةناغةدا تةركات ضةند كؤمةةلَيَك لةئةجنومةةنى    لة :وىَدةفةرم (ةاكةالنى) أ ة   

وة  ،لةضةةند شةاريَيى جياجيةادا    ،يَةك "ئيمةام "رِاويَذ ةةيعةة يان كةرد ةةضةةند    
 "ئيمةام "ةمةيىةدا نةة   وة لةةو سةرد  ،ةتوجنان ةؤ ثيَىةةواية ى تةمويىيان د

 :ةكةينيانة دئةوة ئةم  ىَ ةيني ،ي "وة  عةتد"نة  وة ،ةوو
ةةةكة ةةؤ   "ئيمامةةت "كاميان ثةيَ  كةةو ووةو ةةيعةة ى ثةيَ كةراوة       :يةكةم  

 خةؤ ئةتةةر مانةةوةو    ،ةةيَ ئةوانى  ريان داةةةزن ئينجا د ،ةمةزرىَئةوةيان داد
  .ةىميَرريَننار ددانةةةزين ئةوة جةنطيان لةتةلَ دةكريَ و ةة اوان

، ئةةةوة تةةةموويان  ئةتةةةر نةةةزانرا ةةيعةةة ى كاميةةان ثيَىةةيةو ووة   :دووةم  
 ،لةنوىَ ةةيعةت ةيريَكةوة ةة ةنيا كةسةيَييان  ةةيَ سةرةةنارِةوا دادةنريَن و د

يسكيان دانةةةزن ئةتةر ئةماني  و ،لةواني  نةةيَة وةيا ةةكةسيَيى  ري  ةا
ئةيرت ةةسةةردةمى    ،ئةتةر تيضةيان دانةةةةزين  .. خؤ .ةكريَجةنطيان لةتةلَ د

 .ديَكة كةلَةم و موسلَمانان توناتنار ناةن ةؤ ئةوةى ئيماميان نيية "فيكنة"
ا نةةاةيَ دوو دةلَةةيَن لةيةةةك كا ةةمنةةان د تاوة" :ئةفةةةرمووىَ (ةةغةةدادى)   ة    

ييان يةةةكيَ "ةةيعةةة ي"ةةةةلَيو  ةةةندا   ،ثيةةادة كةةراو ةةةيبَ   ثيَىةةةواى فرمةةان 
ئةتةر سةةر ثيَضةيان كةرد     ،ةةيَ لةىيَر رِكيَ ى ئةمداةنو ئةواني  د دادةمةزرىَ

.. .دا ئةنريَن و جةنطيان لةتةلَ ئةةكريَ  "ة ات" (ياخى)شةرعى ئةوا  ىةيَ تؤ
وان سةةامةتةر دةريايةةةك لةةةنيَ    ،"زرىَةةمةة ةةيعةةة ى  ةةةندا يةةةكيَييان داد  "

 ،وى  ريةان ةة شيَوةيةك تةاوارو يارمةة ى تيضةيان نةتا ةة ئةة      ،شارةكةدا ةيَة
يَةةك  "ئيمةةام"شةةاريَك ةةيعةةةت ةيةةات ةةةة    ئةةةوة لةةةم كا ةةةدا دروسةةكة تةةةر  

 .لةناوضةكةى خؤيدا
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ئةوةيةة جيدةانى ئيسةالم     "ئةولَ"ةكةوىَ كة ةةغدادى لةو ةكةيةوة وادةرد  
ئةتةةةر سياسةةى  ووة كةةةدركةةتةةةروةك ئةةةوةى رِةضةةاو  ،يةةةك ئيماميةةان ةةةيبَ

دروسةكة   ،ةةةش ةةةش كردةةوو    ةكةةى   يا شةيَوةى جوترافيةاي و  ئيسالميي، 
  .ضةند ثيَىةوايةك

 ئةتةةر لةيةةك سةةردةمدا ةةيعةةت كةرا ةةةدوو       :ةفةةرموىَ د (ىدمةاوةر ) ج ة   
، تةةروةتا لةسةةر ةاسةةكةى    ئةةوة تيضةيان دانامةةزريَ    ،ثيَىةوا لةدوو شاردا

ةى زاناكةان ثيَيةان   ئةةو  "دواى تةنديَ كيَىةى زانايةان "ةفةرموىَ و د ةرِواتد
 ةكةةةى ثيَىةيةو يبَ ةةؤ ئةةةوةيان   تةةركاميان ةةيعة  :يةةة كةة خةؤش ةيَةة ئةمة  

 .ةمةزرىَداد
ثيَىةةوا داةنةرىَ    يا ةدا دوو ناةيَ لةيةك" :ةفةرمووىَد "ئةةويةعال" قءضي ة  د 

لةةكا ى   لةشةارة دوورةكانةدا ة    :ةلَةيَن تةرضةةند تةنةدىَ زانةا د    ،ةؤ موسلَمانان
 .1 "...ئيمام دروسكة دوو ةثيَويسكيدا 

ضةند دةولَةة يَك   ةكةوىَ دروسكةى ئةو دةكانةى سةرةوة وا دةردةةلَيَ ةةثيَ  
نةةدا كةة   .. ةة اينةةت لةةم دوا دوايا  .داواى ةيةات  ةى ئيسةالم   ة ئةتةر سياس ة

 ،ى خؤي داضةكاند لةسةيَ كيىةوةرى تةةورةدا    ئا ة  سوثاس ةؤ خوا ةئيسالم  
لةتةةلَ   ة ة دوورانةةوةو كؤكردنةةوةى تةةموويان      ري ئةو وضاوديَئاشيرايىة 

لةةىيَر حةوكمى  ةةندا ئيماميَيةدا ئاسةان       ى زاراوةو نةةريكيان ة  اوازى شيَوةجي
طةيىةةو زؤر نارِةحةةةت  اينةةةت لةةةو سةةةردةمانةدا كةةةةة يةكةة ،نييةةةو ترانةةة

 ... نةةووة.و ئؤ ؤمنيل و ثاثؤرِضونية وةك ئيَسكا فرِؤكة ،ةووة
تةةةر كةةات  "اتية دةكةةتيَمةةا ةةةؤ ئةةةم رِاسةةكي "ئيمامودةرةمةةةين"ثيَىةةةوا   

   . 2 "ثيَويسة ةوو

                                                           
 . 446 – 444، ل أصول ال كر السيءسي االسالمي( 1
  .  218، لأوضءعنء السيءسيةسالم واإل( 2
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وة ئةوة ةوو تةر تةةموويان ئةةوةيان    ،ئةم ثرسيارة ئةمة رِاى زانايان ةو ةؤ  
ةةؤ ئةةوةى    ،يا ثةرت  وة ،ية دوو ئيماميثيَ خؤش ةوو كة  ا ةطوجنيَ دروسة ن

خةةواى تةةةورة  ،ةوازةيي نةكةويَكةةة جيدةةانى ئيسةةالمة ييةوة ةةجيةةاوازى و ثةر
)ونالٍ تنكمبونماوْا كٍءلَّاذنينن     1 ..(.هن جنمنيعءه ونالٍ تن ٍررقمبوْامموْا بنحنبع   الّل)وناععتنصن :ةفةرمويَد

 .2 تن ٍررقمبوْا وناخعتنلٍ مبوْا منن بنععدن منء جنء هم م اْلبنَيننءتم ونأمبوعلٍائنكٍ لٍهم ع عنذناب  عنظني  (
يةكى ةةؤ تةةر ثارضةة    ، ى ئيسالم ثارضةة ثارضةة كةراو    ئاشيراية تةركات و  

رِؤ ديارة كاري  سةرئةجنام تةةروةك ئةةم   !ةوةك ئةمرِؤ   ةيرا  يَك دياريسةرؤك
  3.()ونإ نر هنذن ن أمبمرتمكمب ع أمبمرةه وناحندنةه ونأٍننء جنب كمب ع فٍءترقمبون  .ةةيَة!!د
يةةك   ،دةن  ةةن كى كةردووة لةة سةةر موسةلَمانان يةكة     خواى تةةورة ثيَويسة    

ة دا   وة تةةموويان لةةىيَر يةةك ئةا     ،ةكيَكيان ةيبَي ،يةك ةةرنامة ةن ،ئامانج ةن
  .كؤةننةوة ةى كورئان  ئا
و وا ةيةةى دووثةات كردؤ ةةوة ةةةم     ئةةم مانةا   ()ثيَ ةمنةرى ئازيليىةمان    

 :فةرموودة شريينانةى
ا ثةةميان  دئةتةر لةيةةك كا ة   4(( ، فءقتلوا اآلخر منهمءإيا بويع خللي تني)) أ ة   

 و ةوازةيي ة ةةؤ ئةةوةى ثةر   :وا ةة  ،ايينةكةةيان ةيةوىن  دو ،درا ةة دوو خةلي ة
داواى  ئةتةةةةر كةسةةةيَك ة دواي يةكةةةةم ة          ،يَكةةةة نيَوانيانةةةةوةالوازى نةكةو

ئةةةوة داواى داةةةةزينى لةةيَ  ،يةةردو تةنةةديَك ةةيعةةة يان ثيَ"ى كةةردخيالفةةةت"
  .ئينجا ةييوىن ،خؤ ئةتةر تةرسوور ةوو لةسةر كسةى خؤى ،ةيةن

                                                           
(
 .102آل عمران:  1

(
 .105آل عمران:  2
 .52منون: املؤ (3
 . 3533 حديث :  -بءب إيا بويع خللي تني ، كتءب اإلمءجة ،صحيح مسل ( 4
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أتاءك    مان )) :ةفةةرمويَ ، كةة د م يةكيَكى و يةك رِايةيةتةر مةةةسكى ئة   ة   
، وأمرك  عيع علا  ججا  واحاد، يرياد أن يشاق عصاءك ، أو ي ارق عاءعتك         

  .1(( فءقتلو 
أن ي ارق أمار هاذ  األماة وهاي       ، فمان أجاد إناه ساتكون هناءت وهناءت    )) ة  ج  

  .2 ((، فءضربو  بءلسيف كءئنء من كءنعيع
يةةك   وة ،يةك دةولَةة ى  وة ،دةنطىيان داواى يةكةرمودانة تةر تةمووئةم ف  

  .3 ةكةن لةجيدانى ئيسالمداةةرنامةيي د
 

                                                           
  3532 حديث :  -بءب حك  من فرق أمر املسلمني وهو  تمع  ،كتءب اإلمءجة ،صحيح مسل ( 1

  3531 حديث :  -بءب حك  من فرق أمر املسلمني وهو  تمع ، كتءب اإلمءجة ،حيح مسل ص( 2

يسةالمة ى ة كةة ةةيةكطةيىةو زؤر ئاسةانة ةةةتؤى ئةةو        ( كةواةوو سةةرةارةت ةةة ئيَسةكاى جيدةانى ئ    3
ثيَويسكة لة ىيَر يةةك ئةاالَدا    ،و ةيَ  ةل و ة  ةلةفون ... تكد ل و فرؤكةنيَمئاميَرانةوة كة دانراوة لة ئؤ ؤ

كؤةننةةةوةو تةةةمويان يةةةك: )حوكمةةة يان ةةةيبَ، ةةةة  اينةةةت دواى ئةةةوةى كةةة ئةةةو تةةةموو الوازى و      
ئاي ضةند خؤشة والَ ة موسةلَمانةكان تةةر    ، ةةتؤى ثةر ةوازةيانةوة،ةسةريانداةيَدةسةالَ يية تا ووة ة

ك ةؤ خؤيان تةلَنذيَرن و )ئةى "ةيَطانة" ة نيَوانياندا تةلَطرن و يةك سةرؤتةموويان كؤةننةوة )سنوور( ل
 ةويَةةرنكطر ووةكانى ئةةةمرييا، يةةا رِووس( د ةةةؤ دةرةوة(ى ليَنيةةةن، جةةا ئةوكا ةةة ةةةلاح )والَ ةةة يةةة    

ئةمي  تةي  جيَطةةى سةرسةورِمان نييةة ةةة كةة تةةموويان ةةن ةةة دةولَةة يَيى            !ةةرامنةريان ةيؤكن.
يةكطر وو ةة ضونية ئةوة ا )ئةمرييا( لةضةند والَ يَك ثيَيدا ووة تةروةتا )رِووس(، دةى خؤ ئةمة تةي   

ئةتةر ةلَيَن ةاموسلَمانةكان  ةدريَكة كةلَةم، ةةالَمةةلَيو ةة ثيَىيةو ووي  د كةسيَك رِةخنةى ليَ ناتريَ،
نيَةةة و سةةنوور لةةة نيَوانيانةةدا نةةةةيَ، كةةوفرو  ةةةةة تةةةموويان ةةةة يةةةكنطرن و يةةةك ثيَىةةةوا )ئيمام(يةةان   

 ةنانةةت   !ةةةسةو. ةةسةةدان درؤو ةوخكامنةان ةةؤ تةلَد    ودامودةزتاى جيدان ضاومان ليَنل دةكةونةوة
ى )رِووس ةضةواشةكارى! ةا ئيرت شاتردةكانةكةن ةموسلَمانةكانى الى خؤيىمان دةسة دتةر ةةضية 

..؟ ئةتةةر  كةونة ثةلة كاىيَ و خةريية تيان دةسثيَرن ةة خةاك، نةازاح ةةؤ   ةو ئةمرييا( ةوةسو ضؤن د
لةضةندان دةولَةةت،   لةةةر ئةوة ةيَة  ةندا ئيىى ئةوانيان ةةدلَ ةيَة، دةى خؤ ئيَسكا ئةوان ثيَيدا وون

ةزانةن ئةتةةر ئةةم دةولَة ةة     مة ياساغة؟ ديارة تةر رِكيان لةة ئيسةالمة، د  ؤ ئيَو ةةؤضى ةؤ ئةوان رِةواية
ةكةن ةة يةكنطرن و ئاالَيان يةةك ةيَةة، ئاماجنيةان يةةك ةيَةة،      كة ئيَسكا ئةوان يارييان ثيَ د موسلَمانانة

ئاةةةو  ةزانن ئةةو كا ةة ئةيرت نةا وانن     وادار ثيَينديَنن، دةةرنامةيان يةك ةيَة، لة تةموويان سوثايةكى ةرِ
  ! لة خاوةرمييانةدا. ويَةاشيَوةية خؤيان ةيةنة ك
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 هيَزى دادوةرى لة ياساى ئيسالمدا :سيَهةم
لة ئايينى ثةريؤزى ئيسةالمدا ثيَويسةكة تيَليَةك ةةيَب ةةؤ ئةةوةى تةسةَئ ةةة            

ةةةةةو شةةةيَوةيةى ناردوويةةةة ى و ثيةةةادةكردنى ةةرنامةكةةةةى خةةةواى تةةةةورة  
و ةيا ةوة لةناو ةةرةى ئادةميلاددا آل.  ا دادتةرى و يةكسانى ة.كية ىمةةةس

 .دا  "و عةمرزةيد"ةيَ جياوازى لة نيَوان 
 وةرى =دتيَةةلى دا" :ةلَةةيَنلةي  لةةة فةرتةةةنطى ئيسةةالمدا ثيَةةى د ئةةةم تيَةة  

كةةة خةلي ةةة ثيةةاويَيى دةسةةة نيىةةان كةةرد ةةةؤ ئةةةم  جةةا ،"يةالساالاة القضااءئ
لة تةموو  ،وى خؤىؤ ئةجنامدانى كاروةار ةة ئارةزوة كارةيةو سةرةةسكى كرد

ى وايةة لةة تةةموو ئيىةيَيدا دةسةكى      ئةةوة مانةا   ،لة تةموو كا يَك ،شويَنيَك و
 "دادوةرانةة ".. ةةةم جةؤرة   .ةكةات دةةيَة و لةة تةةموو ناوضةةيةكدا حةوكم د    

  ."دادوةرى تىكى"ةلَيَن د
ةةةالى تةنةديَ   ة وممة ةة   نويَنةرى كؤمةلَ و ئ ة تيَلى دادوةرى ة لة ئيسالمدا   

ئةةم لةةكارى خةؤى ناكةةويَة و      ،ةؤية ئةتةر جيَ نىني رريَةة  ةلة زانايانةوة  
  .1ناكريَة  "علل"
دادوةرى لة ياساى سياسى ئيسةالمدا شةيَوةيةكى ةةةرزى سةرسةورِتيَنةرى       

ئةةم   :ةةيَكةوة ةةمةة كةة  يةكانى  رى جيدان جيا دوة لةتةموو دادوةري ،تةية
وكردنةةوةى دادتةةرى و ثيةادةكردنى ةةسةةر     آلان سةوورة ةةؤ ة  ثرت لة تةمووي

   .كارةةدةسة و مرؤظةكانى  رى كؤمةلَةكةدا
ةدات ةةؤ  ةةةكان د "حةاكم "تةانى   وكورئانى ثةريؤز ثةرِة لةةم جةؤرة ئاية انةة       

ءبن )لٍقٍدع أٍجعسناْلننء جمسمالٍننء بنءْلبنَينناءتن ونأٍنزنْلنناء منعنهما م اْلكنتنا       :ديَنانى دادتةرىفةراتةم
وناْلمنيزنانن لنينقمبومن النرءسم بنءْلقنسعالن ونأٍنزنْلننء اْلحندنيدن فنياهن بناْأس  شنادنيد  ونمننناءفنعم لنلنراءس       

   .2ونلنينععلٍ ن اللَّهم منن يننصمرم م ونجمسملٍهم بنءْلرينيع،ن إ نر اللَّهن قٍو  ٌّ عنز يز (

                                                           
لة الدو))  وة ككيَنى،  57ل ،: )) نظرية اإلسالم السيءسيةوة ككيَنى  187ل ،( اإلسالم وأوضءعنء السيءسية1

 .  422((، لالقءنونية والنظءم السيءسي اإلسالمي
 .  25( سوورةى ادديد / 2
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 ةةة ةرِينةةوةى   ئَسة تةةةةوةى   ()لة ثيَ ةمنةر ةكات خواى تةورة داوا د  
)فٍااالٍ ونجنَباكٍ الٍ يمؤعمننمااونن حنتراا ن يمحنكفممااوكٍ فنيمنااء شنااجنرن   كيَىةة لةةة نيَةةو خةلَيةكةةةدا 

 1....(بنيعننهم ع
ة كةةة سةةي ة يَيى ئةةةو  وتةةا و () وةك لةةة فةةةرموودةى سةةةروةردا  تةةةر  

، وإنك  إمنء أنء بشر)) :وةرى نيَوان خةلَيى كردووةددا :ثيَ ةمنةرة ئةوة ةووة
بعضك  أن يكون أحلان حبجتاه مان بعاض، وأقضاي لاه       ، ولع  ختتصمون إلي

، ف مناء أقااع   ضيت له من حق أخيه شيئء فال يأخاذ ، فمن قعل  حنو مء أ ع
ئيَةوةي  كيَىةة    ،مةن ئةادةميلاديَيم وةك ئيَةوة    :وا ةة  2.((..له قاعة من النءج
 ،لةة تةنةديَيى  ر ةان    زان  رن واي  دةةيَة تةنديَييان كسة ،ديَنن ةؤ الى من

، جا ئةةوةى مةن   مكةةيسجا مني  ةةثيَى ئةوة ةرِيارى ةؤ دةدةم كة ليَى دئين
ةةا ئةةو    (لة رِاسكيدا تيي ئةو نييةة )ةدةميَ و ةرِيارى ةؤ دةدةم و تةكةكةى د

ةةةو مانايةة    ،ضونية ةةشيَيى دؤزةخةم ةةؤ داةرِيةوة    ،وةرنةتريَكةسة تضى ليَ
 وكسةةى رِةوان و ةةلَطةةى ثكةةو    داوةرييةكةى مندا ة  لة كا ى ئةتةر كةسيَك ة 

 ةةا سةةةرئةجنام منةةي  ةةةةثيَى كسةةةكةى ئةةةو  ،ةةةسةةة ةةيةكةةةوةةةةةتيَلى د
ئةوة ةةا  ك مافيَيى نارِةواى ةؤ دةسكةسكني، ئةتةر دادوةريَ جا ،حوكمم ةؤ دا

سةامانى   وة ،لَ ناكةات  ضونية حوكمى حاكم حةرام حةة  ،نليييي نةكةوينةوة
  .3 ةةشيَوةى شةرعى ناكا ةةتى كةسيَيى  ر تي  كةسيَك

                                                           
 . 65 :النسء ( 1
 . 6583 حديث :  -بءب إيا رص، جءجية فزع  أنهء مءتت  ، كتءب احلي  ،صحيح البخءج ( 2
 كةارو ةةارة نديَنيةةكانى نةةزانيوة، سةا      ()ىَ كةة ثيَ ةمنةةر   ئةم فةرموودةية ئةوةى ليَةوةردةتري  (3

ةيةة، ةةؤ رِوون ةونةةوةى داواى    تةةواتى و شةايةت ت  ادارى كردةيَةة، ةؤيةة ثيَويسةكى ةة   ئاتة  مةتةر خةوا 
.. ةةةالَم  (و ثيةادة كةراوة  من ذحوكمى )حاكم(  ةندا لةرِووى رِةوالَة ةوة )ي  ياية كةمةيىوة ئة دواكار،

   .ا ةةر ثرسيارةدلةكيامة  ة لةرِووى نديَنيةوةو( بءطنء)
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يةكةةم كةةس ةةووة     ()ثيَ ةمنةر  :ةلَيَنةيَجطة لةمانةي  دةسكةى زانايان د  
يردنى موسةةةلَمانان و ةرِينةةةةوةى كيَىةةةةى  ى دانةةةاوة ةةةةؤ ضةةةاوديَري "دادوةر"

عومةر "وةك  ،.. تةر لةسةردةمى خؤيدا كؤمةلَيَيى دةسة نيىان كرد.نيَوانيان
 لةكا يَيةدا تيَىةكا   "يةمةةن "كة عة  نةارد ةةؤ    "ئيمامى على"و "كا ة كورِى خ

كات دوو خاوةن كيَىة تا ن تةر" :ثيَي فةرموو ()ثيَ ةمنةر  جا ،تةر الو ةوو
ئةمةة ثةرت    ،كسةى ئةوالكةةى  ريىةان نةةيسةكى    ةرِياريان ةؤ نةدةية  اةؤ الت، 

 .نةوةى ةرِيارةكةتدةةيَكة تؤى رِؤشن ةوو
ئةوةةوو نةاردى ةةؤ    ()يةكانى ثيَ ةمنةر (ض كاكيَك ةوو لة )ي  ية"يموعا"  
  .1 رياناو فيَرك "قءض " اةيبَ ةة  "يةمةن"
 ةةوةةةةكر )خةةوا  َ رِازى ةيَةةة(  ئ"ئينجةةا دواى ئةةةوي  جةةىَ نىةةينى يةكةةةم      
دوو سةالَ مايةةوة تةي  كةسةيَك      "عومةر كةورِى خةة كا   "دادوةرى سثارد ةة "

كةة سةةردةمى    .2 "و ناكؤكيةان ةكةسةكنى كيَىةة  سةةارةت ةة ي"نةتات ةؤ الى 
ناضةار ضةةند    ،ؤر ةةوو ت و ناوضةة ز  ئةةوةةوو و  ،ية  تةات  "عومةةر "خيالفة ى 

ى جيةةا "وةتضااءكةةة"و  "وياليةةةت"وا ةةة  ،يرد ةةةؤ دادوةريةةيكةسةةيَيى ديةةاري
  .كردةوة

 يايدا جةؤرو   "موساى ئةشعةرى ئةةو"ئيمامى عومةر نووسراويَيى نووسى ةؤ   
 وويي و . كةةة ةةرِاسةةكيي منوونةةةى ليَدةةا .ريةةي رِؤشةةن كردؤ ةةةوةشةةيَوةي دادوة

  .ةكاتزانيارى ئةو دةسة نيىان د
= دادوةريةي   قءضا  القضاءة  "يىدا "ئةةوو جةع ةرى مةنووور"لةسةردةمى   

وة دانةان و   ،ةكرد ئةو سةرثةرشكى تيَلى دادوةريي دئيرت ،دامةزراو "دادوةران
  .ى ةةدةسة ئةو ةوو"قءض "الةردنى 

                                                           
عومةةرى كةورِي خةة كا  ةةوو، ئةةوي  ةةةةم       ،( ى دانةا ضا  لةة خةلي ةكانيىةدا يةكةةم كةسةيَك )كةا     ( 1

، شةورِة  ةةؤ )ةةةحرة(، ئةةم     )كوفةة(  ، ئةةوو موسا ةؤمةدينة() ض شيَوةية: ئةةوو دةرداى كرد ةة كا
لةسةةر شةانى سةووك ةةن، ضةونية ئةوةنةدة ةةةزةيي و سةؤزو          ىى كرد  ا ؤزىَ كارة رِاميارييةكانكارة

ةراية ى و يارمة ى و دةروون ثاكى و ةيَ  ةمةعى ةالَو ةوو ةوويةوة لةنيوانياندا تي  كةسةيَك نةدةضةوو   
   .ةكرد  اةرِؤن سياالَى يةكرت ةيةنالَي كةسى داتري نة ددا، وة كةس مةةتذ كةس

 . 1ب 526ل ي،، تأجيخ االسالم السيءس( د. حسن ابراهي 2
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 :ةكاتدةزطاكانى تايبةت بةخؤي دوةر ضاوديَرى هةموو ددا
 ى   ةةواوى دةسةة   ،"وةو  ئةةمرة ئة "اليةةن   لةة   يراى كةة ديةاري  "قءض "  

 "والنظار  عاءم الوالياة  "ةلَةيَن  ئةوة ثيَةي د  ، جوودةك يَتةموو شويَن درايةو ةؤ
ك وة يةان دةزتايةة   ،ةكةوىَ داوا لةسةةركراو  ةةندا كةسةيَك ةيَةة    د ضونية رِيَ

  .ةيَة
لةةةوةدا داوا لةسةةةر  ى نييةةةدةسةةكةى زاناكةةاني  ةةاليانةةةوة تةةي  جيةةاواز    

.. ضةونية ةةاليانةةوة   .ك دةولَة يَك ةيَةة و سةرؤ"وا "يان  ،كة  اك ةيَةكراوة
و ى سةكةم ليَيراويَةك رِؤشةن ةيا ةةوة    تةةموو سةكةم   (دادوةر)ثيَويسكة لةسةر 
ئةاخؤ   ةمةةدا ة وةك و ةان ة    يةاوازى نييةة ل  ئةيرت تةي  ج   ،ةيةا  ةرِيةارى ةةؤ دةر  

 .وةيا دةزتا ةيَة ،سكةميارةكة  اك ةيَة
دا ةةةةدى يَةةدريَذى  ئةتةةةر دةسةةك ،ئَةسةةدةزتةةاثيَي تةلَد وا ةةة تةةةر ئيىةةيَك  
، ئةةةوة وةيةةا مةةافى  ةةاك ،يردنى مةةافى كؤمةةةلَىةةيَلةكةةراو ئةةةةوو ةةةةتؤي ثيَد

  .دةسكى ةؤ ةنات و نةتيَلَيَ "يضكا"ةةيَ ةةخيَرايي د
تةةىار ةيَةة يةان     ،يةان جو يةار   ،ئةيرت كريَيةار ةيَةة    ديدى ئيسالمدا ة   اك لة  

 "قءضاي " ،"يضا كا"الى تةية داواى خؤى ةةرز ةيا ةوة ةؤ ةؤي دةولَةمةند ة 
دادوةرى ةيةةات.. وة ئةتةةةر  ةةشةةيَوةيةكى زؤر ثةةرِ لةةة دادتةةةري ةةةةيَ يةة  د

  ييةةك  وةك تةةر تاوو  ،ك دةولَةةت كةو ةة الي ثيَويسةكة   ى سةةرؤ "دادتايي"
افى ، سةرؤك ةؤى نيية خؤى م.زيان ض ةة ،ض ةةكازانج ،لةتةلَيدا رِةفكار ةيات

  .ةةيَ دادتا ةيربِيَكةوة ةؤيةةلَيو د ،ئةتةر كةو ة الى كةسيَك ،خؤى وةرةطريَ
نيةوان   يةكسةاني ،ولَيَكةةوة لةة    ةةةيَ ةةة  د ضا  كةا " :ةفةرمووىَماوةردى د  

ضةوونة ىوورةوةو دانيىةو و    :لةة ةؤ ةرِينةةوةى كيَىةةيان    ،ئةوانةدا ديَنة الي
موسةةلَمان و نةةا   ،ئةةازادو ةةنةةدا  ،نيَةةوان نةةاودارو ةةةيَ نةةاودا    لةةة ،انداكسةةتة

ةةلَطةة   (ماوةردى). ."ةةيَ وةك يةك  ةماشايان ةيات..  ةنانةت د.موسلَماندا
عومةةرى كةورِى خةة ا  و ئوةةةى كةورِى       :كةة  ةؤ ئةم كسةية ديَنيَكةوة ةةمةة 

ةةؤ   "ثءبات زةيةدى كةورِى   "ضةوون ةةؤالى    ييةان ةةوو ة   رِؤىيَييان ة دادتا كةعب 
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.. عومةةر  .نا ةؤ ئةوةى عومةر لةسةةرى دانيىةىَ  زةيد رِايةخيَيى تيَ ..مالَةوة
ئةةةيَ وةك يةةك سةةيرمان     ،ئيَسةكاوة  ةةوو تةةر لةة    ئةمة يةكةم سكةمة :و ى

 ضا  لةةةردةم كةا  ة  عومةر و ئوةةىئينجا تةردووكيان ة   ،دانيىكندا ةيةية لة
 . 1 "ىودا داني

ضةةونية  ،ةةةةلَيَ ئةةةم ثيَىةةةواية جيَطةةةى خؤيةةة ى ئةوةنةةدة تةةةد رِةوةيَةةة    
ةؤيةة سةةةارةت ةةةدادوةرى نوسةراويَيى      ،لةتةموو دادتةرةكان ةةداد ر ةووة

 ، ةدا  وى كةردةوة ةةناوضةةو و  آلة وة ،ئارِاسكةى ئةةوو موساى ئةشعةرى كرد
ةةؤ ئةةوةى خويَنةةر ثةرت      دا تةليَك رِاسكى و واكيعى خسكة ثيَ  ضةاو، جةا  ي يَ

 ،دواى سوثاس و سكايىةى ةةيَ ثايةان   ) :ةتيَننيد لةالى رِؤشن ةيَة دةكةكةى
 ،رِيَطةو رِضةةيةكى ثةةيرِةوى كةراوة    وة ،دادوةريي فةرزيَيى ساةة و نةتؤرِاوة

جا تةركات رِووداو تيَنراية الت ةةجوانى ليَي  يَنطةو ةرِياري ةؤ ةدةو ثيةادةى  
 مرؤظةةكان  ،ئةتةر ثيادة نةكرىَ تةي  كةةلَييَيى نييةة   نية و ةى تةد ضو ،ةية

كةةةؤرِي دانيىةةةكنكداو لةةةة   لةةةة ،دا ةةةوةك يةةةةك  ةماشةةةا ةيةةةة لةةةة ةةرامنةر  
 ا ناوداريَةك ةة ةةماى ئةةوة نةةةيَة ةةسةكةم حوكمةكةةى ةةؤ         ،دادادتايييردني
 ، يَك ةيَ ئوميَد نةةيَة لة دادتةريةكةت دةسة .. ةؤ ئةوةى تي .ثيادة ةيرىَ
يَيةةو ن ة   وةولَح و رِ  ،ى كةةر سويَندي  لةسةر نيةولَ  ،سةر داواكةرةشايةت لة

 ،لَ ةيات ةو نيَك نةةيَة حةراميَك حةرِيَي ،رِةواو دروسكة لةنيَوان موسلَماندا ة 
 .لَيَك ياساغ ةيات يا حة وة
يةةردةوةو ةةةارة تةكةكةةةت حوكميَيةةة داةةةوو ئيمةةرِؤ ةةةريت ليَ ئةتةةةر دؤينةةى  

و ضوون دةسة لةو حوكمة كؤنة تةةلَنطرةو رِةفكةار   ئةوة ةيَ ضةند ،دؤزييةوة
 ثياضةونةوةى تةةد و   ،كؤنةةو تةةرةووة   "تةةد "ضةونية   ،ةةثيَي  ازةكة ةيةة 

 ناتةكى.  ان ةةرِاسكى زؤر زؤر ةاشرتة لةدريَذةد
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نطةةو  ةة ةاشى ليَي  يَ ،موودةيىدا نييةو لةكوورئان و فةرئةوى ديَة ةةدلَكدا  
 ى ةيةرة سةةر "كياس"ةك ئةو ةدؤزةرةوة منوونةى تاوضةشن و ضوونيةكى و

وةيا داواى شاية ى  ،تةركةسيَك داواى مافيَيى ناديارى كرد ،تاو ويَنةى خؤي
 . 1 ".ماوةيةكيان ةؤ دياري ةية كة ةةثيَي ىيرى ةيطا يَ ،كرد
 ة ئةنةداميَيى كؤمةلَةة يةان دةزتةا ة     داوةرى ةؤ ئةوةية نةتيَلَرىَ تي  كةسيَك    

   .ةمى ليَنيرىَوةيا سك ،سكةم ةيات
ك دةولَةةت  ؤ ى ئةوةى تةية كة تةةركات سةةر   ئيسالمدا دةسة دادوةرى لة  

وةك  اكيَةك لةة كؤمةلَةكةة دادتةايي      ،ثيَضى دادتاى خةواى تةةورة ةيةات    سةر
  .ةيات

 

 ةبيَ بةثيَي بةرنامةى خوا بيَتدادوةرى د
ةفكةار  رِ "ئيجمةا  "و ثيَ ةمنةةر ةةيَ ةةثيَي كورئان و فةةرموودةى  د (ض كا)  

ئةتةر رِووداويَك ثةيدا ةوو و حوكمةكةى لة كورئةان و   جا ،ةيات و حوكم ةدات
  ،ةداتدةكات و ةرِيارى ةؤ د "ئيجكيداد"دةسة نةكةوت ئةوة  ..فةرموودةوة

ةةؤ   ،جا ةؤ ئةوةى تةموو كةسةيَك ةةؤى نةةةيَة دةم ةيو يَكةة ئةةم ةاسةةوة        
ةدادتايي خةةلَيى و خةؤي   دةسةة ةيةات ةة    ء ئةتليَك تةلَنةسيَ ئةوةى تةر نا

تةةر  . .دةكةةويَة . ! وةك لةةم رِؤىة رِةشةانةدا ثةيَ  ضةاو     ."ض كا"ناوةينَ 
ئةكا ةة سةةر    ،ت ناوضةةو و  (ض كا)عةوام و نةخويَندةوارة خؤى كردووة ةة 

نةي   آلف ،لةيَ ةسةيَنرىَ   ن ئةوةندةىآلف :ةداتةرِيار د ،و ةؤ ثارةو ثوولَ خةلَك
 "ضاا كةةا"!!! ةةةؤ ئةةةوةى تةةةد و ناتةةةد ...يةةا لةسةةيَدارة ةةةدرىَ ،ةيةةوىريَ

 ،ئةةتل  ناثةسةةندو نةا   "ضا  كةا "ثةسةند كةراوى ئيسةالم جيةا ةيريَكةةوة لةة      
 :دةسكةى زانايانى ئيسالم كؤمةلَيَك مةرجيان ةؤ دةسة نيىان كردووة
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 :مةرجى دادوةرى سةر ِراست   
ئةتةةر  وة  ،"ضا  كةا "كةوا ةوو رِةوا نييةة منةدالَ ةيةريَ ةةة      :بالَغ بوون ة  1  

و  "وةتضااءكةةة"ضةةونية  ،و دانامةةةزريَكةةراي  تةةةر حةةوكميَ ةةةدات نارِةوايةةة
 ،سةرثةرشةةئ كردنةةي كؤمةلَطةيةةة   و"وياليةةةت" "كاروةةةارى"دادوةري لةةة 

اَلي  ةؤي نية دةسةة خبا ةة ئيىةي خؤيةةوة كةةوا ةةوو ةاشةرت نا وانيَةة         دمن
  .دةسكياري ئيىي خةلَك ةيات

، لةة  ةمةةني   ( مةكيةدي كرد ةة )والييعة كاةي كورِي ئوسة ()ثيَ ةمنةر   
ي  دادوةريي كردنة لةة نيَةوان   ئيىي )والي( . ديارة.داةيسة و ئةوةندة سالَي

 .خةلَييدا
كةوا ةوو شيَة و تةركةسةيَيي  ةري  كةة عةةكلَى نةا  ةةواو ةيَةة         :ذيريي ة2  

ةيَجطة  ،و دادوةر ةؤ ةينني و ةرِينةوةى كيَىةى موسلَمانان"قءض "ناكرىَ ةة 
ةةةلَيو   ،ةةؤ دادوةر  ،ةةةس نييةة   "عةةكلَ " ةندا  :ةليَةد "ماوةردى"ةمةي  ل
ةةةيَ  وة د ،ندا ةةوة يىةى ةنيَةة ةكةوانىَ ةةةاشةى شةة ليَي     ةةيَ تةسةكيَيى وا د

 ."سةتوو غةفلَةت"زيرةك و ورياي  ةيَة و دووري  ةيَة لة 
م  ةةة  ،لةسةةرة  دةسكةى جةةماوةرى زانايةانى  رِاى  ان ئةم دوو مةرجةى و  
 .انايان رِاى جياجيان لةسةر تةيةزوانى  ريان ئة
موسةلَماناندا ةيَةة ئةةوة    ئةم دادوةريية ئةتةةر لةةنيَوان    :لَمان بيَتوموس ة  3  
ونلٍان ينجععنا ن الّلاهم    ) :وىَةفةةرم خةوا د  ،لَمان ةيَةة ويةة موسة  "ض كا"ةةيَة ئةو د

ةةسةةر   اوة ةةةكافرةكان  ى نةةد  خوا دةسةة  1.(لنْلكٍءفنر ينن عنلٍ  اْلممؤعمننننين سنبنياله
ئاشيرايىةةة دادوةريةةي يةكيَيةةة لةةةوكارو  ،موسةةلَمانةكاندا ةةةة تةةي  شةةيَوةيةك

خؤ ئةتةر دادوةريي  ةيَة لة نيَوان  ، انةى كةناةيَ ةدريَكة دةسة كافر دةسة
ئةم مةرجةةى   ةةيَجطة لة حةنةفيةكان   ةلَماندا ئةوة دةسكةى زاناكان  وموس نا

ئةيرت   ،ناموسلَمان تةةر ناةيَةة   ضيكا :ةلَيَنوا ة د ،ةترنثيَىةوة ثيَ  ضاو د
  .!؟ دانيىكووةكان و حوكم ةؤ كراوةكان موسلَمان ةن يا نة
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ةةةةا  "قءضاااي"حةنةفيةةةكان ةةاليانةةةةوة دروسةةةكة ناموسةةةلَمان ةيةةةريَ ةةةةة    
  .لَمان  ا لةسةر ئايينى خؤى ةيَةودروسكي  نةةيَة حوكمةكةى ةؤ موس

ةةةا موسةةلَماني    قءضااي اوة ةلةسةةةر :ةمةةةسةةكى حةنةفيةةةكان ئةوةيةةة كةة  
لَمان وجا ئةتةر دواى ئةوة كة دانرا ةرِواى تيَناو موسة  ،نةةيَة دروسكة داةنريَ

، ةةةلَيو ثيَىةووةكةى ئيعكنةار دةكةريَ و     لةةنويَ دانانريَكةةوة   ئةوة سةةر  ،ةوو
  .ةرِوالةسةرى د

ةريان لةسة  "يمياة  ئةتلى"دةنطن لةوةدا كة دةسكةى زاناكان تةموويان يةك  
ةةة   .. ةةةلَيو ئةتةةر خؤيةان ة    .زؤر نيية مليةضةى دادوةريةي ئيسةالمي ةةن ةةة     

ئةوة ئةمي  ئارةزووى خؤية ى ةؤى  ،داوايان تيَنا ةؤ الى ةئارةزووى خؤيان  
 .تةية  ةماشاى داواكةيان ةياو ةؤيىى تةية دةسكى ليَ تةلَنطريَ

ئاياا دروساتة    :و ثَيويستة بزانرَي ئةويش ئةمةيةلَيرةدا شتَيك ماوة   
 ..؟..ناموسَلمان شايةتى و طةواهى بدات بؤ موسَلمان

دا تةةواتى ةةؤ   "سةةفةر " انايان لةسةر ئةوةن كةة دروسةكة لةة   كؤمةلَيَك لة ز  
)يناء أٍي هناء الَّاذنينن آمننماوْا      :ةةلَطةيىةيان ئايةة ى   ،كةةى "وةوةية ة "ةدات لةسةةر  

تةةةروةتا ريوايةةةت كةةراوة لةةة     .(وعتمشنااهنءدنةمب بنيعااننكمب ع إ ينا حنضناارن أٍحناادنكمب م اْلمناا    
وة كةة دروسةكة لةة مريا يىةدا     "ى كورِى ئةمحةدى كةورِى حةننةةل  آلعةةدولَ"

   ."سةفةر"لةسةر  "كياس"لَمان ةة وناموسلَمان شاية ى ةدات ةؤ موس
مان موسةلَ يَرنةوة كة دروسةكة دوو ثليىةيى نا  ةتيىةوة د"ماليكلةئيمامى "  

  .تةر موسلَمان دةسة نةكةويَةئة شاية ى ةدةن لةسةر موسلَمان
دككةؤر   ..ئةم ةاسة جؤرة دريَةذة ثيَةدانيَيى تةيةة لةةناو زاناكانةدا      :ةةكور ي  
لَمان  ةةنيا  ولَمان لةسةةر موسة  وتةةواتى ناموسة   :ةلَيَةد "عنداخلالق نةداوى"

 .لةكا ى ناضارييداية
 
 



 سياسةت لة ئيسالمدا

 150 

وونيَيى يةكةةيان ةؤضة  ناكان لةمةدا يةك كسة نيني و تةةر  زا :نيَرينة بيَتة 4  
 :تةية

  :مالييى و حةننةلييةكان رِاى ئيمامى شافيعى وأ ة   
نةةةك ئةةافرةت، ئةوكا ةةة  ،ةةةةيَ نيَرينةةة ةيَةةةد قءضاايئةمانةةة ةةاليانةةةوة وايةةة   

وا ةة ةةة تةي  شةيَوةيةك      ،ةمةزريَاةنريَ و تةر حوكميَيي  ةدات دا ددروسكة د
 ،ةوة نارِةوايةةةةئةتةةةةر ثيَيىةةةى درا ئةةة ،نةةةاةيَ ئةةةافرةت ئةةةةم كةةةارةى ةةةةدريَئَ

  :ةةلَطةيىيان
 ..()الَرجناءلم قٍورامماونن عنلٍا  الَنسناء      ،يةة (النسء ئةم ئاية ةى سوورةى ) :يةكةم  

تةةموو   لةة  "ثيةاو "نى ئافرة ى سثاردووة ةةة  خوا سةرثةرشكى و ضاوديَرى كرد
 حاكم و ئةةمري و  :لة  ةفسريى ئةم ئاية ةدا :ةفةرمويَد "قوجطب " ،رِوويةكةوة

ضةونية   ،ةةيَةة نةةك لةة ئافرة ةدا    ئةمريى جيداد لةة ثيةاودا د   دةولَةت و كسةرؤ
.. لةتةةلَ تةنةديَ   .ثياوان سةليقةى  ةكنريو رِاويَذو ىيرييان ثرت  رة لة ئافرة ان

  .1سي ة ى  ردا كة زانياريي  ازةي  دانى ثيادا ناوة 
ئةةم   ،ةدا ةة دةسةة ثيةاو   د "كةوامة"جا لةةةر ئةم سي ة انةية خواى تةورة   

 ،دادوةريةي و  ،ك دةولَةة ى و سةةرؤ  :وةك ،كةوامةيىة سي ة ى تىكيةو فراوانةة 
نةةةك ةةةة  ،ةسةثيَريَ د ضةاوديَرى كاروةةةارى جةةن  و فةرمانةةدةى سةةوثا ةةة ثيةةاو   

  .ئافرةت
كةة ئيمةةامى   2((ة أٍرنمعا إ  عهمرنمعا ا أٍوعلٍا ون م وعقٍاا حنلنا ْ يم نعلٍا )) :ئةةم فةرموودةيةة   :دووةم 

كةا يَ ثيَ ةمنةةر    :تيَناويانةة كةة   ميذيثةدو ئيمامى  ريئيمامى ئةمح ةوخارى و
()  ئةةم   ،يان كردووة ةةة ثاشةاى خؤيةان   "كيسرا"ةيسكى فارسةكان كضةكةى

ةةارى خؤيةان   تةةليَك كارو  فةرموودةية فةرموو و داى ةة تويَى جيدانةدا كةة تةةر   
ديةارة مةةةسةة    ،نةاةن ةسثيَرن ةة ئافرةت ةة تي  شيَوةيةك ةةخكيارو سةرفراز 

 نةةك كةارى  ةاكى و    ،كاروةارى تىكيية :ةي ةرمويَكة ثيَ ةمنةر د "ئةمرة"ةو ة
  .ى "فةردى"

                                                           
 .ة ككيَنى )سةرةةسكيي لةئيسالمدا(( ةؤ زانيارى زيا ر ةرِوان1

(
 . 4172 حديث :  -بءب كتءب الن  إىل كسرى وقيصر ، كتءب املريءز  ،صحيح البخءج  2
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  .ئيجكماعى دةسكةى زانايانة :سيَدةم  
ةةلَيَ زانايان و موجكةتيدةكان ئيجماعيان لةسةةر ئةوةيةة كةة دروسةة نييةة       

وة  ،ةةلَطةيىةةيان كورئةةان و فةرموودةيةةة   ،ى"قءضااي"ئةةافرةت ةيةةريَ ةةةة   
وا  و  ضةرخى ثيَ ةمنةر و خةلي ةكاندا ة  لة ةكان ةة دريَذايي رِؤىتار  موسلَمانة

وة كةةؤرِى  ،لةةة شةةارةكان دانةةاوة يااءن (قءضاا ) ئةةةمري و فةرمانةةدةى سةةوثاو 
لةتةةةلَ  ،وان ةةةووةائةجنوومةةةنى رِاويَةةذيان ةةسةةكووة تةةةر تةةةمووى لةةة ثيةة   

ةتةةر  ئ ،تر ؤ ةةوة  (ثيةاو ئةافرةت  )ئةوةيىدا تةنديَ كار ةووة تةةردووكيانى  
  .ةكردثيَويسة ةواية ئافرة ي  ةةشدارى د

و ةلي ةةةةةةؤ دانةةانى خ ةةةوو دا ةةشةةدار "سةةةكي ة"ئةجنوومةةةنى رِاويَةةذ لةةة     
، وة ()يردنى نةخىةةى داتةا ووى موسةلَمانةكان لةة دواى ثيَ ةمنةةر      دياري

 ،ةةكر رِاويَذى كرد ةة موسلَمانان دواى خؤى كيَ ةيةن ةة خةلي ةة ئيمامى ئةةو
و ئةمانةة  ،كؤرِيَيى ةةسة ةؤ تةلَنذاردنى خةلي ة دواى خةؤى  "مةرعو"ئيمامى 

..  ا ئيَسكا تي  كةسيَك ةاسى .ضةندةتا رِووداوى  ري  لة ىيانياندا رِوويداوة
 .نةكردووة كة  ةندا ئافرة يَك ئامادةى ئةو كؤرِانة ةووةيَ و تاوةةشةى كردةةيَ  

  .لة كاروةاردا تةةووة شارةزا ويىدا ضةندةتا ئافرة ى داناو زانالةتةلَ ئةوة
ةندةتا شةكى ناتةةموراى لةيَ ثةيةدا     ضة  (ضاي كا)كردنى ئافرةت ةة  :ضوارةم  
و دةكةةةويَة لةتةةةلَ ةيَطانةةة ضةةونية رِيَ ،ةةيَةةة ةةةؤ نةةاو كؤمةةةلَى موسةةلَماناند

ةمةةي   وشةى   ئ ... تكد.ةرِواو ديَة ودادةنيىيَ و د ،مةحرةم و نامةحرةمدا
  ..ةكاتتةلَويَسكى توماناوى د

ك ثيةادة ةيةريَن ةةؤ    ثيَويسكة تةةموو رِؤىيَة   "قءضي"ى ةيَجطة لةمانةي  كار  
ى و لة دواييةدا ةةؤى جيَنةةجيَ    ينةةيَكةوة لةسةر زؤر كؤ ئةوةى ئي  وكاريَيى

ةيَطومةةان كةةة  ووشةةى  ،يةكةةة ئةةافرةت ةيَةةة"قءضااي".. دةى ئةتةةةر .نةةةكريَ
لةةةةو ديةةةارة  ،ةةيَةةةةتكةةةد(( د...حةةةةيلو دوتيةةةان ةةةةوون و منةةةالَ ةةةةوون و"

 .ةكةويََةو كارةكانى ثةكيان د سةردةمانةدا نا وانيَ دةوام ةيات
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  :رِاى حةنةفيةكان ة   
ةةةا ةةةةثيَى   ،نيَرينةةة ةةةيَ  قءضااي ةةمةةةرج نةةةترياوة  :ةلَةةيَنحةنةفيةةةكان د  

م لةتةةلَ ئةوةيىةدا    .. ةة.شةريعة ي  ياساغ ةيَة دانانى ئافرةت ةة دادوةر
و تةر حةوكميَيي  ةةدات   ةمةزريَ كارةكةى داددانرا ةة دادوةر ئةوة تةركات 

 ،نةةةيَة  دا"حةدودو كوةاص  " ةةندا لةة    ،ةكريَةةرِةوا دادةنريَ و ثيادةي  د
 .حوكمى ئافرةت ناةيَة ئةوة ثيَويسكة تةر ثياو ةيَة و

 
 :ييةكان"ظءهر"رِاى  ج ة  
فةةرمانى داوةريةي    و دروسةكة ئةافرةت ةةة دادوةر داةنةريَ     :ئةماني  دةلَيَن  

تةةةر  ةيا ةةة ئةةةوةى داى ئةةةنيَة و  ةةةيَ ئةةةوةى تةةي  توناتيَةةك رِوو  ،يَئَةةةدر
 :ئةمانةي  ةةلَطةكانيانن ،ةكريَةرِياريَيي  دةرةيات ثيادة د

 
ة ى  يَداية ةةرترى نةاكريَ لةة   ي"ميَينى"ئافرةت تةر ةةمة وي ة ى  :يةكةم  
طرى ئةةوةى ناكةات كةة    يَرى ةكةة"ميَينةيي"ضونية وي ة ى  ،"وة ىضءكة"

نطةةاو كيَىةةةى نيَوانيةةان و ئةةةو  يَ ثيَيةةى و ةةةة وردى لةةة كسةةةى ئةةةم و ةةةةرِيَك
  .1 ةربِيَكةوة ةة شيَوةيةكى ئيسالميى

 

 "فةة وا "دروسةكة ئةافرةت    :زانايان تةموو يةةك كسةةن لةةوةدا كةة     :دووةم  
  .2لةناو خةلَييدا   قءضكةوا ةوو ةؤيىى تةية ةيبَ ةة  ،ةدات

                                                           
: ئافرةت تةنديَ ئةمة كة ،ةكةنةوة كة ملة مليَى ناوىَيانى  ر ئةم ةةلَطةية ةةوة رِةت د( دةسكةى زانا1

، اروةارى شةرعدا، وةك دلَ نةرمى و، دلَ تةةرمى و ة كؤسث ةؤى لة ثيادةكردنى كةةنوي ة ى  يَداية د
 وونى لة ةةردةم كارى نةتا دا.زوو  يَيضوون و تةلَض

ضةوون، ةؤيةة لةة    ةةةيَ ثيةادة ةيةريَ ةةيَ ضةةندو      ( جةماوةرى زاناكان دةلَيَن: دادوةريي حوكمةكةى د2
وا( ثيَويسة نييةة لةسةةر ثرسةيار    . ةةالَم )فة ؤ نييةشيرايىة ئافرةت ويالية ى ة، ئا)وياليةت( دانراوة

 . كارةكة ةةتويَرةى حوكمى )موفكى(يةكة رِةفكار ةيات
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كةةرد ةةةة   "ىآلشةةي اى كضةةى عةةةةدولَ "كا  عومةةةرى كةةورِى خةةة   :سةةيَدةم  
ى وةكو "ويالية ى حيسنى"ئاشيرايىة  ،ساماندا ةةسةر دارايي و "ةةرثرس"
  .1وةريي واية ددا "ويالية ى"
 
 يماءل زوجهاء وها    ة جاعياة يف أواملار )) :ةفةرموويَد ()ثيَ ةمنةر  :ضوارةم  

وة  ،دةكةيةة ى رى مةالَى ميَر ايضاوديَري ، ئافرةت شوان و((رعيكدامسؤولة عن 
ى دراية لة مةالَى  "وياليةت"دةى كة ، ةةرثرسياريىة لةوةى لةىيَر دةسكيداية

ر ئةجنامي  فةرمانى داوةريىةى  و سةكةواةوو لة ئةتلى ويالية ة ،ميَردةكةيدا
  .2ةدريَئَ د

                                                           
 رِةوان نييةةة ةةةؤ ئةةةوةى ئيمةةامى عومةةةر واى ( ئةميىةيان وا رِةت داوة ةةةوة كةةة ةةلَطةيةةةكى رِاسةةة و 1

 . تةلَويَسكةى ئيمامى عومةرداميَذوونووسةكان رِاى جياوازيان تةية لة نقلَ كردنى ئةم  ، ضونيةكردةيَة
ديارى كردووة وياليةة ى  ةؤى  ()ةى ثيَ ةمنةر ة: ئةو )وياليةت( ( وةالَمى ئةم خالَةي  ةةم جؤرةي2

كةةواةوو   يي  لةمةدا رِاى جيةاوازى نيةي،  ، دةى تي  كةسيَيوةندى  ةندا ةة مالَةوة تةيةو ثة اينة يية
 . ثيَويسة ناكات ةؤى( عءمةمافى )ويالية ى خاوة( مافى )ويالية ى 
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  :"سالمة احلواس" هةستةكانى ساغ بن ة 5  
 ةةة  ئَسة اوةو ةكةوانيَ تة طثةرت ةرِوا ةة نةاو كؤمةةلَ     "قءض "ةةلَيَ ةؤ ئةوةى   

زمةان و تةويَى و ضةاوى    )ةةمةرج تةرياوة   ،ت ثيادةكردنى كاروةارى ناوضةو و
 .(ى و كةرِيى و كويَريىياللَ)وة دوور ةيَ لة  ،(ساغ ةن

، تةةموويان يةةك دةنطةن و    ةيَةة  (ناءطق )تؤيةا   " قءضا "زانايان ةؤ ئةةوةى    
جا  ،ناتات  يَ "إشءجة"ىة كةس لة ئاما ضونية تةموو ،ييان نيية  يَيداجياواز

  .لةةةر ئةوة ثيَويسكة تؤيا ةيَة
ةةةلَيو جةةماوةريان    ،نةني  ةيَة زاناكةان يةةك دةنة     "ةينا"م ةؤ ئةوةى  ةة  

ةيَة  ا ةكةوانيَ  ةةيَ ةيناكويَر( نةةيَة و د –وةن كة ثيَويسكة )ناةينا لةسةر ئة
دة لةة ثيَىةةوا   ضةةن  . تةةر .يةكانى خةةلَك ئَ ةةة ثيَداويسةكي  سةة  ةواوة ى تة

 -كةةويَر)دروسةكة   :و لةة تةنةديَ شةةافيعييةكانةوة تيَرِرِاوة ةةوة كةة    مالييةةوة 
ى كةورِى مةةككوومى   آلعةةدولَ ()ضونية ثيَ ةمنةر  ،قءضي ةيريَ ةة  ناةينا(
  .ةوو (كويَري  –)ناةيناو  ومةدينة "وا "كرد ةة 

 ةداةنةريَ     قءضا ةةؤ ئةةوةى    كان ةةمةرجييان نةةتر ووة ة  "حةنةفية"م  ةة  
ةةمةةرج  ة ديسةانةوة   ة ةيَةة    "ةيسةندة "ئينجا ةؤ ئةوةى  ،.ةينا( ةيَة)ةةيَة د

، ئةةو كا ةة   ئَةةيَ و ةى داواكةرو داوا ليَيةراو ةنيسة  د ضي ضونية كا ،ترياوة
ئةتةةر  ةةندا    :ةلَةيَن .. تةرضةةندة حةنةفيةةكان د  .ة وانيَ ةرِياريان ةؤ ةةدات د

  . ئةتينا نة ،قءضي  رِةواية ةيريَ ةةو ةةرزى دةةيسة ئةوة دروسكة دةنطى
وةك  ةسةةةةارةت ةةةة ئةندامةةةكانى  ةةرى    ،ئةمةةة سةةةةارةت ةةةة تةسةةكةكانى  

ةةةةلَيو دروسةةكة  ،ةةمةةةرج نةةةترياوة  يَةةرو  ةةةواو ةةةن  ةةة.. .كاضةةى و دةسةةة و
م  ةةة  ،.و حةوكم ةةدات و حوكمةكةةي  ثيةادة ةيةريَ     يكى دةسة ثةرِضييهكا

ضةونية ثةرت    ،ئةةوة ضةاكرتة   ،رِيَك و ثيَك ةةن  ديارة ئةتةر تةموو ئةندامةكانى
 .يىى زيا رة"تةينةت"ى و ي ةة ئيىةكةئَسدة وانيَ تة
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 :داد طةر بيَت ة6  
وة  ،وا ة تونةاتى تةةورةى نةةةيَة و خؤيىةى ةثةاريَلَى لةة تونةاتى ةضةووك          

  .ثيَك ةيَةوخاوةن سثاردة ةيَة و رِةفكارى جوان و رِيَي
 ،ة... تةرضةندة زاناكان يةك كسة نني لةةم ةاسةةدا  ة"عةدالةت"ئةمة ماناى   

يةةان "عةدالةةةت"كان و مالييييةةةكان ضةةونية  ةةةندا شةةافيعييةكان و خةناةيلةةة
  .دروسة نيية "فاسق"وةريي دوا ة دا ،ةةمةرج تر ووة

و  "ضي كا"مةرج نيية ةؤ دانانى " عةدالةت)م حةنةفيةكان ةةاليانةوة   ةة  
و تةةر   قءضاي  ةيةريَ ةةة    "فاسق"ةةلَيو دروسكة  ،ثيادةكردنى فةرمانةكانى
ةةةالى   :ئةمةيةة  ةةناغةةى ئةةم جياوازييانة    ،.ةكةريَ حوكميَيي  ةدات ثيادة د

، كةةةواةوو ةرِيارةكانيىةةى ةتةةريريَوةرد "فاسةةق"حةنةفييةكانةةةوة شةةاية ى 
م ةةالى مةزتةةةكانى  رةوة شاية ى فاسق وةرناتريريَ  .. ةة.ةكريَنثيادة د

  .يىى دروسة نيية"وةتضءكة"كةواةوو  ،و دروسة نيية
 
  :خاوةن ئيجتهاد بيَت ة7  
ةلَةيَن كةا يَ دروسةكة    وة د ،زاناكان زؤر ترنطيان داوة ةةةم خةالَى حةو ةمةة     
وة  ،فةةرموودةى ثيَ ةمنةةر ةيَةة    ء داةنةريَ كةة ئاتةادارى كورئةان     "قءضي "
 .ةةيَ شارةزايي ئيجما  و كياس ةيَةد
تةنديَييان  ةلةكان و مالييييةكان و حةنةفييةكاني   شافيعييةكان و حةناةي  
كةةواةوو   .1ةيَةة   "ئيجكداد"داةنريَ كة خاوةن قءضي  ةلَيَن كا يَ دروسكة د ة

و ةرِيارةكةةانى ثيةةادة ى ناموجكةتيةةد دروسةةة نييةةة " ةكليةةد"شةةويَنيةو ن و 
  .ناكريَ

كةةة وة لةو ةةةى رِاسةةكيى مالييييةكانةةدا تةةا ووة  ،جةةةماوةرى حةنةفيةةةكان  
ةةةلَيو ة    ،و ثيةادةكردنى ةرِيارةكةانى   قءضاي   ئيجكداد مةرج نييةة ةةؤ دانةانى   

 ..ةيَة "موجكةتيد"  قءضةاش واية  :وا ة ،"كةمالَة"مةرجى ة  ةلَيَند
 خؤ ئةتةر خاوةن ئيجكدادي  نةةيَة تةةر دروسةكة و رِةوايةة داةنةريَ و ةيةريَ ةةة       

جكةتيةةةةدو وى نامةةةةةةالى ئةمانةةةةةوة دروسةةةةكة شةةةةويَنيةو نى دادوةر  ،قءضااااي
  .ةة كورئان نةةيَة ةرِيارةكانيىى ثةسةندن ةةو مةرجة دى

                                                           
 ( .  قءضي  سةةارةت ةة مةرجةكانى ) ،240ل 10: إرشاد الساري،  ( ةرِوانة1
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 :ةبَي موجتةهيد بَيتد قاضي :ةَلَينبةَلطةى ئةوانةى د 
ونلٍاوع  ) :ئايةة ى  1(.تنننءزنععتم ع فني شنيعٍ  فٍرمد و م إ لٍ  الّلهن ونالررسماول   فٍ  ن) ئاية ى :يةكةم  

لةئايةة ى   .2..(  أمبوعلني األٍمعر  مننعهم ع لٍعنلنمنهم الَّذنينن ينسعتننبنامبوننهم مننعهم عجند و م إ لٍ  الررسمول  ونإ لٍ
ى ةةةيَ ةطةرِيَنريَكةةوة ةةؤ ال   ةركات كيَىةة دروسةة ةةوو د   ت ةكات كةيةكةمدا داوا د

 .ةةيَ موجكةتيد ةيَةد قءض كةوا ةوو  ()كورئان و فةرموودةى ثيَ ةمنةر 
 و ى ئةةةوىَ"وا "و كةةردي ةةةة "يةمةةةن"ى نةةارد ةةةؤ "مةةةعاز"ثيَ ةمنةةةر  :دووةم  

 ()ثيَ ةمنةةةر  ،ةةة كورئةان   :و ةى  ؟ةكةةةيةةةضةى حةوكم د   "مةةعاز " :فةةرمووى 
مةةعاز   ؟فةرمووى  ئةى ئةتةر ئايةةت نةةةوو و حوكمةكةةت ةةؤ رِؤشةن نةةوويةةوة      

، ةدةم  احوكمةكةةم ةةؤ دةركةةوىَ   دواى رِاى خؤم دةكةوم و تةةولَيَيى زؤر د  :و ى
 ().. ثيَ ةمنةةةري  .ةكةةةمةرِاى خةةؤم ةرِيةةارى ةةةؤ دةدةم و ثيةةادةى دئةةةوجا ةةة
و كةواةو .3 ((اهلل حلمد هلل الذ  وّفق جسول جسول اهلل ملء يمرضي جسولا)) :فةرمووى

   .ةةيَ موجكةتيد ةيَةد  قءض
م ئةةى   ةةة  ،موجكةتيةد ةيَةة   قءضا  ئاشيراية كةة ضةاك وايةة     :ةلَيَةرِاكةى  ر د  

 ةخةريَ و ثةةك د  "ئةةحيام "ئايةا داوةريةي و    ؟نةةوو (عادل)يى ئةتةر موجكةتيديَ
وة رِوونيىة  ،ئاشيراية ئةم ةةرنامةى ئيسالمة ةؤ ئادةميلاد تا ووة ؟ةكريَما لَ د
ةكةةون لةةم   زؤر ةةزةمحةةت دةسةة د  ةم مةرجانةة ة عةدالةةت و ئيجكدةاد ة       كةة ئة  

ةتيةد دةسةة   ضونية ئةوة ة ديارةو لة ثيَ  ضاوةوةية كةة موجك  ،ضةرخى ئيَمةدا
 قءضاي   كةواةوو ضار تةر ئةوةية تةر كةسيَك دةولَةت داينينَ و ةييةا ةةة   ،ناكةويَ

ةؤية زؤرةةى زاناكةانى ئةةم سةةردةمة     .ةكريَ ةا فاسقي  ةيَةحوكمةكةى ثيادة د
  .4ناموجكةتيد ةيةوين  قءضي  دواى رِايان واية كة دروسكة  ةكليدو

 
 

                                                           
 .59النسء :  (1
 .83: لنسء ا (2
ءل الرتمذ : هذا حديث النعرفه إاّل من هذا الوجه وليس إسنءد  عند  صتص " . وقءل البخءج :" ال ق( 3

بةالم مةعناكةى راستةو ياسايةكى .، األلبءني ور   لعّلة االنقاءع يمعرف احلءجث إاّل بهذا وال يصّح.. و ضّع ه
   ئوصوليةو كارى ثَيدةكرَي.

 قءضاي  شةةرعى نةةةوو لةةةةر ناضةارى حةوكمى       قءضاي  كةة   :وا ةة  ،( شافيعييةكاني  تةةروا دةلَةيَن  4
 ةكريَ .ة دناشةرعى ثياد
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 :موجتةهيد نا ىو قاضموجتةهيد قاضى
ةةةةيَ د قءضااي لةةة ثيَىةةةوة و ةةان لةةة ةةرنامةةةى ئيسةةالمدا  ةةا ةطةةوجنيَ       
ةةةةيَ خةةاوةن نية يةةةكيَ لةمةرجةةةكانى ئةةةوة ةةةوو دضةةو ،ةيَةةة "موجكةتيةةد"

ئةةةوان  ،ةيَجطةةة لةةة جةةةماوةرى حةنةفييةةةكان و مالييييةةةكان ،ئيجكدةةاد ةيَةةة
 :يةكةةم  ،دوو جةؤرة  قءضاي  ةوو كةةوا  ،و يان دروسةكة ناموجكةتيةدي  ةيَةة   

  .(ضاوليَيةر) يةو وو. وا ة شويَنموكةلليد :دووةم .ةتيدموجك
و ئيجما  دةةيَ دواى كورئان و فةرموودة ةوةك و ان   ة:موجتةهيد قاضي  

، ئةوكات ئيجكداد خؤ ئةتةر حوكمةكةى ةؤ رِؤشن نةةوويةوة ،و كياس ةيةويَ
و ةةةو مةرجةة ثيَضةةوانةى كورئةان      ،ةجوولَيَكةةوة دةكات و ةةثيَى رِاى خؤى د

  .ئةوة ةوو تةنديَيمان ةاس كردن ،..ةةلَطة ةؤ ئةمة زؤرة.فةرموودة نةةيَة
ة رِاويَةذ ةة   ،جا ئةتةر دواى تةةولَيَيى زؤر حوكمةكةةى ةةؤ رِؤشةن نةةوويةةوة       

لةسةةر  ريَييةةو ن  تةةموويان   .. ئةتةةر .كادةسكةى زانايان و ئةتلى رِةئى دة
يسانةوة تةولَى  ر ةةدات و  د ،خؤ ئةتةر جياوازييان ةوو ،ئةوا ةاشة ،حوكميَك

 .كةى خؤى حوكم ةياترِاية""ةة 
 :ناموجتةهيد قاضي  
ةى ثيَىةواكةى خؤى حةوكم  نة ثيَويسكة ةة تويَرةى مةزتةقءضيءئةم جؤرة   

 :ةلَيَةد "ئيننى عاةدين"وةك  ،وا ة ناةيَ ةة تي  شيَوةيةك ليَى الةدات ،ةيات
و  تهادا كاءن أ   ةة  ملذهباه  أ ا   فقء لرأيهن يكون موايشرت  لصحة القضء  ا"

ةيَجطةة لةمةةي  ثيَويسةكة تةةموو كةات       ."فلو قض  خبالفه فاال ين اذ   ،مقلدا
فة واى ةةو ةةى  خؤ ئةتةر  ،ةى ئيمامةكةى ةداتتةى مةز"وةحيح"فة وا ةة 

  .1  نامةزريَ دا ئةوة داالواز

                                                           
" لية والنظ  القضءئية يف الشاريعة االساالمية  "العالقءت الدولة ككيَنى:  تيَلى دادوةريية سوودم ( ةؤ ئةم1

ا ةطةرِيَكةوة ةؤ ة ،جا ئةوةى ئةيةويَ ةة  ةواوى ئاتادارى تةموو اليةنةكانى دادوةريي ةيَةوةرتر ووة، 
ئةين  بان قداماه( و )حت اة(ى    املرياين إل وةك ) ،و تةنديَ لة ككيَنة تةةورة فيقديةةكانى  ةر   الى ئةو ككيَنة

  .حةجةر
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   :بةكورتيى  
ةدةسةةكة ضةةونية زؤر جةةار لةاليةةةن كارة   ،دادوةريةةي كةةاريَيى زؤر كورسةةة    

 دادوةر ="ةدةن ةةة  ضةةندان ةرِيةارى ناتةةد و نادروسةة د    سكةميارةكانةوة 
كةان رِايةان كةردووة ليَةى و نةةيان      "فةكيدةة "وةؤية ثياوة تةورة ،كان "قءضي
  .كردووة

تةةر سةيَ جارةكةة     ،حةني ةة سةَي جةار ةانطيةان كةرد ةةؤ دادوةريةي       ئةةو -أ  
  .ةداريان ليَ دجارةى سيَ دا  ةنانةت تةر ،داواكةى داية دواوة

ئةةمي    ،ميوةر  "ضا  كةا "ةان  كةرا ةةيبَ ةةة     :حةيا ى كورِى شورِةيح   ة   
ةم ةةؤ ةيَةنن !! كةا يَ شةورِةيح     ةة "شةري "ئةةو   :و ةى  "ئةةمري "ئينجا  ،نةييرد

دةسكى كرد ةة تريفانياو كليليَيى دةرتيَناو داية دةسة ئةةمري   ،ئةمةى ةينى
ةةةؤ خلمةةة ى ثةةةروةردتارى   ةرِؤمئةةةوة كليلةةى مالَةكةمةةةو منةةي  د  :و و ةةى
  .كة ئةمري زانى زؤر سوورة لةسةر نةكردنةكةى وازى ليَ تيَنا ،"خؤم
ئةةوي    ،نةةييرد  ،ئةمري داواى لةيَ كةرد ةةؤ دادوةريةي     :ئةةوو خوزةمية ج ة   

ةةرتةى نةترت و  ةؤ كيَىا !! ئيرت لة ناضارييدا ةةياساى خؤى  ىيَرةكةى
تةةر   ن زانةاى  ةري  تةلَويَسةكيان   نةةو ضةةندا  ئةما ،ميوةر  قءضاي   كردى ةةة 
   .واةووة

ة رسةان كةة تةنةديَ جةار     وة كةة لةكارةةدةسةكة سةكةميارةكان د   ةيَجطة لةة   
ئيىةةى نارِةويةةان ثةةيَ ةيةةةن، ئةةةم فةرموودانةةةى ثيَ ةمنةريىةةيان ثةةيَ  ضةةاو 

  :تر نوو
قاء  قضا  باءهلوى     ،وقاء  يف اجلناة   ،قءضيءن يف النءج :القضءة ثالثة)) ا1  

فهاو   ،وقاء  قضا  باءحلق    ،ءجفهو يف الن ،وقء  قض  بري  عل  ،جفهو يف النء
  .1(( يف اجلنة

 2.((بح بري  سكنيفقد يم ،من ولي القضء )) ا2  

                                                           
 .4447لبءني ف  صحيح اجلءمع، برق : صحيح، صححة األ( 1
 .3571 جوا  أبوداوود/ صحيح، صححه األلبءني يف سنن أبي داوود برق :  (2
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رِؤنةة  دوانةي  دة  ،رِوا ة ةةتةشةيةكيَييان دة :كان سيَ جؤرنقءضيه :وا ة  
 ،ةوةكيةكان ئةوانةةن كةة لةتةةلَ حةكةدا دةجوولَيَنة     ةةة تةشة  ، دؤزةخةةوة  ناو

 ،ةزانةيَ و كةضةى رِةفكةارى ثةيَ ناكةا     كةة د  يةةكيَييان تةكةة   :يةكاني دؤزةخ
  .!ينى ليَ ديَة ةلَيَ نازاحئةوى  ريىيان زانيارى نيية لةتةلَ ئةوةيىدا عة

ئةةوة   دادوةرى ثةيَ ةةخىةرا،  تةركةسيَك  :ةفةرميَفةرموودةى دووةمي  د  
   .وةسةرةرِا "ضةكؤ"ةيَ ةة 
م زاناكةان   ةةة  ،خراثةةكان  قءضاييه ةن لة ئةم فةرموودانة تةرضةند تةرِةش  

   .ةترت لة رسى رِؤىى دواييتةر دة رسان و كةناريان د
زانايانةى  رسى خواى تةورة تةية لةدلَياندا لةة تةةموو    تةزار رِةمحةت لةو  

لةةةو كا ةيىةةدا لةسةةةر   ،وى ملتةو ةةدا"مي ةةرا "لةوكا ةةةدا وا لةةة  ،كا يَيةةدا
   .كورسى حوكمى دانيىكووة

كة  ةندا لة خواى تةورة دة رسيَ و ةةةثيَى   "قءضييه"رِةمحةت لةو  رزاتة  
فٍااءحعكمب  بناايعنن النرااءس  بنااءْلحنَق ونلٍااء تنتربنااع  اْلهنااونى ).. :ةجوولَيَكةةةوةئةةةم ئاية انةةة د

مناء  فٍيمضنلَّكٍ عنن سنبني   اللَّهن إ نر الَّذنينن ينضنلُّونن عنن سنابني   اللَّاهن لٍهما ع عناذناب  شنادنيد  بن     
 1.ننسموا ينوعمن اْلحنسنءبن(

ئةى "ةدة لة نيَوان مرؤظةكاندا  "تةد و رِاسكى"حوكم و ةرِيار ةة ثيَى  :وا ة  
نةكةى دواى ئارةزوى خؤت ةيةةوى و سةةرئةجنام لةة رِيَطةةى خةوا       ،"قءضي 

 ،ةكةةن مةان ئةةو كةسةانةى رِيَطةةى خةوا ون د     ةيَطو ،ةكرتازييَنَ و تةومرِات ةيةا  
كيان ةؤ تةية ةةتؤى ئةوةوة كة رِؤىى ليَ ثرسينةوةيان لةة  سلاى  وندو سةخ

فٍالٍ تنخعشنومْا النراءسن وناخعشناوعن  ونالٍ تنشعاتنرموْا بنآيناءتني ثنمنناءه      ).. .ةري خؤيان ةردؤ ةوة
كةان  قءضاييه ئةةى   2.قٍلنياله ونمنن لَّ ع ينحعكمب  بنمنء أٍنزنلن الّلاهم فٍأمبوعلٍاائنكٍ هما م اْلكٍاءفنرمونن(    

 "حوكمةكةة ان رِيَةك ةيةةن   "لة مرؤظةةكان نة رسةن    " ى حوكمةكانكاندالةكا"
                                                           

 .26: سوجة ص( 1

(
 .44املءئدة: 2
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ةكةى من مةتؤرِن ةةة نرخيَيةى سةادةى كةةم و     مكوة حو ،من ةرتسن  ةندا لة
لةةةكا ى حوكمةكة انةةدا دةعةةوةت و دةعةةوةت كةةارى و شةةة   :وا ةةة، "كةةورت 

  ."وةر ان نةتيَريَ و ضةوت مةرِؤن
ئةةةو كةسةةةى ةةةةثيَى   "ونيةضةة" ،حةةوكم ةةةةثيَى ةةرنامةكةةةى خةةوا ةيةةةن    

وةيةا ةةرِواى ثيَةى     ،ةةم شيَوةية ةرِواى ثيَ نةةيَ"ةةرنامةى خوا حوكم نةكات 
 "تةلَنةسةكةكان ،وولَيَكةةوة   يردةدةسككورسيةكة ةة ياسا  م لةسةر ةة ،ةيَ

   .ئةوانة كافرو خوا نةناسن
 

 :كانقاضييهيَك بؤ ةوازبانط
ن ةةة  رِازى نةةة  ،ى خةوا ،وولَيَنةةوة  ! ةةثيَى ةةرنامةكامنانضييهئةى ةرا كا  

 "ت و خؤرئةاوا  تةة خؤر"ياسةاى   ةة ،ةة ياساى ئةوروثا ،و ئةو ةةرنامةى ئةم
 .دامةزراون "ئيل اد" ة ئةوانة لةسةر ةناغةى ةيَ خواييضوني

ئةتةر تةر رِيَطة ان نةةوو ناضار ةوون ةةوةى حوكمى ثيَ ةيةن دةسكى لةيَ    
  .ةمةنى دؤزةخخؤ ان مةكةن ةة سوو  ،تةلَطرن

.. .ةا تي  تيَليَك لةة خىةكة ان نةةةات    ،ئيَوةي  وةك ةرا ثيَىووةكانكان ةن  
و ئةةو لةة تةةد    ئةةم  ،نةخةن  يَك دا سةر ةؤ تي  دةسة ،ةةيَ ئازاد ةنئيَوة د

تةةد وا   ،ضةواشة ان نةكات "زةيدو عةمر"كاغةزو نووسراوى  ،نة ان  رازييَنَ
   .لةسةر تةموو كةسيَيةوة

دوو كةةةس  ،ك" 204"ميوةةر سةةالَى  "قءضااي "تيمةةى كةةورِى ئيسةة اد ئيربا  
دوايةي ئةةويان    ،سةرئةجنام تةد ةوو ةة تيى يةكيَييان ،كيَىةيان تيَناية الى

حوكمةكةةى   قءضاي  والةي  داواى كةرد لةة     ،"وا "ا ثةةناى ةةردة ةةةر    كستة
ك دةولَةةت دةسةكى   دواى ئةوة كة ةينى سةرؤ" قءضي !! ئينجا كييَنَةووةس

لةة مةالَى    "ةةيَ ئةازاد و سةرةةسةة ةيَةة   ىاوة ة كارةكةيةوة و داوةري  دكيَ
ى و يتةات ةةؤال   ةيسةكى و  "وا " ةا   ،خؤى دانيىة و ئةو رِؤىة دةوامى نةكرد

  .داواى ليَيرد ةرِوا ةوة سةر ئيىةكةى
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ضةونية   ،ئيرت  ا من ماوم نارِؤمةوة سةر كورسى حةوكم  ي  و ى:"قءضي "  
  .دا نييةيوملة ح "شةفاعةت"و اللَةنةوةثارِانةوة

لة  ،جاريَييان دادتايي سةرةازيَيى كرد ،ى قءضي  "خةيرى كورِى نوعةيم"  
رِؤيىةة لةة    "وا ".. دواى ئةةوة  .ئةجنامدا ماوةيةك ةةندينةانةى ةؤ ةرِييةوة

ئةمةى ةيسةة لةة مالَةةوةى خؤيةدا      قءضي  ةةندينةانة تيَناية دةرةوة!! كة
داواى ليَيةةرد  "وا "ئينجةةا  ،كةى تةةةلَطرتمةةانى تةةرت و دةسةةكى لةةة ئيىةةة  
 ةطةرِيَكةوة سةر ئيىةكةى خؤى. 

 :و ةى  ،موسلَمانى  يَطةيىةكوو لةة ئيسةالم    ي  وةك ثياوو مةردى"قءضي "  
  ." ا ئةو سةرةازة نةتةرِيَكةوة جيَطاكةى خؤى ناضمةوة سةر ئيىى خؤم"
و  ةلةةةفون   ةلةةةفون"ةةةةيَ ةةةة د ،تةةةد رِةوة ،ئاوايةةة قءضااي لةةة رِاسةةكيدا   

   .فريو نةدريَ "كارى
 

 :كان قاضييه ئةى 
ةةا   ،لةة تةي  تيَليَةك شةةرم نةكةةن      ،رِةوان ةةدةن راسةة و  حوكمةكة ان ةة   

ةرا ةان   قءضاي   "شورِةحيى"ضاو لة  ،ئةوةي  ديَكة ال ان سةرؤك كؤمار ةيَة
ثةاش ماوةيةةك ئيىةيَيى     ،قءضاي   عومةرى كورِى خةة كا  كةردى ةةة    ،ةيةن

ئةمي  شةرم نةيطر وو نةى وت من عومةر كردوومى ةةة   ،رِةيحكةو ة الى شو
ةةلَيو ةة زيانى ئةو حوكمى  ،نةخيَركةواةوو ةا لة خؤمى رِازى ةيةم،  ،قءضي 

 .دا
يةة  "ئيمةةامى عةة  "ةةةلَيو   ،ا وا ةةةووةيَدنةةةيَ ئةمةةة  ةةندا لةتةةةلَ ئةةو    وة  

  .1 تةر ةةزيانى ئةو حوكمى ةؤدا قءضي  ،رِووداويَيى تيَناية الى

                                                           
  . 231، لأوضءعنء السيءسيةسالم واإل( 1
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تاروونة رِةشيد رِووداويَيى تيَناية الى كةة لةتةةلَ    ،قءضي  ى"يوسفئةةو"  
حوكمةكةى ةة كازاجنى فةلةكة  قءضيث ،فةلةيةكدا شكيَك كةو نووة نيَوانيان

 .قءضي لة كا يَيدا ئةةوو يوسف تاروون كردةووى ةة  ،دا
 

 !  براى قاضيى 
 ،دةرتاوانيىة نةةيَ ءيَكةوةكات دةرتاى دادتاكةت كراةتةولَ ةدة ةا تةموو  

ى خةةؤى ةطةيةةةنيَ ثيَةةة...   ةةا تةىارةكةةة ةةئاسةةانى ةكةةوانيَ ةكطةةا يَ و سةةيا
ةخةن د ضونية فةرموودة زؤرة سةةارةت ةةو كةسانة دةرتا لة تةىارةكان دا

 ،جا  ةؤي  ةةةزةية ةيَكةةوة ةةة خؤ ةدا      ،و نارِؤن ةةدةم ثيَويسكييةكانيانةوة
كيَنن و ثرسةيارى  ةوةسدةم دادتاكةى خوادا رِات دا لةةةرةة اينةت لةو رِؤىةد
! ئةوانةةى  ؟ةةةيَ لةةو كا ةةدا كةيَ فريةات ةيةةويَ      د ،ةكةةن تةىارةكانة لةيَ د 

ى ةةةةتؤى خلماية يةةةوة ناتةةةكية ةةةؤ   ! ئةوانةةة؟ةكةةردىيان ةةةؤ دن ةلةةةفو
  .!؟! ئةوانةى فيَرى ةةر ليان كردى؟ةكردند
 :ةفةةرمويَة ويَنةةوة كةة د  ان ئةم فةرموودةيةة خب سةةارةت ةةدانانى دةرتاو  
حتج، دون حءجته ، وخلاته   من وال  اهلل عز وج  شيئء من أمر املسلمني فء))

 1.(( ، احتج، اهلل عنه دون حءجته وخلتهوفقره 
نةةى ةةةر يل   قءضايء تةرِةشةى  وندو سةخكى تةية ةؤ ئةةو   ()ثيَ ةمنةر   

  .تةر نادروسكة "تةدية و دياريىةوة" ةنانةت ةةناوى  ،ئةخؤن
مء بءل العءم  نبعوه فيأتي يقول: هذا لاك وهاذا لاي، فهاال جلاس يف بيات       ..))  

 ، ال ياأتي بشاي  إال جاء    أبيه وأمه، فينظر أيهدى له أم ال، والذ  ن سي بيد 
أو ، به يوم القيءمة حيمله عل  جقبته، إن كءن بع ا له جرء ، أو بقرة هلاء خاواج  

  .2 ((ثالثء، أال ه  بلريت، إبايه أينء ع رتي، ث  جفع يديه حت  جشءة تيعر
                                                           

وصاححه   . 2574 : حاديث .. اإلمءم من أمر الرعياة بءب فيمء يلزم ..، كتءب اخلرا  واإلمءجة داودجوا  أبو (1
 .2948األلبءني يف سنن أبي داوود برق : 
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 :ةفةرمويَخوا لةتةلَ  ؤية ى كة د  
 .44 م اْلكٍءفنرمونن( املءئدة: ونمنن لَّ ع ينحعكمب  بنمنء أٍنزنلن الّلهم فٍأمبوعلٍائنكٍ هم)  
 .45 م الظَّءلنممونن( املءئدة: ونمنن لَّ ع ينحعكمب  بنمنء أنزنلن الّلهم فٍأمبوعلٍائنكٍ هم)  
  .47املءئدة: لَّ ع ينحعكمب  بنمنء أٍنزنلن الّلهم فٍأمبوعلٍائنكٍ هم م اْل ٍءسنقمبونن(  ونمنن)  
 

 براى قاضيى!   
ثةريو  "وثيَك ةيَةة و تةةموو كةسةيَك    ةدة جيَطةى دانيىكنةكةت ةا رِيَيتةولَ   

ةة ئاسانى دةسكيان ةيطا يَ و  ووشى ضةرمةسةريَ نةةن لة  "...شةل و كويَر
   .يَن ةؤالترِيَطةدا كا يَ د

ك لةة شةويَنيَيى   ضاييه كا عومةردا )خوا ليَى رِازى ةيَة( لةسةردةمى ئيمامى  
وسةلَمانان زؤر ةةة نارِةحةةت    ةةشةيَوةيةك م  ،سةخة و ناتةةمواردا دانيىةكنوو  

.. فاسدل وال  ىق علةى  " :عومةر ةؤى نووسى ىئينجا ئيمام ،ةتةيىوثيَى د
ةةة كةورس و    ،لَنةذيَرة ةةؤ خةؤت   وا ة جيَطايةةكى ئاسةان تة   ."مسلم وال معاتد
 ووة نةةةة لةتةةةةلَ تةةةاور ،نةةةة لةتةةةةلَ موسةةةلَماندا ،جوولَيَرةوةنارِةحةةةةت مةةةة

   .جوولةكةدا
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 طدالة جةن سياسةتى ئيسالم
 طادوىمنانى  روسيايي و رِؤشةنايي كؤمةةلَ   ةؤ ئةوةى دنيا خؤرةكان و ،ةةلَيَ  

ك كةةو ووة لةة دانةانى    ةلانن كة ئايينى ثةريؤزى ئيسةالم ثةيَ  تةةموو كةسةيَ     
ةة شيَوةيةك  ،خالَى ترن  و جواندا ةؤ ثيادةكردنى دةولَة ة زيَرِينةكةى خؤى

.. مةتةةر  ةةندا ةةرنامةةى    .ةة ةريى تي  كةسيَيدا نةتا ووة لةةو سةةردةمةدا  
دادتةةريي و  "خواى تةورة ئةو نةخىةيةى داناةيَة و ثةراويَلى ةؤ كردةيَ ةةة  

جا فةرموو  ؤو تةنديَك لة سياسة ى ئيسالم  ."كد.. ت.يةكسانيي و ئازاديي و
كردنةى  ةرِ فرؤشةو ةةخةةلَيى ةةؤ زؤر   نةةك شة   ،.. جةنطى ناضةاريي .لة جةنطدا

  .ثةرةثيَدانى نةخىةى جوترافيايي!! رِووةةرى زةمني و
لة ئيسالمدا دروسة نيية ةة تي  شيَوةيةك تيَرش ةةردن ةةؤ تةي  دوىمنيَةك       

ى كةة  ةةةيَ زؤرةةةى ئةوانةة   ونية زؤر جةار وا د ضة  ،ثيَ  ئةوةى ئاتادار ةيةريَ 
دةكةوىريَن و   و جةنطةكةةوةو حةزيان لة ئيسالمة كو وثرِ دةكةونة نةاو ئةاىاوة  

ةةيَة تؤى جةنطةكةوة رِووداويَك ثةيدا دةةيَة ةة.. وة زؤرجار وا د.ةضن يا د
ئةمةةي  لةة    ،ةةيَةة لةةوةى ثةيَ  جةنطةكةة    امناكرت دو سةرئةجنامةكةى سة 

 ةؤوى   :وا ةة   1.ونالٍ تنععوناوعا فناي األٍجع   ممْ سنادنينن(   ).. :رى ليَيةراوة كورئاندا ةةرت
نانة ثيَ   ةةيَ ئةم خا، كةواةوو دومةكةنةوةآلو خراثة لة زةوييدا ة"فةساد"

  :ضاو ةطرييَن
دوىمةةن  يسةةكة ثةةيَ  تةلَطرسةةاندنى جةنطةكةةة ة ةةةة سةةيَ رِؤى ة    ثيَو :يةكةةةم  

ئَ و  يَ ةطةيةنريَ كة خؤى ئامةادة ةيةات ةةؤ    ئاتادار ةيريَ و رِاثؤر يَيى ةدريَ
  :وارةتةلَنذاردنى يةكيَ لةم سيَ ة

  .وةرتر نى ئيسالم و موسلَمان ةوونة 1  
 .وة ئاىاوة نةنانةوة ،يردن ةؤ دةولَة ى ئيسالمة مليةض2  

   .ئامادة ةوون ةؤ جةن ة 3  

                                                           
(
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 سياسةت لة ئيسالمدا
 

 165 

و آلكردنةةة يةةةك جةةار لةسةةةرة اى جةنطةةةوة ةةة    "انااذاج"ئةةةم ئاتةةادارى و    
تةةةر  ت،ةرِواويسةةة نييةةة  ةةا مةةاوةى سةةيَ رِؤىةكةةة د  ثيَ :وا ةةة ،ةكريَكةةةوةد

   .ةو ريَكةوة
 ةا   ()لة ثيَ ةمنةرةوة  ،ثيَىةواكامنان واةوون لة نةخىةى جةنطةكانياندا  
سةةملانى فارسةى    .. ئةةوة ا ة ةةؤ منوونةة ة     .ةتا ةة تاوةلَةة نةةجينلادةكانى   د
 ةةسةةةرةازةكانى "ئيسةةالم كةةراوة ةةةة فةرمانةةدةى ةةشةةيَ لةةة سةةوثاكةى     "

ضةةونية  "ةةةؤ الى ئيسةةالم"وازم لةةيَ ةديَةةنن ةةةا ةانطيةةان ةيةةةم  " :ئةفةةةرمويَ
، ئينجا سةملان دةرِوا ةؤ الى فارسةةكان و  .ةكردتةرواى د ()ثيَ ةمنةري  

ةيىةةلانن . خةةؤ د.و ةةةرِوام تيَنةةاوة مةةن ثيةةاويَيم لةةة ئيَةةوة  " :ةلَةةيَثيَيةةان د
.. ئيَوةي  ئةتةر موسلَمان ةن ئةةوا لةة   .ترنةلم ليَ دموسلَمانةكان ضةند رِيَ

كةةيناكا   ،خؤ ئةتةر ةرِواي  ناتيَنن ،ةكريَنوةك موسلَمانةكان  ةماشا د مافدا
 ."ةكةةين مةي  ناكةن ئيرت جةةنطكان لةتةةلَ د  وة ئةتةر ئة ،ةدةن "سةرانة"

 ن و الواندنى و كةلَيى نةةوو  ا ة سةملان سيَ رِؤى ئاةةو شيَوةية ئاتادارى كرد
  .ةؤ رِؤىى ضوارةم ضووة مةيدانى جةنطةوة ةؤيان ةةة ناضاريي 

 ،و ئاتاداركردنةة تةلَنةةتر ووة   "اناذاج "ن تي  كات دةسكيان لةةم  ناموسلَما  
مةتةةر لةة كا يَيةا ةةة ةةلَطةةو نيىةانة        ،دةسكيان نةكردووة ةةجةةن  و تةةرا  

وودى و ئاتةاداركردن سة   (إناذاج )ةؤيان دةركةةو يبَ كةة ةةة تةةموو شةيَوةيةك      
 نيية.

ضةونية   ،دةسكيان نةكردووة ةة جةن  ثيَ  ئةوةى ئاتادارى دوىمةن ةيةةن    
. لةةة .ةةةةنت و ثاشةةة رِؤى  ووشةةى سةةلاو  ؤلَةةة دةيَجطةةة لةةةوةى كةةة لةةة كيامةةة

داراييةك  يَةدا ةضةيَة ةةرثرسةيار دةةةن ليَةى و      دنيايىدا تةر تيان و سامان و 
  .1ةضيَكة ئةسكؤيانةوة د
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ةدةن كة تي  دةولَة يَك ئةمةى نةكردووة تةواتيمان ةؤ د ثةرِةكانى ميَذووال  
..  ةنانةةةةت لةسةةةةدةى حةظدةتةمةةةةوة  ةةةا  .و رِضةةةةى جةةةةنطىةةةةة ةناغةةةة

.. وةك .. ةةةلَيَ .نؤزدةتةمي  ئةمة نةكراوة ةة ةةنديَيى نةخىة جةنطييةكان
لةسةةالَى  :ةةةةيَ مةةرؤظ ةيسةةةمليَينَ و ةاسةةى ةيةةات و ةيلَةةيَ كةةة سةةوثاردةيةك د

 .1ة التايدا كؤنطرةيةك ةةسرا ئةم خالَةية خرايةة ثرِؤترامةكانةةوة  دا ل (1907)
  :م ئةوي  زؤر جياوازى تةية لةتةلَ ئيسالمدا ضونية ئيسالم ةة
ةيةويَ جةةنطى لةتةةلَ   تةروةك ئاتادراى دوىمن دةكات ةةوةى كة د :يةكةم  

 ةؤ ئةوةى لةو ماوةيةدا ةري ،ةداتكات ىميَري  مؤلَة ى د "72"ةيات ماوةى 
خالَةةى ئيسةالم ةةؤى    لةو سةيَ   و رِايةك تةلَنذيَريَ ة ى ةيا ةوةلة داتا ووى خؤ
   .ةؤ خؤى ديارى كردووة ة

... ةؤيةة دةولَةة ى   . ةةندا ئاتةادارى كردنةة    ،م ئةوان مؤلَة ى  يَةدا نييةة   ةة  
ضى مةاوةى  لةسةر ئةوةى ةؤ "التاى"رِةخنةى ترت لة كؤنطرةى  "تؤلَةندة"

..!! داواى كةرد  .ةكةات ةك ثيَ  جةنطةكة ئاتادارى دتةرو ،ديارى نةكردووة
كةضةى   .ةكةريَ دةن ةةو اليةنة كةة جةةنطى لةتةةلَ د   كات ىميَر مؤلَةت ة "24"
   ..!!.يردةوةنطرة داواكةى رِة كؤ
  :خوَينةرى بةِرَيز  
. لةتةةلَ  .ةيةرةوة لةة سةؤزو ميدرةةةانى ئيسةالم لةتةةلَ مرؤظةدا       تةنديَ ةري  

ئةةوةى تيَرشةى ةةؤ ةيةات ئاتةادارى دةكةات و        ثةيَ   دوىمنةكةيدا ةلانة ضؤن
ة دةولَة انى سةدةى ةيسكةم ضؤن ةزانيَ! خؤ ئةو د؟..ةنيَمؤلَة يىى ةؤ داد

 ! ؟ةجوولَيَنةوة لةتةلَ يةكرتداد
ةكةريَ خةاوةن ثةةميان ةةوو     تةر ئةو اليةنةة كةة جةةنطى لةتةةلَ د    ئة :دووةم  

دة وردة لة ىيَرةوة خةةرييى  وة دةركةوت كة ئةوان ور ،لةتةلَ موسلَمانةكاندا
ثةةيَ  ئةةةوةى   لَ ئةمانةةدا... ئةةةوة موسةةلَمانةكان تلييةةارى و ناثةةاكني لةتةةة 
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.. .ةكةنةةوة تةلَمة يان ةؤ ةنةن ئاتاداريان دةكةن و ثةميانةكةيان ةةؤ رِةت د 
كورئةانى   ،ةنةيَ سالم ةة  اواننار و تليياريان دادخؤ ئةتةر ئاوا نةكةن ئةوة ئي

مرء تنخنءفٍنر منن قٍوعَم خنينءننةه فٍءنبنذع إ لٍيعه  ع عنلٍا  سناونا  إ نر الّلاهن الٍ    )ونإ  :ةفةرميَثريؤز د
ارى  ةةةواوت ةةةوو ةةةةوةى كةةة تؤزيَةةك  تةةةركات زانيةة :وا ةةة  1.يمحناا،  اخلٍااءئننننين(

ةيانةويَ ناثاكى و تلييارية لةتةلَ ةيةن سةةارةت ةةو ثةميانةى لةتةلَياندا د
 ،يانةةويَ ةكةةلَةة يَنن و كو ةوثرِ تةلَمةة ة ةةؤ ةيَةنن      ةةةو مانايةة د  ،ةةسرتاوة

 ،ةةلَيو ةة ئاشيرا ثةميانةكةيان ةةؤ رِةت ةيةةرةوة   ،ئةوة  ؤ وةك ئةوان مةةة
رِاسةةةكى خةةةوا ضةةةونية ةة ،ةةةةا ئةةةةواني  ئامةةةادةيي وةرتةةةرن ةةةةؤ جةنطةكةةةة

تةةةةل  مينةةةدان وخةةةؤش نةةةاويَ!! وا ةةةة ئةوانةةةةى لةةةة كة رانىييادةسةةةكدريَذ
ئةةوا ثةميانةكةةمان    :ئاشةيرا نةالَيَن   و ةةة ةكة نادةنة دواوةو ثةميانةكؤزنةوةد

   .ةنريَنئةو جؤرة كةسانة ةةدةسة دريَذييار دادتةلَوةشاندةوة! 
ةكات وةفةات ةةيبَ   ، ئيسالم داوا دةيَ "وةفا"تةركةسيَك خاوةنى  :ةةكور ي  

كةةوة تلييةارى   "ثةميانةة "ةيانةويَ لةىيَر ثةةردةى  م ئةوانةى د ةة ،لةتةلَيدا
   .ةدا ةة تةلَوةشاندنةوةىيةن ئةوة فرمان دة
 ،الوفاء  ألها  الريادج رادج    " :ةفةةرمويَ د (خةواى لةيَ رِازى ةةيَ   عة  )ئيمامى   

  ."والريدج بأه  الريدج وفء 
و رِؤمةكانةةدا لةةة نيَةةوان موعاوييةةة" :ةيَجطةةة لةمةةة لةفةرموودةيىةةدا تةةا ووة  

وا ة ةةتؤى " ة ةةر تر ى ئةوان رِيَطةى  موعاويةي  ةةرةو و ،ةووتةثةميان 
ةة نيازى ئةةوةوة كةة تةةركات     "تلييارييانةوة ويسكى جةنطيان لةتةلَ ةيات

ئينجا لةوالوة ئةسةث   ،جةنطيان لةتةلَ ةيات ،ماوةى ثةميانةكةيان  ةواو ةوو
 ،نةةك الةةدة   ،ثةميان ةةةجيَ ةديَنةة   ،اهلل اكرب ،اهلل اكرب :ةيوتو د سواريَك تات

 ،موعاوييةة نةاردى ةةؤالى    ،تةات  "كةورِى عةةةسةة   عةمرى" ةماشايان كرد وا 
مان كاءن بيناه وباني     )) :ةي ةةرموو د ()وي  و ى لة ثيَ ةمنةرم ةيسكووة ئة
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أو ينباذ إلايه  علا      ،حت  ميضي أمادهء  ،فال حيلن عقدة وال يشدهء ،قوم عهد
و نةة  ةتةلَ  اكميَيةدا نةة خةاوى ةيا ةةوة    ئةو كةسةى ثةميانى تةية ل 1 ((سوا 

 يةان ثةميانةكةةيان ةةؤ رِةت    ،ةضةيَ ،  ا ماوةكةةى ةةسةةر د   ةوة ونديىى ةيا
  .2ئيرت موعاويية تةرِايةوة  وةك يةك، ةةناتادارى جةن  دوة ئ ،ةكا ةوةد
يرايةةوة  ى ئةةوةى كةة ثةميانةكةةيان ةةؤ رِة     ترنطرت لةمةةي  ثيَويسةكة دوا    
 ةةة  ضةةةو وريَن  ةةا لةةةو مةةاوةدا ةكةةوانن لةناو   ةةةةيَ ماوةيةةةك مؤلَةةةت ةةةد   د
ئةةةم ئاية ةةة ئةةةم    ،.يسةةالمييةكان دةرضةةن و خؤيةةان ةطةيةننةةة كاميةةايي    ئ

 3.(..)ونإ نع أٍحند  َمنن اْلممشعر كننين اسعاتنجنءجنكٍ فٍاأٍجنرع م    :ةكاتن ةؤ ةاس دمةةةسكةما
ى ثةناى ليَيردى، ئةى موحةمةةد  داوا (ةرةكاناندتاوةلَ)ئةتةر يةكيَ لة  :وا ة

() ؤي  ثةناى ةدة .  
لةةو   ،دَي لةةزاناكان ةةة اليانةةوة وايةة كةة كةا َي دروسةكة ثةةنادان        ةةلَيَ تةن  

 ،ئةتينا دروسةة نييةة   ،ثةنادانة موسلَمانةكان  ووشى تي  جؤرة زيانيَك نةةن
جةا   ،ئةم دةسكةية ةةاليانةةوة وايةة  ةا دةسةاَل دروسةكة ثةةنا ةةدريَن        وة تةر

  :يَطة تةيةدوو رِ ؟نريَ يانةةماوة ةوة سةر ئةوة ئايا سةرانةيان ليَ ئةس
ن م ئةةةوةى ثىةةكى ثةةيَ ةنةسةةرتيَ ئةوةيةةة كةةةكار ةةدةسةةكةكان خؤيةةا   ةةةة  
  .4ةكةن ىةوةندى داوا ةيات ئاوا رِةفكار دوة ضؤن ةة ،ةزانند
تةةل   ،سةرةةسةكيي  ،ئةازاديي و  ،ياسةاى ثةرِ لةة دادتةةريي و     ةةلَيَ، ئةمةيةة   

ا ضةةند  وةية  ،ئةتةةر كةا ى خةؤى كةسةيَك     ،كةدةغةية -ةةاليةوة-كؤسكنةوة 
ال  ةةى ئيسةةالمةوة.. كةضةةى لةةة ثرِيَيةةدا نيَةةوان تةةةردوو   كةسةةيَك تا نوونةةة و

   .ةةيَ ئةو دوىمنة مؤلَةت ةدريَ و ةطةيةنريَكةوة جيَطةى خؤى يَيضوو ئةوة د

                                                           
، وصصحه األلبءني يف السلسلة  32750 : حديث -الريدج يف األمءن ، كتءب اجلهءد، بن أبي شيبةإمصنف ( 1

 .2357الصحيحة برق : 
 (. 45ل 8) ب: ( ني  األوطءج2
 .6التوبة: ( 3
  ( .179ل 10) ب :ت س  املنءج( 4
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رِوويان تةيةة سةةر ةيَننةة     ؟...ت و خؤر ئاوا وان دةتؤلَ ليَدةرانى خؤرتةك  
دريَذييةى و ئةةةو دةسةةك يسةةالمةم ليَنوردنةةةى ئدةرةوة ةةةا ةةةةراورديَيى ئةةة  

ئةوروثاية ةيةن لة شةرِةكانى خاضثةرسكيدا، ئيسالم ئةتةر كؤمةلَيَك تا ننةة  
ى و ثاشةان دوىمنايةة ى ةيةويَكةة نيَةوان     "رِةمسةى "خاكةكةيةوة ةة شيَوةى 

مةتةةةر  سةةا"ةيانيا ةةة دةرةوة نةةةرم و نيةةانى د ئةةةوة زؤر ةةةة ،تةةةردووالوة
م ئةةةوروثا  ةةةة ،"..ةسةةةندييان  كردةيَةةةسةةيةورِى و تةنةةديَ كةةارى زؤر ناث 

.!! دةسةةكة .ةداتازاريىةةيان دو ئدةسةةة دريَةةذيان ةةةؤ دةكةةات و ئةشةةيةجنة
  .لة جةنطى دووةمى جيدانيدا شاية ى ئةم داوايةية "ئةلَةمانيا"ناثاكةكةى 

   :لةحالَة ى جةنطدا ضوار ثرسى تةروة ديَكة ثيَىةوة  
   .رةكاناوةة دياريى كردنى جةنط1  
  .كةرةسةكانى جةن  و كوشكارة 2  

 .ثةيوةندى سياسى لة كا ى جةنطةكةداة 3  

  .رِةفكاركردن ةة ثلةيةك شايةنى ئادةميلاد ةيَةة 4  

ةكةينةةةوة ةةةؤ اى تةةةورة ئةمانةةة تةةةموويان رِؤشةةن د جةةا وا ثىةةة ةةةة خةةو   
 كةين كة كا يَ ئيسالم جةنطى كرد ة ةوة ةؤيان ديارى د ،خويَنةرة ةةرِيَلةكان

ئايةا   ،ةتةييَنَ يدا ض جةؤرة تؤيةةكى جةةنطى ةةةكار د     يَ لةتةلَ و ةاضاريي  ةةن
ةةةة  ،تةرضةةى ةةردةسةةة كةةةوت ةةةؤى رِةوايةةة ةةةةكارى ةدةةييَنَ ةةةؤ دوىمنةكةةةى

ةكيَىيَ ةؤ ئةوةي  كةة  ..؟ ثةجنة رِاد.ةكاتةةلَطةى ئةوةوة جةنطى لةتةلَ د
 ةا   ؟ةنةيَ د اكةر ديىكوةكانى شارى دوىمنةكةى ةةشةرِئايا ئيسالم تةموو دان

. تكةد، يةان  ةةندا ئةوانةة     ..الَ و ئةافرةت و ددةسة ثاريَلى نةكات لة ثريو من
!! ئةمانةو تةنديَ ؟...ةنيَ تا وونة ة مةيدانى جةنطةوة ةؤىيةر دادةةجةنط

دةسةة لةةم و    ىةكةينةوة ةؤ خويَنةرى ئازيل ةةو تيوايةة شكى  ري  رِؤشن د
  .يسالمةيا ةوة ئ لةو تةلَطريَ و ةة  ةواوى رِوو
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  :كةرةكانيةكةم: ديارييكردنى شةِر  
كةا يَ جةةن  تةلَنطريسةاية لةة      :لةسةدةكانى ثيَىوو ناوةرِاسكدا ياسا واةوو  

كةرو ةةيَ جيةاوازى نيَةوان شةةرِ     ولَة دا تةموو ىيَر دةسكةكانيان ة نيَوان دوو دة
كةةى  ى ئةو الوة تةركاميَييان تةرض ،ةدراية كةلَةمةةشةرِكةر د ةنةكةردا  شةرِ

 ،يةةرو نةةخؤش  جةنط ،ثريو تةةنج  ،ئافرةت و منالَ و  رى ةةرضن  ةيةو اية،
 ى ةةسةةردا   ئةتةر دةسةة  ،يوشةانةيراية كةلَةم و دةدتةمووى ةة دوىمن د

   .ثةيدا ةيرداية!!
 اينة ى كيَىا ةؤ جةةن  و  نةخىةى  ،ئينجا كة ئايينى ثريؤزى ئيسالم تات  

وا ةة ئةةو كةسةانةى ئامةادة كةراون ةةؤ        ،ندا  ةةندا جةنطيةةران ةيةوىريَ   ةرِياري
و  ةنطانةة  وةيا ئامادة كراةن ةؤ كةا ى  ،ئيرت يةكسةرة ةةشدارى ةيةن ،جةن 

  .ثيَويسة
 ،ئةوانةى  ةندا خةرييى خةوا ثةرسةكني   ،ثري ،منالَ ،ئافرةت ،م نةخؤش ةة  

 ،ةنةريَن و ةةيَ  ةاوان داد   "مةةدةنى ".. ئةوانةة ةةة   .سازةازرتان ثيىة ،جو يار
ئةمانة ناةيَ ةةتي  شيَوةيةك دةسكيان ةؤ ةةربيَ و   ،يةرةة سةرةازو جةنط نةك

مةتةةر ةةشةيَييان ةةيبَ لةجةنطةكةةدا وةك ئةةوة ئافرة يَةك        سةا  ،ئازار ةدريَن
  .وةيا ضارةسةرى ةريندارةكان ةيات ،سيةورِى ةيات

ةةرترى كةردووة   ()ضونية ثيَ ةمنةر  ،ناكوىريَن ،تكد ئافرةت و منالَ و..  
)ونقٍءتنلمبوْا فناي   :ةتةيةنيَئةم ئاية ةي  تةر ئةو مةةةسكة د ،ة كوشكنى ئةوانةل

جةن  لةتةلَ ئةوانةةدا ةيةةن    :وا ة. 1..( سنبني   الّلهن الَّذنينن يمقٍءتنلمبوننكمب ع ونالٍ تنععتندموْا
نةكةن زيادة رِةوى ةيةن ةةؤ ئةوانةةى    ،ةجةنطيَندا دو ئةوانة ةيوىن لةتةلَيان

 :وة ئةمانةي  كؤمةلَة ةةلَطةيةكى  رن ،.ةلَ ناكةنجةنطكان لةت
لةةو فةرموودةيةة كةة رِةةاحى      ةتيَرِنةوةةة ئةمحةةدو ئةةةوو داود د   ثيَىةوا ة1  

رِؤشةةو ةةةؤ   ()لةةة خلمةةةت ثيَ ةمنةةةردا   يةةة ى ة كةةة   كةةورِى رِةةيةةع تيَناو
                                                           

 .190البقرة:  (1
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خاليدى كةورِى وةليةد كةرا ةةوو ةةة سةةركردةى ةةشةى ثَيىةةوة          ،يةك"غةزا"
رِةةاح و تاوةلَةكانى  يَثةرِين ةةالى ئافرة يَيى كوىراودا  ،ثاكةى سو"مقدمة"
ان لةة   ةماشايان كردو سةرساممةوو سوثاكةى ثيَىةوة كوشكنووى ة   ديار ة  1

ئةوي  تات سةيرى كةردوو   ()!! ئينجا تةيىو ةة ثيَ ةمنةر ىكوشكنةكة
ئةةوة  دواى  ،.ةةوو ئةمةة ةيوىرايةة  (( نةةد ماء كءنات هاذ  لتقءتا     )) :فةرمووى

حلاق خءلادا   إ :فقءل ألحاده  )) :يةكيَييان نارد ةؤالى خاليد فةرمووى ثيَى ةلَيَ
  .منالَ و كريَيار نةكوىن 2(( ال يقتلن امرأة وال عسي ءفق  له: 

 :فةةرمووى  ()ةفةةرميَ ثيَ ةمنةةر   ة دةيدييَنَ  كة ئةنةس د ئةةوو داود ة  ة2  
وال تقتلوا شيخء فءنيء وال ط اال وال  نالقوا بءس  اهلل وبءهلل وعل  ملة جسول اهلل ))

  .3 .((.صري ا وال امرأة
 ،منةةالَ و ،ثةريو  ،يارمةة ى تةةةر لةة خةواوة وةرةطةرن     ،ةةرِؤن ةةةناوى خةواوة     

 ..  .ئافرةت نةكوىن
كةةة  ةةنةةة ةةلَطةةةى ئةةةوةوودانةةة و تةنةةديَ فةةةرموودةى  ةةري  د ئةةةم فةرم  

ئةمانةة دةسةكيان لةة    ضةونية   ،.. نةاكوىريَن .وئافرةت ومنالَ و نةخؤش و ثةري 
 .جةنطةكةدا نيية

عومةةر   ،ةةو نةخىةدا رِؤيىو جيَ نىينةكانيىى تةر ()دواى ثيَ ةمنةر   
ن فااال تقتلااوه  اال أ ،ال الحااني اتقااوا اهلل يف" :ةفةةةرميَد )رِةزاى خةةوا لةةيَ ةةةيَ(
  .4 "ينصبوا لك  احلرب

                                                           
لةةكا ى شةياندنى ةةة ثةرسةكةكاندا ةةوو و      ( وةنةةيَ كوشكنةكةى دةسة ئةنقةسة ةةوو ةيَةة، ةةةلَيو    1

، تةةةروةك لةة تيَرشةةى  ةةوو موسةةلَمانةكان كةو نةة سةةةريان، ةةتةلَةة ئةةةو ئافرة ةة ثيَةةوة ةةوو      ئةوكا ةة 
  . 262، ل (). الرسول القءئد ضةندةتا شكى تةلَة رِوو دةدات سةرةازييدا

 .2669، برق : وقءل األلبءني يف سنن أبي داوود: حديث حسن صحيحجوا  أبوداوود، ( 2

 .2614جوا  أبوداوود، وضع ه األلبءني يف سنن أبي داوود، برق : ( 3
، سةامةتةر  ، وة مةةيان كةوىن  : لة خوا ةرتسن سةةارةت ةة جو يارةكان "مافيان زةوت مةكةن"( وا ة4

 شةرِ ان ثيَ ة رؤشن. 
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 ،ةوى تةا ووة ضونية ةؤ ثاكيردنةةوةى سةةر ز   ،ةةلَيَ ئيسالم ئةمانة ناكوىيَ 
وو كةيَ سةكةميارة   كةواة ،ئاشيراية ئةمانة ةيَ سكةمن ،لة سكةمى سكةمياران

  .ةةاتئةو كةسة لةناو د
خةةؤى  ()م ئةوةنةةدة تةيةةة جاريَييةةان ثيَ ةمنةةةر   ةةةة ،ئةوانةةة نةةاكوىريَن  

ئةم  ،جاريَيى  ري  تاوةلَةكانى ئافرة يَيى  ريان كوشة ،ئافرة يَيى كوشة
.. وة تةروةتا ثريةميَرديَك كوىرا  ةمةنى ثرت لة سةةد سةالَ   .دةن  ةوويَى ةيَل

ةنةى  "ةةلَيو لةتةةلَ   ،ئةمة نةك تةر .ثيَ ناخؤش ةوونيىى دةرنةةرِى!! ،ةوو
ئةمانة  ، ةندا ضواريان نةةيَ ،دا جةنطاو  ةواوى ثياوةكانى كوشو "يظةكورة

نيىةةيان منالَةكا ء وة ىن ،موسةةلَمان ةةةوون و خؤيةةان رِزتةةار كةةرد لةةة كوشةةو.
 . 1 تيَلَرايةوة

كةضى تويَى نةداونيَ و  ،ةووة.. ئةمانةيىيان  يا.ديارة كريَيارو جو يارو ثري 
الَ و دلةناوى ةردن!! وا ة لة ثيَىةوة و را ئيسالم ئةافرةت و ثريةميَةرد و منة   

تةنةةةديَ كةةةات   ()كةضةةةى ئةوة ةةةة ثيَ ةمنةةةةر    ،يَةةةة... ناكوى.كريَيةةةار
 :ةلَيَنمدا د ئيَمةي  لة وة  ؟.ةتوجنيَند كوشكوونى!! ئةم دوو و ةية ضؤن

وو ةةةرديَيى دا ةةة   كوشكى ئافرة يَةك ةة   ()ة ئةو ئافرة ةى كة ثيَ ةمنةر 1  
ئافرة ةكةةةى كوشةةكةوة لةةة   ()ئينجةةا ثيَ ةمنةةةر  ،كوشةةكى وموسةةلَمانيَيدا

  .2جيا ى خويَنى موسلَمانةكة 
 ،ىةى نةاخؤش نةةةوو   و ثيَلة ثيَ  ضاوى ثيَ ةمنةةردا كةوىرا   ئةو ئافرة ةي   

ةكةةات كةةة ى دةاسةة "ئيننةةى عةةةةناس" ،دا ةةةوو "حونةةةين"ئةةةوة لةةة رِؤىى 
فةةرمووى كةيَ ئةمةةى     ،ةة الى ئةافرة يَيى كةوىراودا  يَثةةرِى    ()ثيَ ةمنةر 
ئةةةى ثيَ ةمنةةةرى خةةوا مةةن لةةة جةةةن  دةسةةكم    :! ثياويَةةك و ةةى؟كوشةةكووة

 ،ةكةى دامريةكةةم ثةةالمارى شة    ةماشةا د  ،كةو ووةو خسكمة ثاشيؤى خؤم

                                                           
 (. 389)  /ثارِةزانى /()نامةى ثيَ ةمنةرى مةزن ىيان (1
 .  حمءسبة القءدجينجةنطى ضالَ ، ةةشى / /  170ل ،ةية ل القائد الرسو( سةيرى: )2
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 ،مةةن مؤلَةةة  نةةةداو ئةةةوم كوشةةة ،ىةةياين  ةةا ريةةوىيَكةةا يَ ةينةةى ئيَمةةة  يَي
 .ثيَناخؤش ةوونى دةرنةةرِى ()ثيَ ةمنةر 

يان وو ئافرة ةةة تةةةردووك ةةةخىةةن كةةة ئةةةو د  ئةةةم دوو رِووداوة وا مانةةا د   
لةة ثيَىيىةةوة و ةان تةركةسةيَك      ،ةةشدارى جةنطيان كردووة ةؤية كوىراون

ةنةريَ ةةا لةة كةؤلَى     ، ئةوة ئةو كةسةة ةةة جةنطيةةر داد   جةن  ةياتةةشدارى 
  .دواوةيىةوة ةيَة

ةؤيةة   ،طيَرِنةةوة يةمسةليم د  كة ةوخارى و ميَردةي  كة كوىرا ة  ة ئةو ثرية2  
يى ورياو زيرةك ضونية ثياويَ ةدا    "نةينوح"كوشكى لة رِؤىى  ()ثيَ ةمنةر 

ت لةة كاروةةارى جةنطةدا شةارةزا     ةة  اينةة  ،و دنيا ديدة ةووو خاوةن  ةجروةة
، ئةةوي  نةخىةةى ةةؤ    ةكةرد  ةتنريو رِاويَذيان ثةيَ د  ةدوىمن   ئةواني  ة  ،ةوو
  .ةكيَىاند
وة نةخىةة تةرنطرتين    ،ةرِواتراية كاروةةارى جةةن  لةسةةر نةخىةة د    ئاشي  

ةكيَىةةيَ تةةرنطرتة لةةة  ةنانةةةت ئةةةو كةسةةةى نةخىةةةكة د ،شةةكة لةةة جةنطةةدا
و عة  دا كةيسى كورِى جةنطةكةى نيَوان موعاويية ؤية لة.. ة.جةنطاوةرةكان

ضةووة نةاو لةشةيرةكةى     يى نةاودارو خةاوةن رِاى جةةن  ةةوو ة     ثياويَ ةسةعد  
ومءنياة  ماد علاي ب  آلاو  " :كا يَ موعاويية ئةمةى ةيسة و ى ،ئيمامى عةلييةوة

اوةرو ئةتةةةر تةشةة تةةةزار جةةةنط  "مءكااءن باأريظ لااي ماان يلاك   ،مقءتا   آالف
ةة ئةندازةى ئةوة ثيَم ناخؤش نةةوو كة  ،دانى عة ةؤ يارمة ي سةرةاز ةدا اية

 .ةؤاليان رؤشة "كةيس"
لةة فةرمووودةيةةكى    ،"ةةنى كةورِةيلة "و كوشكنى ثياوةكانى  لةناوةردن ة3  
وا ة ئةمة رِاسكية كةة  .. .تا ووة دا ة كة ئيمامى مسليم تيَناوية ى ة  "و يح"

م ئةمةة كةا ى  اينةة ى خةؤى      ةةة  ،تةموو ثياوةكانى كوشةة  ()ثيَ ةمنةر 
ضةةونية لةةة ياسةةاى دةولَةةة انى   ،وة تةةؤى  اينةةة ى واى داوا كةةردووة  ،ةةةووة

شاخءص  ختالف األ ن الضروجات تقدج تقديرا نسابيء تتلاف با   أ":جيداندا تةية
ةكريَ ةةة تةويَرةى   كة ناضارى و ثيَويسكى ديارى د ."لتربير الوسءئ  الصءجمة

   .يتؤكانى جةنطي و مرؤظةكان كات و
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اوةردنى موسةلَمانةكان لةة   ئةو جوولةكانةي  تةر تةموويان تا نوون ةؤ لة ن  
 ةةةو  ،يردنى ئيسةالم ةة ةةواوى  . تا نوون ةةؤ رِيىةةكةن  .دا"خةندةدجةنطى "
ةخا ةة  كورئةانى ثةريؤز ئةمةة د    ،ئيرت جاريَيى  ةر ةرِواداريَةك نةةمييَنَ    ،نيازةوة

مننع أٍسع ٍ ن مننكمب ع ونإ يع زنارٍاتع اْلأٍبعصناءجم ونبنلٍريناتن    )إ يع جنءؤموكمب  َمن فٍوعقنكمب ع ون :ثيَ  ضاو
همننءلنكٍ ابعتملناين اْلممؤعمننماونن ونزمْلز لمباوا ز ْلازنااله     *  اْلقمبلمبوبم اْلحنننءجنرن ونتنظمبن ونن بنءللَّهن الظُّنموننء

مرء ونعندنننء اللَّهم ونجنسمولمبهم إ لَّء  ونإ يع ينقمبولم اْلممننءفنقمبونن ونالَّذنينن فني قمبلمبوبنه   مررن   * شندنيداه
ونإ يع ٍقءلٍت طَّءئنٍ ة  َمنعهم ع ينء ٍأهعا ن ينوعار بن لٍاء ممقٍاءمن لٍكمبا ع فٍاءجعجنعموا ونينسعاتنْأيننم         * رمبرموجاه

نن إ لَّاء فنارناجاه(   فٍر يق  َمنعهم م النربنير ينقمبولمبونن إ نر بميموتنننء عنوعجنة  ونمنء هناين بنعناوعجنٍة إ ن يمر يادمو   
 .(13ا  10)األحزاب: 

 ،وةةةنى كةورِةيلة   ان ةةة سةيَ كةؤلَى ة    كس. تة.نيازيَيى زؤر نامةردانةيان ةوو  
م ئةةوة ةةوو    .. ةة.تةرضى تيَليان ةوو ةةكاريان تيَنا ةفان  طهغة ،كورِةي  و
ى و نةةى  يانةدن و رِووخوولَةكةةيانى ةةيَ نةاوةرِؤك كةردةوة    جةورة مجوخواى تة 
  .ةؤتةنى خؤيان ةطةن ةةئاوا ىتيَىة 

 ،ئينجةا كةة موسةلَمانةكان سةةركةو ن ةةسةةرياندا      ،ئةوان نيازيان ئةوة ةةوو   
ئيسةالم خةاوةنى عةةفوو و     ..ةلَيَةة  .1 ئةمي  ئاواى لةتةةلَ كةردن كةة كةردى    

 دريَذى دوىمنةان ةرتسةيَ ة   ئةتةةر لةة دةسةك    ةيةة ة  م كةا ى وا ت  ةةة  ،نووردنةليَ
دريَذى  ى ةوو و لة دةسةك  م تةركات دةسة ةة ،ةياترِةواية ةؤى وةك ئةوان 

  .ةخا ة كارنووردنةكةى دكا ة عةفوو و ليَ نة رسا ئةو
جةةنطى لةتةةلَ نةاكريَ و دروسةة نييةة       "مةةدةنى "ةةلَيَ لة ثيَىةوة و ةان   

لَ ان و لة يات ةة كةواية ةةمةرجى ئةوة دوىمن نةيان.. ئةمة .دةسكى ةؤ ةربيَ

                                                           
( ئةى ضؤن لةناويان نةةا ..؟ ئةوان لةتةلَ كورِةيىدا و ثار ةكانى  رى ئةو سةردةمة دةسكيان  يَيةلَ  1

كردو ئةوانيان تيَناية سةريان و شارةزاييان كردن، ضونية شارةزاى رِيَطة و ةانةكانى "مةدينة" ةوون، 
نانةت تةنديَييان خؤيان ةةدزيةوة و ئةرِؤيىكنة ناو شارةوة ةؤ ئةزيةت دانى خيَلانى موسلَمانةكان !!  ة

ئيرت ئةو عةتدو ثةميانةى لة نيَوانياندا ةوو لة ةرييان ضوويةوة و دةسكيان ناية ناو دةسكى ثار ةكان ةؤ 
ئةماندا دةسة ةيةو اية ضييان ثيَ  لة ناوةردنى موسلَمانةكان. ئايا ئةتةر ثار ةكان سةركةو نيان ةةسةر

 ئةكردن؟! ئايا لةناويان نة ئةةردن؟ كةوا ةوو ئيَسكا ئةماني  ةؤضى  ؤلَةى خؤيان وةرنةترنةوة ؟ .
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وةك ئةةةةوةى  ،.. ئةةةيرت ةيةا ةةةة ثيَىةةةةوة.شةةةييَنَةوةثةةةالَ ئةوانةةةدا دةسةةةة 
ئةةوة ةةوو ديلةةكانى     ،ة ديلةكانى جةنطى يةكةمى جيدانىكردى ة "ئةلَمانيا"
كةردة كةةلَ ان و لةة     خؤ ئةتةةر مةدةنييةةكانى   ،ةخسكة ثيَىى سوثاكةيةوةد

وةيةةا سةةةرةازتةيان ةةةردة ثةةةناى ديَدةةات و     ،دوايانةةةوة دةسةةكى ئةوةشةةان 
نة لةة سةةرةازتةكة    ،لةم كا ةدا دروسكة دةسة نةثاريَليَئةوة  ،شارةكانةوة

ضونية نةاتوجنيَ جةنطةكةة لةةةةر خةا رى ئةةوان       ،يةكان "مةدةنى"نة لة  ،و
ةخا ةةة ثةةةناى   خةةؤى د ت ديَةةينَ و ةسةة دوىمةةن فور ئةتينةةة  ،ةووةسةةكيَنريَ

و دةسةةكى خةةؤى ئةوةشةةيَينَ و ئةةةمي  لةةةةةرخا رى    يةكانةةةوة "مةةةدةنى"
ةةةرترى نةةكرد لةة     ()ةؤية ثيَ ةمنةر  ،.ثيَ ناكريَ يةكان تيضى "مةدةنى"

  .وة لة ديَدا ةكانى جوولةكة ،"ليقموصاهةةنى "تيَرش ةردنة سةر تؤزى 
دوىمةةن ةةةةكارى  ىفيَةةلَ و  ةلَةكةيةةة ئيسةةالمى ثةةريؤز ئةةا ةةةةو شةةيَوةية ئةةةو   
ثةيَ  ئةةوةى    ،ةكا ةةوة دنى رِؤلَةكانى ئيسالم ثووضةةلَى د ةتييَنَ ةؤ لةناوةرد
ن أ" :و ةلَيَةة  (ز 1861) ة يةكطر وةكان ةةنةدى ثانلةتةةم داةنةيَن سةالَى      و

وك  ن اس وجادت اثناء  النازال ومل      ،تالف العدو املسلحضروجات احلرب جتيز إ
ةةدةسةة ةةةرِةوا   ناضارى جةن  لةناوةردنى دوىمنى ضةك  .1 "يستاع انقءيهء

و ى جةنطةةةوةري  ةربيَكةةة نةةاو تؤرِةثةةانوة تةةةروةتا تةركةسةةيَيى  ةة ،ةداتد
  .يريَريَطةش نةةيَ رِزتار ة

م ئةمةةى   ةةة  ، ة يةكطر ووةكاني  تةية ى و ،ئيسالم ئةم ياسايةى تةية  
جيةةا  ىةةى ئةةةو كةةةو ووة ةةضةةةند سةةةدةيةك ة   ةيَجطةةة لةةةوةى ثيَ ئيسةةالم ة  

  : ة يةكطر ووةكان الى كةمى لةدوو رِووةوة ةةيَكةوة لةوةى ود
يةكان ةةةرِةوا  وشةياني ةةنةدةكانى جةنطةة    لة "و ثيَنجةم ةيسة"ةنةماى  ة1  
ةةةةيينَ توللةةةةارانيردنى تةةةر شةةارو ديَدا يَةةك ةكةةوانىَ كةةةم  ةةا زؤر ةةةةرترى   د

تواية ةةةو   ،ةةالوازو نةخؤش و منالَ و ثريةميَرد و شكى  رةوة ،لةخؤى ةيات
                                                           

 . 35، لحقوق املل (  1



 سياسةت لة ئيسالمدا

 176 

نيةةازة كةةة دوىمةةن ورةى نةةةمييَنَ و الواز ةنيَةةة و لةناضةةاريدا خةةؤى ةةةدات ةةةة   
وة ثةسةةندة كةضةى ئيسةالمى     ة يةةكطر ووةكان ئةمةةى ةةةال    و ،.دةسكةوة
يو  ةندا جةن  لةتةةلَ ئةوانةةدا   ةةلَ ،ةةاليةوة كةدةغةية ةوةك و ان   ثريؤز ة 

  .ةكةندةكات ةةشدارى جةنطةكة د
لةةم   ةةةثيَي ياسةاى دةولَةة انى جيدةان ة        يَك تةمارؤ درا ئةةوة  ئةتةر و ة2  

  !! نةادرىَ دةرضةىَ و ةرِوا ةة دةرةوة    "مةةدةنى "دةرفةة ى   ةدواييانةدا نةةيَ  
ةرِؤنة  ةكرىَ  االيةوة كاريَيى ثةسةندة و رِيَطةيان ةؤ ضؤلَ دكةضى ئيسالم ةة

   .سوو ةمةنى جةنطةكةدةرةوة و نةةن ةة 
ضةؤى كؤمةةةلَ  ةةؤ لةةناوةردن و كةال   ،ئيسةالم خةاوةن سةؤزو ةةزةييةةة    ،ىَةةةلَ   

دةى ةةة   ،كةمى سةكةمياران تةا ووة  دريَذى و سة ةؤ الةردنةى دةسةك   ،نةتا ووة
  .يةك ةطوجنىَ لةوة زيا ر دروسة نيية  يَثةرِ ةيرىَ ليَيتةرئةندازة

ان اع ء  بعض جعءيء الدولة مان  ) :يَنةلَي  ددونياى خؤر ئاوا()ياسادانةرانى   
ية ا ان صحت فيمء مض  من احلاروب   خرافة دين حلرب اليزيد عل   ردااعبء  

 عةفووكردن و ليَنوردن لة تةنةديَ  1(.عل  احلروب احلديوةفال ميكن أن تابق  ا
شةةكيَيى ثووضةةةلَ و   ،و ئةةازارى جةةةن دانيىةةكوانى دةولَةةةت لةةة ئةشةةيةجنة 

ئيَسكا تةر دروسة  ئةتةر كا ى خؤى رِةوا ةوو ةيَة، ئةمة ،ئةفسانةى ئايينية
 !!!.ةتةلَ جةنطةكانى ئةمرِؤى جيدانداو رِةوا نيية ثيادةكردنى ل

                                                           
  .جنيسنة ي( مذكرات سءم1
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 :كردنى كةرةسةكانى جةنطدياري دووةم:  
ة جةنطةدا ئيسةالمى   تةر كةرةسةيةك تؤى سةركةو ن ةيَة ةةسةر دوىمندا ل  

)ونأٍعند وْا لٍهما  مراء اسعاتناٍععتم      :ةةثيَى ئاية ى ،ةنيَةثريؤز ةة رِةواو ثةسةندى داد
لةةيَ مةتةةةر تؤيةةةك ةيَةةة ئةةةم زيانانةةةى     1(...َماان قمبااورٍة ونمناان َجبنااء ن اْلخنيعاا      

 :ةووةشيَكةوة
ضةةونية ثةةةميان  ،ئةةةوة دروسةةة نييةةة ،تلييةةارى و خيانةةةت ةةةؤ دوىمةةنأ ة     

 .ةة"منافق"شياندن وي ة ى دوورِوو 
 .زيان ةةخ  ةيَة ةة كؤمةلَى موسلَمانان   ة  
ى ةيات و ةةاليةوة دروسة "فضرِة"كاريَيى ناثةسةندى وا كة ئيسالم  ة  ج  

.. .وةك تةويَ ةةرِين و لةووت ةةرِين و     ،داد ميلانةةيَة ةةكارتيَنانى لةتةلَ ئةادة 
وا ةةة:  2 ((نهاا  عاان النهبااة واملولااة    أنااه)) :يَوةفةةةرمد ()ثيَ ةمنةةةر 

مةةرؤظ و  لةةة ناشةةريين و ةةةيَ رِيَلكردنةةى  ثيَ ةمنةةةر نةةةتيي و ةةةةرترى كةةردووة 
 تيانلةةةران.

 ،دواى ئةوة كة سةةركةو ن ةةسةةر دوىمنةدا، نةاةيَ ناشةريينى ةيةةية       :وا ة  
  .ةك تويَ ةرِين و تةلَواسينى و رِاكيَىانى ةةدواى ئو ؤمؤةيلدا و.... تكدو
 

 :دروسنتبةكارهيَنانيان ى لة ئيسالمدا ةلةو كةرةسان نئةمانةيش هةنديَك
  .(سلحة البيضء األ)ضةكى سثى ة 1 
  ."القذائف الوقيلة" ؤثى كورس ة 2 

 ."قاع امليء "ةرِينى سةرضاوةى ئاو لة دوىمن ة 3 

 ."الك ريقرد كردن و نوكم كردنى لة ئاودا "غة ة4 

 ."حوار العدو"تةمارؤدانى دوىمن ة 5 

  .كةمني دانان ةؤىة 6 

                                                           
 .60األن ءل:  (1

  5203 : حديث ،واجملومة   من املولة واملصبوجةبءب مء يكر، كتءب الذبءئح والصيد، صحيح البخءج ( 2
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 ."لريءمبث األ" (ميني)دانانى لوغم ة 7 

 ."الكجسس"سيةورِى و جاسوسى ة 8 

 .1ناكؤكى و دووةةرةكى خسكنة نيَوان دوىمنةوة  ة9 

ئةةو ئةندازةيةةى جةنطةكةة داواى    "لةناوةردنى دارايي و سةامانى دوىمةن   ة 10 
 ."ةيات

   
 
 

                                                           
و تةةوالَى دايةة كةة ةةرِواى تيَنةاوة      ()( وةك ئةوة كة "نوعةميى كورِى سةعد" تات ةؤالى ثيَ ةمنةر 1

وو: " ةؤ  ةةندا   ثيَةى فةةرم   (). ئينجةا ثيَ ةمنةةر   وة تيَىةكا تةلةكةةى نةةيانلانيووة    موسلَمان ةووة،
ؤ ئةوةى كةس نةت ناسيَ ةة كةواةوو  ا ئة وانى ةا ة وانى خؤت كةنار ةطرى لة ئيَمة ةثياويَيى ةة وا ة د

 ثيَة نةزانن، ضونية يةكيَ لة تؤ جةنطيةكان ةةكارتيَنانى وردة كارى و فيَلَة ةةراننةر ةة دوىمن". 
داو رِؤيىة ةؤ ناو "ةةنى كورِةيلة" ةة كة كا ى خؤى تاوثةميان ةوون ةة ثيَى و ن: ئيَةوة  ينوعةميي  ليَ

دا "ط ااءنةيسةةكوومة لةتةةةلَ كةةورِةي  و غةةة ةندازةيةةةك خؤشةويسةةكم ةؤ ةةان، ةةا ض ئةزانةةن مةةن دخةةؤ 
موحةممةةدا !! ديةارة "وةك خؤ ةان دةزانةن:      ثةميانكان ةةسكووة سةةارةت ةة جةةن  كةردن لةتةةلَ   

، ئةةةم شةارة شةارى ئيَوةيةةة مةالَ و خيَلانةى ئيَةةوةى  يايةة، ةةةالَم )كةةورِةي ( و       ئةةوان وةك ئيَةوة نةني   
 ى خؤيان و دةسة لة ئيَوة ةتةرِيَنةوة ةؤ والَكيةو يان ةوو ئةوا ةاشة، ئةتينا دسفان( ئةتةر دةطه)غة

كةواةوو يارمة يان  ترن و ئةو كا ة ئيَوةو موحةممةد دةميَننةوة، ديارة دةرةكة يىيان نايةن،ةتةلَ د
او ليَةدا  كسة ةند ةةوو، ئينجةا تة  مةدةن  ا ةارمكةيان ليَ وةرنةرتن، ةةنى كورِةيلة و ةكةيان ةةالوة ثةسة 

ةنى كةورِةيلة" ثةشةيمان ةوونة ةةوةو ناردويانةة الى     رِؤيىة ةؤ الى كورِةي  و ى: "ةيسكوومة كة "ةة 
فةان( ةيَةنني  ةؤ    طاه و و وويانة: ئةتةر ئيَمة تةنديَ لة ثياوة ناودارةكةانى )كةورِةي ( و )غةة   موحةممةد

و ئةتةةر كةورِةيلة داواى   كةةواةو  ،؟! ئةةوي  ةةةلَيَنى ثةيَ داون.   ةدةى لةتةردنيان ليَمةان خةؤش دةةةى   
 ةارمكةيان كرد ليَكان  ةندا ثياويَييان نةدةنيَ" . 

كةى نارديان ةؤ يارمة ى و فان(ي  ... ئينجا كورِةي  و تاوثةميانةطهتةر ةةو ضةشنة رِؤيىكة الى غة 
اسكى !! كة ئةمةيان ةينى و يان: ةةرِلة، ئةواني  داواى ةارمكةيان كردةوون ةؤ الى ةةنى كورِةيئامادة

نوعةيم رِاسكى وت!! ةارمكةيان نةدا، ةةنى كورِةيلةي  و يان: ةةرِاسكى نوعةيم رِاسكى وت!!. ئيرت 
 ديارة ثةر ةوازةيي رِووى كردة تةر ،ثار ةكان ناكؤكى كةو ة نيَوانيان و مكمانةيان ةة يةكرتى نةما.

 ةضيَة .  اكميَك زوو  يا د
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 :ئةمانةش ئةوانةن كة دروست نيية بةكارهَينانيان  
 

 ."الريءزات السءمة"تازى ىةتراوى ة 1 
 ."الريءزات اخلءنقة"تازى   اساندن ة 2 

ةرينيَيى ئةيَ  ثيَطةيةنةةر    ،ئةو  ؤثانةى دةةنة تؤى ةرينداركردنى دوىمنة 3 
 .ةكارتيَنانىةيَ ئةوةى ثيَويسة ةيَ ة

 ."مل ءوضة بءخلداعا"ةة درؤوة و سولَح داواى يةك كةو ن ة 4 

ةةةؤ ئةةةوةى سةةةرى لةةيَ ضةواشةةة ةةةيبَ و   ،ةةةةرط لةةةةةركردنى دوىمةةنةةة جلو5 
 .نة ناسيَ

 ."املصءدجة"داتريكردنى مالَى دوىمن ة 6 

  .ئةمانة و تةنديَ تؤكارى  ري  تةن دروسة نيية ةةكارتيَنانيان  
ةدةين ةة ضةوار خةالَ لةوانةةى ةامسةان     ةخواى تةورة دريَذة دئينجا ثىة ة  

  .لة دروسة و نادروسكةكان ،كردن لةسةرةوة
 ."الكجسس"سيةورِى ة 1 
 .حر  االعوا ة 2 

 .ا الف ممكليات العدوة 3 

 مايوجد مندا. مصءدجةا 4 
 

 :ىيسيخورِِِ -1 
يى ئةادةميلاديَ  و سةيةورِى وشةةيةكة دةروونةى تةةموو     "جاسوسى"وشةى   

ضونية كارى ثيةاو   ،تةرتيل دلَى ةؤى ليَنادا ،ةكاتويذدان ةيَلارى ليَ دةةء زانا
نةةك   ،نان ثةيدا ةيات ،ثياو ئةوةية ةة عةرةكى ناوضةوان و تيَلى ةاسك ،نيية

ةدزيَ و ةينا ةةؤ  كسةيةكيان ليَ  والَدرِ خؤى داتريَ لةم و لةو  اوةك مىيى جة
لةة   ؟دالة ثيَناوى ضةي  ؟ت لةسةرضى  ى ةيات!! خة خة ئاغاكةى و ئةوي 

  .!! نيىكمان فرؤشكندا!!فرؤشكندا و ئايني فرؤشكندا !! خؤثيَنا
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م  ةةة  ،ةةيَةة ى ئةوةندة ناشريينة دةروون ثيَى  اريك و رِةش د"سيةورِى"  
لةة   ،ةداتة جةةن  كةا يَيى  اينةة ى خةؤى تةيةةو لةة نائاسايىةدا رِوود       ضوني

ةةةو مةرجةة رِةوا   " ،ةنيَةثريؤز ةة رِةواى دادئيسالمى  ،ةداتناضارييدا رِوو د
  ."ةيَة
ةةةيَ وريةايي و ئامةادةيي    ةرماندةو ئةاميَريَيى سةةرةازى د  ئاشيراية تةموو ف  

ئةمةي  ةةوة دةةيَة ةلانيَ ضةؤن   ،خؤى دةرةرِيَ ةؤ زالَ ةوون ةةسةر دوىمندا
ةى ةةؤ  اكةى ضؤن داميةةزريَينَ و لةة كويَةدا سةةرةازت    ةتريَ و سوثتةنطاو تةلَد

و نةةةئةما ؟ةويَضةةةند تيَةةلو سةةوثاى د ؟و ضةةؤن ةرِوا ةةة سةةةر دوىمةةنةيا ةةةوة
كةؤن   تةر لةةةر ئةمةية تةموو سوثايةك ة .. .تةرضى  ري  ثيَويسكى جةنطن

كؤمةلَة سيةوِريَيى ةةووة ةةؤ ئةةوةى ئةنةدازةى دوىمنةى ةةؤ دةسةة         ةو  ازة  
ةي  ثيَ ةمنةةرى  ةةؤ ئةمة   ،. ةوة نيىان ةيات لة رِووى ئةندازةو تيَلو دةسة

تةةةر لةسةةةرة اوة خةةؤى ئةمةةةى ةةةةكارتيَناوة وةك تؤيةةةك ةةةؤ      ()خةةوا 
 :ةةلَطةيىمان ،سةركةو ن ةةسةر دوىمندا

ى كورِى ئةةوو حةةدرةدى  آلعةةدولَ ()دا ثيَ ةمنةر  "حونةين"لة رِؤىى  أة  
 .!؟.1..ةكةن و خةرييى ضنينارد ةؤ ناو دوىمن  ا ةلانيَ ضى دئةسلةميي 

حوزةي ةةةى كةةورِى يةةةمانى نةةارد  ()جةةةنطى خةندةكةةدا ثيَ ةمنةةةر لةةة  ةةةة  
وال حتدثن شايئء حتا  تأتيناء     ،ي علون دخ  يف القوم فءنظر مءيا))أ :فةرمووى

 ؟ةكةةن ةةرةوة و ةلانة خةةرييى ضةني و ضةى د   ةرِؤرة ناو دوىمن و ورد  .2((به
  .الى كةس ةاسى نةكةية  ا ديَيكةوة ةؤ المان "تةرضية ةؤ دةركةوت"

                                                           
اند كة: تؤزى "تةوازن و سةكيف" لة شيوى "ئةو اس"ن و ( ئةوي  رِؤيىة و تا ةوة تةوالَةكةى تةي1

ةةثةلة ةرِيارى تيَرشى  ()خؤيان ئامادة كردووة ةؤ تيَرش تيَنانة سةر موسلَمانةكان، ئيرت ثيَ ةمنةر 
 . ئةوةى ئةوان ةيَن ةةسةر ئةماندا ثيَ  ،دةركرد ةؤ سةريان

 . 191 : حديث، ة األحزابليل  فزعه -تعظي  قدج الصالة حملمد بن نصر املروز   ( 2
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تةي  كةات    ()و ضةند رِووداوى  ري  وانيىان ئةدةن كة ثيَ ةمنةةر  ئةمانة  
ةةةلَيو تةؤى سةةركةو ن     ،ةيَةة  "كةةدةر "و ضاوةرِوانى نةخىةى نةنيىكووةدا

جةنطةة   لةة  "سيةورِى"كةواةوو  ،ةةسةر دوىمندا ضى ةوو ةيَة ةةكارى تيَناوة
و ةةاليانةةوة  ن دانةاوة ة ة  ازةكةاني  ةةةرِةوايا  دةولَ ،.ئيسالمييةكاندا رِةواية

لةةة  "زانيةةارى"ةةنةةة تةةؤى وةرتر نةةى ى ددروسةةكة ةةةةكارتيَنانى ئةةةو تؤيانةةة
من الئحة احلارب علا     (23)فقد نصت املءدة "لة تؤرِةثانى جةنطدا  ،دوىمن و

وعان ميادان    ،جواز استعمءل الوسءئ  الالزمة للحصول عل  معلومءت عن العادو 
  .1 "القتءل

وة ثيَويسةة ناكةةات   ،ويسةة ناكةةات موسةلَمان ةيَةةة  ئينجةا ئةةم سةةيةورِة ثيَ    
ةةةلَيو ئةتةةر موسةلَمان نةةةيَة و لةة       ،سةرةازيَك ةيَة لةناو سوثاى ئيسةالمدا 

ة ةةوانيَ ، ثةةرت سةةةركةو وو دةةيَةةة ةةسةةةر ئيىةةةكةيدا و ددوىمةةن خةةؤى ةيَةةة
.. ديةةارة ةةةؤ ئةةةم كةةارةي  دروسةةكة لةةة  .ةرِوا ةةة نةةاو كؤمةةةلَ و كؤرِةكانةةةوة 

لَمانان شةةكيَيى ةةةؤ ديةةارى ةيةةريَ لةةة ةةرامنةةةر كارةكةيةةةوة   ةوودجةةةى موسةة
دا )خةوا ليَةى رِازى    "ةةةكر ئةةو"لةتةةلَ   ()ثيَ ةمنةةر   :ةةلَطةيىمان ئةمةية

 "موشةرك "ثيةاويَيى   "مةدينةة "وة ةةؤ  "مةكيةة "كا يَ كؤضيان كرد لةة   ةيَة(
 ..  ةا شةارةزاى ِريَطةةيان ةيةات و ةيةان تةيةنَيكةة جيَطةةى       .يان ةةةكريَ تةرت  

و ةةةرِوا ثيَيةةراو ةةةوو ئةتةةةر جيَطةةةى مكمانةةة كةةةواةوو جاسووسةةي ، ،خؤيةةان
ةةةلََي ئيسةالم ثةجنةةى رِاكَيىةاوة ةةؤ تةةر شةكيَك         ،.دروسكة ناموسلَمان ةيَة

ت و  خؤرتة"ثيَ  ئةوةى كةوارةى سياسى  ،تؤى سةركةو ن و شؤرِش ةيَة
ةلَةيَني  لَةةوة د  يةكةوة ةةة دةنطةى زو  ةؤية ةةسةرةةرزي ،لة دايك ةن "خؤر ئاوا
 ."دين و ىيانة ،دين و دةولَة ة"ئيسالم 

 
 

                                                           
  . 74، لي جنينةمذكرات لسءم( 1
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 سزادانى سيخورِ     
و دةركةةةو ووة كةةة دروسةةكة ئةةازارو سةةلاى     لةضةةةند رِووداويَيةةدا تةةا ووة    

 :نةك لةوة زيا ر ،جاسووس ةدريَ ةة ثيَى كةةارةى  اوانةكةى
 رِووداوى يةكةم:  
 :ةلَيَةة وة د "ى ئةةكوة  سةةلةمةى كةورِ  "نةوة لة ةوخارى و موسليم ئةيطيَر  
ي جء  إ  ، فبينء حنن نتضح  مع جسول اهللهوازن ل اهلل رزونء مع جسو))

جج  عل  ع  أهر ، فأنءخه، ث  انتزع طلقء من حقبه، فقيد باه اجلما ، ثا     
،   ينظر وفينء ضع ة وجقة يف الظهر، وبعضنء مشءة، وجعتقدم يتريدى مع القوم

لق قيد  ث  أنءخه، وقعد عليه، فأثءج  فءشاتد  د، فأت  عله، فأطإي خر  يشت
وخرجت أشتد فكنات عناد    :به اجلم ، فءتبعه جج  عل  نءقة وجقء ، قءل سلمة

دمت حتا  أخاذت   ، ثا  تقا  ث  تقدمت حتا  كنات عناد وجك اجلما      ،وجك النءقة
فضاربت  ، وضاع جكبتاه يف األج  اخرتطات ساي ي     ، فلمءخباءم اجلم  فأخنته
 :وا ةة  .1(( ت بءجلما  أقاود  علياه جحلاه وساالحه     ، ث  جئا جأس الرج ، فندج
كةا يَ خةةةرييى   "تةةوازن "رِؤيىةةكني ةةؤ سةةر تةةؤزى    ()لةتةةلَ ثيَ ةمنةةر   

ةكةةين حوشةرت سةواريَك    دا، سةةير د وناخواردنى ةةيانى ةووين لةة ضيَىةكةنطا  
دةسةكى كةرد ةةة خةواردن لةتةةلَ       وتات و حوشرتةكةى يةخ داو تا ةثيَىةةوة  

 يمان ثيَةوة   دةسةئيَمةي  الوازى و ةيَسةير دةكات،  (ئةةينني) ،خةلَيةكةدا
ةةثةلة ةؤى دةرضةوو سةوارى حوشةرتةكةى ةةوو و ةةة  ونةدى ليَةى         ،ديار ةوو
دواى  :فةرمووى ()ثيَ ةمنةر  ."ةوخارى ئةمةيىى ةؤ زياد كردووة"خورِى 

ى و جلَةةوى  يمنةي  ةةثةلةة دةرضةووم ةةؤ     :ةلَيَةسةلةمة د" كةون و ةييوىن
كا يَ ئةىنؤى خسةكة زةوى شةريم لةيَ كيَىةاو      ،ةيم ترت و خةواندمحوشرتةك

ةةورِى ةةة ةةارو    ئينجةا تةا  حوشةرتةكةيم ليَ    ،دام لةسةرى و كةو ة خةوارةوة 
 .  ()وة ةؤ الى ثيَ ةمنةر مةو تيَناكةكةيةوةضة

                                                           
  . 3385 حديث :  -بءب استحقءق القءت  سل، القتي  ، كتءب اجلهءد والس  ،صحيح مسل ( 1
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ن ثةةميان و ثةةنا   ئاشيراية موسةلَمان نةةةوو و خةاوة    ،ئةم جاسووسة كوىرا  
فةةرمانى   ()ئةوة ةوو ثيَ ةمنةر  ،ةن موسلَمانةكانةوةتةندةي  نةةوو لةالي

 .نةجيَ فةرمانةكةى جيَنةجيَ كراو كوىرادةسكدا ةة كوشكنى و 
 .موسلَماني  ةيَة تةر ئةكوىريَنا كةواةووماناى واية جاسووس ةا 
 رِووداوى دووةم:  
 :كةة وة ئةتيَرِنةوة "فورِا ى كورِى حةيانة"لة  "داودئةمحةدو ئةةو"ثيَىةوا   
أمر بقتله وكاءن عيناء ألباي سا يءن فمار صجلاس األنصاءج         أن جسول اهلل ))

فقاءلوا : إناه يازع  أناه مسال        فقءل : إني مسل  فاذهبوا باه إىل جساول اهلل    
  .1 ((إن منك  ججءال نكله  إىل إميءنه  منه  فرات بن حيءن  فقءل:

 "زميمةة "ا ئةتلى لةكا يَيد ،"فورات"فرمانى دا ةة كوشكنى  ()يَ ةمنةر ث  
يةي  "ئةنوةار "وة تاوثةميانى ثيةاويَيى   ،ةوو و جاسووسى ئةةوو سوفيان ةوو

فةرمانةكةةى ثيَ ةمنةةر    ويسةكيان "ثةةرِى  و ةةةالى كورِيَةك لةة ئةنوةاردا  يَ    ةو
 :ئينجةا ثيةاويَيى ئةنوةار و ةى     ،من موسلَماح :و ى "نيةن و ةييوىنجيَنةجيَ

ةييةوىين يةان    ،ضةى ليَنةكةةين   :وا ةة " ةلَيَ موسةلَماح د :ئةى ثيَ ةمنةرى خوا
جةا   ،ةدةينة دةسةكى ةاوةرِةكةةى  تةنديَيكان د :ثيَ ةمنةري  فةرمووى " نة

  .ن و مةييوىنوا ة كة ةرِواى تيَناوة ليَى تةرِيَ .فورِا ي  يةكيَية لةوانة
ةدا يَ كة جاسووسى ئةةتلى زميمةة دروسةكة    ئةم رِووداوةي  ئةو وانةمان د  

م كةة   ةةة  ،ةوة ةةوو ةةؤ يةكةةجمار فةةرمانى دا ةةكوشةكنى     ضونية ئ ،ةيوىريَ
  .ةرِواى تيَنا فةرمانةكةى تةلَوةشاندةوة

ةم رِووداوة وة ئيجكدةةادى كةةردووة  لةة ةويوسةةف )خةةوا ليَةةى رِازى ةيَةةة(   ئة  
كةةا يَ تارونةةة رِةشةةيد ثرسةةيارى ئةةةوةى ليَيةةرد كةةة ئايةةا  ةؤيةةة ،وةريطر ةةووة

ئةوي  فةة واى ةةؤ داو فةةرمووى     ؟دروسكة جاسووسى ئةتلى زميمة ةيوىريَ
و أ ،ها  الذماة  املؤمنني عان اجلواسايس يوجادون مان أ    م  وسألت يء أ" :ةةلَيَ

  .2 "عنءقه .. فءضرب أ.أه  احلرب
                                                           

هذا  ، 2476 حديث :  -وأمء حديث عبد اهلل بن يزيد األنصءج  ، كتءب اجلهءد ،املستدجك عل  الصحيحني للحءك  (1
 .الشيخني ومل ترجء  حديث صحيح عل  شر 

  . 226ل :يوسف اخلرا  ألبي( 2
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 رِووداوى سيَدةم:  
ةيطيَرِنةةوة كةة   ةوة دينة ةوخارى و مسليم لة ئيمةامى عةة  كةورِى ئةةةوو  الَ      

 :تةةةلَ ميقةةداد نةةاردوو فةةةرمووىئيمةةامى عةةة  و زوةةةةيرى لة ()ثيَ ةمنةةةر 
 ....، ومعهء كتءب فخذو  منهءانالقوا حت  تأتوا جوضة خءخ، ف ن بهء ظعينة))

، فا يا فياه مان حءطا، بان أباي بلتعاة إىل أناءس مان          فأتينء به جساول اهلل  
  .1 "خءخضه ى رِةو" ةتةنةةرِؤن  ا د :وا ة .((...املشركني من أه  مكة

و  "ةيةةويَ ةةةرةو شةارى مةكيةة ةةرِوا     د" يَدايةة  ئافرة يَيى حوشرت سوارى   
 ،مةةتيَليَن ةةرِواو دةرضةيَ   "وة  ،وةرترنةرِؤن ةة خيَرايةي ليَية   ،كاغةزيَيى ثيَية

و تةيىةكنة ئةةويَ و نووسةراوةكةيان لةيَ     واني  ةةثةلة رِيَطةةيان تر ةة ةةةر   ئة
ر سةي ()نجا تيَنامان ةؤ الى ثيَ ةمنةر ئي :ةفةرميَئيمامى عة  د ،وةرترت

ةكانى ةة "مىرك"ناردووية ى ةؤ كؤمةلَيَ لة  (ةى ئةةوو ةةلكةعةطهةكةين )حاد
وةك "لَمانةكانى نووسةةةيووة ةؤيةةةان  وكةةةورِةي  و تةنةةةديَ تةةةةوالَى موسةةة   

   ."جاسووسيَك
ئةةةوي  و ةةى ئةةةى  ؟ئةمةةة ضةةييةحءطاا،  :فةةةرمووى ()ئينجةةا ثيَ ةمنةةةر   

عومةةر   "تيَنايةةوة تةنةديَ ةرِووةيةانوى   " ،ثيَ ةمنةرى خةوا ثةلةةم لةيَ مةكةة    
 ،فةرمووى: ئةى ثيَ ةمنةرى خوا مؤلَة  ةدة ةا ةدةم لة تةةردنى ئةةم ناثاكةة   

 "ةةةدر "ئةم ثياوة كا ى خؤى ئامادةى غةةزاى   خيَر..نة :ثيَ ةمنةر فةرمووى
 ؤ ضةووزانى كةا ى خةؤى    " ة ثيَىيشكى وانةكةية و شكى واي  نةلَيَ، "ةووة

يرى ئةةتلى ةةةدرى كةردووة و ثيَةى     خواى تةورة ةة ضاوى رِيَلو سةؤزةوة سةة  
ةكةةن ةييةةن ئةةوا    (( ةةرِؤن ضةى د  وا ما شئكم فقد غ رت ليمملع))إ :فةرموون

 2 .ليَكان خؤش ةووم

                                                           
 . يةةلَيَن نليك ةة شارى مةكيةةةجيَطايةك د  )خءخ( (1
 .2866 حديث : ، بءب اجلءسوس، كتءب اجلهءد والس ، صحيح البخءج ( 2
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دا ئةةةوةمان ةةةؤ رِؤشةةن ةوويةةةوة كةةة جاسةةووس ةةةا    ةلةةةم رِووداوى سةةيَدةم  
تةةركات   ،موسلَماني  ةيَة دروسة و رِةواية  ؤلَةى ليَ وةرةطريريَ ةة كوشو

 ،يَويسكى ةييةوى  "عومةر"ئةوة ةوو  ،يةوة ةةرىةوةندى كؤمةلَيَك جوولةةةر 
ةةةلَيو   ،سلَمانةوثيَ ةمنةر نةى فةرموو دروسة نيية ةيوىريَ لةةةر ئةوة كة م

 :ةكى  رى ةاس كرد ةؤ كوشةكنةكةى ئةةوي  ئةوةيةة   يتةسكا ةيانوو و ةةرتري
  .ةووة "ةةدر"ئامادةى 

سةةةارةت ةةة    ،ةكةةن ةةؤ دوىمةن   وسى دولَمانانةى جاسوئةو موس :ةةكور ي  
 :كوشكنيان دةسكةى زاناكان  يايدا كسةيان جياوازة

 :ةفةةرموون د )خةوا ليَيةان رِازيةي ةيَةة(     و ئيمامى ماليك ة ئيمامى شافيعى  أ  
ةدريَكة دةسة ئيمام و ثيَىةوا ةؤ ئةوةى ضى ةةالوة ثةسةند ةةوو  كاروةارى د

  .ةةرامنةرى ةييات
وةيةا   ،ةكريَةة د "نةةفى "شةار ةةةدةر   " :ةفةرمويَد (يئيمامى ئةوزاعي) (   
  .ةكريَ ةةثيَى تةلَنذاردنى ئيمامو سةرزةنىة د" ةعلير"
   .ةكريَكة ةةندخيانةوةد :مويَرةفةد (ئيمامى ئةةوحةني ة)ج(   
 :خويَنةرى ةةرِيَل 
 ،ئةتلى زميمة ةيَة ،موسلَمان ةيَة -لةرِاسكيدا ئازارو ئةزية دانى جاسووس   

ئاةةو شيَوةية زؤر جيَطةى خؤية ى ةة اينةت كةسيَك  -اموسلَمان ةيَة وةيا ن
يةات ةةسةةر   تةسئَ خؤى ةيات ةةئاميَرى دةسكى دوىمةن و جاسووسةى ةةؤ ة   

  .و كسةيان ليَ ةدزيَ و ةياننات ةؤ ئاغاكةى !!ةرا موسلَمانةكانييةوة
 ،ظانةيةة و نامرؤئيىيَيى زؤر نامةردانةيةة  ،جاسووسى كاريَيى زؤر كيَلةون و  

و ناية ةةوة  ةةتي  شةيَوةيةك ةةةزةيي ثيايانةدا    ،ةؤية ئيسالمى خاوةن ةةزةيي
  .لةسةر زةويدا ناتيَليَ ةذين

ةكةريَ خؤيةان نةكةنةة سةوو ةمةنى     ةوو داوا لة تةموو ةةراو خوشةييَك د  كةوا  
 لة دنيايىدا الثةرِةيةكى رِةش ةؤ خؤيان  ؤمةار نةكةةن و   ،دؤزةخ لة كيامة دا

 .ةةر نةفرينى ميَذوو و خةلَيىخؤيان نةخةنة 
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 "القتل غيلة" كوشتنى كتوثرِى  
يةكيَ  ر لةو خالَة ترنطانةى ئايينى ثريؤزى ئيسالم تيَناويةة ى ةةؤ كؤمةةلَى      

 ةى دوىمنةةوة ةةة     وا ةة يةةكيَ ةنيَريَكةة و    ،ةة"ئي كيال"ئادةميلاد مةسةلةى 
لةسةةر   ىةان ةةدات كةة   وا ني ، ثاشانوةيا ةة ئاشيرا ةرِوا ة ناويانةوةو ،نيَدنى

ئةوجا ئةوةى مةةةسةكى   ،تة  ةؤ تةلَيةويَ وةيا دلَسؤزيانة  ا ،ئايينى ئةوانة
يةكيَ لة زاناكانى  ،و نا دروسكةلة ياساى ئيسالمدا نارِةواية.. ئةمة .ةيَة ةييا
ةةة ئاشةيرا دان ةةةم     ةةكات  ة مةزتةةى ئيمامى ماليك رِةفكار دكة ة ئيسالم  ة 

أن  (اخلدع اجلءئزة أثناء  احلارب   أ : من)وليس منهء " :يَةةلَكارةدا دةنيَ و د
ناءل   ،حتا  إيا وجاد ر لاة    ،و عل  ديانه  أوجاء  لنصاحه    أيظهر هل  أنه منه  

وا ة لةو ياسا جةنطييانةة نييةة كةة ضاوثؤشةى      .1 "جتوز فهذ  خيءنة ال ،منه 
نةةاو  كةسةيَك ةرِوا ةةة  : يَةدا كةةراوة ةةةكارتيَنانيان لةةة كةا ى جةنطةةدا ئةمةة كةةة    

يةاخود   ،و خؤى وا نيىان ةدا كة ئةنداميَية لةواندوىمنةوةو تيَمنيان ةيا ةوة
نةةجيَ  مةةةسةكةكةى جيَ  ثاشةان  ،دةسةة ةةدات   ..  ا تة  ةؤ.دلَسؤزى ئةوانة

  .يةيةو دروسة نيئةوة ناثاكي ،ةيات
ى و لةةماددة  يياساى دةولَة انى جيدانى ئةمرِؤي  دةسةكيان رِاكيَىةاوة ةةؤ     
ةةؤى  ةكات لةتةلَ دةولَةة يَيى  ةردا   ئةوة دةولَة ةى جةن  د :لَيَةةدا د (23)

ةةؤ كوشةكنى يةةكيَ لةة      ة  ريَ ة ةةكريَ ةيَة يا ةة خةؤرِايي  رِةوا نيية ثياويَك ةنيَ
.. ةؤيةة  .ئةم ياسايةيان داتيَنا ،ةةةيَ ئاتاو ةةنديَنى ،ئةندامى دةولَة ةكةى  ر

دا سةامانيَيى ديةارى كةرد ةةؤ     "سةودان "رة كا يَ جةنطا لةتةةلَ  ةئينطلكوالَ ى 
يَ لةسةةةركردةكانى يةةةك ة   "عومااءن دجنااه"ةكةى ةسةر"ةةكةللة"ئةةةوةى ةةةرِوا 

ناضةار   ،. لةاليةن دةولَة انةوة رِةخنةةى تا ةة سةةر   .ةييَنَ سوثاكةى مةتدى ة 
  .2ةرِيارةكةى تةلَوةشاندةوة 
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 جةنطى دةروونى     
ى تةةر تؤيةةك ةنيَكةة    يَنانلة سةدةكانى ئةم دواييةدا ةةرِةوا ةينراوة ةةةكارت   

وة ةةؤ   ، ةنانةت ةا درؤي  ةيَة ،كردار لة ،لة كسة ،ةوونى دوىمنتؤى ةيَ تيَل
و وكردنةةوة آل ةنانةةت ة  ،(اعةالم )ئةم مةةةسكة تةةموو جؤرةكةانى رِاتةيانةدن    

دا دارايةي و  وة لةةم رِيَطةة   ،رِةوا دراوةنامة ةة فرؤكة، شكى وا ةةة فرِيَدانى ةةيان
 "وةزارةت"..  ةنانةةت لةة زؤرةةةى دولَة انةدا     .ريَةرج دةكة سامانيَيى زؤر خة 

ةوت وةزارة ةى  يةان د  ا لةم دوا دواييةيىةدا ثيَ  ،ةوويةوة ةؤ ئةم مةةةسكةكرا
رؤظ تةةوالَى رِةوان و رِاسةكى   . جا لةةةر ئةمة زؤر ةةة دةتمةةن مة   .ثرِوثاتةندة

ةو ن ى ةاسةى سةةرك  تةركاميَييان ةطر ،ةترت ةةدةم ئةو دوو دةولَة ةوةوةرد
ىةياندنى ئةةوى   وة ةاسى  يَي ،ةكات لةةةرةى شةرِةكانداو ةةخكيارى خؤى د

  .ةكات !!! ر د
نى ئةةةمرِؤ ةةاليانةةةوة  تةةةموو دةولَةةة انى جيدةةا  (جةةةنطى دةروونيةةة )ئةةةم   

ةةا ةةلانني رِاى ئيسةالم ضةؤنة سةةةارةت ةةةم        ،ةتيَةنن ثةسةندةو ةةكاريىى د
ةجنةةى ةةؤ   ث ،ة ان دروسةة ةةن  ةةلَيَ ئيسالم ثيَ  ئةةوةى دةولَة   ؟كردةوةية

ضةةونية تةرضةةى تةةؤى  ةةيَ    ،و ةةاليةةةوة دروسةةكة ئةةةم مةةةسةةكة رِاكيَىةةاوة 
دةى ئةةةةم جةةةةنطى   ،شةةةياندنى دوىمةةةن ةيَةةةة ةةكارتيَنانةكةةةةى رِةوايةةةة    

  :ةةلَطةيىمان ،ثرِوثاتةندةية يةكيَية لةو تؤيانة
ك ئةةو  وة :ةدةن لةة جةنطةكانةدا  فةرمودانةن كة مؤلَةة ى درؤكةردن د   ئةو ةأ  

ومل )) :ةيدييَنَد مى عةكةةةوة ة لوولة ئوممى كة ليم ة سوم ئيمامىفةرموودةى 
ممء يقاول الناءس كاذب إال يف ثاالث: احلارب، واإلصاالل        أ ع يرخص يف شي 

وا ةةة نةةةم  .1 ((وحااديث املاارأة زوجهااء  ،مرأتااهإ، وحااديث الرجاا  بااني النااءس
لةة   :نةةةيَة  اشةكد مؤلَةة ى درؤكةردن ةةدات لةة سةيَ       ()ةيسكووة ثيَ ةمنةةر  

يان ئافرةت ةؤ  ،كسةى ثياو ةؤ خيَلانى ،لة يةكةسكنى نيَوان خةلَيدا ،جةنطدا
   .ميَردةكةى
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دا خاليدى كةورِى وةليةد شةيَوةو شةيَوازى سةوثاكةى      (مؤ ة)لة جةنطى    ة   
و ةةشةى الى رِاسةكى خسةكة الى    وتؤرِى تيَنا ةةسةر لةشيرةكةيداى و ئالَيتؤرِ

ئينجا ةةةم   ،ؤرِىةيىى تةةشى ثيَىةو ،ى رِاسكيةوةضةثى خسكة ال ،ضةثةوة
لَمانان يارمةة يان ةةؤ   ولانى كةة سةوثاى موسة   ئالَوتؤرِة دوىمن ليَى  يَيضوو واي

  .1ىيان نيىة و ئةوة ةوو سةرئةجنام  يَي ئيرت  رسيان ليَ ،تا ووة
فيَةلَ لةة جةنطةدا     منوونةةى ئةةوةن كةة ةةةكارتيَنانى     ،و ويَنةيانةةلَيَ ئةمانة  
ةةيَ سةركردةو فةرماندةكان ورياو زيةرةك ةةن   وة د ،و دروسكةيَيى رِةوايةشك

ثيَ ةمنةةةرى سةةةركردةش جةةةنطى ةةةةو  ،.ةةةؤ ةةةةكارتيَنانى تةةؤى سةةةركةو ن
 2((.احلرب خدعة    الن  ناوةوة ناو ناوةو دةفةرمويَ: ))

 

 لةناوبردنى دارايي و سامانى دوذمن
ضةونية دواى   ،يَة دروسةة نييةة  ئةم جؤرة كردةوةيةة لةةكا ى جةنطةدا نةةة      

ةةيَكةةة تةةؤ ةةةؤ ةوويةةةوة تةرضةةى ةيةةريَ لةتةلَيةةدا د ئةةةوة كةةة جةنطةكةةة كةةث
و  "شةةريعةت ".. ديةارة ئةمةةي  نةة    .جةيَ ارايةي ةةة ناتةةد و ةيَ   لةناوةردنى د

ةةةيَ  د ةردنى شكوومةكى دوىمن لةكا ى جةنطةكةدالةناو ،نةىيرى نايسةملييَنَ
 :ةةسيَ ةةشةوة

... وةك .وثيَيى نةارِوا كة ةيَ الةردنى ئةو شكانة ةةريَيجةنطة ئةوةية يةكةم:  
ةيةا  و ،يةا لةة رِيَطةةدا    ،ةةنةة كؤسةث لةة تؤرِةثةانى جةنطةكةةدا     ئةو شكانةى د

 .. .وة تةروةتا ،ةكاتدوىمن لة ثىكييةوة خؤى كايم د
 ،ئةم جؤرةيان دةسكةى زاناكان تةموويان كسةيان يةكة لةوةدا كة دروسكة  

ةةيَ   3."تالفه بري  خاالف نعلماه  إهذا جيوز " :ةفةرميَةد "دامةكئيبن  "ةؤية 
  .ةى دوىمنة"ممكليات"جياوازى زاناكان دروسكة لةناوةردنى ئةم جؤرة 
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وةك ئةةوة كةة    ،ةةةلَيو تةنةديَ كةات واجيةب و ثيَويسةكة      ،نةك تةر ئةمةنةدة  
  .رِيَطةى سةركةو ن  ةندا لةويَوة ةيَة

.. وةك ئةةةةةو شةةةةكانةى .ةديَلَريَكةةةةةوةةكةةةةات ةةرىةوةنةةةةدى داوا د دووةم:  
 ىارة ئاوانةةةنوةك ئةةةو عةةةم  ،ةةيَكةةة زيةةان ةةةؤ موسةةلَمانةكان  فةو انةةدنيان د

انةكان  ووشةى ةةيَ ئةاوى و    كة ئةتةةر لةةناو ةةربيَن موسةلَم     (اخلزانءت املءئية)
.. ئةمةيىةةيان زاناكةةان كسةةةيان يةكةةة ةةةؤ دروسةةة نةةةةوونى  .ةةةةنشةةكى وا د
  .ةةيَةولَمانةكان  ةواو دموس ضونية ةةزيانى ،لةناوةردنى

نةةة داواى  ،ةكةةاتداواى تيَىةةكنةوةى د ةةرىةوةنةةدى جةنطةكةةة نةةة سةةيَدةم:  
.. ئةةم جؤرةيةان لةسةةر    .وةك كىةكووكالَ و مةةزراكان   ،ةكةات لةناو ةردنةى د 

 ةضةونية فةو اندنةكةةى     ،فةرموودةى رِاسكى زانايان دروسة نيية لةناوةردنى
 :وا ةة  ،ةةة "فسةاد إ" ةندا خراثةةكارى و   كات ة ةةرىةوةندى جةنطةكة داواى نا

تةا ووة لةة    ريَطةرى كةردن  جةار  لة كورئانيىةدا زؤر  ،تي  سووديَيى  يَدا نةةوو
  1.ونالٍ تنععونوعا فني األٍجع   ممْ سندنينن().. ،"خراثةكارى"
ال )) :ة كا يَ سوثايةكى ئةنارد ةةؤ كؤلَيَةك     تا ووة ة  ()لةثيَ ةمنةريىةوة   

و حيجاز بيانك  وباني    أ ،إال شاجرا ميانعك  قتاءال    وال تعقرن شجرة، ،تهدموا بيتء
  .2 "املشركني

درةخكيَةةك نةةةةيَ نةةةتيَلَيَ جةنطةكةةة  ،نةةة درةخةةة ةةةربِن ،مةةالَ ةةةروخيَنن نةةة  
لةة سةوثاكة ةطريَةة لةةوةى      دارو درةخكيَةك رِيَطةة   تةةر  :.. مانةاى وايةة  .ةيةن

  ."...شجرا مينعك  قتءال الإ"دةسكى ةطا ة دوىمن ئةوة دروسكة لةناوةردنى 
تةنةديَ   ،ى سوو اند"ةةنى نةزير"مالَةكانى جوولةكةى  ()ةؤية ثيَ ةمنةر   

ى كةردو  ( ةائيف ) ؤثنةارانى   "مةجنةةنيق ".. يةا ةؤيةة ةةة    .رِيندرةخكى ة دارو
نطةكة ةيَ ئةم كةارة سةةركةو وو   . ضونية جة.3تةنديَ لة ةاخة  ريَيانى ةرِين 

 ،ئةتينا تةروا لةةةةر ئةارةزووى دةروون و نةةفس    ،اكسية ثيَى تةةؤ ،ةةوونةد
  .دروسة نيية
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 ؟تةسدروئايا لةناو بردنى قوتاخبانة و شويَنةوارة كؤنةكان 
يَك ةةةيبَ ةةةةتؤى دواكةةةو نى لةةة ئةةايينى ثةةريؤزى ئيسةةالمدا تةةةر شةةك  ،ةةةةلَيَ  

كةواةوو  ،ديَنانى سةركةو ن و لةناوةردنى دوىمن دروسكة ةةكارتيَنانىةةدةسك
وةيةا كردنةى ةةة     ،ةر كو اخبانةيةك دوىمن سةوثاو سةةرةازةكانى  ةيَ ةةرد    ئةت

.. نةةك  .ئةةو جةؤرة شةويَنانة    ئةوة تي   اوانى  يانيية لةةناوةردنى  ،جنةخانة
  .يو واجيب و ثيَويسكةةةلَ ،تةر ئةمةندة

 

 لةناوبردنى ئاذةلَ و طيانلةبةر
تي  تومانى  يَدا نيية  ؟تيان لةةةرى دوىمن ئايا رِةواية لةناوةردنى ئاىةلَ و  

كة زاناكان تةموويان يةك دةنطن لةم ةاسةةداو ةةاليانةةوة دروسةكة كوشةو و     
ةةؤ ئةةوةى    ،وةيةا تةةر ةةؤ لةةناوةردنى     ،سةرةرِينى ئاىةلَى دوىمن ةؤ خةواردن 

 1...(مرء اسعتناٍععتم  َمن قمبورٍة )ونأٍعند وْا لٍهم  ،دوىمن زةةوون و ةيَ ةةش و الت ةيةويَ
 ،ئةو ئاىةلَةى كة تؤشكى ناخوريَ و دوىمني  ةةكارى ناتييَنَ ةؤ جةن  م ةة

وة ةةةالى تةنةديَيى  ريانةةوة     ،ئةوة ةةالى تةنديَيةةوة دروسةكة لةةناو ةةربيَن    
  .دروسة نيية

 

 (املصادرةطرتن )دةست بةسةرا
ةكةات لةتةةلَ دةولَةة يَيى  ةرداو سةامان و دارايىةى       ئةو دةولَة ةى جةن  د  

دروسةةكة ةةةؤ ئةةةم دةولَة ةةة ئةةةو دارايةةي و   ،م دةولَة ةكةةةى  ةةرتةيةةة الى ئةةة
  ؟....سامانةى ليَ داتري ةيات و دةسكى ةةسةرا ةييَىيَ

رِةوايةةة ةةةؤ تةةةر  :ةلَةةيَنةى  ويَذينةةةوةى ياسةةاى دةولَةةة ان دةكةةةن دئةوانةة  
دةولَة يَك جةنطى ةوو لةتةلَ دةولَة يَيى  ردا تةرضى تةية ةةاليةةوة داتةريى   

 ،ةيَجطةة لةة كةةرز    (االماالك العءماة  ) وا ة مولَيةة تىةكييةكان   ،ياتة (مصءدجة)
م  ةةة  ،ئةوة تةرضةند دروسكة ةؤ ماوةى جةنطةكة دةسة ةييَىريَ ةةسةةريا 

و تةنةديَ شةكى  ةري  كةة لةة ياسةاى       ئةمة ،ةؤ تة ا تة ايي ناةيَ داتري ةيريَ
   .دةولَة انا رِؤشن كراوة ةوة

                                                           
 .60األن ءل:  (1
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وا ة ئةو شكانةى مالَى ضةةند كةسةيَيى    ،لَيى  اينة ىوئينجا سةةارةت ةة م  
، ةتيَنةران ةةؤ ةةرىةوةنةدى دوىمةن    ، ئةةوة ئةتةةر ةةةكار د    اينة ني لة دوىمن
ئةةةوجا  ،ةةيَةةة،  ةةا جةنطةكةةة  ةةةواو د ةتةةريريَ ةةسةةةريا ئةةةوي  دةسةةة د 

  .ةدريَكةوة ةة خاوةنةكةىد
ةةة  كارة  .. ئايا ئةم.دواى ئةمة ةا ةلانني ةريو رِاى ئيسالم ضؤنة لةم ةاسةدا  

  ؟سكةم و داتري كردن و زةوت كردن وةيا ةة ،ةزانيَثةسةند د
ةتيَنرانةة خةاكى ئيسةالمةوة ةةةناوى     ةةةلَيَ كةا ى خةؤى تةنةديَ كةةس د      ة1  
 ديةةارة ةةةة شةةيَوةى رِةمسةةى و   ،ةتةةا نةةةةمالَ و سةةامانةوة د  .ةوة(وةفةةد)

 جةا  ،دةسكةيةك ةوون كة سةرثةرشكى ئةو جؤرة كارانة ةيةةن  ،ثاساثؤر ةوة
 ..لةةة مانةةاى ثاسةةاثؤر ى ئيَسةةكةدا ةةةوو ئةةةوة ،كةة مؤلَةةة ى كةسةةيَييان ةدايةةة 

يةك لراو ئةةةوو لةة تةةموو دةسةكدريَذي    كةواةوو خؤيان و مالَ و سامانيان ثةاريَ 
  .و ماوةى ئةو مؤلَةت و ثاساثؤر ةى ةؤى كراوةةةثيَى ئةندازة

  :ةةكور ي  
نييةة    شةيَوةيةك دروسةة    ى ئيسالمةوة ةةةتي  ئةو ةيَطانانةى تا وونة ة و  

  .نة ةؤ دارايي و سامانيان ،نة ةؤ خؤيان و ،دةسة ةربيَ
ى خؤيةان    ةرِؤنةوة ةؤ وتةنديَ كات رِيَك دةكةويَ ئةو ةيَطانانة خؤيان د ة2  

.. ةةةؤ ئةمةيىةةان تةرضةةوار  .ن الى وةكيلةةةكانيانو سةةامانةكةيان ةةةةجيَ ديَلَةة 
ةكة تةلَناوةشةةيَكةوة ةةة(انئةةةم)ثيَىةةةواكان لةسةةةر ئةةةوةن كةةة مؤلَةةةت و     

تي  كةسيَك ةةؤى نييةة    ،تةر وا ئةميَنيَكةوة ،سةةارةت ةة مالَةكة، ضؤن ةووة
  .دةسكى ناثاكى ةؤ ةنات

 ، يةكسةةةةرة كةلةثوورةكةةةةى دةرِوا ةةةةؤئةتةةةةر كةسةةةيَييان لةةةيَ مةةةرد ةةةة3  
ةة ةيةانووى ئةةوةوة    ،مريا طرةكان و تي  كةسيَك ةؤى نيية ليَيان داتري ةيات

  .يا خاوةنة ةنةرِة يةكةى مردووة و كةوا ةوو ئيَسكا داتري ةيريَكة توا
 ،ةةيَكةة مةالَى دةولَةةت   ئةةوة ئةةو سةامانة د    ،خؤ ئةتةر مريات ةةريان نةةوو  

  ،.ئةمي  ئاوا ،وةك ضؤن ئةتلى زميمةيةك رريَ و مريا نةرى نةةيَة
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يَةةة يةةا ةيةةوىريَ جيةةاوازى ثةيةةدا ناة ،جةةا ئةةةم مردنةةة مردنةةى سروشةةكى ةيَةةة 
كةسةةةى  يةةا   ئةةةو :ةلَيَةةةد (يوسةةفئةةو)م  .. ةةةة.لةحوكمةكةةةى ثيَىةةةوة 

ةةيَكة مالَى ئةو دةولَة ةةى وا  ، تةرضى تةية دةضيَة دواى ئةوةى كة ديليراد
. .ةدريَكةةةةةةوة ةةةةةةة ةنةمالَةكةةةةةةىد:ةلَةةةةةيَند (ةكانيةةةةةمالييي) .ةةاليةةةةةةوة

تةيةة   1(مسةكممن )تةرضةى دارايةي    ،ةلَةيَن د ةتةنةديَييان    ةية    (شافيعيةكان)
 .ةةيَكة مالَى دةولَةتتةمووى د

.. ئينجةةا ئةةةوةى .لةةة ةاسةةةكةدا  و لةتةةةلَ تةنةةديَ دريَةةذة ثيَةةدانى  ةةرئةمةةة  
الانظ   العالقءت الدولياة و "ئةيةويَ ثرت شارةزا ةنيَة ةا ةطةرِيَكةوة سةر ككيَنى 

   ."القضءئية يف الشريعة االسالمية
ئينجةا لةةويَ    ة  ةيَطانةكانةةوة نةةوة ة   لَمانيَك ةرِوا ة خاكى ئةوائةتةر موس ة  4  

وةيةةا ةةتةةةر  ،ئةةيرت ةةةةتؤى كةةرِين و فرؤشةةكنةوة ةيَةةة ،مةةالَيَيى كةو ةةة سةةةر
  .!!! ؟...ةكريَئايا ئةم سامانة ضى ليَ د تؤيةكةوة ةيَة .

ثيَويسةكة   (خةوا ليَيةان رِازى ةيَةة   ةةى شافيعى و حةنةةفى و حةننةة  )  مةزت  
 ، اينةة ى ةيَةة   كةسةي ئيرت تيةي   ،اوةنةكةىئةو سامانة رِةت ةيريَكةوة ةؤ خ

  .وةيا تيى دةولَةت ةيَة
وة ئيسةالم   ،و دروسةة نييةة  نييةة  (موةادرة )كةواةوو لة ئيسةالمى ثةريؤزدا     

 .2..(ونالٍ ينجعر مننركمب ع شنننآنم قٍوعَم عنلٍ  أاٍلَّ تنععدنلمبوْا)  .سكةميَيى داناوة ةةةجؤر
 

 

                                                           
لةةة مؤلَة ةةدان ةةةة    :ةتةيةةةنن، ئةةةوي  ةريكيةةة  ديةةةك مةةةسةةة   ،جانةةب(أ( وشةةةى )مسةةكممن( وة ) 1

ة ثيَويسةكة  ة. جا ئةةم )مسكممن(ة  ئيسالمةوة، ةؤ ةازرتانى و شكى واناموسلَمانيَك ةؤ ئةوةى ةيَكة والَ ى 
ى ةةة تةويَرةى   ةةيَ كةرين و فرؤشةو و مامةلَةة   يسالميية ةيات، وة دئةو والَ ة ئ ئاتادارى ياساو رِيذيَمى

ذى كةرد ) وةك زينةاو ثيةاو كوشةو و... ( ئةةوة حةةددى       .. وة تةركات دةسةكدريَ حوكمى ئيسالم ةيَة
 ةدريَ . ةةسةرا د

 .8املءئدة:  (2
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 ثاراستنى نويَنةرو بالَويَزةكان
و ثةيوةنةدييان  يَنةةريان الى يةةكرت ةةووة   لة كةؤن و ئيَسكاشةدا دةولَةة ان نو     

م ئةتةر ئةم دوو دةولَة ة جةن  كةو ة نيَوانيانةةوة نويَنةةريان الى    ةة ،ةووة
ئةو دةولَة ة ةةؤى تةيةة دةسةة راةيَيىةَي ةةؤ ئةةو نيَةرراوة و         ئايا ،يةكرت ةوو
و سةةمليَنراوة لةة   ياسةايةكى كؤنةة  ان و ةالَويَلةكان ثاراسكنى نويَنةر ،ةييوىيَ

تقت   مضت السنة أن ال" :ةلَيَةد (ئيننى مةسعوود)ئيسالم و ثيَ  ئيسالمدا 
  .ياسا واتا ووة كة نويَنةران ناكوىريَن .1 "الرس 

فةةةرموودةو كةةردارى ئةمةةة كةةة نويَنةةةر ناكوىريَةةة ةةةة ئاشةةيراو رِؤشةةنى لةةة    
  :وةك ،وةر ئةتريريَ ()ثيَ ةمنةرةوة 

ى آلعةةةدولَ )ةيطيَرِنةةوة لةة   اني  دو جطةة لةةو   (ئةمحةدو حاكيم)ثيَىةوا  ةأ  
نيَرراوةكةةانى  ئيننةةى ئاسةةال ة   ،ئيننةةى نةوواحةةةو" :كةورِى مةسةةعوودةوة كةةة 

أتشهدان أني جسول )) :نوثيَى فةرمو ()تا ن ةؤالى ثيَ ةمنةر  ةموسةيلةمة  
 جساوال لضاربت   لاو كنات قاءتال    :فقاءل  ،قءال نشاهد أن مسايلمة جساول اهلل    ،اهلل

و يةان تةةواتى ئةةدةين     ؟تةواتى ئةدةن من ثيَ ةمنةرى خوامب .2 ((أعنءقكمء
فةةرموى ةةرِوام ةةة خةةواو     ()يةة!! ثيَ ةمنةةةر  ااوى خوكةة موسةةيلةمة نيَةرر   
  .ةكوشةئيَوةم د ،.. ئةتةر نيَرراوم ةيوشكاية.ثيَ ةمنةرةكةى تةية

ةتيَةنن  يةةك د فةرموودة :و نةسائى و ئيننةى حةةةنان  ئةمحةدو ئةةوداود ة     
 (ةؤ كاريَيى خؤيان) ()ةنيَرن ةؤ الى ثيَ ةمنةر د (ئةةوو رِافيع)كة كورِةي  

ةرى ئةةى ثيَ ةمنة   :ةلَةيَ ، ئيمان و ةرِوا دةكةويَكة دلَيةةوةو د ةرِوا ة ئةويَكة د
  ()مةةوة ةةؤ الى كةورِةي ، ثيَ ةمنةةر     و ناتةرِيَخوا من الى ئيَوة ئةميَنمةوة

َني لٍء أٍخنيسم بنءْلعنهعدن، ونلٍء أٍحعابنسم اْلبمارمدن، ونلٍكنان  اجعجناعع إ لٍايعه  ع، فٍا  نع       إ )) :فةرمووى

                                                           
, بءب السنة   أه  الذمةلي يأخذهء اإلمءم علعءع أبواب الشرائال ا، كتءب اجلزية /السنن الكربى للبيهقي( 1

 . 17458 : حديث، أن ال يقت  الرس 
 . صحيح، صححه شعي، االجنأوو .3708، جق  احلديث: قرطبة - مسند أهد( 2
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ى و تالَكة ناكةم ريامن تلي :وا ة .1 ((كٍءنن فني قٍْلبنكٍ الَّذن  فني قٍْلبنكٍ اْلآنن، فٍءجعجنعع
ة كةةواةوو ئيَسةكا ةةة ئيمانةكة ةةو     ،ثؤسكة ةةرةكان ةةند ناكةمو،  ةة ثةميان

جا ئةتةر رِؤيىكيكةوة ئةويَ و ئةوى ئيَسةكا لةة دلَكايةة     ،ةرِؤرةوة ةؤالى ئةوان
   .ئةوة ةطةرِيَرِةوة ةؤ المان ،ماةوو

ئةةوة ا وةفةدو    ،لَمان ناثاكى و تلييارى ناكات لةة تةي  كةسةيَك   وةةلَيَ موس  
 ةى خؤيةان و لةة خةاكى ئيسةةالمدا      ةيانةةويَ نةرِؤنةةوة ةةؤ و   نةةرةكان د ثةيام

ةةةةيَ ةرِؤنةةةوة كارةكةةةيان كةةة ضةةى ليَيةةان وةرنةةاترن!! ةةةةلَيو د  ،وةريَننةةة
  .جا ئةوكا ة ةؤيان تةية ةطةرِيَنةوة ،جيَنةجيَ ةيةن

، ةكانى ئيَمةة ةيةوىن  ةة (رةتةائن ) ةنانةت ئةتةر كافرةكان دةسةة ةةسةةرة     
موعاويةة )خةواي لةيَ رازي    ضةونية   ،منايندةكانى ئةوان نةاكوىين  وئيَمة نيَرراو
يَ رؤمةكان خيانة يان ليَيةرد، لةة ةةرامنةةردا ئةةم ةارمكةةكراوةكانى      ةيَة( كا 

خري من غدر  ،ة در  وفا) :دةسةالَ ى رؤمى ئازاد كردو نةييوشو و فةرمووى 
  .2 (ة در
ئيسالمى ثريؤز تي  كات دةسة ناةات ةؤ ئةو نويَنةرو ةالَويَلانةى تا وونة ة   
ةةلَيو كارةكةةيان ضةؤن ةةووة و ةؤضةى      ،ى و نيَرراون لةاليةن دةولَة يَيةوةيال

  . ى خؤيان ئاوا ةؤى جيَنةجيَ كردون و ناردوونية ةوة ةؤ و ،تا ن
 
 
 
 
 

                                                           
 وصصه أيضء شعي، االجنأوو . .2463سنن أبي داوود، وصححه األلبءني يف صحيح سنن أبي داوود برق : ( 1
بءب الصلح واملهءدنة تكون بني املسلمني  ،ألجضني صلحء وأحكءمهءكتءب افتتءل ا، األموال للقءس  بن سالم( 2

 .69 وججءلمبه ثقءت قءل هشءم بن عمءج: وهو قول العلمء  األوزاعي ور  ..  394 حديث :  -واملشركني إىل مدة 
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 مامةلَة كردنى ضوونيةك لةطةلَ دوذمندا
و يَنةةوة ولَنان لة تؤرِةثانى جةنطدا ةةةرِيَيوثيَيى ، ثيَويسكة لةسةر موسلَما  

رِةوى نةكةةن لةة    وا ةة زيةادة   ،داةة دادتةريانة رِةفكار ةيةن لةتةةلَ دوىمنيانة  
  .ةةلَطة ةؤ ئةمة زؤرة ،دا(كواص)وةرتر نةوةى 

وناْلحمرممناءتم قنصناءص    ) 1..(.)ونلٍكمب ع فني اْلقنصناءص  حنيناءة     :لة كورئاندا تا ووة ةأ  
زنا  سناَيئنٍة  )ونجنا  ،2 ..(فٍمنن  اععتندنى عنلٍيعكمب ع فٍءععتندموْا عنلٍيعهن بنمنوعا   مناء اععتنادنى عنلٍايعكمب ع     

)ونإ نع  ،3 سنَيئنة  َموعلمبهنء فٍمننع عن ٍء ونأٍصعلٍحن فٍأٍجعرم م عنلٍا  اللَّاهن إ نراهم لٍاء يمحنا،  الظَّاءلنمننين(      
ئةم كؤمةلَة ئاية انة تةر تةموويان .  4..(.عنءقٍبعتم ع فٍعنءقنبموْا بنمنوع   منء عموقنبعتم  بنهن 

ةةؤى تةيةة مةافى     ،دريَذى كرايةة سةةرى  دةسةك  ةيان  يَداية كة ئةتةر مرؤظئةو
 .ئةوةى زيادةرِةوى ةيات لةكارةكةيدا ةيَ ،رِيَك ةةريَك ،تريَكةوةخؤى وةر

ئةنةسةةوة )خةوا ليَةى    كة ئيمامى ةوخارى لة  :لة فةرمودةيةكدا تا ووة   ة   
،  ، قادموا علا  الان    أن جهاء مان عكا ، مثءنياة   )) :تيَناوية ى رِازى ةيَة(
أجاد لكا  إال أن    ماء دينة، فقءلوا: ياء جساول اهلل ابريناء جساال، قاءل:      فءجتووا امل

 ناوا،  ، حتا  صاحوا و  تلحقوا بءلذود، فءنالقوا، فشربوا مان أبواهلاء وألبءنهاء   
، ، فاأت  الصاريخ الان     وقتلوا الراعي واستءقوا الذود، وك روا بعد إساالمه  

  أمار  ، ثا وأججلاه   فبعث الال،، فمء ترج  النهءج حت  أتي به ، فقاع أياديه  
، حتا   صسءم  فأهيت فكحله  بهء، وطرحه  بءحلرة، يستسقون فمء يساقون 

ن الرساول  أ)) :وة لة رِيواية ى موسةليمدا ةةةم شةيَوةية تةا ووة    .. ..5 ((مءتوا
   .6((...ألنه  سحلوا أعني الرعءة ،إمنء سح  أعينه 

                                                           
(
 .179البقرة:  1

(
 .194 البقرة: 2

(
 .40 الشوجى: 3

(
 .126النح :  4
 .  2876 حديث : / بءب: إيا حرق املشرك املسل  ه  حيرق،  كتءب اجلهءد والس، صحيح البخءج ( 5
   3249 حديث :  -بءب حك  احملءجبني واملرتدين ، كتءب القسءمة واحملءجبني والقصءص والديءت ،صحيح مسل ( 6
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ن كةردين كةة   ئةةوةى ةةؤ دةسةة نيىةا     ()ئةم كردارةى ثيَ ةمنةةر   ،ةةلَيَ  
و وةرتر نةةةوةى مةةافى ئةةادةميلاد لةةة مرؤظةةى لةةة سةةنوور   (كوةةاص)رِةوايةةة 
 .رِووةدات (موله)تةرضةندة  ،دةرضوو

ار نيية ةةكارتيَنانى ضةةكى كوشةندة   يرى و عةكلَ ةةاليةوة تي  ناتةموى ج ة   
ضونية ئةتةر ئةاوا نةةكريَ لةة     ،ئةتةر ئةو ةةكارى تيَنا ،ةؤ لةناوةردنى دوىمن

ةةؤ ئةمةةي     ،ةةيَكة تؤى  ياضوونى خؤت، ئةوة در كارةكةى ئةوةوةةةرامنة
ةةدةسةةة   1..(.ونالٍ تمْلقمبااوْا بنأٍيعاادنيكمب ع إ لٍاا  الترهعلمبكٍااةن) :ةفةةةرمويَكورئةةانى ثةةريؤز د

ةيَجطةةة لةمةةةي   ،.تيانكةان مةخةنةةة  ياضةوونةوة   خؤ ةان ة موسةلَمانةكان ة      
ار موسةلَمانةكان  ى رِؤىتة ييَةذا ئةتةر ئةو جةؤرة ضةةكانة ةةكارنةةتيَنريَن ةةة در    

ئاشةيراية خةواى تةةورة رِازى نييةة ةةة سةرشةؤرِى و        ،ةةةن زةليل و ريِسةوا د 
سةةةةرةةرزو  يىةةةةةةيَةةةة تةمولَمان دةةةةةلَيو موسةةة ،رِيسةةةوايي ةرِوادارةكةةةان

 2.(ونلنلَّهن اْلعنزرةمب ونلنرنسمولنهن ونلنْلممؤعمننننين) :ةةخكياريي تةردوو جيدان ةيَة
ةةيَ ةلانةريَ كةة تةنةديَ  ةاوان تةيةة كةة       دة تةية لةم جيَطةدا دم ئةوةن ةة  

وةك ئةةوة موسةلَمانيَك ةيةوىن ةةة      ،ئيَمة ةةو شيَوةية ناييةين ،دوىمن ةييات
، (كوةةةاص)موسةةةلَمانان ةةةةؤ وةرتر نةةةةوةى   ،جةةةادوو و عةةةةرةد ثيَةةةدانى 

  .ناتيَنيَكةوة عةرةد ةةكار تةرى وجادوو
 (زينا)وةك  ،تةنديَ كاروةارى نامرؤظانة تةروةتا ئةتةر دوىمن دةسكى داية  

زينايةان   :نةة وةةؤ منو  ،يةك ناكةةين ئةوة ئيَمة مامةلَةةى ضةوون   ،و داويَن ثيسى
 ئَلَمانةكان تةسةةوةةةةلَيو تةةةر كةسةةيَك لةةة موسةة  ،نةةةخيَر ،لةتةةةلَ ةيريَكةةةوة

  .3. .يَكةوةى فيقدى ئيسالمى  ؤلَةى ليَ وةردةتريئةوة ةةثيَ ،ةةكارى ئاوا
ئةةوة   ، ةةو كةارة ناثةسةةندانة  سئَنةكةي  كة تةسةةارةت ةة دوىمئينجا   

ةدريَكةةة ا دةكةةريَ و ةةةة  اواننةةار دةةةةثيَى ياسةةاى دةولَةةة ان رِةفكةةارى لةتةلَةةد
 .كةلَةم
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 ى ئيسالم لة سوثاداةتسياس
يردنةوةى كةارة ضةةو ةكانى   رِاسةك  ،ى زؤر ترنطى ئيسالمى ثةريؤز كار ،ةةلَيَ  

ديةارة   ،(يانةةى ئاشةكيي  )ة تةةموو زةوى ةنيَةة ةةة    ئةوةية ك ،ةطةيناو كؤمةلَ
لَسةكى  ضةونية تيَةلة شةةيكانييةكان ةةرتة    ،نةادات  ئةمةي  ةة ئاسانى دةسة

ومةكى ةةةةيَ شةةك.. كةةةواةوو د.ةوةسةةو و نايةةةلَن ةطا ةةة ئاماجنةكةةةى خةةؤىد
سةكنى  ثيَينديَنريَ ةؤ رِة يردنةوةى تيَرشى نامةردانةةيان و ثارا  (عدة)جةن  

ية  جيدةان   ةةؤ ئةةوةى وردة وردة   ،وو ناوةوةتيَرشى دةرةوة ياساى خوا لة
ةؤيةةة  ،ةة ةةةواوى لةةكثةرسةةكى رِزتةةارى ةةةيبَ و مليةضةةى فةةةرمانى خةةوا ةيَةةة 

 1..(قٍءتنلمبوْا الَّذنينن ينلمبوننكمب  َمنن اْلكمب َّءج  ونْلينجندموْا فنيكمب ع رنْلظٍةه ).. :ةفةرمويَد
دروسةة   (ةةماناى ثياو)ثياو  ةيَ كة كؤمةلَيَةئةمةي  كا يَ سةركةو وو د

تةةةموو  ،نةةريَ وة ةثةةةروةردة ةيةةريَن و ضةةةك و جنةخانةةة ثيَيةةةو    ،ةيريَةةة
وة دوىمنةةى   ،وة زؤر ةةةة وردى ئةةي  ةيةةةين    ،ئةةاميَريَيى  اينةةة يمان ةةةيبَ  

وة خةةاوةنى رِةوشةةكيَيى  يَةةرو  ةةةواو   ،تةلَسةةةنطيَنني (دةرةوةو ناوةوةمةةان)
و تةلَسةةوكةو ى رئةةان و فةةةرموودة نةةةي  تةةةموو لةةة كو .. كليلةةى ئةما.ةةةني

نطاو تةةةلَطرين ئةمانةةةمان ةةرضةةاو ئةتةةةر ةةةةوردى تةةة :وا ةةة ،ايةدثيَىةةةواكان
   .ةكةويَد
ةترت ةؤ زؤر ةةوردى تةنطاوى تةلَد ()ثيَ ةمنةرى خؤشةويسكمان  ،ةةلَيَ  

 :ةخسة ةةم شيَوةيةد تؤيةكانى سةرةازى و سوثاى رِيَك ئةم كارةية ةؤية
ن ةتيَنادةكةردو نةية   ى عةفوو د دةسةةوون و نةخؤش و ثريو ةيَوازو زةال ةأ  

 .نةكردةؤ ناو سوثاو سةرةازى ثيَنةد
  .ةكرد ةة جةن دئاتادار  ىدوىمن   ة  
، ئاتةادارى  .خواى تةورة ةةوو  وشةىوكردنةوةى آلئاماجنى لة جيداددا ة ج ة   

ة تيَلى ةدا لئةوانةى دةكردةوة كة خؤيان دوا دةخسة و خؤيانيان حةشار د
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)ينء أٍي هنء الَّذنينن آمننموْا منء لٍكمب ع إ ينا قني ن لٍكمب م ان نرموْا فني سنبني   الّلهن اثرءقٍْلتم ع  :سةرةازيي
   .1...(إ لٍ  األٍجع   

: ئةوانةةةى خؤيةةان وا ةةة ،(عقةةا  املةةكةل ني)سةةلادانى دواكةةةو ووةكان  ةدةة  
ةكةات لةة   ة ئيسةالم داوا د ضةوني  ،ةدريَندةدزنةوة لة جيداد سلاى دةروونى د

دؤسكانى ئةو كةسة،  ةنانةت ىنةكةيىى كة ةةةتي  شةيَوةيةك كسةةى     خلم و
ةكةةات كةةة نلييةةى    ةةةواوى موسةةلَمانان د لةةة  تةةةروةك داوا ،لةتةةةلَ نةكةةةن 

)ونعنلٍا  الورالٍثناةن الَّاذنينن     :ةةيَة ةة ضاويَيى  ر سةيرى ةيةةن ةةلَيو د ،نةكةونةوة
داوا كرا لة موسةلَمانةكان   .2 ..(ضنءقٍتع عنلٍيعه  م األٍجع م بنمنء جنحمبنتعخملف مبوْا حنتر  إ ينا 

دانةة   (50)وةرترن لة دواكةةو ووةكان ئةةواني     دا دةن ( ةةووك)لة جةنطى 
ترياو خواى تةورة وةرليَ ا سةرئةجنام  ةوةةيان  ،رِؤى كسةيان لةتةلَ نةكردن

وة  ،ةو كا ة  ةندا ئةوةنةدة ةةوو  .. ةةلَيَ سلاى ئ. ةوةةكةيان كورئانى نارد ةؤ
و و كةسة  ئةيرت كةةس تةةكى ةةسةةر خةلم      ،ةدرا ةندا سلاى دواكةو ووةكان د

 ،ةترياكار نةةد وخلمةو كةسة   ،ةترياةجيا ى ةرا نة دةرا ل ،كارو  ريةيةوة نةةوو
دةةيةنن كةة ضةى     لة ثيَ  ضاو تةةموو اليةكةوةيةة   ،وةك ئيَسكا نةفامى نةةوو

و   ةنانةةت خةؤراك   ،لانةى و عةشةريةت و  ةريةى   ةكريَ ةة منةالَ و خةاو وخيَ  د
 خواردةمةنيىى ليَ ئةةرِيَ !!

ةكةات لةسةةركردة و فةرمانةدةى    .. ئيسةالم داوا د .ثاكيردنةوةى سةوثا  ة ه  
 ،لة  وخم و رِةتةةزة ثيسةةكان   ،تيَلةكانى كة تةسو ةة ثاكيردنةوةى سوثا

ان لةة ثيَنةاوى   ا دروسةة ةةيبَ و تةرتةةمووي   د ا سوثايةكى خاوةن ةرِوا ةة خو
.. خةؤ  .ديَننشيراية ئةو كا ة سةركةو ن ةةدةسةك ئا ،عةكيدةكةياندا ،ةنطيَن

 وة ،دةةات لةةة جةةؤراو جةةؤرى مرؤظةةة ةةةريو ةةةرِوا نةخؤشةةةكانئةتةةةر سةةوثا ثيَي
رِيَةك ةةةرِيَك وةك   ديةارة ةةرتةمةكةةى    ،ةكردتةريةكةيان لة ثار يَيدا ئيىى د

ونلٍوع كٍءنموا فنيكمب  مرء قٍءتنلمبوا إ لَّاء  )..  :ةفةرمويَكورئان د ،ةةيَةسةدةى ةيسكةم د
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كةواةوو مةةتيَلَن   ،ناكةن جةنطيَيى وا ،ئةوانة ئةتةر لة تةلَيىكاندا ةن 1.قٍلنياله(
   .لةناو سوثادا ريَننةوة

ضةةةو شةةويَنة ثيَويسةةكيةكانداو ةكةةات ةةناويسةةالم سةةوثاكةى داةةةةش دئ و ة    
 ،.. وا ةة تةةروا تةرِةمةةكى ناةيَةة    .(ةوةية يَ يَ)لةشةير( و  )ةييات ةة ضةةند  د

سةةيركة كورئةان    ،ةةيَ  ازة رين شيَوة ةةةكارةييَنَ ةةؤ ئةةو مةةةسةكة    ةةلَيو د
)ونإ يع رٍدنوعتن مننع أٍهعلنكٍ تمبنَوئم اْلممؤعمننننين منقٍءعنادن لنْلقنتناءل  ونالّلاهم     :ةكات ةةمةئاماىة د

م كةة   ةة ،ةكردى جةنطيان دان ةة شيَوةى تةرِةمةكعةرةةةك .2 (سنمنيع  عنلني  
.. كورئان .ئيسالم تا ة تؤرِةثانةوة شيَوةى رِيلكردنى داتيَنا ةؤ سةرةازةكان

)إ نر اللَّهن يمحن،  الَّذنينن يمقٍءتنلمبونن فني سنبنيلنهن صناّ ءه   :ةكات ةةم مةةةسكةيىةئاماىة د
خةةؤش دةويَ كةةة ةيَطومةةان خةةوا ئةوانةةةى  :وا ةةة .3كٍااأٍنرهم  بمنينااءن  مررعصمااوص (

وثيَةةةك و لةةةة يَطةةةةى ئةةةةودا ةةةةة شةةةيَوةيةكى رِيَي ةجةةةةنطيَن لةةةة ثيَنةةةاوى رِد
وة ئةوةنةةدة ةةةة تةةورجى و ضةةاالكى و  ،جةنطةكةيانةةدا ياسةةاو رِىيَميةةان تةيةةة

  .وةك ةينايةكى كاميى دارِيَذراو وان ،ةوةسوةةرامنةر دوىمن د (نظي  ة)
ت كة تةي  كةات سةرثيَضةى    ةكائيسالم سوثاكة تان دةدات و داواى ليَ د -ز 

رن ةةيَ دامةةزراو ةةن و خؤيةان دوور ةطة    وة د ،سةركردةو فةرماندةكان نةكات
ةةيَ ثةةنايان  ةةندا ةةة خةوا ةةيَ و      وة د ،ىياندنةةنة تؤى  يَيلةو شكانةى د

ْا )ينء أٍي هنء الَّذنينن آمننموْا إ ينا لٍقنياتم م الَّاذنينن كٍ ٍارمو    : ةندا ةةناوى ئةوةوة جيداد ةيةن
ونأٍطنيعموْا الّلهن ونجنسماولٍهم ونالٍ تننناءزنعموْا فٍتنْ شنالمبوْا ونتناذعهن،ن      * زنحع ءه فٍالٍ تمونلُّوهم م األٍدعبنءجن

ئةى ةرِاواداران تةركات تةيىةو   :وا ة .4ج حيمبكمب ع وناصعبنرموْا إ نر الّلهن منعن الصرءبنر ينن(
ةةةةلَيو  ،خةةوا زؤر ةيةةةن  دامةةةزراو ةةةن و يةةادى   (لةةة دوىمةةن )ةةةة كؤمةةةلَيَك  
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. وة .نةةةجيَ ةيةةةنفةةةرمانى خةةواو ثيَ ةمنةرةكةةةى جيَ  وة ،سةةةركةو وو ةةةن
 و تيَةلو  ةةرِووخيَن  (لة ئةجنامدا  ا)دووةةرةكى  خؤ ان دوور ةطرن لةناكؤكى و

  (كةةؤرِى )ةيَطومةةان خةةوا لةتةةةلَ    (ضةةونية ) ،ئارامكةةان ةيَةةة  ،ثيَل ةةان ةةةرِوا 
   .ئارامطرةكانة

ئةتةةر لةة دوىمةن     ،رِؤىى رِةش و ناتةةموار  سةييَنَ لةثاشةة  ةيانرتد ةروةتاتة   
)ينء أٍي هنء الَّذنينن آمننموْا إ ينا لٍقنيتم م الَّذنينن كٍ ٍرموْا زنحع اءه فٍاالٍ تمونلُّاوهم م     :تةلَنيَن و رِاةيةن

ممتنحنَيزاه إ لٍا  فنئناٍة فٍقٍادع بناء      ونمنن يمونلفه  ع ينوعمنئنٍذ دمبمرن م إ الَّ ممتنحنَرفءه لفقنتنءَل أٍوع *  األٍدعبنءجن
  .1 بنرينضنٍ، َمنن الّلهن ونمنْأونا م جنهننر م ونبنئعسن اْلمنصن م(

ة رسةةييَنَ لةةةوةى كةةة نديَنةةى و زانيةةارى دةرةةةارةى    ئيسةةالم سةةوثا د ةةة  ح  
ئةةوة  ةةندا لةة كةارى دوورِووةكةان       :ةلَةيَ ثيَيةان د  ،ةيا ةةوة  وآللةشيرةكة ةة 

ةكةةات كةةة تةرشةةكيَك رِوويةةدا خيَةةرا ةيطةيةننةةة     ن لةةيَ دوة داوايةةا ،ةكةةاتد
.. .ةدؤزنةةةوةضةةونية ئةةةوان ضارةسةةةرى ةةةؤ د ،فةرمانةةدةى تىةةكى سةةوثاكة

ةاسةةيَييان  ةكةةات لةةة موسةةلَمانةكان كةةة تةةةركات دةنةة  و    تةةةروةك داوا د
)لٍائنن لَّا ع    :ةة ةاشى رِونى ةيةنةوة ،ثيَطةيىة ثيَ  ئةوةى رِةفكارى ثيَ ةيةن

ننءفنقمبونن ونالَّذنينن فني قمبلمبوبنه   مررن   وناْلممرعجن مبونن فني اْلمندنيننةن لٍنمريعر يننركٍ بنه  ع ثم ر يننتنهن اْلمم
  .2لٍء يمجنءو جموننكٍ فنيهنء إ لَّء قٍلنياله(

ةكةةات لةةة فةرمانةةدةى تيَلةكةةان كةةة تةةةركات دوىمنةةان  ئيسةةالم داوا د ة      
ميةان   وة ،ةتةةلَ سةوثاى ئيسةالمدا   ةةسةو ل  (تدنةة )ثةةميان   مةيليان كرد ةؤ

تةةر نيىةانةى رِاسةكييان    ئة ،و ةةةخيَرايي ثةةميانيان لةتةةلَ ةنةسةو    ةدةنةوة
)ونإ ن جنننحماوْا لنلسراْل      :ةكةوت و نيازى خراث و خةلَة انةدنيان نةةةوو  ثيَوة دةرد

  .3 فٍءجعننحع لٍهنء ونتنونكَّ ع عنلٍ  الّلهن إ نرهم همون السرمنيعم اْلعنلني م(
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ئةتةر ئةو ةيَ ثةميانانة داواى ثةميان و ئاشكيان كردو مةيليان ةؤ كةرد   :وا ة 
 ،وةيةا تةةر ثيَىةةوايةك    ()ئةوة  ؤي  ئةةى ثيَ ةمنةةر    ،لة جيا ى جةن )

ةةرِاسةةكى خةةوا  ،نةةةجيَ ةيةةةو ثةةةميانيان لةتةةةلَ ةنةسةةكةازييةكةةةيان جيَداخو
  .و نيازيَك تةيةتةموو و ةو داخوازييةك ئةةيسيَ و ئاتايىى لةتةمو

ئةةم   :ةفةةرمويَ دةرةةارةى ئةةم ثةميانةة د    " ةفسريى كةشىةاف "خاوةنى   
مدانةةوةى داخوازييةكةةيان ةةؤ ثةةميان      ةةؤ وة  (هلةا  نحفةاج ) :كردارى فرمانة

ةوالَةة ةةة   : حكسةةى رِاسةة و ةةةتيَل ئةمةيةة كةة      :ةةسو و جةن  وةسةكاندن 
ةو ثةسةةةندى كةةرد و ئةتةةةر ئةة ،ةكةةريَو خةلي ةةةى ئةةةو سةةةردةمة د ثيَىةةةوا

خةؤ   ،وةسةكييَنَ ةي، ئةةوا د ن كةازانج ةةوو ةةؤ ئيسةالم    ةةاليةوة جةن  وةسكاند
ئةةةةوا  ،ئةتةةةةر ةةرىةوةنةةةدى ئيسةةةالم لةنةوةسةةةكاندنى جةنطةكةةةةدا ةةةةوو    

ةةا ضةةندةتا جةاري  تاواريةان ةةؤ ئاشةكى و ثةةميان لةَي ةةةرز           ،نايوةسكييَنَ
ح أن األمر موقاوف علا    و الصحي) :ئةمةي  دةكى ثةراويَلةكةية ى .ةنيَكةوة
ولايس حبات  أن    ،ماءم صاالل االساالم وأهلاه مان حارب او سال        فيه اإل  مءيرى

  .1 (بداأيقءتلوا أبدا أو جيءبوا اىل اهلدنة 
، ئةوة ئةتةر لة جةنطةكاندا ديل و يةخسيري ثةيدا ةوو :ديل و يةخسيري ا  ى  

 (فديةة )ةةراننةر ةؤي تةية ةيَ  ،ةدا ةةدةسة فةرماندةوةئيسالم كاروةاريان د
.. ئةمةةةةي  .وة يةةةاخود ةةراننةةةةريَييان لةةةيَ وةرتةةةرىَ ،يايان ةيةةةات ةةةةةرة

ف يا لقيات  الاذين ك اروا فضارب     ) :ةةتويَرةى ةةرىةوةندى ئةوكا ةى ئيسالمة
  .2( الرقءب حت  إيا اثخنتموه  فشدوا الوثءق ف مء منء بعد وامء فدا 

ككةا    (ئةتلى)ئةو  ،نافرؤشيَ شةرِ ةةكةس وةك ضةندجار و راوة ة  ئيسالم ا  
و ةة ثةرسة و ئاتر ثةرسكانةى دانيىكوون ةؤ خؤيان و دةسة ناتيَنيَكة ةةر 

ئةوانة دةسكيان ةةؤ نةاةريَ و جةةنطيان لةتةةلَ      ،رِيَطةى ةانطةوازةكةى ئيسالم
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م ئةوانةةى   ةةة  ،لَمان ةوونيىةيان لةيَ نةاكريَ   ونةاكريَ و ةةةزؤري  داواى موسة   
ئةوانةةة  ،ةوةسةةوو ةيَكةةةوة و ةةرتةلَسةةكى د آليسةةالم ةةة نةةاتيَلَن ةانطةكةةةى ئ 
تةةركات  " :ةفةةرمويَ جةا كورئةانى ثةريؤز ةةةوان د     ،ةكةريَ جةنطيان لةتةةلَ د 

و مؤلَةة يان  رنةوةطةة  وندى دايان (لةجةنطدا)كافرانة ةوونةوة  وةةرِووى ئةوورِ
 ،  ةا زؤريَيةى زؤرينةةيان لةيَ    مةدةن و مةيان تيَلَنةوة ةةة ديةل و يةخسةيرييي   

و ئةوكا ةة ثة ةكةةيان  ونةد ةيةنةةوة     جةا  ،ةكةنت ثةيدا د ةكوىن و دةسةد
دواى  ةةواو   (لَمانةكانوئةةى موسة  )ئينجا ئيَةوةي    ،(ئيرت مةيان كوىن :وا ة)

يان  ى ةةةرة ييةا ةةة خةؤرِا    :يةكيَ لةم دوو ةارة ان ةؤ تةيةة  ،ةوونى جةنطةكة
يةا خةود    ،ثةارةو ثةول   يةا ةةة   ،و ةةراننةريان ليَ وةرمةترن (فيدية)وة  ،ةيةن

  .ديل ةةديل
ثيَىةوا ضةوار شةكى ةةؤ تةيةة لةتةةلَ ديلةةكانا        ،ةلَيَنكان د (شافيعيية)زانا   

  :ةةذيَريَيا ر ةوو ةؤ ئيسالم ئةوةيان تةلَدوة تةر كاميَييان كازاجنى ز ،ةييات
دوو ديلى كوشة  ()ضونية ثيَ ةمنةر ) ،ةييوىيَ ئةتةر موسلَمان نةةوو ا ة   

 .(ةكانى ةةدرلة ديل
ئةةةةووعيلة ى  ()ضةةونية ثيَ ةمنةةةر   ،يان ةيةةات ى ةةةةرةيةةةةخؤرِا   ة    

 .كرد  جةمةحى و ئومامةى ةةرة
 .ضونية تةر ثياويَيى ةةردا ةة دوو ثياو ،و ةريكيان ليَ وةرتريَفيدية ة ج  
 ةيان كات ةة ةةندة.  ة د  
  .1 نييةةةاليانةوة دروسة كوشكنى ديل تةنديَ لة زاناكانى  ر   
.. .دادتةرانةيةة  (ديةل و يةخسةيريدا  )ئيسةالمى ثةريؤز مامةلَةةى لةتةةلَ      ة  ك  

 ،كةسةةيان لةةة كةةورِةي  ديةةل كةةرد  (70)دا (ةةةةدر)ئةوة ةةة موسةةلَمانةكان لةةة 
 :فةةةةرمووى ()ثيَ ةمنةةةةري   نةةةدا و يةةةان داةةشةةةيران ةةسةةةةر تاوة(68)
  .وا ة ضاك ةن ةؤ ديلةكان 2((استوصوا بءألسءجى خ ا))
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 ،ئةوةيىى تةىار ةةوو  ،ئينجا ئةوةى دةولَةمةند ةوو ةةسامان خؤى رِزتار كرد  
ى ( ةةكليف )ئةوانةيىيان خويَندةوار ةةوون   ،كردن ةةخؤرِايي  ةةشيَييانى ةةرة

دواية    .(سةني و خويَندنةةوة  ونو)الَى موسةلَمانةكان  دليَ كردن ةؤ فيَركردنى منة 
  .ى كردن ةةرة

كةورِى   ضا ى نةة )انى دا ةة كوشكنى دوو كةسةيان  فةرم ()م ثيَ ةمنةر  ةة  
و ئةازارى  ةضةونية ئةمانةة ئةشةيةجن    ،(ياال موعةة  عوكنةى كورِى ئةةةو )و (حءجث

.. كةةواةوو ئيَسةكا كوشةكنةكةيان لةةةةر     .ضةوساوةكانيان زؤر داةووكةا ى خةؤى  
يَ لةةة  انةةة وةك تةنةةد ،ديلةةن كةةة ىنةةةك لةةةةةر ئةةةوة ،زؤرى  اوانةةة كؤنةكةيانةةة

 لَيَن!ةليَدةرةكان د
نةةك   (جمرمى حةر  ) اواننارى جةن   :ةلَيَنئةمانة ةةثيَى ياسى  ازة ثيَيان د  

 .ديل
ةةةلَيو ثلةيىةى    ،ةتةريَ رِيَلى ليَ د ،ةةلَيَ ئيسالم  لةتةلَ ديلدا رِةفكارى ئاواية  

ةةةؤ ئةمةيىةةيان كورئةةان  ،(رتةةائن)ئينجةةا ماوة ةةةوة ةارمكةةة  ،.ةكا ةةةوةةةةةرز د
الَّذنينن آمننموْا الٍ تنخمونموْا الّلهن ونالررسمولن ونتنخمونماوْا أٍمنءنناءتنكمب ع ونأٍناتم ع     )ينء أٍي هنء :ةفةرمويَد

شةيراية ةارمكةةي  ئةمانةةت و    ائ ،تلييارى لة سوثاردة ان مةكةن. 1 .تنععلٍممونن(
  .2 (...رِيَل ةيريَكةواةوو ناةيَ ةيَ ،سثاردةية

ئينجةةا  ،رينةةدار ةةةووندا ة(ةةةةدر) تةنةةديَ لةةة ديلةةةكانى :ةرينةةدارو كةةوىراو ة   ل  
نةةك تةةر لةة     ،ان ةة ضارةسةرو  يمار كردنيان ةيَ جيةاوازى كموسلَمانةكان تةس

  .ةةلَيو لة تةموو جةنطةكانياندا تةرواةوون ،دا(ةةدر)
.. موسةةلَمانةكان تةسةةكان ةةةة شةةاردةنةوةى .سةةةةارةت ةةةة كةةوىراوى دوىمةةن  

. .كانى خؤيانيةان شةاردةوة  ةةة (شةةتيد )تةةروةك ضةؤن    ،كوىراوةكانى ةةدريان
موسةلَمانةكان ئةاوا    ،.لةة ئيسةالمدا ِرَيةلى ئةادةميلاد تةيةة تةرضةى ةنَيةة        :وا ة

يةان  (ئوحةود )م خوانةناسةكان تةويَ و لةو ى شةةتيدةكانى     ةة ،رِةفكاريان كرد
  .3! ةرِى.
 .و خؤ ئامادةكردن بؤ جةنطجبةخانةئينجا با بِرؤينةوة سةر باسى ضةك و   
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 (اعداد العدة) وةنانى شتومةكى سةربازييثيَكة يةكةم:
)ونأٍعناد وْا لٍهما  مراء اسعاتناٍععتم  َمان قمباورٍة        :ةفةرمويَت د خواى تةورة و ةةدةسة  

ونمنن َجبنء ن اْلخنيع   تمرعهنبمونن بنهن عندعور الّلهن ونعنادموركمب ع ونآخنار ينن منان دموننه ا ع الٍ تنععلٍمماوننهم م      
ت  ئةم ئاية ة كورئانييةة داواى ئامةادةكردنى تيَةلو دةسةة    .. .1 .(هم عالّلهم ينععلٍمم

موسلَمانةكان خبةلَةة يَن و  ةيانةويَ ةؤ ئةوانةى خاوةن ثةميان نني و د ةكاتد
.. ديةارة ئةمةة تةرضةى ىيةرى     .س داوة ةؤ ةرِوادارةكان كات خؤيان مةتةموو

كورئان داواى  ضونية ،ةةيطريَكةود (ىلة ئاميَرى  ري ئةنداز)ئادةمى ةؤى ةرِوا 
فةةةرمووى:  ()وة كةةا ى خؤيىةةى ثيَ ةمنةةةر   ،ةكةةاتئامةةادةكردنى تيَةةل د 
 " ةري "كةواةوو ئةتةر لةةو سةةردةمةدا    ، ري ئةندازيية :مةةةسة ةة ئةو تيَلة

 كا ة  ؤث ة ةةتةموو جؤرةكانيةوة ة   ةؤ ئيَس وةك ة  تةر ،ةيطريَكةوةةاو ةووةيَ د
   .ريَكةوةةت.. د.ى ئة ؤمو مووشةك و ةومن

: ئةةةوةى تةةؤى وا ةةة (ونمناان َجبنااء ن اْلخنيعاا  ) :ةفةةةرمويَديسةةانةوة ئاية ةكةةة د  
لةو سةردةمةدا  (... و ئةسث ونيحوشرتو ماي) :وةك ،ةيَثةيوةندى جةنطةكة

 ،ضونية ئةوكا ةة دوىمنةى موسةلَمانةكان تةةر ئةوانةةيان ةةوو       ،ئامادةى ةيةن
ئةةو شةكانةية كةة ةةئاسةانى      ( ن اْلخنيعا   ونمنان َجبناء  )ديارة مةةةسة لةم رِسكةية 

كةةواةوو ةةؤ    ،كةلوثةل و خواردن و خؤراك ةطةيةنيَكة ناو جةرتةةى جةنطةةوة  
ةتا ةة  ثيَيةان د  ةةةيَ و ةو جؤرة شكانةن كةة مةرؤظ سةواريان د   ئةمرِؤ تةرضى ئ

 ورى ئؤ ؤمؤةيةةل تةيةةةوا ةةة ضةةةند جةةؤ ،.ةكةةةونتةةةر تةةةموويان ةةرد ،ئةةةويَ
ةشةكى و  تةروةك ك ،ةةيَ تةمووى ئامادة ةيريَية دثةيوةندى ةةجةنطةوة تة
خؤ  ،ةتريَكةوة... تةموويان د.و  انك و زريَ ثؤش وىيَر دةرياييةكان و فرؤكة

يةة  ةةيَ تةرضةى تيَةلى دةرياي  ، ئةوة دىمان  ووش ةوويئةتةر جةنطى دةرياي
   .ئامادة ةيريَ
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ئامةةادةكردنى تيَةةل  مانةةداران ةةةةةدا ةةةة ئيفرمةةان د (...ونأٍعنااد وْا)ئةةةم ئاية ةةة   
تةرضةى وزةى    "كؤمةةلَ "كةواةوو ثيَويسكة لةسةر  ةواوى  ،تويَرةى  واننيةة

  . يَداية ةيةا ة رِيَ ةؤ وةدةسة تيَنانى ئةو ئاميَرة سةرةازيانة
خةوا   :ئةةوي  ئةمةيةة كةة    ،ثيَويسكة شكيَيى  ر لةم ئاية ةدا سةةرنج ةةدريَ    
افرةكان ةرتسن و ةةو تؤيةوة شةرم ةكات  ا كية داواى ئامادةكردنى تيَل دةؤ

ةةةيَ ئيَمةة لةةوان    ، ئةمةي  كةا يَ د ةييان تريَ و تيَرش نةتيَننة سةر ئيسالم
ةةةيَ موسةلَمانان تةةولَ ةةدةن     . كةةواةوو د . ى سةرةازميان زيا ر ةيَةة  دةسة

 تةةر  (دار ادةر  )دةسةة ةديَةنن ةةؤ ئةةوةى      تةورة رين تيَةل لةة جيدانةدا وة   
ةتةوجنيَ  دةى ئةمةةي  كةا يَ د   ،ى جياوازييدا ةرتسةيَة لةتةلَ جؤر ،تةمووى

ضةونية ئةتةةر    ،و لةو ةييةرِن  نةك لةم ،موسلَمانان خؤيان ضةك دروسة ةيةن
دةسةة  ةر    تي  كات نةاتوجنيَ ئيَمةة لةةوان ةا    ،وةرى ةطرن (زةيدو عةمر)لة 
 .ةني
 ةةن لةة   دةسةة  ةر   ةةةيَ موسةلَمانان ةا  ةثيَى ئةةم رِاظةةمان ةةؤ ئاية ةكةة د    ة  

  :نةدا دوىمنانيان لةم خا
و تةةةمووجؤرة تيَةةلى سةةةرةازيي و ضةةةك و جنةخانةةو تةةؤى تواسةةكنةوة  ةة 1  

  .(ئامسانيي و، وشيانيي ،دةريايي و)ثيَويسكيةكانى سةرةازيي 
ةةنةة تةؤى ثيَىةيةو ن و ةةاَال     خؤمةان ئةةم كارتانةةمان ةةيبَ كةة د      ةةيَد ة2  

   .دةسة ةوومنان
 .ةوة ةؤ ةةدةسة تيَنانيانلى كؤمةلَة خبريَكة كارتيَلو ثيَةةيَ تةرضى د ة3  
وةك ئةةوة كةة ثةيةدا     ،ةكةةون  ةكةدا تةةليَ مانةاى  ةري  ةةرضةاو د    لة ئاية  

ضةونية كةة دوىمةن  ةؤى ةةة       ، دا لة و "ئاشكية"لةةةر خا رى  "تيَل"كردنى 
 ،ديارة مةةةسة لةةم ئاشةكيةش   .ةرِوا، تيَرشة ةؤ دييَنَ و تيَمنى دالواز ةينى

  .دانة ةة  يَيرِايي سةراسةرى جيئاشك
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 دروستكردنى ثياو دووةم:
 ،ض نائةةةاميَريي ،ض ئةةةاميَريي ،نوونى سةةةةرةازييةمانةةةةةلَيَ ئةةةةم ةااَلدةسةةةك   

 ،تةيةة  "مةدر  "يَيةى كارامةةى مةشةق ثيَيةراو     "ثيةاو "ثيَويسكى ةةة كؤمةلَةة   
ة ثسةثؤرِ ةةن ةة    ،ثسةثؤرِ ةةن ةةمةشةق دادانةةوة     ،يَيى ليَدةا وو "ثياو"كؤمةلَة 

 اينة ةنةدةن لةة    ،يةةوة ثسةثؤرِ ةةن ةةة كاروةةارى دةرياي     ،ليَةؤرِينى فرؤكةوة
شةةةةكى دواوة ةةةةةؤ  وتةلَسةةةةورِاندنى جةنطةكانةةةةداو رِيَيةةةةوثيَييردنى ئازوكةةةةة

يردنةوةيةةةكى سةةةرةازيي و ئةةةو ثياوانةةة خةةاوةنى ضةةةند  اكي  ،سةةةرةازةكان
ةولَيَيى زؤر زؤر ثيَويسكمان ةة ت ،ديَةثيَيديارة  ا ئةمانةمان ةؤ  ،سوثايي ةن

ةيلَيَني ناتوجنيَ  ا كؤمةلَ و تةةل  كة ئيَمة د وة ئةمة ، دا تةية لةتةلَ دةسة
.. ةؤيةة كورئةانى ثةريؤز    .ى جةةن  ةةيبَ  يتةمووى ةيبَ ةة جةةنطاوةر و ئامةادة  

ةى ئامةادةيى وةرتةرن و خؤيةان    ةكةات لةة  ةةواوى ةةرِاواداران ةةؤ ئةةو      ةان  د
وة داواى لةيَ   ،ا ةةن ةةرامنةةر ةةة دوىمنيةان    نةةن و تةةمووكات لةة ثةاريَلد   رِيَي
ئةتةر  ،ت و ناوضةكة ثةالمارى جةنطةكة ةدةن ةكات كة ةةثيَى ثيَويسكى ود
ى (نةةةفريى عةةام )وةيةةا كا ةكةةة   ،يةةا كةةةمرت ثيَويسةةة ةةةوو    (سةرانسةةةرى)

)ينء أٍي هنء الَّذنينن  :ةةيَ ئامادة ةن ةيَ سةرثيَضى و خؤ دزينةوة، ئةوة دةترتتةلَد
ئةةى ةرِوادارةكةان    :وا ةة  1.وْا خمذموْا حنذعجنكمب ع فٍاءن نرموْا ثمبناءٍت أٍو  ان نارموْا جنمنيعاءه(    آمننم

وة تةةةموو كةةات ئامةةادةيي وةرتةةرن ةؤيةةان   ،وةرتةةرن لةةة دوىمنانكةةان ثةةاريَل 
 (؟ةكةةريَ، ئيَةةوةي  دواى ئةةةوة ضةةيكان ثةةيَ دنةةةوةك فورسةةةت ةيَةةنن ليَكةةان)

 يةا تةةر ةةة  يَيةرِا     وة (...ووةك سرية سةرية )كةواةوو ةرِؤن ةة كؤمةلَ كؤمةلَ 
لانن فةرماندةكة ان فةرمانى ضؤنةو سياسة ى ناوضة ضى ة :وا ة ،.تةموو ان

  .ةتريَ ئاوا ةيةنتةلَد
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دةن  وا ة ةةيةكدةسة و يةكة  .1.(ونقٍءتنلمبوْا اْلممشعر كننين كٍآفَّةه كٍمنء يمقٍءتنلمبوننكمب ع كٍآفَّةه) 
ةجةةنطيَن  تةروةك ئةوان لةتةلَكاندا د ،ياردةرةكاندا،ةنطيَن لةتةلَ تاوةلَ ةرِ

   .ةةيةك دةن 
ةةة   ةالَ  دثياوو ئافرةت و منة  ية ة ثيَويسكة لةسةر موسلَمانان ة ةةثيَى ئةم ئا  

.. ةؤية ئيسالمى ثريؤز داوا دةكةات  . يَيرِا ئامادة ةن ةؤ جةن  لةتةلَ دوىمندا
ى و ي ةري ئةنةداز  )منان فيَةرى  الَةةكا دةنيَ كةة من و ةة سووننة يَيى تةورةى داد

ئينجةةا ةةةؤ   ،الَد..  ئةمةةة سةةةةارةت ةةةة منةة  .ةيةةةين 2 (مةلةةةوانى و سةةواريي 
يَنرايةة سةةرخاكى ئيسةالم    تةركات تيَةرش ت  :ةفةرمويَئافرة اني  ئيسالم د

 ةنانةت ةا ميَردةكةيىى نارِةزا  ،ةةيَ لةسةريان كة ةرِؤن ةؤ جةن ثيَويسة د
ضةك نةزانيَ و شيَوةى جةن  شةارةزا نةةكراةيَ   دةى ةاشة ئةتةر تي  لة  ،ةيَ

ةكات يسالم ةؤية داواى ةةشداريان ليَ دضؤن ةرِوا ةؤ جةن ..؟! ئاشيرايىة ئ
و  (موجاتيةد )ةةةيَ تةةموويان   ، كةةواةوو موسةلَمانان د  .كة ئةوان فيَر كةرا ةةن  

كيان  يةةةا ةيَةةةة ةةةةؤ ثيَويسةةةكة تةةةةموو جةةةؤرة ثسةةةثؤرِية ،جةةةةنطاوةر ةةةةن و
   .ؤى جةنطييتةمووجؤرةكانى ت

 ،، فا ن أباءك  كاءن جامياء    اجماوا باين إ ءعيا    )) :ةفةرمويَد ()ثيَ ةمنةر   
ضةونية ةاوككةان    ،ئةى رِؤلَةكانى ئيسماعيل  ري ئةندازى ةيةةن  :وا ة 3.((اجموا

مان أن   يلا أحا، إ واجموا واجكبوا وان ترموا )) :ةفةرمويَوة د ، ري ئةنداز ةووة
م  ةري  ةكاندنةكةةم ثةيَ     ةةة  ،يي فيَةر ةةن   ةري  ةكانةدن و سةوار    .4((..تركبوا

   .خؤشرتة لة فيَرةوونى سواريي

                                                           
 .36التوبة:  (1
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ئةوكةسةى فيَةرى   .1 ((من تعل  الرمي ث  تركه فقد عصءني)) :ةفةرمويَوة د  
ئةوة ئةو كةسةة لةة ئيَمةة     ،ةةا ةوة ري  ةكاندن دةةيَ و ئينجا لةةريى خؤى د

  .نيية
  :لةم دةكانةى سةرةوةدا وةرمان ترت كة  
  .ثيَويسكة تةموو جةنطاوةر ةن ةالَ دثياو وئافرةت و من ة موسلَمانةكان ة1 
  .ةةيَ لة تةموو ةواريَيى سةرةازييدا ثسثؤرِيان  يا ةيَةد ة2 
تي  كات دروسة نيية ضاو لة تؤيةكانى سةركةو ن ةنووكيَنن  ا الوازو ةيَ  ة3 

 !.وةك ئةمرِؤ ،ةني و تي  كةسي  شةرممان ليَ نةكاتت  دةسة
 

 رِيَطةى بةكارهيَنانى ئةم هيَزة سيَهةم:
كةةةواةوو  ،خةةوا "وشةةةى"ةنةةريَ ةةةؤ ثاراسةةكنى و ةةان ئةةةم تيَةةلة ثيَيةةةوة د  

 ،كةة ئةةوخؤى رِازيةي لةسةةر ةةيَ      ،ا نةةةيَ ددروسة نيية ةةكارتيَنانى لة شكيَي
  :ين وةكويرددا ةةكارى ةييَنَ ئةو ةؤى دياريييةةلةو رِيَط :وا ة
)ونإ ن  :ةدةن لةةة نيَةةوان موسةةلَماناندا دجةنطانةةة رِوو ئةةةو ةةةؤ كوىانةةةوةى ةأةة  

طٍءئن ٍتنءن  مننن اْلممؤعمننننين اْقتنتنلمبوا فٍأٍصعلنحموا بنيعننهممنء فٍ  ن بنرينتع إ حعادناهممنء عنلٍا  اْلاأمبخعرنى    
بنيعننهممناء بنءْلعنادعل     فٍقٍءتنلمبوا الَّتني تنبعريني حنتر  تن ني ن إ لٍ  أٍمعر  اللَّهن فٍ  ن فٍء تع فٍأٍصعالنحموا 

 ةى   نيَةوان دوو و  تةةركات لةة   ةةةلَيَ  ...2 ونأٍْقسنامبوا إ نر اللَّاهن يمحنا،  اْلممْقسنااننين(   
جةةن  ثةيةدا ةةوو، ئةةوة      و، ئةاىاوة يةا دوو  ةريةدا   ،ئيسالمييدا يا دوو شةاردا 

، ئةةتينا  ئةتةةر رِيَةك كةةو ن ةاشةة     ،ةكةويَكةة نيَوانيانةةوة  سوثاى ئيسةالمى د 
   .ثةرسكيييان دةدريَ  ا ديَنة سةر رِيَطةى خواليَ
 و"ثيَىةةوا "ةدةن لة تيَلَى ةؤ رِاسكيردنةوةى ئةوانةى ياخى دةةن و الد   ة   

ةرِؤنة دةرةوة ةة يَيى رِاسة د"ئيمام"ئةو كةسانة لة فرمانى  :وا ة ،.خةلي ة
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ان كسة ثةارت و كؤمةةلَيَك تة   يا تةةر  ، يَك وةيا و ،شاريَك كةواةوو تةر ،ناتةد
يا دانى نةنا ةة رِىيَةم و ياسةاى    وة ،دىى ثيَىةوايةكى رِاسكةكينةى موسلَمانان

 ئةوة ثيَويسكة لةسةر ثيَىةواو موسلَمانان ئةوانة ةطيَرِنةوة ةةؤ تةةد و   ، دا و
   .رِاسكيي

ةةنةةةوة لةةة ئةةايينى د (مر ةةد)طةز ةةةؤ ةةتةةذا ضةةوونى ئةةةو كةسةةانة ثاشةة ة   ج  
و تيَليَييان ثيَيةوة طةز ةوونةوةك لة ئيسالم ثاشئةتةر كؤمةلَيَ :ةوا  ،ئيسالم

   .ةةيَ جةنطيان لةتةلَ ةيريَ، ئةوة دناو ةةشيَك لة خاكى ئيسالميان داتريكرد
ةةنةة تةؤى   ى ئةوانةى رِيَطةة ةةة موسةلَمانان دةتةرن و د    ةؤ سةركو يردن د ة   

مناء  )إ نر :ةفةةرمويَ ئةوانة خوا دةرةارةيةان د  ،ت  يَيضوونى ئةمن و ئاسايىى و
جنازنا  الَّاذنينن يمحنااءج بمونن الّلاهن ونجنسماولٍهم ونينسعااعنوعنن فناي األٍجع   فٍسناءداه أٍن يمقٍترلمبااوْا أٍوع       

  .1 (يمصنلَّبموْا أٍوع تمقٍاَّعن أٍيعدنيه  ع ونأٍجعجملمبهم  َمنع خنالٍف أٍوع يمن ٍوعْا مننن األٍجع   ينلنكٍ
.. .ةكةةن لةة ئيسةالم   د (احنةراف )و  ةدةنةؤ جةنطانةدن دىى ئةوانةة الد   ة  ه  

ى خسةكة  "ةةان  " يَةك   كةات و  دةسكةى زاناكان دانيان ناوة ةةوةدا كة تةةر 
"ى خة ةنةة "وة تةروةتا ئةتةةر رِيَسةاى    ،ةكريَ، جةنطيان لةتةلَ دطويَثىك
نطا لةتةةلَ ئةوانةةدا   جةة  ةوةةكر )خوا ليَى رِازى ةيَةة( ئيمامى ئة .!.ديَناواز ليَ

كةةةواةوو تةةةر شةةاريَك لةةة ئيسةةالم نىةةينةكان سةةنووريَيى   ،ةدازةكا يةةان نةةةد
ئةوة ثيَويسكى سةرشةانى   ،ةوويةوةوآلوةيا خراثةركارى  يا ة ،خوايان شياند
ةتةرِيَنةةوة ةةؤ الى فرمةانى    مانانة جةنطيان لةتةةلَ ةيةةن  ةا د   ثيَىةواو موسلَ
  .ةكةنةوةنةجيَ دينييةكان جيَيية ئاخواو ثيَويسكي

لَمان و.. وا ةةة تةةةركات موسةة .ثةةةميان شةةييَنةكاندا  ةةةؤ جةةةن  لةتةةةلَ  -و  
ثةميانيان ةةسةة لةتةةَل كؤمةةَليَك لةة ئةةتلى كيكةا  و ئةةوان ثةميانةكةةيان         

ة ىيَر ثةميانةكةيان و دةسةة  ة جةنطيان لةتةلَ ةيريَ  اديَنةوثيَويسك ،شياند
  .لة ثةميانىييَنى تةلَدةترن

اليةكةوة تيَةرش تيَنرايةة سةةر    لةتةر :(احلرب الدفءعية)جةنطى ةةرتريي  ة  ز  
تةسةو   ،ئةوة ثيَويسكة لةسةةر  ةةواوى موسةلَمانان    ،ةسكيَك لةخاكى ئيسالم
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نلييةة  ..ئةتةةر ئةوشةارةى   .ةةجةن  ةةئةندازةى رِةت كردنةوةى ئةو تيَرشة
 ..ةةيَ شاريَيى نلييرت ليَيةوة ةرِوا ةوَ يارمة ى. دكرادةنة، ةةرتةلَسكى ةؤ ىليَ
جةةا ئةتةةةر تيَرشةةةكة زوَر تةةةورة ةةةوو ئةةةوة  ةةةةواوى       .. ئين.تةةةروةتا  وة

 :.. ةةؤ منوونةة  .ةةةن ، ئةتينا تةموويان توناتنار دموسلَمانان تةولَى ةؤ ةدةن
يةةان لةاليةةةن   ،ةوةةةة"رِووس"ئيَسةةكا تةنةةديَ لةةة خةةاكى ئيسةةالم لةاليةةةن      

شةانى ئةةو شةارانةية كةة     ردةى ئةمة ثيَويسكى سة ،كراوة داتري ،جوولةكةوة
ئةةوان  ةةة  جةا ئةتةةر ةة ةةندا     ،كردنىةوة تةةولَ ةةدةن ةةؤ رِزتةار    ثيَيان نليين
)ونقٍاءتنلمبوْا فناي سنابني   الّلاهن الَّاذنينن       :ةةيَ موسةلَمانان ةةشةدارى ةيةةن   د ،ةكرانةد

 1...(يمقٍءتنلمبوننكمب ع
)ينء أٍي هنء الَّذنينن آمننماوْا   :خوا ئةفةرمووىَ :(احلرب اجلهءدية)ة جةنطى جيدادى   ج 

ئةةى ةةرِواداران    :وا ةة  2..(.الَّذنينن ينلمبوننكمب  َمنن اْلكمب َّءج  ونْلينجنادموْا فنايكمب ع رنْلظٍاةه    قٍءتنلمبوْا
يكةةانن و شةةارةكانيان نووسةةاوة ةةةة ي،ةةةنطيَن لةتةةةلَ ئةةةو خوانةناسةةانةدا نل

 ا شةرمكان ليَ ةةكةن  ،وة ةا  وندو  يذيكان  يَدا ةةدى ةيةن ،شارةكانكانةوة
  .ى تةد و راسكييو ةطةرِيَنةوة ةؤ ال

ةةةؤ ئةوةيةةة ةةةة ئاسةةانى    ،ىةةةيجةةةن  لةةة ئيسةةالمدا ةةةؤ تيَمنةةى و ئاساي     
نةةك   ،كردنةوةيةة وآل ةندا ةؤ ئةازادى ة  :وا ة ،ةيريَكةوةوآلةانطةوازةكةى خوا ة

لةوكا ةدا  ،نلييةكان لة موسلَمانةكان ،ةؤ ئةوة ةة زؤر ةرِوا ةييَنَ ةة مرؤظةكان
ني  زؤر جار نيازو نيية يان ئةوا ،ةوو (عةرة  رِؤم و فارس و تةنديَ  ريةى)

.. ئينجةا خةوا فةةرمووى ثةيَ  ئةةوةى دوور      .ةوو لةتةلَ موسلَمانةكاندا خراث
  .ةيةونةوة دوىمنى ىيَر ةالَكان ىير ةيةن و  ةميَ خواريان ةيةن

ضةةكةمةنى   ان ليَيردن ثيَويسكيان ةة تيَلوئاشيراية ئةمانةى سةرةوة ةامس  
ت ثةيةدا   و دةسةة  (تةينةت)ةويَ  ا ديارة ئةمانةيىمان ةؤية د ،و ثياو تةية

ةيَ ئةةوةى  رسةى لةة     ،ةيريَ ةؤ ثيادةكردنى فةرمانةكانى خواو سنوورةكانى
  .كةسيَك ةيبَ  تي
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 ثةروةردةيةكى تايبةتيي :ضوارةم
ىيَمة دةسةكيردةكان...  ةيَطومان جةنطة ئيسالميةكان جياوازن لة ئاماجنى رِ  

 ،دةمارترييي و ،ى وينيىكمان ،ةنطيَن لة ثيَناوى نة ةواية ى وةجخةلَيى  ر د
تةر ةةرىةوةندييةةكى  ةرى نةاو     ،دارايي و ،ونةىاد ،رِةن  و ،ثةرسكى ورِةتةز
م موسلَمان ناةيَ لة ثيَناوى تي  شكيَيدا ،ةنطيَ  ةةندا لةةةةر    ةة طة.!كؤمةلَ

ةكؤشيَ لة ثيَناوى د: كا يَ  يَ وا ة ،وشةى خوا نةةيَةةةرزكردنةوةى خا رى 
ةكةيدا ةة (حيومةةت )يا تةر لةةةر ئةوةية ئةتةر جةنطا لة ثيَناوى  ،(كةرامةت)

  .تةمان نيازى تةية تةر
ةةةةيَ ةةةة دةورى ئةةةم ئاية ةةةدا    ةواةوو تةةةموو جةةةنطيَيى ئيسةةالميي د  كةة  

حتا  التكاون فتناة ويكاون الادين      . و ناةيَ لة سنوورى دةرضيَ ).كةوةةسوورِيَ
من قءتا  لتكاون كلماة اهلل    )) :ئةفةرمويَ ()ةؤية ثيَ ةمنةري   .( ...كله هلل

ةةرتةةمى ئةمةةى سةةرةوة ئةمةة ةةوو       .1(( عزوج  هي العليء فهو يف سبي  اهلل
تةةموو  ةةةيَ  كةة د  ةمانى جةةنطاوةر   لَئةو ثةروةردةيةى دةكريَ ةةؤ موسة   :كة

و وازيةةكى  اينةة ى و ئاماجنيىةى جيةا    ثةروةردة ةةيَ ة   رموسلَمانيَك جةةنطاوة 
 جياوازيان زؤرة، ،دارو ةيَ ةرِواةؤية سةرئةجنامي  جةنطاوةرى ةرِوا ، اينة ية

جةنطةكةى لةةةر خةا رى نيىةكمان و    ةنة ميَىييةوة كةةخيسوثاى كافر وا د
ةة ةةما  و ثةارةو ثةوول جةةنطى ثةيَ      .. زؤر جةار  .كةية ى ةةرز ةوونةوةى ئا

   ....!!.ةكريَددا  ؤمار ةكانة"شةتيد"وةيا ناوى لةناو  ،ةكةند
ةةةةيَ ةؤيةةة د ،لةةناغةةةدا لةتةةةلَ كةةافردا جيةةاوازة  كةةةواةوو موسةةلَمان تةةةر   

ئةمانةةي  ضةةند خةالَيَين ةةؤ      ،.ثةروةردةكةيىى جياواز ةيَ و  اينةة ى ةيَةة  
 :ثةروةردةى جةنطاوةرى موسلَمان

وة تةي    ،رِايةلَى و ثيادةكردنى فةرمانى خةوا ةةيَ  ة ثةروةردةى لةسةر توي1َ  
ونينقمباولم  ) :ة نةخىةى خةوا نةاةَي الةةدات و ثيَويسةكة تةي  كةات نةةتؤرَِي       كات ل
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وة ئةةم تويَرِايةلَييةة ثيَويسةكة لةة نديَنةى و       .1 ..(الَّذنينن آمننموا لٍوعلٍء نمَزلٍتع سماوجنة  
يعارن الَّاذن    )ونينقمبولمبونن طٍءعنة  فٍ  ينا بنرنزموْا مننع عنندنكٍ بنيرتن طٍآئن ٍاة  َمانعهم ع رٍ   :ئاشيرادا ةيَ

 (تنقمبولم ونالّلهم ينْكتم،م منء يمبنَيتمونن فٍأٍععر  ع عننعهم ع ونتنونكَّ ع عنلٍ  الّلهن ونكٍ ٍ  بنءلّلاهن ونكناياله  
كةضةى   ،ةلَةيَن مليةضةني   ةا لةةالى  ةؤدان د    ،وا ة تةنديَييان خوويان وايةة  .2

و كؤدةةنةوةو و ةةشة ةكةنتيَىة  ةتنريو رِاويَذيَيى  ر د كةالى  ؤيان ةةجيَ
لة كا يَيةدا خةوا تةةمووى دةلَةَي ةةة  ةؤو ئاتةادارت         (ةنيَنةوة)ضةندان  ةلَة د

و ويَلَيةان ةيةةو  ةؤي  ثىةة ةنةسةكة      كةةواةو  (ليَيان مة رسةة  :وا ة) ،ةكاتد
ئةم ثةروةردةيةة   ،. ةندا خواي  ةةسة ةؤ ثىة ثيَوة ةةسو ،خواى خؤتةة

 :كا يَيدا تويَ رِايةلَيية لةتةموو
، واملنشااال   الساامع والاءعااة يف العساار واليساار علاا يعنااء جسااول اهلل بء))  

كةةة  ()ن و ةةيعةةة ان ةةةة ثيَ ةمنةةةر دا  وا ثةةةميا :وا ةةة .3 ((....واملكاار 
   .رِايةلَى ةيةينى  ةنطانةو خؤشى و ناخؤشيدا تويَلةكا 

علا   )) ،رِايةلَيةش كا يَ واجيةب و ثيَويسةكة تونةاتوو  ةاوان نةةةيَة     ئةم تويَ  
أمار  ، فا ن  سل  السمع والاءعة فيمء أح، وكر ، إال أن ياؤمر صعصاية  ر  املامل

  .4 ((، فال  ع وال طءعةصعصية
من أطءعين فقاد أطاءع اهلل، ومان عصاءني فقاد عصا  اهلل،       )) :ةفةرمويَوة د  

. وا ةة ئةةوي   5(( ..، ومن يعص األم  فقد عصءنيومن ياع األم  فقد أطءعين
وة ئةةةوةى  ،ئةةةوة تةةويَ رِايةةةلَى خةةواى كةةردووة    ،ةكةةاترِايةةةلَى مةةن د تويَ

وة تةركةسةةةيَك  ،ئةةةةوة سةرثيَضةةةى خةةةواى كةةةردووة  ،ةكةةةاتسةرثيَضةةةيم د

                                                           
 .()( سوورةى حممد 1
 .81لنسء : ( سوورةى ا2
  3515 حديث :  ،معصيةجوب طءعة األمرا  يف ر  بءب و، كتءب اإلمءجة ،صحيح مسل ( 3
 . 3512 حديث :  ،وجوب طءعة األمرا  يف ر  معصيةبءب ، كتءب اإلمءجة ،صحيح مسل  (4
 . 2818 حديث : ، من وجا  اإلمءم ويتق  به بءب يقءت ، كتءب اجلهءد والس  ،صحيح البخءج  (5
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ئةةوةي  سةرثيَضةى    ،ئةوة تيى منةى كةردووة   ،ةيات (ئةمري)فةرماننةردارى 
مان   مان خار   )) :ةفةةرمويَ . يةان د .ئةوة سةرثيَضةى منةى كةردووة    ،ليَ ةيات

  .1...(( مءت ميتة جءهلية، الاءعة، وفءجق اجلمءعة فمءت
، كاأن  ا عوا وأطيعاوا، وإن اساتعم  علايك  عباد حبشاي     )) :ةفةرمويَوة د  

 :ةلَةةيَنن دةةةةثيَى ئةةةم ئايةةةت و فةرموودانةةة زاناكةةا ،ةةةةلَيَ.  2.((جأسااه زبيبااة
 ،دا (مةةعروف )لةةكارى ثةسةةندو    ،(فةةرزة )رِايةلَى ةؤ سةةرؤك و ثيَىةةوا   تويَ

مليةضةى و   ،لَ و حة(موةاح)دا ةة كردنى شكيَك مانيئةتةر فر :ةلَيَن ةنانةت د
 .تويَ رِايةلَيى ثيَويسكة ةؤى

سةةرةازى   :ثةيَ  ضةاو ةطةريريَ كةة     ة  لةم شةويَنةدا  ثيَويسكة ئةم خالَةي  ة   
ئينجةا لةة    ،ةة(ملؤمننيئةمريو)رِايةلَييةكةى لةثلةى يةكةمدا ةؤ ان تويَلَموموس

جيةةةا ى  ةكةةةات لةةةة ارى دمةةةدا ةةةةؤ ئةةةةو فةرماندةيةةةة سةةةةروك  ثلةةةةى دووة
 "ئيمةام "ةى ويسةكى دىى  ةة "ئةةمري ".. جا كةة تةةركات ئةةم    .ملؤمننيئةمريو

أتءك  وأمرك  عيع علا    من)) :ئةوة ةؤى رِةواية ةييوىيَ ،(ةةناتةد)تةسئَ 
  .3 ((، فءقتلو جج  واحد، يريد أن يشق عصءك ، أو ي رق عءعتك 

الى  " ةمةةن "يةدا ةيةات كةة    مكمانةى  ةواو ثة ة،ةيَثةروةردةكةى وةتا ة2  
 ةةندا ضةركةيةك ثةاش و     ،وة نةة لةة ئاشةكيدا    ،ادلة جةنط نة ،يراوةخوا دياري

 :ةينةيكةة سةةر  يراوة تةةر د وة ئةو ئةندازة  ةمةنة ةؤت ديةاري  ،ثيَ  ناكةويَ
الزركٍاءةٍ فٍلٍمراء كمبتنا،ن     أٍلٍ ع تنرن إ لٍ  الَّذنينن قني ن لٍهم ع كمب ُّوْا أٍيعدنينكمب ع ونأٍقنيمموْا الصرالٍةٍ ونآتموْا)

عنلٍيعه  م اْلقنتنءلم إ ينا فٍر يق  َمنعهم ع ينخعشنوعنن النرءسن كٍخنشعينةن الّلاهن أٍوع أٍشنادر خنشعاينةه ونقٍاءلمبوْا     
لنيا    جنبرننء لن ن كٍتنبعتن عنلٍيعننء اْلقنتنءلن لٍوعال أٍخررعتنننء إ لٍا  أٍجناَ  قٍر ياٍ، قمبا ع منتناءعم الادرنعينء قٍ      

أٍيعننمناء تنكمبونماوْا يمادعج ككُّ م اْلمناوعتم ونلٍاوع      *  وناآلخنرنةمب خنيعر  لفمنن  اترقٍ  ونالٍ تمْظلٍممونن فٍتناياله 

                                                           
  .3525 ديث : ح، ال نتبءب األمر بلزوم اجلمءعة عند ظهوج ، كتءب اإلمءجة، صحيح مسل  (1
 . 6742 حديث : ، الاءعة لإلمءم مء مل تكن معصيةبءب السمع و، كتءب األحكءم ،صحيح البخءج ( 2
  . 3532 حديث :  ،بءب حك  من فرق أمر املسلمني وهو  تمع ،كتءب اإلمءجة ،صحيح مسل ( 3
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 :ئايا  ةماشاى ئةو كةسانة ناكةى ثيَيان و ةرا  ة:وا  .1(كمبنتم ع فني بمرموَ  م شنيردنٍة 
و  (ثيَيىوةةةرِيَي )يةةن  وة نويَةذ ة  ،تةةلَنطرن  (تةةراو ئةاىاوة  )دةسة لة جةن  

ئةةو جةنطانةة لةسةةردةمى    تةولَ مةدةن ةؤ زيندوكردنةةوةى  )و زةكات ةدةن 
دةى كةةا يَ  ،(ةكةةرد، كةضةةى تةةةر ئةةةوان داواى جةةةنطيان دةكةةراننةفاميةةدا د

، كةضةةى  اكميَييةةان ليَيةةان (يردندواى كؤضةة)لةسةةةريان  (فةةةرز كةةرا)جةةةن  
وة  ،نة ةةةلَيو ثةرت لةةوي     ،نتةروةك لة خوا ةرتس ،(لة كافرةكان)ة رسان د
 ؤ مؤلَةةة ة نةةةداين  ةةاةةة ،جةةةنطة دا ةةسةةةرماندا)خوايةةا ةؤضةةى  :ةيةةان وتد

 ةؤ ةلَةيَ:    ،(سةةر   ة ا ةةلَيو ماوةيةكى ىيامنان ةربداية)و نليك ماوةيةكى كةم
 ئةةو  ،(لةضاو تةي كيامة ةدا  ) ،ىيانى دنيا لةزة يَيى زؤر كةمة ()ئةى حممد 

جةةا تةةةموو كةسةةيَك ) ،كةسةةةى لةةة خةةوا ةرتسةةيَ ىيانةةةى  ةةر ةاشةةرتة ةةةؤ ئةةةو
وة ةةة ئةنةدازةى ئةةو دةزوولةة ةارييةة لةة ناوةرِاسةكى         (ةدريَكةوةثاداشكى د

.. كةةواةوو مةرؤظ نةاةيَ لةة مةردن      .خورمادا تةية سكةمكان ليَ نةاكريَ  "ناوكة"
ةتةا يَ ةةا خؤ ةان خبةنةة نةاو      لة تةر شويَنيَيدا ةيَ مردنكان د ضونية ،ةرتسيَ

)الَّااذنينن قٍااءلمبوْا   :ةفةةةرمويَ، وة خةةوا د.ى زؤر كةةامييراوةوة (ةةةورج)كؤشةةك و 
إل خعوناننه  ع ونقٍعندموْا لٍوع أٍطٍءعموننء منء قمبتنلمبوا قمب ع فٍءدعجنؤموا عنانع أٍن مبسناكمب م اْلمناوعتن إ ن كمبناتم ع     

ئةوانةةةى )كةسةةانةن ةةةة ةراكانيةةان   ئةو (رِووةكةةاندوو) :وا ةةة .2 صنااءدنقننين(
دانيىةكوون نةرِؤيىةو    خؤيان) : ئةمة لة كا يَيداةلَيَند (تاوئايننرِةتةزو تاو

ةكةوىران!!  ة نةة د ئيَمةيان ةيرداية  ىئةتةر ةة تويَ (ةؤ جةن  لة  رسى مردن
دة ئةتةةر رِاسةكة تةةر كةسةيَك نةةرِوا ةةؤ        ()دةى  ؤي  ةلَةيَ: ئةةى حممةد    

   .ةكةنردن لة خؤ ان الدةن ئةتةر رِاسة ددةى م ،جةن  نامريَ
 

                                                           
 .78اا77: النسء ( 1
 ( . 168)  :( آل عمران2
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)ينء أٍي هنء الَّذنينن آمننموْا الٍ تنكمبونموْا كٍءلَّاذنينن كٍ ٍارموْا ونقٍاءلمبوْا إل خعاوناننه  ع إ ينا ضنارنبموْا فناي         
األٍجع   أٍوع كٍءنموْا رمبزًّى لَّوع كٍءنموْا عنندنننء منء منءتموْا ونمنء قمبتنلمبوْا لنينجععن ن الّلهم ينلناكٍ حنسعارنةه   

ئةةى ئةةو    :وا ةة  .1 (هم يمحعينااي ونيممنياتم ونالّلاهم بنمناء تنععمنلمباونن بنصنا        فني قمبلمبوبنه  ع ونالّل
طةةة تةلَةةة رِيَ)و وةك ئةةةو كافرانةةة مةةةةن  (ئيَةةوة) ة،كةسةةانةى ةرِوا ةةان تيَنةةاو
يةا تةاو    ،نيةةكانيان يئةةوان كةا يَ ةةرا تةاو ئاي     (طةةن مةكةن و ةة ةاشةى  ةيَ ة  

لةة   يةان جيدةادكردن و   ،سةنييردن يةان كا  ،رِايةكانيان ةرِؤيىكناية ةؤةازرتةانى 
، وة نةة  ةمردن، نةةد الى ئيَمةة رانايةنةةوة   ةيانووت ئةتةرد ،رِيَطةدا رردناية

 ةوت ةةةيبَ ةةةة داخ و حةسةةرةت و ةرِوا ةةة نةةاو    دةكةةوىران!! ةؤيةةة وايةةان د  
ية  ةندا خواية زيندةتى و مردن .. ةرِوادارةكان ئيَوة وا مةكةن ضون.دلَيانةوة

  .ةةةخىيَد
نةةك   ،ويسةكة ثةةروةردة ةيةريَن كةة يارمةة ى  ةةندا ةةدةسةة خوايةة        ثيَ ة3  

كٍ  َمن فنئنٍة قٍلنيلٍٍة رٍلٍبنتع فنئنةه كٍاون نةه بنا  يعن  الّلاهن ونالّلاهم مناعن      ) ،ةةزؤرى ىمارةو ضةك
ئةى خةلَيينةة ىمةارةى زؤرى ئةةوان ضةواشةة ان نةةكات      ) :وا ة .2 الصرءبنر ينن(

سةركو ووة ةةسةر كؤمةلَيَيى ىمةارة   ،ىمارة كةم زؤر جار كؤمةلَيَيى (ضونية
وة  ، ى خةواى ةةة  وانةا    تيَةلو دةسةة  ةةة   ةةندا   (ئةمةي ) ،زؤرو ضةك زؤردا

   .خواي  لةتةلَ ئارامطراناية
ئةمةةةي  مانةةاى ئةةةوة نييةةة كةةة دةسةةة لةةة تةةةموو ئةةاميَرة جةنطييةةةكان      

ةةيَ  ةةندا  وة د ،ةةيَ تةموو تؤ جةنطييةكان ئامادة ةيةيننةخيَر د ،تةلَطرين
 .3(ونينوعمن حمننيعَن إ يع أٍععجنبنتعكمب ع كٍوعرنتمكمب ع فٍلٍ ع تمريعن  عننكمب ع شنيعئءه) :ننةسكنيةة خوا ثىك

ةيةةرةوة كةا يَ كةة زؤريكةان      "حونةةين "ةةري لةة ةةرسةةرتا ى جةةنطى      :وا ة
كةضى  (وا ان زانى ضونية زؤرن سةركةو نكان مسؤتةرة) و سةرتةرمى كردن

  .وديَيى ثيَ نةتةياندنتي  سو

                                                           
  . 156 آل عمران:( 1
  . 249 :( البقرة2
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ئةتةةر   ،نيازو نيية ى ةنةسئَ ةة خواوة تةموو شكيَك و ةةيَ مرؤظكةواةوو د  
لةةةةر   خةؤ ئةتةةر نةةى نةارد ة      ،ةةيَ، ئةوا سةركةو ووي  دئةو يارمة ى نارد

ةةةا كةرةسةةكةى   ،سةةةركةو ن نايةةةت  ةةيلانةةيَ    تةةةر تؤيةةةك ةيَةةة خةةؤى د  
  .جةنطيىمان  ةواو ةيَ

ئةتةةر   :وا ةة  1.(إ ن تننصمرموا اللَّهن يننصمرعكمب ع ونيمونَباتع أٍْقادنامنكمب ع  ) :يَةفةرمودخوا   
، خةةواي  يارمةةة ى ئيَةةوة دةدات و   خةةوا ةةةدةن  "ئةةايينى"ئيَةةوة يارمةةة ى  
  .ةكات و ناتيَلَيَ لةرِاسكى ةرتازيَندامةزراويىكان د

الَّذنينن إ ن مركَّنرءهم ع فناي اْلاأٍجع     *  عنز يز ونلٍيننصمرننر اللَّهم منن يننصمرم م إ نر اللَّهن لٍقٍو  ٌّ ) 
أٍقٍااءمموا الصراالٍءةٍ ونآتنااوما الزركٍااءةٍ ونأٍمناارموا بنااءْلمنععرموفن ونننهنااوعا عناان  اْلممنكٍاار  ونلنلَّااهن عنءقنبنااةمب 

ئةةو كةسةةى يارمةة ى     :خواى تةورة سويَند ئةخوا ةةزا ى خؤى كة 2.اْلأمبمموج (
وة ) ،ةنيَةريَ ئةةوي  سةةرى دةخةات و يارمةة ى ةةؤ د      ،ئايينةكةى ئةةو ةةدات  

، جةا ئةوانةةى   .ضونية ةيَطومان خةوا زؤر ةةةتيَلو ليَدةا ووة    ،(دةسكى نيية ةا
ئةةةم ) ان ثيَةةدان  ةدات ئةةةو كةسةةانةن كةةة ئةتةةةر دةسةةة خةةوا يارمةةة يان د

  :(ةكةنضوارشكة د
  .ةكةنةة شيَوةيةكى زؤر  يَرو  ةواوى د نويَذ ةأ  
   .ةدةنت دزةكا ة    
وة  (ةكةةةن لةةة خراثةةة ةةةةرتريي د)وة  (ةدةن ةةةة ضةةاكةفرمةةان د) ةدةة - ج  

  .ثاشةرِؤىى تةموو شكيَك ةؤ خواية
رِؤى زؤر زؤر ثاشة)ضونية  ،ثةروةردةةيريَة لةسةر خؤش ويسكنى مردن ة  4  

ونالٍ ) :يةة رِيَطةةى خةوادا ىيةان و زيندويَكي    ضونية مردن لة ،(ةاشرتة لةم دنياية
 . 3.(ْا لنمننع يمْقتن م فني سنبي   الّلهن أٍمعونات  بن ع أٍحعينء  ونلٍكنن الَّ تنشععمرموننتنقمبولمبو

                                                           
 .  7 :()( سوورةى حممد 1
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ةةةلَيو   ،نةا  ،(مةردوون )ةلَيَن ةةةو كةسةانة لةة رِيَطةةى خةوادا كةوىراون       د :وا ة
  .م ئيَوة تةسكى ثيَ ناكةن ةة (جؤرة ىيانيَييان تةية)زيندوون و 

ضةونية ئةةم    ،ةرضةةندة ةةيبَ ةايةةخى نييةة    وا ثةروةدة ةيريَ كة دوىمن ت ة5 
يَةةك (ئيحتيااء )ةةةةيَ تةةةموو جةةؤرة م لةتةةةلَ ئةوةيىةةدا د ةةةة ،خةةواى لةتةلَةةة

)ونلٍمرء جنأٍى اْلممؤعمننمونن اْلأٍحعزنابن قٍءلمبوا هنذنا منء ونعندنننء اللَّهم ونجنسماولمبهم ونصنادنقن    :وةرتريَ
لةجةةنطى  )كة موسلَمانةكان  :وا ة 1.مينءنءه ونتنسعلنيمءه(اللَّهم ونجنسمولمبهم ونمنء زنادنهم ع إ لَّء إ 

نةةةى ةةةوو ةوونةةة يةةةك ةةةؤ آلئةةةو  ةةريةو خيَ ،(ةكانيان ةينةةىحيلةةة) (خةندةكةةدا
ئةمة ئةوةية كة خةواو ثيَ ةمنةرةكةةى    :و يان ،(سةركو يردنى موسلَمانةكان

() َوة خةواو ثيَ ةمنةرةكةةى    ،داينةةلَيَنيان ثي()    لةة  )رِاسةكيان فةةرموو
ةرِواى زياد كةردن و مليةضةى فرمةانى     (وة ئةو كةلَةةالَ يية).. .(ةةلَينةكةياندا

  .خوا ةوون
ئاية ى سةوورةى  ةوةةة ئةةم    وة  ،(آل عمران)وة تةروةتا ئاية ى سوورةى   

   .ةكةنةوةمان ةؤ رِؤشن دمةةةسكة
 :ةةيَ وا ثةروةدة ةيريَ كة مةةةسة  ةندا خةوا ةةيَ لةة جيدادةكةيانةدا    د ة6  

)فٍْليمٍقءتن ع فني سنبني   الّلاهن الَّاذنينن ينشعارمونن اْلحنيناءٍة الاد نعينء بناءآلخنرنةن ونمنان يمٍقءتنا ع فناي          
ةا ،ةةنطيَن لةة    :وا ة .2 سنبني   الّلهن فٍيمْقتن ع أٍو ينريعلن،ع فٍسنوعفن نمؤعتنيهن أٍجعراه عنظنيمءه(

وة تةركةسةيَك   ،ثاشةة رِؤى ةفرؤشن ةة ئةوكةسانة ىيانى دنيا د ،رِيَطةى خوادا
ويَ ئةةوة ثاداشةكيَيى   وة سةةركة  ،ئينجةا ةيةوىريَ   ،،ةنطيَ لة رِيَطةةى خةوادا  

  .ةةةخىنيتةورةى ثيَ د
.. وة لةسةةر  .نةكردنةةوةى درؤو دةلةسةة   وآلثةروةردة ةيريَ لةسةةر ةة   ة7  

وةوويةةةةوة ةيطةيةننةةةة فةرمانةةةدةى تيَلةكةةةان و  آلئةةةةوة ئةتةةةةر شةةةكى وا ة 
)لٍئنن لَّ ع يننتناهن اْلممنناءفنقمبونن ونالَّاذنينن فناي قمبلمباوبنه   مرارن          :ا ةدريَندرؤزنةكاني  سل
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منْلعماونننين  *  وناْلممرعجن مبونن فني اْلمندنيننةن لٍنمريعر يننركٍ بنه  ع ثم ر لٍء يمجنءو جموننكٍ فنيهناء إ لَّاء قٍلناياله   
ة ئةوانةةى  ئةتةةر دوو رِووةكةان و   :وا ةة  .1 أٍيعننمنء ثمقن مبوا أمبخناذموا ونقمبَتلمباوا تنْقتناياله(   

و آلو دةلةسةةة ةةةدلَيةةان نةخؤشةةى  يَدايةةةو ئةوانةةةي  كةةة  ةةؤوى فةسةةادو درؤ 
تةةموو   (ني ةاد )ضةونية  ،ةترنةوةئةمانة تةرسيَييان يةك شةة د ) ،ةكةنةوةد

ة لةو ئيىانة .. ئةتةر ئةمانة دةس.دا (مةدينة)لة  (ةوةشيَكةوةشكيَيى ليَ د
ئينجةا   ،ةخةين ةةسةةرياندا ةين ةؤ تيانيان و سةرت دةدنةكيَىنةوة  ؤ تان د

 ،ةرِؤنلةتةةةةلَة دانانيىةةةن و تةلَةةةديَن و د  دواى ئةةةةوة ئةةةيرت لةةةة مةدينةةةةدا 
  .سةردةميَيى كةم نةةيَة

دةسة ةوون و لة تةر شويَنيَيدا ىيَر ،خراوةنة ةوة لة سؤزى خوائةوان دوور  
ةيىةةيوىريَن تةةةر ة دو ،ةكةةريَنةنىةةة دةدريَ و سةرزئةةةوة ليَيةةان د ،تةةريان
ةةلَيَ ثاداشى نةفامان و دوورِووةكان و جاسووسةكان و ئةوانةى دىى  ،تريان.

جيَطةةةةى  ،ئةمةيةةةة ةكةنةةةةوةد وآلدةلةسةةةة ةةةة ئيسةةةالم درؤو (حيومةةةة ى)
ئةمرِؤشدا ئةوانة تةر وايان لةيَ   يية ضونية ئةوة ا لة دةولَة انىسةرسورِمان ن

نن األٍمعن  أٍو  اْلخنوعفن أٍيناعموْا بنهن ونلٍوع جند و م إ لٍا  الررسماول    )ونإ ينا جنء هم ع أٍمعر  َم :ةكريَد
  .2 (...ونإ لٍ  أمبوعلني األٍمعر  مننعهم ع لٍعنلنمنهم الَّذنينن ينسعتننبنامبوننهم مننعهم ع

و تةي  كةات     كات نةثسيَ لة جةنطى دوىمنانداوا ثةروةردة ةيريَ كة تي ا8  
)ونالٍ تنه نموْا فني ابعتنرينء  اْلقٍوعم  إ ن تنكمبونموْا تناْألٍممونن   :ن نةداتزةةوونى و الوازى نيىا

فٍ  نرهم ع يناْألٍممونن كٍمناء تناْألٍمونن ونتنرعجماونن منانن الّلاهن مناء اٍل ينرعجماونن ونكٍاءنن الّلاهم عنلنيماءه            
ةتةةر  ئ ،(كافرانةدا )وا ة الوازو ةيَ  ني مةةن لةتةرِان ةةدواى  ريةى  3.حنكنيمءه(

وة ئيَةةوة  ،ةةةةنئةةةواني  مانةةدو دةةةةن وةك ئيَةةوة مانةةدو د ،ئيَةةوة مانةةدو ةةةن
تةةةر )خةةواي   ،ئةةةوان ةة ةةةماى نةةني   ،ةةةةن الى خةةوا د ةثاداشةة ةة ةةةماى
  .مووكاريَكوة داناية ةةكردنى تة ،زاناية ةة تةموو و اريَك (تةمووكات
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 1أٍععلٍوعنن وناللَّهم منعنكمب ع ونلٍان ينتنارنكمب ع أٍععمناءلٍكمب ع(   )فٍلٍء تنه نموا ونتندععموا إ لٍ  السرْل   ونأٍنتم م اْل  
كةةواةوو الوازو ةةيَ  ةني     (ةزانن لةة رِيَطةةى خوادايةة جةنطةكةة ان    كة د) :وا ة
لةة كا يَيةدا ئيَةوةن     ،ةيةةن  (تدنةة )داواى ثةةميان   (لة الوازييةدا )ئينجا  ،مةةن

 (وشةةى خوايةة   سةرخسةكنى  ،ضونية كارةكة ان ةةرزة)ةةرز،  خاوةنى ثلةى
  .وة تي  كات ثاداشكى كردوةكانكان كةم ناكا ةوة ،وة خوا ان لةتةلَة

زيا ر لة سامان و مةالَ و   ،(جيداد)ويسكنى ثةروةردة ةيريَ لةسةر خؤش ة  9  
ل  )قمب ع إ ن كٍءنن آبناءؤمكمب ع ونأٍبعنناآؤمكمب ع ونإ خعاونانمكمب ع ونأٍزعوناجمكمبا ع ونعنشنا نتمكمب ع ونأٍمعاونا       :الَدمن

اْقتنرنْفتممموهنء ونتنجنءجنة  تنخعشنوعنن ٍكسناءدنهنء ونمنسناءكننم تنرعضناوعننهنء أٍحنا،ر إ لٍايعكمب  َمانن الّلاهن        
ونجنسمولنهن ونجنهنءٍد فني سنبنيلنهن فٍتنرنبرصموْا حنتر  ينْأتنين الّلهم بنأٍمعر  ن ونالّلاهم الٍ ينهعادن  اْلقٍاوعمن    

ئةتةةةر ةةةاوو ةاثريانكةةان و    ()ئةةةى حممةةد   :يَ ةةؤ ةلَةة  :وا ةةة .2اْل ٍءسنااقننين(
و  رية ةةةان و ئةةةةو ةراكانكةةةان و خيَلانةةةةكانكان و عةشةةةريةت  كورِةكانكةةةان و

ةازرتانيةةك ةرتسةن لةة ةةيَ رِةواجةى و       ، تةةروةتا ةكةةن و داراييةى ثةيداى د
وة خةةانوو و ةةرةيةةةك دلَكةةان ثيَةةوةى    ،(ةةةةتؤى ةةةرِوا تيَنانكانةةةوة )ةةةرةوى 
ةر ئةمانة خؤشةويسرت ةن الى ئيَوة لة خةواو ثيَ ةمنةرةكةةى   .. ئةت.ةةسراوة

() مى خةوا   ئةوة ضاوةرِوانى وة ،و  يَ كؤشان لة رِيَطةى خواداوة لةجيداد
  ئةةو كةسةانةى لةة سةنوورى ئةةو      خةواي "ضاوةرِوانى سلاو  ؤلَةةى ةةن   ) ،ةن

 ."نايان خا ة سةر رِيَطةى رِاسة ،ةضندةرد
وو ئةتةر دةسكيةوت ةة  ردة ةيريَ لة جةنطةكان ة وا ثةروة ئةو سةرةازة ة  10 
.. وا ة سامان و دارايي كؤنةكا ةوة ةة فرمةانى  .دةسة نةةات ةؤ تي  شكيَك ة

جيةاوازى   3()ينسعاٍألمبوننٍك عنان  األٍن ٍاءل  قمبا   األٍن ٍاءلم لنّلاهن ونالررسماول         :ثيَىةوا نةةةيَة 
ةكةى ةةة(غةنيمةةة)يةو وو ن موسَةةلمانانةوة سةةةةارةت ةةةة دةسةةك كةو ةةة نيَةةوا
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يةا  ةةةندا ةةؤ الوةكةةان    ؟دةرةكانةةةئةاخؤ ةةةؤ كؤضةيةرةكان و يارمة ي   :(ةةةدر )
ئينجا لةةةر ئةةوة   ؟.يا ةة  يَيرِا ةؤ تةمووانة ؟ةةيَيا ةؤ ثريةكانيان د ؟ةةيَد

ةكةةن  ى لةيَ د "غةنيمةةت "ثرسةيارى   :خوا ةرِيارى ةؤ دةركردن ةةم شةيَوةية 
ةسةكيةو انة ةةؤ   حةوكمى ئةةو د   :يَةلَة  ()ئةةى حممةد    ،(ةةيَئاخؤ ةؤ كيَ د)

ئةةو   :وا ةة  .1 (ونمنن ينريعلمبا ع يناْأتن بنمناء رٍا ر يناوعمن اْلقنينءمناةن      ) ،()خواو ثيَ ةمنةرة 
لةة رِؤىى   (لةة دةسةكيةو ة جةنطييةكانةدا   )كةسةى تلييارى و خيانةت ةيةات  

: وا ةة  ،(ةؤ ةةةردةم خةواى ثةةروةردتار   )كيامة دا خؤى و تلييارييةكةى ديَن 
، يةا دةيطةريَ ةةة كؤلَيةةوةو تةةموو      .ةكا ةوةانيَ و دةورى ثيَ دةزثيَى د خوا

   .ةزانن ةؤ ئةوةى ئاةرِووى ةضيَخةلَيةكةي  ثيَى د
ةةةةلَيَ دروسةةة نيةةة ةةةؤ تةةي  كةسةةيَك دةسةةة ةنةةات ةةةؤ سةةادة رين سةةامانة    

وة تةةروةتا دروسةة نييةة ةرِوا ةة الى      ،ةةفرمانى ئيمام نةةيَة ،جةنطييةكان
يةا ئةتةةر    ،وةى نةةةيَ (حةةيلة )كيَك دواى داةةشةيردن و كةو نةة   تي  كةنيلة

 .  .ةوو زتةكةى داةينَةة"حامل "
ئةمانةى سةرةوة ةؤت ةاس كرا ترنطرتين ئةو ةناغانةن كة  :خويَنةرى ةةرِيَل  

تةرضةةةةندة ئةمانةةةة  ،.لَمانى لةسةةةةر رِاةديَنةةةريَوثيَويسةةةكة سةةةةرةازى موسةةة
ا ة سةرةازى موسةلَمان  و :روونةوة تةيةلةرِاسكيدا ثةيوةندييان ةة مةشقى دة

 :ةةيَ دوو جؤرة مةشق داةدريَد
 .مةشقى دةروون ثاكى و داويَن ثاكى وةك لةسةرةوة ةاسيرانة 1  

ةةة شةيَوةيةك ثةةروةردة ةيةريَ      (اجلسامي )الكةدريب   ة مةشقى جةسةكةيي 2  
وة فيَةرى تةةموو جةؤرة ضةةكيَيى ئةةو       ،ةةرتةى تةةموو نارِةحة يةةك ةطةريَ   

تةرضةندة ئةم ةةشةيان ئيسةالم   ،.(وةك لةسةرةوة ةاسيرا)مة ةيريَ سةردة
 :الَى فيَر ةيريَن و رِاةديَنريَندةكات كة تةر ةةمنداوا د
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 ،أن علمااوا أوالدكاا  الساابءحة أن عماار باان اخلاااءب، كتاا، إىل أهاا  الشااءم: )) 
  .2 )) ومروه  أن يوبوا عل  اخلي  وثبء(( ..1 ((وال روسية ،والرمي

 

 ك !رِازيَ   
 ،سةرةازى رِاسكةكينةى خةوا ةةن   كة كؤمةلَىَ ..ةةننةجيَ دكا يَ ئةمانة جيَ  

! وة .دا ةاسةةيراون (جنةةد اهلل)وة ئةةو سةةي ة انةيان  يَةةدا ةةةيَ كةة لةةة ككيَنةةى   
و ملتةةوت و   "عالمقس  اإل"و كو اخبانةو ةةشى ئاتاداركردن تةروةتا مالَةوة

  .ئةمةتةموو ةةشة سةرةازييةكان يةك دةن  ةن ةؤ 
 

 ناسينى دوذمن و خؤ ئامادةكردن بؤى :ثيَنجةم
 () .. ثيَ ةمنةةةر.ةتةةؤرِيَشةةويَن و سةةةدةكان د ئةمةةةي  ةةةةثيَى كةةات و   

و تةنديَ جار مةفرةزةيةكى سةرةازى دةنةارد ةةؤ دةرخسةكنى جيَطةة     ةووئةوة
ةةةةوو وا د ،ةنةةاردوة تةنةةديَ جةةاري   ةةةندا كةسةةيَيى د ...رِيَطةةةى دوىمةةن و

يردنى ا ةةةة جيَنةةةجيَكةسة يةةان نةةةدةزانى و تةلَدو ثيَدوىمنةةوة  اوئةرِؤيىةكة نةة 
  .كاروةارى سياسى ئيسالميي

او ةةةيَ، وة لةسةةةر ةناغةيةةةكى  كةةايم و دامةةةزر  (تيَةةلى سةةوثا )ةةةؤ ئةةةوةى    
ثيَويسةكى ةةة سةةركرداية يةكى ةةةرزى رِاميةاريي       ،وثيَيى و  ةةواو ةةرِوات  رِيَي

نانةةى  يَةدا    ةةةيَ ئةةم خا  ةو وو دسةركرداية يةش كا يَ سةرك وة ئةو ،تةية
ضةؤن   ()حةزرة ى حممةد   "سياسى"تةروةك و يةكةم ثياوى  ،ةنيَكةوة كؤ

 :نة ةوو خاوةنى ئةم خا
   .ى ةيبَ ةة سةركةو نى"ثيقه"و ةانطةكةى كردارى ةيَة و مكمانة ة1  
اليةنةةةةكانى  ئةتةةةةر مرؤظيَةةةك تةلَيةةةةو يبَ لةةةةم جيدانةةةةدا تةةةةموو ،ةةةةةلَيَ  

.. ئةتةر ثيَىةةوايةك  .()ةووة  "حممد"ئةوة  ةندا  ،ة ى  يا ةووةيَثيَىةواي
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وة ئةو رِينةازةى ةةةكردةوةو تةةولَ و جيدةاد      ،تةلَيةو يبَ و رِينازيَيى تيَناةيَ
  .()ةووة  "حممد"ئةوة  ةندا  ،ةيَ ةة كؤمةلَسةملاند

ةى  ةةواوى ةةووةيَ   ئةتةر سةركردةيةك تةر لةسةرة اى كارةكةيةةوة مكمانة    
نةةك لةة دواييةدا ةةاوةرِى الواز      ،نةك لة ناوةرِاسةكيدا  ،ةكةىةسةركةو نى كارة

  . ةووة  "حممد"ئةوة  ةندا  ،نةةووةيَ ةةخؤى
ةةاليةوة رِوون ةوو كةناوةرِؤكى ةانطةكةى ةريكينوو لةوة كة  ()ثيَ ةمنةر   
، وة ية )جةل جاللةة(  "خوا"ى رِاسكةكينة ةؤ كؤمةلَةى ئادةميي  ةندا "محاك"
.. وة تةؤرِانى  .ةة"شريك"ت و ةرِيارةكانى ئةو  يردنى ةؤ غةيرى دةسةليةضم

سةرةكى و ةناغةيي ةريكية لةوة كة خةةلَيى رِزتةار ةيةريَ لةسةةر دانةوانةدنى      
.. .و ةةيَن ةةؤ الى ةةرنامةكةةى خةوا    .. رِزتار ةن لةةوة .تةنديَك ةؤ تةنديَيى  ر

ةكةويَكةة دةسةكى   ياريي د، كليلةى ىيةانى ةةةخك   ئاشيراية تةر تةليَك ئاوا ةيَةة 
  .. مافى ئةوةى تةية ثيَىةواية ى تةل ةيات.ئةو
و ئةةوجةةتل و ئوممةيةةو   ةوةك عو نةةو شةةين   ة سةةكردةكانى كةورِةي  ة   أة   

يةان  (طءليا، ئةةةو )و رِيَطةةى مةالَى   كؤةونةوة ةسووفيان و تةنديَيى  ريان  ئةةو
.. .و ةرازاكة ةدا انى ضةند خاوةن رِيَةلى الى ئيَمةة  ةزتر ةةةرو و يان  ؤخؤت د

كةةةواةوو ةةةانطى ةيةةة ثةةةميان لةةة تةةةر دوو المةةان وةرةطةةرة كةةة ةاسةةى يةةةكرت  
  .واز لة ئايينى ديَنني!! ،واز لة ئايينمان ةييَنَ وة ،نةكةين

ئةوانةةة ثيةةاوة   ،ةرازاكةةةى مةةن  :نةةاردى و تةةات و ثيَةةى وت  طااءليبيثئةةةةو  
 ةؤ ثةةميان ةةدةى    لةةةر  ؤ ئةوة ة كؤةوونة ةةوة  ةا    ،ناودارةكانى تةلةكة ن

 ،.ةكرت نةكةةن ةميان ةةدةن ةةة ؤ كةة تيضةكان ةاسةى ية      وة ئةواني  ثة  ،ةةوان
ةةن ةة خاوةنى تةموو عةرة   ةندا وشةيةك ةلَيَن د :فةرموى ()منةر ثيَ ة

  .ويَننةئةني  سةر ان ةؤ دا(عةجةم) ،و
 ،نيةلَةةيَوشةةةي  د (10)ةةةةتيانى ةاوكةةة  ..كةةورة ةةةةلَيَ :ئةةووجةةةتل و ةةى  

دواى ئةةةم  ،. وة ئةةيرت دواى كةةةس نةكةةةون ."الالااه ال اهلل" :ةلَةةيَن :وىفةةةرمو
وةك تالَكةةة ) !دةسةةكيان كةةرد ةةةة ضةةةثلَة ليَةةدان!  فةرمودةيةةة ئةةةو نةفامانةةة

 .  (ثيَيردنيَك
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و  (ةةةةنى عةةامر)ضةةوو ةةةووة نةةاو  ةةريةى   ()جةةاريَيى  ةةر ثيَ ةمنةةةر  ة      
لةةةم كا ةةةدا   ...ةتةيانةةدنى ئةةةوة ةةةوو ةانطةكةةةى خةةؤى ثةةيَ رِاد    خةةةريي

 ةؤي  خةوا سةةرى     ،جا ةاشة ئةتةر ئيَمة دواى  ؤ ةيةوين :تةورةكةيان و ى
 :فةةرمووى  ()ئةةمي    ؟ةرِؤينة جيَطةكةى  ةؤ دواى  ؤ ئيَمة دئايا  ،خسكى

ئينجةةةا  .ةسةةةثيَريَ ئارةزوويةةةة ىئةةةةم كةةةارة ةةدةسةةةكى خوايةةةة ةةةةةكيَى د  
ةةؤ   "تةةدةف "ة جا ئةمة رِاسكة ئيَمة سنطمان ةيةين ةة  :سةركردةكةيان و ى

 ةؤي  تةةركات سةةركةو ى كاروةةار ةةؤ ئيَمةة        ،.عةرةةةكان لةةةةرخا رى  ةؤ  
 1 .ثيَويسكمان ةة  ؤ نيية (ى خؤ ةوةةرِؤ ةةرِيَ)! كةواةوو ؟نةةيَ

كةة ضةينى    ()ن جةار داوايةان لةة ثيَ ةمنةةر كةرد      موشرييةكان ضةةندا  ة  ج  
خةةةةنا  و  وةةوتةيب و ةةةيالل و " :وةك ،ةكانةةة(مستضااعف)الوازو تةةةىارة 

 جةا ئةةوان ديَةن ةةؤ الى!! ةةؤ      ،ةيات دةر (خوايان ليَيان رِازى ةيَة) "عةممار
ةا )دةريان نةكةى  :ةتا ة خوارةوةرئان جار لة دواى جار دئةم مةسةلةية كو
 :وىَ. خةوا دةفةةرم  .ةدايةة دواوة ئةةمي  ئةيرت داواكةةيانى د    (ئةوانة تةر ةلَيَن

أٍن يمحعشنرموْا إ لٍ  جنَبه  ع لٍيعسن لٍهم  َمن دموننهن ونلنايٌّ ونالٍ شنا نيع     )ونأٍنذنجع بنهن الَّذنينن ينخنءفمبونن
..( ونالٍ تنْارمدن الَّذنينن يندععمونن جنبرهم  بنءْلريندناةن وناْلعنشناَي يمر يادمونن ونجعهناهم     * لَّعنلَّهم ع ينترقمبونن

ة رسن كؤةيريَنةوة ةؤالى ئةوانة ةرتسيَنة ةة كورئان كةد :وا ة. (52اا  51)األنعءم: 
. .ةية ني ( يةا كاريَييةان  )خواى خؤيان و ةيَجطة لةةوي  تةي  يارمةة ى دةروو    

وة لةةكؤرِةكانة   ،( رس ةيةويَكة دلَيانةوة)ةةلَيو ةرتسن و  ،(ئةوانة ةرتسيَنة)
نى و ئيَةوارة ةةان  لةةخواى خؤيةةان    دووريةان مةخةةرةوة ئةةو كةسةانةى ةةةيا     

نة ةامسان كةردن  اوةك ئةو تةىار ،.ةكةنئةو د دةكةن و خواثةرسكى  ةندا ةؤ
2.  
  

                                                           
 .الرسول، سعيد حوى( 1
 .( تةمان سةرضاوة 2



 سياسةت لة ئيسالمدا

 224 

ضةةند سةوور    ()ةة َ لةم تةلَويَسكانةى سةرةوة دةركةوت كةة ثيَ ةمنةةر     
ى كةةة ةةةووة لةسةةةر ةةرنامةكةةةى و ضةةؤني  مكمانةةةى  ةةةواوى ةةةووة ةةةةوة   

 وةتةةروةتا دةركةةوت كةة    ،.ةةدةسةة ديَةينَ   سةركةو ن ة ةةثىكيوانى خوا ة  
..ةةةؤ .دا نةةةةووةيانيلةةة ئيىةةك  (تناءقض )  كةةات دىايةةة ى ئةةو ثيَىةةةواية تةي  

 ..داةكؤ ايية ة لوار رِاي ضؤن ةووةو نيازى ضؤن ةووة تةةر ئةاواي  ةةو   يةكةجم
ةةينةةى كةةانى ئةةةمرِؤى جيدانةةةوة كةةة د  "سياسةةية"ئةمةةةي  ةةثيَضةةةوانةى 

لةتةةلَ   ةةينةرىَ و لةكارةكةيانةدا د  (تناءقض )لةماوةيةكى زؤر كةمدا ضةةندان  
  .كردن!! "ماسكاو"ةكةونة ندا ضةند جار ددوىمنةكةيا

 :ى كارةكةيدانكؤلَنةدةرةيَة لةتةياند ة 2  
 يةكان:ماندةى ةلوو نةوة سياسى و فييريشة تةية زؤر ثيَويسو ةؤفر دوو  
 .سوور ةوون و كؤلَنةدان ةؤ رِاتةياندني داخوازييةكةىة  م  
  .داوردةني ةيَة لة تةلَويَسكةكانيدا لةتةلَ دوىمن ة    
ك ةةةةردةوام نةةةةيَة لةئيىةةةكةيدا دةوةسةةكيَي و   ةانطةةةوازيَ ئاشةةيراية تةةةر  

.. تةروةك ئةتةر تةلَويَسكى خةؤى ديةارى نةةكات    .ةضيَةسةرئةجنامي   ياد
 :نةةةةومنو ةةةةؤ ةكةةةريَ،رِ ليَةةةي دةدرىَ و سةةةةركوت دلةتةةةةلَ دوىمنةةةدا كو ةةةوث

 (ليلةكةان ئينط)ييةكان كةا ىَ ويسةكيان خاكةكةةيان ثةاك ةيةنةةوة لةة       (تيند)
 داتريكةةرةكان  رِووةةةرِووى سةكةميارة   :. وا ةة .تر ةةةر ييانونيانرِيَطةى نةرم

ةارى سةكةمةكةيان   ةرِيارياندا دان ةطرن ةةخؤياندا لةىيَر وة ،و يذ نةةوون وند
يَ و سةةةر ئةةةجنامي  داةةةةزن لةةة ئةةةوةى ةةةةلَيو ئةةةوان ةةةةزةييان ،ةةوولَ  ةةةؤ

  .ةريةكةيان
 كةى ةةزةيى  يَةدا دروسةة ةنيَةة و   ةكةةةرامنةر)ةية كةلَيى تر نى ئةم رِيَط  

و ثىةكطريى ةيةريَن لةة اليةةن رِاي تىةكى جيدانةةوة        (ثىكيوانى)لةواليىةوة 
ةةةتؤى تر نةى ئةةم     . ةةةلَيَ سةةرئةجنام ة   .ئةتةر لةسةةر تةةد و رِاسةكى ةةيَ    

لةتةةلَ ئةوةيىةدا    ، ةكةةيان ئةازاد ةيةةن    تيندييةةكان  وانييةان و   ة  رِيَطةةوة 
ونيان نةةوونايةةة خؤيانيةةان ةةةؤ خةةؤ ئةتةةةر ئةةاوا نةةةرم ،يى وايةةان نةةةداخةةويَنيَ
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  ووشةةي زيةانيَيى تةةةورة  وة ،دا(ةةةريكانيا )ةتريا لةةةةةردةم ئةةو تيَةةلةى  نةةد 
   .ةةووند
ةةيةةنني د ()دووخالَةةة ةيةةةين لةةة ثيَ ةمنةةةردا    ئةتةةةر ةةةةراورديَيى ئةةةم   

عةرةةى نيوة دوورتةى ئةوةةوو  ،ةةشيَوةيةكى ةيَ ويَنة  ياياندا سةركةو ووة
تينا لةتةلَيدا !! كةضةى  و دوىمناية ييةكى ةيَ ويَنةيان ةةكارتةسكان دىى ئة

ةضةووة  و ةةةردةوام  د   ةندا ضاو رووكاندنيَك دةسكى لةئيىةكةى تةلَنةةترت 
ثةرت ئةمةةةووة تةؤى ثىةكيوانى      ،ةكردنينةكةى ةؤ دناو  ريةكان و ةاسى ئاي

 . .ةؤي
  .ماندووةوون خاياند ةيَ وضان و ةيَسالَى  (13)ئةم خؤتر نة   
ةكةرد  تةروةك ةيَ وضةان كةارى د   _يةكى  رةوة ئينجا لةال ،ئةمةلةاليةكةوة  
. داوايىةةى .دا (مةكيةةة)لةةة  _ةة اينةةةت  _زؤريةة  خةةاوةن ئةةارام ةةةوو    _

ن  دةى ئةتةةةر واى نةكردايةةة تةةاوة   ،ةكةةرد  ةةا ئاراميةةان ةةةيبَ  ن د لةةةتاوة
تةةروةك لةةو    ،ةكةةى ردةوام ةةيَ لةسةةر كار  دةكوىران و نةيىى دة ةوانى ةةة  

  .اليىةوة ةوو ةةتؤي رِاكيَىانى ضةندةتا دلَ لةناوضةكةدا
ى و يي  ثرت سور ةةوو لةسةةر كارةكةة    (مةدينة)تا ة  كة ،لة مةكيةدا ئةمة  

وكردنةةةوةى آلرِاتةيانةةدنى ةانطةةةواز ةةموسةةلَمانان و ةةةة ئةةارام ةةةوو لةسةةةر ة   
 ،يةجةاريَ خةةرييى ئاشةكي    ،ةةةسةكىَ د (ةميانثة )ئةةوة ا جةارىَ    ،رِيَنازةكةى

  .... تكد.جارىَ جةن  و
ئينجا ئةتةر ةةراورديَيى ئةم سةركةو نةى ةيةةين لةتةةلَ رِيَنازةكةانى  ةردا       

ديَةةين كةةةتيَليَيى نديَنةةى ةةةرِوا  ،كةةة ضةةؤن ئةةةم سةةةركةو نةى ةةدةسةةة تينةةا
ة دةكةات و  دا ئةاوا تةشة  سةالَ  (23)ضؤن لةماوةى  ، ئةتينةدةرى ةووةيارمة ي
 ! ؟ةتاتثيَ د

ةنطيَنة ةلانةة  ةمرِؤ يةكة يةكةة تةلَسة  يةكانى ئ"سياسي"ةكةى رِينازة حةز د  
   ؟يىكوونةةضةند سالَ ثيَطة
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ض  ،تةةةموو ئةندامةةةكانى ضةةاوديَرى ةيةةات     وانةةاى ئةةةوةى ةةةيبَ كةةة    ةةة3  
  .ض خسكنة ئيىيان ،ض تؤنينةوة ،ثةروةردةيي

يَوةيةكى وردو ثةةاك ثةةةروةردةى  ةشةةطومةةان تةةةر رِيَنازيَةةك ئةتةةةر ة   * ةيَ  
ةكةويَكةة ثةيَ  ضةاو كؤمةةلَ و     ةةخراث ئةةو ةانطةةوازة د   ،ئةندامةكانى نةكات

 ،ةكةونةوةليَي دوور د ،وى ليَ ةيةنةئةوكا ة لة جيا ى ئةوةى مرؤظةكان ثيَرِ
، خةةةلَيى لةةيَ ئةسةةلَةميَكةوة ثةةيَ  ئةةةوةى تةسةةئَ ةةةانطةوازةكةةةى،  :وا ةةة

.. .سةئَ دىى ةوة (الارأ  العاءمل  )رِاي تىةكى  ) :كةة  وةةةيَكة تؤي ئةئةمي  د
ئةةوة   ،م تةر لة سةةرة اوة ئةندامةةكانى ثةروةردةيةةكى كورئةانى ةيةات      ةة

ثةةيَ  ئةةةوة   ،ةةةرِواى ثةةيَ ديَةةينَ  (ئةتةةةر نةةةلَيَن تةةةمووى )زؤرةةةةى كؤمةةةلَ  
 .ةوةةرِوا ةةةة دلَييةةةوةخؤشةويسةةةكيان د ،ةانطةكةةةةىدةسةةةكنةكار ةةةةيبَ ةةةةؤ 

ا ةةةانطةوازةكةةةى خةلَيةكةةة ةةةيَ دوودلَةةى دواى  كسةةت تةسةةةرئةجنام تةةةركا
يى ثةةاك و ضةةاك لةةة اشةةيراية ضةةةند كةةةس كؤمةلَةةة ثيةةاويَضةةونية ئ ،ةكةةةوىَد

   .ةةيَكةوة ةيَ ئةوةى ةانطةكةى ئاشيرا ةياتدةوريدا كؤ د
سةةرئةجنام وةك دةسةة    انىَ ة ئةةو ئةندامانةة خبا ةة ئةي  ة      * ئةتةر نةة و   

 ،ةكةنيةش دوةنة تي  خلمة يَك ثيَى ،ى ةانطةكةننةدى ،ةةسراويان ليَ ديَة
 لةة  . وة.ةةةيَ ةةثرسةيار د  ىكة ليَة وازةديارة ئالةم كا ةدا سةركرداية ى ةانطة

 :ديَة. وا ة واى ليَة .ئةجنامدا ناشكوانىَ تةسكىَ ةةتةموو ئةركةكانى ةانطةكةى
موو انىَ تةةةئةتةةةر ةيةةريَ ةكةةو ةريَك ضةةةندان ةةةانطيراو(... ةةةةالَم ةةةندا ةانطيةة)

الةةم كا ةةدا تةةموويان    ةةؤ ةةرىةوةنةدى ةانطةكةةى ئ    ئةندامةكانى خبا ة كةار 
. .ةةةن د (كائد)تةريةكىَ لة ئةندامةكان جيَطرى ثيَىةوا  وة ،ةةنةةرثرسيار د

  .ة وانن ةينةن ةةرِيَوةند سةرئةجنام دكة ةانطةوازةكةى ثةرةى سة
 ،ارو ةاريان نةةكات شكى كةرئةندامانة نةكات و سةرث * ئةتةر ضاوديَرى ئةو  

ئةةوة يةكةة يةكةة لةةةري      ،نةةدريَكىَ  ا تةركةسة ةةةثيَي  وانةاي خةؤي كةار    وةي
ئةتةةر لةةم    جةا  .ةكةات رِوويان  ةيَ د  ةضنةوة و ئةواني   ةممةلَي و سسكىد

 . .دةسة ةووة  ةةينني زؤر ةاةيةين د ()سيَ خالَةوة  ةماشاى ثيَ ةمنةر 
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و ئاسةةكى ثةةةروةردةى  (تةةةورةيي) دنيةةا ثةةرِة لةشةةايةت ةةةؤ: خةةالَى يةكةةةم  
  .، ةؤ ةةرز ةوونةوةى ئةندامةكانى لةدؤخيَيةوة ةؤ دؤخيَيى  ر()ثيَ ةمنةر 

تةةةي  كةةةات وضةةانى نةةةةتر وة لةةةة    دةةينةةةى ثيَ ةمنةةةر  :خةةالَى دووةم   
ئةةوةى تا نَيكةة نةاو ئةةم دينةةوة تةةمووكات لةناويىةيا         وة ،ةانطةوازةكةيدا

  .ىياوة و ةةردةوام تؤشى كردووة
ةةينةةى زؤر وردةكةةارى ةةةووة لةضةةاوديَرى ئةندامةكانيةةدا   د :ةميخةةالَى سةةيَ   

لةةةئوممى  (ئيننةةى ئيسةة اد) :ةةةؤ منونةةة ،ةةشةةيَوةيةك جيَطةةةى سةرسةةورِمانة
 تا ةةوة  (مةكيةة )رِيَكةوة كا ىَ شةارى  ئةتيَ لةمةوة )خوايان ليَ رِازى ةيَة(سة

يىةى سةلاو ئةازاردران و    ن تاوة وة ،كةى ثيَ ةمنةروازةيةك ةةرامنةر ةة ةانطة
ةةؤى سةوك    ()ةةةوو و ثيَ ةمنةةري    ييان  ةووش د جؤراو جةؤر ضةرمةسةةر  

ةوة ةة اينةةت مةامى   م ئةةوخؤى ةةة ةؤنةةى  ريةكةية     ةةة  ،ةكرا لةسةرياننةد
إن )) :ثيَةى فةةرموون   ()لةةةةر ئةةوة ثيَ ةمنةةر     جةا  ،ةةرددةسكيان ةؤ نةد

بالد  حتا  جيعا  اهلل لكا     بأج  احلبشة ملكء ال يظلا  أحاد عناد  فاءحلقوا با     
شايةك تةية تي  كةسةيَك  ددا ثا(حةةةشة) لة زةوى 1(( فرجء وخمرجء ممء فيه

 ،جا لةةةر ئةوة ةةخيَرايي ثةيوةندى ثيَةوة ةيةةن   ،الى ئةو سكةمى ليَ ناكريَ
 .دايةةن لةةةوةى وان  يَةةةوة رِزتةةار  ، ةةا ةةةةلَيو خةةوا دةروو ةةان ةةةؤ ةيا ةةةوة  

جاريَييان لةة   ،نارد "حةةةشة" ى  نى ةةرةو و دووجار تاوة ()ثيَ ةمنةر 
  .ى ثيَ ةمنةريَكى داةوو(5)سالَى 

تةسةةةكا  ،(مةدينةةةة)يردن ةةةةؤ ينجةةةا كةةةة خؤيىةةةى ةرِياريةةةدا ةةةةؤ كؤضةةة   ئ  
  .دةسكة دةسكة و يةكة يةكة نيةو ووةكانى ةةرةو ئةويَ نارد،شويَ
ى تةةي  كةةات لةةةةري ،ن ةةةووة زؤر خةةةرؤرى تةةاوة "()ثيَ ةمنةةةر "ئةةةو   

ونةةةى  ةةر ةةةؤ ئةةةوةى كةةة ضةةةند  يةةةك دوو من.. جةةا فةةةرموون .نةضةةوونة ةوة
 ةةةا دةرسةةةى  ،داوة ةةةةؤ مسةةةؤتةركردنى ىيةةةانى شةةةويَنةكةو ووةكانىتةولَيةةة

                                                           
، صححه األلبءني يف السلسلة  16477 حديث : ، بءب اإلين بءهلجرة، كتءب الس ، للبيهقيالسنن الكربى ( 1

 .3190الصحيحة برق : 
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و نةكةةةن ةةةة تريفةةانى خؤيانةةدا  كةةة تةةةر  سياسةةييةكان دا ةةةدات ةةةؤ ئةةةوةى 
يةةكانى  (سياسةى )وةك  ،ئةندامةكان ئا اج و مو اج و سةرتةردان ةسةورِيَنةوة 

، ثيَيةةان "مةةالَ و خيَةةلان"نانى ةرِؤ !!  ةنانةةةت تةةةلَى نةةاون ةةةؤ ثيَيةةةو ئةةةم
مةن خلمةة ى ثيَ ةمنةةرم     :ةلَةيَ ! رِةةيعةى ئةسةلةمى د  .ىن ةيَةنن  :ةفةرمويَد
ئةةى ثيَ ةمنةةرى    :! و ؟رِةةيعة ئةوة ةؤ ىن نةاتيَنى  :فةرمووى ()ةكرد د

تي  شئَ دوورم  وة نايىمةويَ ،  نيية ضونية دةسة ،خوا نامةويَ ىن ةديَنم
دواى ماوةيةةةك  ،رِووى لةةيَ وةرضةةةرخاندم ،(كةةة ئةمةةةم وت)ا ةةةوة لةةة  ةةؤ خب

ئةةوي    ،مم دايةوة مني  تةر وةك جارى يةكةم وة ،ديسانةوة فةرموويةوة
سةويَندم ةةةخوا    :و  و.. مني  ةريم ليَ كةردةوة .رِووى ليَ وةرضةرخاندمةوة

واةوو ئةتةةةر ئةةةجمارة  كةةة ،ثيَ ةمنةةةر دلَسةةؤز رة ةةةؤ مةةن زيةةا ر لةةة خةةؤم     
 ؟فةةرمووى رِات ةةة ضةيية    ()يَم ةةلَيَ ئةى ثيَ ةمنةرى خوا ةلَفةرموويةوة د

! و  ئةةى  ؟.. ئةوي  زؤرى نةةرد فةرمووى رِةةيعةة ةةؤ ىن نةاتيَنى   .ئامادةم
   ؟ةفةرمووىثيَ ةمنةر ئامادةم ضى د

نةةة آلف :ى ئةنوةةارييةكان ةلَةةيَ(ةةةةنى فةةآلن)فةةةرمووى ةةةرِؤ ةةةؤالى  ةةريةى    
 ،منةةي  رِؤيىةةكم فةرموودةكةةةى ثيَ ةمنةةةرم ةةةؤ تيَرِانةةةوة ،ئافرة ةةة ةةةدةنيَ
 .و نيَراوةكةيىةةى()مةرحةةةةا ةةةيَ لةةة ثيَ ةمنةةةرى خةةوا    :ئةةةواني  و يةةان

ةةؤ جةيَ ةةةجيَ    ى كارةكةة  وةتةرِيَكةةوة سويَندمان ةةخوا ةة ئارةزووى خؤى د
  .ةرِوا ةوة، ئةو جا دةكريَد
ةةوو داواى   ()مكمانةيان ةة ثيَ ةمنةر  ئةوةندةي ةةلَيَ ىنةكةيان داميَ و   

ضةةونية تةةي  نةةةةوو ). منةةي  ةةخةفة ةةةوة تا ةةةوة .شةةاية يان لةةيَ نةةةكردم
يَل رِؤيىكمة ناويان زؤر ةةةرِ  ()ئةى ثيَ ةمنةرى خوا  :و  (ةييةم ةة مارةيي

و داواى شةاية يان لةةيَ  نةةةوة ونيان لةتةةلَم جو ةةوون و ىنيةةان دامةيَ و ةةنةةةرم  
وا ئيَسكا تي  نيية ةييةم ةة  ،(ةؤ ئةوةى كة لةاليةن  ؤوة رِؤيىكنوم)ردم نةك

  .مارةيي
ةورةيةةدةى ئةسةةلةمى ةةةرِؤن ةةئةنةةدازةى ناوكةةة  :فةةةرمووى ()ثيَ ةمنةةةر   

نةجيَ ةؤيان كؤكردمةوة دةسك :ةلَيَرِةةيعة د .خورمايةك زيَرِى ةؤ كؤةيةنةوة



 سياسةت لة ئيسالمدا
 

 229 

ة ةؤيةةان و ةلَةةيَ ئةمةةة   ينةةة :فةةةرمووى ()و ةةةردم ةةةؤ خلمةةةت ثيَ ةمنةةةر   
وة  ،مني  ةؤم ةردن و ئةواني  ثيَى رِازى ةوون ليَيان وةرتر  ،.ية ىمارةيي

 ()ئينجةةةةا تا ةةةةةوة ةةةةةؤالى ثيَ ةمنةةةةةر  ، و ةاشيىةةةةةو يةةةةان زؤريىةةةةة
! و  ئةةةى ؟رِةةيعةةة ضةةيية خةفةةة نارى :ةةخةفة ةةةوة!! ئةةةوي  فةةةرمووى

رِةزامةنةةدى  وة ،لم نةةةديوةتةةة  ئةةاوا ةةةةرِيَ ،رِؤيىةةكم ()ثيَ ةمنةةةرى خةةوا 
تةرضةةى ةةةري  م ئيَسةةكا ةةةة ،خؤيانيةةان خسةةكة ثةةيَ  ضةةاو و و يةةان زؤر ةاشةةة

ةورةيةدة ئةادةى    :فةةرمووى  ،ةكةمةوة تي  شك ناةةم زةماوةندى ثيَ ةيةمد
ةةةلََي خيَةرا ةةةرانيَيى تةةورةى كةلَةةويان ةةؤ ثةيةدا         ،مةرِيَيى ةؤ ثةيدا ةيةةن 

زةميلةة =  )ةلَةيَ ئةةو    (عائيىةة )ةةرِؤ ةةؤالى    :فةةرمووى  ()ثيَ ةمنةر  ،كردم
.. .منةةي  رِؤيىةةكم ثةةيَم وت و تيَنةةام .ى خؤراكةكةةةى  يَدايةةة ةينيَةةريَ(ميكةةل

داوة تةةةليَ ئةةةم رِو ،.ةةةان  كةةرد  ()زةماوةندةكةةةم كةةردو ثيَ ةمنةريىةةم  
  :وةك ،ةكةويَرِةوشكى  يدا ةةرضاو د

ويَنةكةو ووةكانى ةةؤ  فرمان ةيةا ةةة شة    ،سوننة ة ةؤ ثيَىةواو سةركردة ة  أ  
  .ئةوةى ىن ةديَنن

يارمةة ى   (ئةتةر دةولَةت نةي ثرسيةوة لة الوةكان)ةةيَة موسلَمانان د ة     
   .وة ئةوةى نية ى مارةيي ةؤ كؤةيةنةوة ،يةكرت ةدةن ةؤ ىن تيَنان

  .و ثيَىةواسةركردة تويَرِايةلَى موسلَمانان ةؤ ة ج  
انةةةت ئةتةةةر نةيىةةى ةةةوو    ةن ،ةشةةايي و زةماوةنةةد كةةردن سةةوننة    ة    د  

 ئةسةلةمى )خةوا ليَةى رِازى ةيَةة(    ئةةوو ةةةرزةى   ،موسلَمانان ةؤى كؤةيةنةوة
نةةيان ئةةدا ةةة     ،دةرةكان ئةتةر ئافرة يَيى ةيَ ميَرديان ةوايةة يارمة ي :ةلَيَد

 ؟ يةا نةة   ،ئةاخؤ ثيَويسةكى ثيَةى تةيةة     ،ةثرسةى ثيَ ةمنةةريان د   ةا لةة   ،شوو
ئةةوي   ! كضةكة  ثيَ ةدة :فةرمووى ةة ثياويَييان ()جاريَييان ثيَ ةمنةر 

! فةةرموى ئةاخر ةةؤ خةؤمم     و ى ةةلَيَ ةةسةرضاوو ةةرِيَليىةوة ئةى ثيَ ةمنةر
 ،نآلفةةرمووى ةةؤ فة    ؟ئةى ةؤ كيَةة ئةةويَ ئةةى ثيَ ةمنةةر     :كاةرا و ى ،.ناويَ

 ()ثيَ ةمنةةر   :دواى ئةةوة رِؤيىةة و ةى    ،ةا رِاويَذ ةيةم ةةداييى :كاةرا و ى
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ثياوةكة و ى ئاخر ةةؤ خةؤى    ،زؤر ةاشة :ئةوي  و ى ،ةكاتداواى كضةكةت د
نةةة سةةويَند ةةةةخوا نايةةدةميَ!  :داييةكةةة و ةةى ،.نيَيةةةآلةةةةلَيو ةةةؤ ف ،نايةةةويَ

و تةوالَةكةةةى ةةةؤ  ()سةةكا ةرِوا ةةةوة ةةةؤ الى ثيَ ةمنةةةر  ثياوةكةةة كةةا يَ تة
 ،تيَرِايةةوة  ةةؤ داييةكةة كسةةكةى    ؟كضةكة و ةى كةيَ داواى كةردووم    ،ةنا ةوة

كةى مةشةييَنن  ! كسةة ؟ةكةنةةوة ضؤن كسةى ثيَ ةمنةةر رِةت د  :كضةكة و ى
تةوالَةكةةةى تةيانةةدة  ئةةاوةوة! ةاوكةكةةةى رِؤيىةةة و ئةةةو مةةن نةةادات ةةةةدةم

  .؟.ةدةى ةيدة: ئيرت ئةوة خؤت و كضةكة ةةكيَى دو ى ()ثيَ ةمنةر 
ضةةاوديَرى كردنةةى  ئةةةم يةةةك دوو منونةيةةة ةةلَطةيةةة ةةةؤ    :خويَنةةةرى ةةةةرِيَل   

  .نى لةتةموو رِوويةكةوة ةؤ تاوة ()ثيَ ةمنةر 
   .ةكريَنيىى  يَدا ةةدى د تةروةك دلَسؤزى و تويَرِايةلَى تاوة  
 .شويَنيةو ووةكانى مكمانةى  ةواويان ثيَى ةيبَ ة4  
ئاشيراية مكمانة لةةنيَوان فةرمانةدة و شةويَنيةو وةكانيدا ةايةةخيَيى  ةةواو        

ةؤيةةة لةةة رِىيَمةةى تةةةالنى    ،ة الى خةةاوةن ثيةةاوى سياسةةة ةدار ترنطةةى تةيةة 
. .ةميَنيَكةةوة مكمانةى ةيبَ الى خةلَيةكة تةةر د  دميوكراختوازدا  ا ئةو خةلَية

يىةةيان رِا (سياسةةةت)وة تةةةركات خؤشةويسةةكى و مكمانةةة نةةةما لةنيَوانيانةةدا 
سةؤزى  ضةونية دلَ  ،ةنيَوردة وردة ةةرةو رِووخان مل دةوةسئَ و كؤمةلَي  د

  .ةكا ة سةر اليةنى ئاةوورييانلةمةيىةوة كار د ،نامييَنَ
يةكةةة تةلَسةةةنطيَنني و لةتةةةلَ    يةكان يةكةةةجةةا ئةتةةةر سةةةركردة سياسةةي   

ان وةةينني ثيَ ةمنةرمان ثرت لةة تةةمو  ةةراورديَييان ةيةين د ()ثيَ ةمنةردا 
  .خؤشةويسكى و مكمانةى الى تاوةلَةكانى ةووة

  :ةؤ منونة  
  :ةلَيَةةناسى كورِى عوةادة د* ع  
ةدةن ةةةم ثيةاوة   و لةسةةر ضةى ثةةميان د   ةزانةن ضةؤن   د (خةةزرةج )تؤزى   
  .()مةةةسة ثيَ ةمنةرى خوا ةوو )
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ةةةسةو لةسةةر جةةن  كةردن     ثةميانى لةتةلَ د :ئةوي  و ى ،.و يان ةةلَيَ  
ةةوو ةةةتؤى  ياضةوونى سةامان و      ةجا ئةتةر ئةو جةنطة  ،رِةشدا لةتةلَ سورو

 ديةارة ئةا   ؟ةدةن ةةدةسةكةوة ئايةا ئةةو د   ن،دارايي و ثياوة تةلَيةو ووةكانكا
وا  ووشةى سةرشةؤرِى دنيةاو    لةم كا ةدا ئةتةر شكى ئاوا ةيةةن سةويَندم ةةةخ   

مالَى لةسةر انةكة ان ةةرنة سةرو جةنطى سةروخؤ ئةتةر ثةمي ،ةةنكيامةت د
 :ةواني  و يةان ئة  ،ةةةن رِؤى ددم ةةخوا  ووشى ضاكةى دنياو ثاشةةيةن سويَن

  ."....ةكةينيَ ئيَمة جةنطى سةرومالَى لةسةر دةةلَ
ضةؤن  ئةةم جةنطةة    :فةرمووى ()دا ثيَ ةمنةر  (ةةدر)يَسكةكانى تةلَو * لة  

  ؟ية سةةارةت ثيَىديَكة ةةرضاو ان و رِا ان ضي
وةك تةلةكةةى   ()ئيَمة ئةى ثيَ ةمنةرى خةوا   :و ى (مقدادى كورِى عةمر)  

،ةةةنطيَن و ئيَمةةةي  ئةةاليَرةدا دا  ةةةرِؤ  ةةؤو خواكةةةت   ،الَيَنيموسةةات ثةةيَ نةة 
 . .ةنيىني!!د
 ،ئيَمةةى مةةةسةكة   ()ديارة ثيَ ةمنةةر   :ئينجا سةعدى كورِى عوةادة و ى  

ةةدةى ةرِؤينةة    منى ةةدةسكة ئةتةر فرمامنان ثةيَ  كةسةى تيانى سويَندم ةةو
ةةرك ال مةاد =   )ة ا تة  :ئةتةةر ة ةةرموى   ،ةرِؤينةة ناويةةوة  ناو ئةةو دةريةاوة د  
   .سكينةوةةناو (جيَطايةكة لة يةمةن

ةةشةةةيَوةيةك  ،زؤر زؤر خؤشةويسةةةة ةةةةووة ()ةةةةةلَيَ ئةةةةو ثيَ ةمنةةةةرة   
 (زةيدى كورِى حاريسةة )ةؤية  ..وةةتةلَيدا ىياةيَ لةناويا  واوة ةتةركةسيَك ل

 و ةةا ةييرِنةةةوةو ئةةازاد ةيَةةة  ()مامةةةكانى ديَةةن ةةةؤ الى ثيَ ةمنةةةر  ةةةاوكى و
.. كةضةى زةيةد ئةةوةى ثةيَ خةؤش      .وكارى خةؤى ةينةنةوة ةؤ الى خلمو كةس

ةيي و لةة غةرينيةدا   تةرضةةندة ةةة ةةنةد   ة ةةةلَيو ثيَةى خةؤش ةةوو       .نةةةوو!! 
ئةتةةر ةلَيَةى لةوانةيةة منةالَ      ،.ريَنيَكةوة ()لةالى حممد  تةر ةميَنيَكةوة ة د

ضةةندةتا منوونةةى   و . ةةةلَيَ ئةمانةة  .ووىةكن نةةخيَر ةريوتؤشةى ثيَطةي   ،ةووةيَ
ن زؤريةان خؤشويسةكووة     رى وةك ئةوان تةموويان ةةلَطةن ةؤ ئةوةى تةاوة 

   .ةيريَ ( وور)ثرت لةوةى 
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ض لةة   ،ض لةةرِووى ىيرييانةةوة   ،يةو ووانىة كةلَك وةرترين لة تةةموو شةويَن  5 
 .جيَطةى خؤيدا لةتةلَ دانانى تةموو  اكيَيدا لة ،رِايانةوةرِووى ةريو

يردنةةةوة و ةركرداية ى تةةةر شؤرِشةةيَك ةةةة  اكيتةلَيةةةو وويي سةة ليَدةةا وويي  
 .. .ةةيَةلةكةلَك وةرتر ندا لة ىيرياندا د وة ،ةكةويَناسينى ئةندامةكان دةرد

ىةوودا  لةة ةاسةى ثيَ   ،ى ةةووة لةمانةدا دةسكى ةاالَ ()ثيَ ةمنةرمان حممد   
لةة   ،نىتةاوة   ةكةرد ةةة  ى درِاو  ةتنريو رِاويَةذ  و تةنديَك دواين كة ضؤن ثرس

و رِاى  و ثةرس  (مةشةوورةت ). ئاشيراية تةةر  اكيَةك   .كاروةارى دةولَة ةكةيدا
ية   يةو دوا(يةسةركرداية ي)ةةيَ ةةو يَ دلَ و دةروونى ثكةو و ةةتيَل دثيَ ةير

ؤيةة خةوا لةة تةنةديَ جيَطةةدا داوا      ة ،ةكةات زؤر ةةدلَ و كاييمييةوة خلمةةت د 
و  (ئوحود)و  (ةةدر)لة  .ةيَ (مةشوورةت)ة ةكات لة موسلَمانان كاروةاريان ةد

نى  ميَةةذوو شةةاية ة كةةة ضةةؤن رِاى تةةاوة   ،دا(حودةينيةةة)و  (ئةةةحلا )رِؤىى 
ةةةةلَيو رِاى ئافرة انيىةةى   ،نةةةك تةةةر رِاى ثيةةاوانى وةرتةةر يبَ   ،ةتةةرتوةرد

ى خيَلانةى  (ئةوم سةةلةمة  )دا ثرسى ةة (حودةينية)لة  :وةك ،ثةسةند كردووة
 رِاى تةموو كةسةيَك وةر  (كيادةى ئيسالم)ةةلَيَ  ،.ةرترتكردوو رِايةكةيىى و

 ،ةتريَ ةةمةرجيَ ئةوة لةتةةلَ ئيسةالم و سياسةة ى ئيسةالمدا توجنةاو ةيَةة      د
  ."عةجةم"ئيرت عةرة  ةيَ يان 

ك مةةةافى  ةةةةواوى مرؤظايةةةة ى خةةةؤى  ةةةةةلَيَ لةةةة شةةةوورادا تةةةةموو مرؤظيَةةة   
ضةاك فيَةرى  ةةتنريو     () نةرةوة.. موسلَمانانى ثيَىوو لة ثيَ ةم.ةتريَوةرد
  .ةكردةوون و ةة ةاشي  رِةفكاريان ثيَ درِاويَذ 

تةنديَ جار ثرسى ةة ئافرةت دةكةردوو   (خوا ليَى رِازى ةيَة)ئيمامى عومةر   
 .ةترترِاكةيىى وةرد

. ئينجا لةةارةى دانانى تةموو ئةنداميَك لةة  .ئةمة لة رِووى ثرس و رِاويَذةوة  
  .تي  كةسى ثيَ نةتةيىكووة ()يَ ةمنةر وى خؤييدا ثجيَطةى شيا

ةو ةةن نى  ةةر ثيَيةةان د تةةاوة و(عومةةةر)و  (ةةةةكرئةةو)دا لةسةةةردةمى خؤيةة  
 .()ةكانى ثيَ ةمنةر ة"وةزير"
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ةكةةةةرد سةةةةةةارةت ةةةةةة كوتةةةةؤو رِاويَةةةةذى لةتةةةةةلَ ئةوانةةةةةدا دضةةةونية ت    
ىى نةةخؤش كةةوت و فرمةانى    كة خؤي ،ضارةسةركردنى كاروةارى موسلَمانان

ئةمةةي  واى كةرد كةة     تةةر  ،نويَذى ةيات ةةؤ خةلَيةكةة   ةةكر كرد ةةرئةةو ةة
عومةةر   ،ةوئينجا دوايةي ئة   ،نىنيوايي تةلَينذيَرن و ةييةن ةة جيَموسلَمانان د

  .)خواى ليَ رِازى ةيَة(
سةوَيندم ةةة خةوا لةوكا ةة مةن و خاليةدى كةورِى         :ةلَيَعةمرى كورِى عاس د  

ثرسةى ةةة    ()ووداويَةك نةةةووة كةة ثيَ ةمنةةر     وةليد ةرِوامان تيَناوة تةي  رِ 
 .ئيَمة نةكردةيَة ةؤ دؤزينةوةى ضارةسةر ةؤى

حممةد   :و يةان  ةؤ خؤ تةلَييَىان و ،الى جاريَك تا ن ةؤ (ةةنى  ةميم)تؤزى   
و  (شةةاعري)كةةةواةوو مؤلَةةة ى  ،ئيَمةةة ةةةؤ ئةةةوة تةةا ووين خؤمةةان تةلَييَىةةني  

 () سةةةروةرةوة و و ةةار دان !! ةكةمان ةةةدة ةةةؤ تةةؤنراوة و نةة دواندةر(ةةة)
ايةوةو ثيَ ةمنةةر  كتةسة ياءن   (طيا، خة) ،دةى داوندةرةكة ان ةلَيَ :فةرمووى

() مةى   ئةةوي  وة  ،مةى ةةدةرةوة   وة (كورِى كةةيس  ثءبت )ةة  :فةرمووى
  .دايةوة

حةسان  ()شاعريةكةي ثيَ ةمنةري   ،ةكةيان تةسكايةوةة"شاعري"ئينجا  
  .م ين وةو ةة ضاكرتمى دايةوة وة
ةةلَيَ ئةو ثيَ ةمنةرة ةؤ تةموو جيَطةيةك ثيةاوى  اينةة ى خةؤى ةةؤ ئامةادة        

ويَنةةى   ة  لةةم رِووةيىةةوة   لة تةموو كةسةيَك ة   يَذوو شاية ة كةوة م ،كردووة
   .نةةووة

 : واناى  ةواوى تةةيَ ةؤ ضارةسةركردنى تريوترفة ة6  
ةكان زؤر جةار لةة نيَةوان    يية سياسة ةة (ثةارت )كان و تةموو ةةانطةوازة دنيايي  

ةةن ةةضةند  اكم و دةسكةى جياوازةوة ةةةتؤى ئةةوةوة كةتةنةديَ    خؤياندا د
كةةيان نةا وانيَ ضةارةى ةيةات     "كيةادة "جار ةرِيَ تريوترفكيان ديَكة ةةةردةم و 

  .ةؤيان
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ةدات ةةةةةؤ ضارةسةةةةةركردنى كةةةةاني  ثةةةةةالمار د"كيةةةةادة"تةنةةةةديَ لةةةةة   
ئةةينى دارو داركةارى   ،يَطةى خؤيةوة نييةم ئةواني  لة رِ ةة ،تريوترفكةكان

 ةان ةةةكار    وةك ئيَسةكا لةة زؤرةةةى و    ،ةةةكار ديَةينَ   تكد،..كردن و.. وو ةةند
  .ةتيَنريَد
ةةينن زؤر د ،ةطيَرِن ()م ئةتةر ضاويَك ةةثيَىةواية ييةكةى ثيَ ةمنةر  ةة  

و سةليقةى ةة شيَوازيَيى ناوازة تريوترفكةكانى ناوضةى ضارةكردووة ةةىيرى 
   .خؤى

   : ةى كة ثرِ ةوو لة تريَ و تريوترفكة جؤراو جؤرةكان ةؤ منوونة ئةو و  
ثيَ  ئةوةى ةيةريَ ةةة ثيَ ةمنةةر     ةادجر االسود  دانانى ةةردة رِةشةكة ة   (1 
()  ئةةجنام نةاكؤكى    سةةر  ، ةازة ةيا ةةوة   (كةعنة)كا يَك كورِةي  ويسكى

 ةنةيَم لةة  وت مةن داى د ةية ئةةم تةؤزة د   :ىلةسةر دانانةكةة  كةو ة نيَوانيانةوة
...  ةا واى  .و تةةروةتا و تؤزة دةيووت نةةخيَر حةةكى منةة   . ئة.ةةشى خؤمدا

ضؤ ةيةةن!! كؤلَيةان لةيَ تةةلَمالَى      ليَدات ةيةن ةة شريدا ةؤ يةكرتو يةكرت كة
مةن رِام وايةة    :. يةةكيَييان و ةى  .ةؤ شةرِو ئاىاوة و خويَن رِشو لةسةةر ئةةوة  

ىوورةوة ئةةو كةسةة ةيةةين    ةوة تا ة(كةعب)ةكةجمار لة دةرتاى ئةمرِؤ كيَ ي
  .ةيات سةرضارة ةة حةكةم و دةمرِاسككان ةؤ ئةوةى ئةو كيَىةكة ان ةؤ

ئةةواني    ،ةةوو  () ى ئةمنيةوو يةكةم كةس كة تات حممدوا ويسكى خوا  
ئيَمةة ثيَةى رِازيةن     و تةات  "ئةةمني "ئةوا  :كة ضاويان ثيَيةوت ةة جاريَ و يان

تةةر ئيَسةكا    :فةةرمووى  ،.. كةة تةيىةكة اليةان و تةةوالَيان دايةة     .ةم حممةدة ئ
ةؤيان تيَناو ةةدةسكى ثريؤزى خةؤى ةةردةكةةى    ،ثارضة كوماشيَيم ةؤ ةديَنن

ةيةةةك ةيَةةة و ضةةمييَك ةطةةريَ و    ريتةةةر فةةةرمووى دةةةةا   ،خسةةكة ناويةةةوة 
خةؤى   كى. ئةواني  وايان كرد  ا تةيانديانة ئاس.دةسة ةةرزى ةيةنةوةةةيةك

  .1دةسكى ةردوو لة جيَطةكةى خؤى داينا  ()ثيَ ةمنةري  
                                                           

 عندالعليل ثارةزانى .  ()ىياننامةى ثيَ منةرى مةزن ( 1
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  .(املنافقني)ضارةسةركردنى دوو رِوووةكان  (2  
ةةةنى  )ى "غةةزا "تةرِانةةوة لةة    ()لَمانان لةتةةلَ ثيَ ةمنةةردا   وكا يَ موسة   

دواى ئةةوة رِووداويَةك    ،ضةوونة سةةر ئاويَةك و داةةةزين لةةويَ      ،دا(ليةق موصاه
ويسكى ئةوة ةيا ةةةيانوو و تةرضى لة دلَيدا  (ى كورِى ئوةةىآلةةدولَع)رِوويدا 

كى يتةية ةيةا ة كار  ا جةنطيَك فةراتةم ةيَينَ و ةيبَ ةةة تةؤى  يَيةدانى يةةكيَ    
كة ةةةؤ لةةةةةرِيَلى تا ةةة نةةاو مةسةةة  ().!! ئيَنجةةا ثيَ ةمنةةةر .ةرِوادارةكةةان

   .ضارةسةركردنى ئةو رِووداوة
لةسةةر ئاوةكةة ةةوو تةنةديَ      ()كةا يَ ثيَ ةمنةةر    :ةلَةيَ د "ئيننى تيىام"  

كريَيةاريَيى تةةةوو نةاوى     (عومةرى كورِى خةة كاةي  ) ،خةلَك تا ن ةؤ سةرى
ضوون ةةتذ يةكرتداو ليَيان  (سينان جوتةنى)و ئةم جةتجاتة ،ةوو (جةتجاة)

 ،دةرةكانيةكةةة تةةاوارى ةةةرد ةةةؤ يارمة يةة  (جوتةةةنى) ،ةةةوو ةةةةكرِة و جةةةن  
ى كورِى ئوةةى ئةمةى كرد ةةة ةيةانوو،   آلعةةدولَ ،كؤضةرةكانجةتجاتي  ةؤ 

ئةةم   :.. و ةى .تةنديَ وشةى ناشريينى ةةكار تيَنا سةةةارةت ةةة ةرِوادارةكةان   
سةةتةكةت   (كلككلنك يم نمس) :ةلَيَنةى ئيَمة واى ليَدات كةثيَىينان دمةسةل

نةةوة ةةؤ   يَاتةرِ ئةمةة كنةوولَ ناكةةم كةة    )كةورة ةةلانن!   ،.كةلَةو ةية  اةكةوات
يةةات ةدةر ت ناثيةةاوو ةةةيَ دةسةةة  ،ت و ثيةةاو ةةةيَ  كةةىَ ةةدةسةةة  (مةدينةةة)
  ..مةةةسكى لةموسلَمانةكان ةوو()
يىةي  (عومةةر )لةوكا ةدا  ،نوو ةؤي تيَرِايةوةتويَى ليَ (زةيدى كورِي ئةركةم)  

  .ةييوىيَ ةا "عوةادة"فرمان ةدة  :و ى ،الةوو
خةةلَيى ةلَةيَن   سنةيينَ  ،ةةيَ شكى وافةرمووى عومةر ضؤن د ()ثيََ ةمنةر   

ن ئاتادار  ئيَسكا تاوة م تةر ةة ،.. ناةيَ شكى وا.ةكوىيَحممد تاوةلَةكانى د
ةةؤ ئةةوةى كسةةيةك لةةم و يةةكيَك لةةو       )ةية ةةاةرِؤين و ئةيرت ةةةجيَى ةدةيَلَني     

ئةةو   ،.. ليَيةان داو رِؤيىةو  .تةرضةند كا ى رِؤيىةكني  نةةةوو   ( ةشةنة نةكا
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كةةا يَ  ، ةةا زؤر مانةةدوو ةةةوون ،وضةةانو شةةةوي   ةةا ةةةةيانى ةيَا ئيَةةوارةرِؤىة  ةة
ةؤيةة ةةثةلةة    (ةةلَيَ ثيَ ةمنةر ) ،.ئيسراحة يان كرد خيَرا خةويان لَييةوت

و دامودةزتةةاى كةةوفر ةديَىةةة  ةةا رِووداوةكةةةيان لةةة ةةةري ةضةةيَكةوى ةةجيَئةةةويَ
   .وةرنةتريَسوودى ليَ

 :كا ى كؤضيردنداو كيَىة لةضارةسةركردنى تيَرة ة3  
ضةةندةتا   (مةدينةة )ندا كؤضةيان كةرد ةةؤ     كا يَ لةتةلَ تاوة ()ثيَ ةمنةر   

 :ترفة تا ة رِيَطةيان و ثيَويسكى ةة ضارةسةريَيى ورياو زيرةكانة ةووتريو
   .ن و موسلَمانةكان ةة تؤزةكانى  رةوة ةةسكنى تاوةة أ  
دا  ا موسلَمانةكان ةكةوانن  (ةمةدين)لة  (كةش و تةوايةك)ديَنانى ة فةراتةم    
 و دوورِوو وون جوولةكةة سةيَ  ةاكم ةةو    ،ضونية دانيىةكوانى ئةةويَ   ،دا ةذيني يَ

   .لَمانوموس
و موسةةلَمانةكان مةةالَ و منةةالَ و ضةةونية ئةةةوةةو ،ضةةارةيةك ةةةؤ ئةةاةوورى ة   ج 

 ،تيضيان ةةدةسكةوة نةماةوو ،.دا ةةجيَ تيَىكنوو(مةكية)خانوو ةةرةيان لة 
ضةةندانى   ئةمانةةو  ،ديَنانى ىيانيةان ثيَويسكة تةولَ ةدات ةؤ فةراتةةم  كةواوةوو

ةازارِيَيى كردةوة  ةندا موسلَمانةكان لةةويَ   :ئةوي  تةسكا ةةخيَرايي ، ري 
لةةو اليىةةوة    ،. ةا  يَيةةلَى جوولةكةةكان نةكةةن     ،شكوومةك ةيرِن و ة رؤشن

ةةة شةيَوةيةك    ،ردادةريَك لة ىيةان و ىيةوا  ر كؤضةريَيى كرد ةة ةراى يارمة يتة
ؤيانيان ةةرد!! ئةواني  ةةرِاسكى ةرا ةوون ثارووى دةمى خمريا يان لةيةك د

   .(ةةماناى وشةكة)ةوون ةرا  ةرا ،ةتر ةوة ةؤةرا كؤضيةرةكانياند
يردنى دواى ثيَىيةشةة ،ئينجةةا تةسةةكا و ةةاريَيى ةةةةنرخى ةةةؤ خويَندنةةةوة      

الناءس فقادموا ألن ساك ،    ء بعد أيهء أم " :فةرمووى ،سوثاس ةؤ خواى تةورة
ثا  ليقاولن لاه جباه      ،تعلمن واهلل ليصعقن أحدك ، ث  ليدعن رنمه ليس هلاء جاع 

ليس له ترعءن، وال حءج، حيجباه دوناه: أمل يأتاك جساولي فبلرياك؟ وآتيتاك       
ضلت عليك، فماء قادمت لن ساك، فلينظارن مييناء وفاءال، فاال يارى         ، وأفمءال
، فمان اساتاءع أن يقاي وجهاه مان      جهن   لينظرن قدامه فال يرى ر  ، ثشيئء
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سانة  ، ف ن بهء جتازى احل فلي ع ، ومن مل جيد فبكلمة طيبةالنءج ولو بشق مرة 
وجهاة   ، والسالم علايك  وعلا  جساول اهلل    عشر أموءهلء إىل سبعمءئة ضعف

ثةيَ  خؤ ةان    ضاكة و خيَةرو ةيَةر   :ئةى ترؤتى ئادةمى :وا ة .1 ."اهلل وبركءته
 ةكةى ةةةجيَ   ةمريَ و مةرِو مايَندم ةةخوا كة يةكيَيكان دانن سوةز، د.خبةن

ضةونية   ،وا ةة دلَكةان خةؤش نةكةةن ةةةدنيا     ) ،ةميَننةوةدةمييَنَ و ةيَ شوان د
كةةةة مةةةرد  ثاشةةةان ،(كةةةةواةوو ثيَىةةةى خؤ ةةةانى خبةةةةن ،دنياكةةةة ان ئاوايةةةة

تات ئايا ثيَ ةمنةرةكةم نةة  :ةلَيَى دى ة ةيَوةرتيَرِو دةرتاوان ة ثيَ  ثةروةردتار
دا ئايا لةثاداشةكى ئةوانةة   ؟ئايا ساماح نةدايئَ ؟ياندىاتةرِيَطةى رِاسكى ثيَ رِ

ةكةات تةي    و ضةةثى خةؤى د    ةماشةاى رِاسةة   ؟ضية ثيَىى خةؤت خسةكووة  
ينجةا تةركةسةيَك   ئ ،ةكةات  ةةندا دؤزةخةة   ، سةةيرى ةةةردةمى د  شكيَك ناةيينَ

ي  ةيَةة خةؤى   يةةك (خورمةا )لة ةة   ة وانيَ خةؤى ةثةاريَليَ لةة دؤزةخ ةةا ةةة     د
 ،ئةو كةسةي  تي  شك ناةات ةاةة وشةيةكى ضةاك ةةشةدارى ةيةات    ،ةثاريَليَ

 و لةسةةر ئيَةوةو  آلسة  ،ضونية ضاكة ثاداشكةكةى يةك ةةدةية  ا حةوت سةدة
  .لةسةر ثيَ ةمنةرى خواش ةيَ

 (مةدينةةةة)موسةةةلَمانةكان ضةةةوونة  :ةتيَرِيَكةةةةوة كةةةا يَئيمةةةامى ةوخةةةارى د  
سةعدى كةورِى رِةةيعةةى كةرد     ةمحانى كورِى عةوف وعةةدورِ ()ثيَ ةمنةر 

دةرةكان مةن لةة يارمة ية    :. دواى ئةو سةةعد و ةى ةةة عةةةدورِِرِةمحان    .ةرا ةة
دوو ىنيىم تةيةة حةةزت    ،ةييةم ةة دوو ةةشةوةلةتةلَ  ؤدا د ،ساماح زيا رة

مةارةى   ،ى  ةواو كةرد (عيدة)كة  ،كى ةدةم ةؤت ةا  ة ،لة كاميانة ديارى ةية
خةوا   ؟...أهلك ومءلاك أيان ساوقك     بءجك اهلل لك يف) :عةةدورِرِةمحان و ى .ةية

 .؟(ةاةرِؤم ئي  ةيةم)ثية خبا ة مالَ و خيَلانكةوة ةازارِةكة اح نيىان ةدة 
 (مةدينةة )واى  يَطةياندن لة ئيسالم كة كؤضةةرةكان تا نةة    ()ثيَ ةمنةر   

وانى ك حةةزى دةكةرد مية   تةةموو كةسةيَ  )دةرةكان ثةالماريان ةؤ ةردن يارمة ي
                                                           

، دالئ  النبوة للبيهقي) ك . 1399( ضاثى ضوارةم  222( الثةرِة )  1ةةرتى يةك ) ، ( الرسول/ سعيد حوى1
 ( 778 حديث : ، حني أول خابة خابهء جسول اهلل بءب 
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!! ئاةةةةم شةةيَوةية سةةةركةوت ليَةسةةو (دةويةةان) ةةا سةةةرئةجنام  (ةةركةةةويَ
   .ةةسةر ئةو تريَ كويَرةدا تا ة رِيَطةى ئةندامةكانى

  :كاردا دوور ةني ةيَة لة ئي  و ة7 
ةةةدات ةةةؤى   ()تةركةسةةيَك سةةةرجنى تةلَسةةوكةو ةكانى ثيَ ةمنةةةر     ةأ     

ةكةةويَ  وة ةةؤى دةرد  ،ن لة حييمةت و فةلسةفةةكةويَ كةتةموويان ثرِدةرد
  .كة زؤر دوورةني ةووة

ةةؤ ئةةوةى دوو    (يةمةةن )كيسرا نةاردى ةةؤالى كارتيَرِةكةةى لةة      :ونةوةؤ من  
ةيطةةرن و ةيديَةةنن ةةةؤالى!! ئةةةمي     ()كةةةس ةنيَةةريَ ةةةؤالى  ثيَ ةمنةةةر   

. .ةندووكةسى نارد ةؤ ئةوةى كة زؤر ةةوردى ديراسةى ىيةانى ثيَ ةمنةةر ةية   
وة  ،م وة رِؤى تيَىةكنيةوة ةةيَ   (15) ()ئةويَ ثيَ ةمنةةر   ةةلَيَ كة تةيىكنة

تةوالَةكةةةةى  ()ئينجةةةا ثيَ ةمنةةةةر  ،تةمةةةدا كيسةةةرا كةةةوىرا (15)لةةةة رِؤىى 
نووسيىةى ةةؤ    ثيَطةياندن و، تةر لةويَ  ثىكيَنيَيى ةةخىى ةةة يةةكيَييان و  

. سةةرئةجنام  .ةيةدا يَ دا دكيئةتةر ةرِواى تيَنا تةرضى وا لةةىيَر دةسة   (بءيان)
دةسةةكى لةةة  () ر وردو لةسةةةرخؤيةى ثيَ ةمنةةةرةوةةةةةتؤى ئةةةم كةةارة زؤ 

  .كيسرا ةةرداو موسلَمان ةوو
يةان  يان كرد ةةوةى كة ةة ةةواوى ناثاكي رِووةكان تةسككؤمةلَيَ لة دوو -    

تةسةكان ةةؤ ئةةوةى  ةؤزيَ خؤيةان       ،دةركةو ووة و ةة ةةواوى ةةيَ رِيَةل ةةوون    
ان ةةةة كردنةةةوةى ملتةةةو يَك دىى   كسةةةيةنةةةوة الى كؤمةلَةكةةة تة  شةةريين

ةةةؤ ئةةةوةى شةةيعارو درو ةةى موسةةلَمانةكان رِاةييَىةةنةوة ةةةؤ  ،موسةةلَمانةكان
و دوو  (منةافق )ثيَيةان ةلَةيَ   ا ئيرت تي  كةسيَك كسةةى نةةميَينَ،   خؤيان و ئينج

 !  ؟!! ئةى ئةوة نيية ملتةو يان كردؤ ةوةرِوو
. ئينجةا  .تةرِانةةوة  ( ةةوك)وازى ليَديَنان  ا لةجةنطى  ()ئينجا ثيَ ةمنةر   

ئةةا ةةةةو شةةيَوةية زؤر ةةوردةينيةةةوة     ،ملتةو ةكةةةى سةةو اند و رِوخانيىةةى  
  .تات توجناوىدةنطى نةكرد  ا كا ى  ،سةركةوت ةةسةرياندا
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نةو تةنديَيى  ري  ةيَةة كةة    و ثيَىةوا خاوةنى ئةو خا (كيادة)ةلَيَ ئةةيَ ة  
ثيَ ةمنةةرى   ةدواى يارمةة ى خةوا     ةر ئةمةي  ة ت ،ؤيدا ةاسيراونلةجيَطةى خ
وة خةاوةنى   ،ضةونية لةة تةةموو تةلَويَسةكةكانيدا ورد ةةني ةةووة       ،سةرخسة

كة تةرضى دؤسةة و دوىمةن تةيةة سةةرى      ،نةخىةيةكى سةرسورِتيَنةر ةووة
لةةو مةاوة كةمةةدا ئاةةةو شةيَوةية       ()ةمةييَنَ ضةؤن ئةةو ثيَ ةمنةةرة     رِ دسو

دوورتةةى  و ثىةيَوييةدا كةة لةة نيوة    (فوضا  )وت ةةسةر ئةو ئاىاوة و سةركة
   .!؟ةووةوويةوةوآلعةرةةيدا ة

يةان   ،رِؤمةةكان ) وانى سةركةويَة ةيَ ئةوةى خؤى خبا ة ةاوةشى اليةكةوة   
ثيَويسكة ثيَىةواكانى ئةمرِؤى جيدانى ئيسالمى سةرجنيَيى  :وا ة (فارسةكان

ا د ةةا ةةةلانن جيدةةان ضةةييان ةةسةةةر  ،ةةةدةنةةةارى ىيةةانى دونيةةاى موسةةلَمانان 
 ()نةتةرِيَنةوة سةر نةخىةكةى ثيَ ةمنةر  (ئةوان)وة  ا ةلانن  ا  ؟تا ووة

تةةر ئةاوا    ،سياسةى  ،سةةرةازى  ،ئةاةوورى  ،يةة ى  لة تةموو كاروةاريدا، كؤمة
  .ان ثيَ ةياتيةةيَ ةة دةسة خةلَيةوة خةلَك ياريد
رئةجنام ةيَكةوة سةر ئةم نةخىةيةو لةم تيوام واية تةموو شؤرِشطيَرِيَك سة  

ياران و خةويَن مةذانى ةةةش    ؤرِش ةيةات دىى دنيةا خةؤران و سةكةم    تيَلَةوة شة 
   . دا خوراوةكان لةسةرانسةرى و
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 :ةلَيَمييدا دلة كؤتا
زانني و رِةفكار ثيَيردنةى ةاسةيَيى زؤر    ة  سياسةت لة ئيسالمدا ةئةم ةاسة  ة 1 

ةم كو ى ئةوانةةى ثةيَ ةدةيكةةوة كةة تةةموو      ةؤ ئةوةى د ،ترن  و ةة ةايةخة
ةةاليانةوة ئيسةالم ضةةند    ،"دةولَةت"ة لة ة"ئايني"تةولَيَييان جياكردنةوةى 

  ...تكد.ة نويَذو رِؤىوة"خوا ثةرسكى = عينادةت"شيَوةو درو يَيى 
و رِاةةرايةة ى   (سةةروةرى )ةكةن لةة  ورمةيةكة لةسةر دلَى ئةوانةى رِا دسية  

ةيانةةويَ  ، دةدةنة ةةةر ى و رِيَطةى  اريك دي ى و ةةرةييَ ياسائيسالم ةةرةو ة
 ةةةرِيَوةةردنى  يَةدا نييةة رِاةيةةن و     و ةةو ناوةوة كة ئيسالم ياسةاى دةولَةةت  

و ئةو ةيَنن ةؤ تةلةكةمان!! تة  ةاوةةاثري   سالَةى ئةم ندانرِىيَمى رِزيوى ضة
خةةةا طيَرِو   ،لمةان و فةرتةةن  و رِيَ  ،خاوةن زانسةة و زانيةارى و   ،موسلَمان و
و ثةةاك و رِةسةةةن و تةلَيةو ةةة ثةةاك و زمةةان ثةةاك و داويَةةن   تةةة  دلَ ،فيةةداكار
  .تؤلَ و ورياو زيرةكتورجو

يرد خةجنةريَيةة ةةؤ سةةر    ئيسالميية كة لةة ثيَىةةوة ةامسةان   ئةم سياسة ة   
 ئةةةوة نييةةة تةةةموو جةةؤرة سيسةةكم و :ةلَةةيَثيَيةةان د ،دلَةةى دوىمنةةانى ئيسةةالم

! كةواةوو ئةم ثرِوثاتةندانة ان لةة  ؟ةةينريَولَة ى لة ئيسالمدا دياسايةكى دة
 ..؟!.ضيية

ئةةوو ضةند ليذنةيةك ةيان نووسياية تةريةكةيان ثسثؤر ةوواية لة ةوارى  -2 
ثيادةكردنى ياساى  ،وةرىد.. دا.جيا ئاةوورى ةة ،.. سةرةازى ةة جيا.خؤيدا
 ةة ةةة زمةانى تةلةكةةمان     ئةلَنة ة  ةنةةةوو    م كةة  ةةة  ،.. وة تةةروةتا .جةةن  

سةةرة اية(و  ) مني  لة ناضةاريدا ثَينووسةم خسةكة كةار ةةؤ ِريَةةؤش كةردن و       
 – ةواو  -نة سياسة ى  ،لة ئيسالمدا كردنةوةى دةرتاى سيسكمى سياسيية

  .ئيسالمدا لة
سياسةةت كةارى ئةوةيةة كةة موسةلَمانان و ئةادةميلادة خةمنةةخؤرةكان         ةة 3 

تةةولَ ةةدةن    و ثةرضةمدا رِاثةرِن و ة لة ىيَر يةك ئا،وولَييَنَ و كؤيان ةيا ةو
تةةةروةك لةةة يةكةةةم خةةالَى دةسةةة  ،ت و نيىةةكمانيان رِزتةةارى ئةةايني و و ةةةؤ
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ئةةةوة ةةةوو دةسةةكى كةةرد ةةةة تؤنينةةةوةو  ،ثيَيردنةةى ثيَ ةمنةةةرةوة دةركةةةوت
تةةموو جةؤرة كةسةيَيى خيَةر     و  كؤكردنةوةى وزةى الوو ثريو ئافرةت و ثيةاو 

ةةةيَ  م شايانى ةاسةة د  .. ةة.لة رِاسكيدا كةلَيى ةينراو تا ة ةةرتةم ،ليَنينراو
ةوة كؤكردنةةوةو  (ثيَ ةمنةةر )ئةوةمان لة ياد نةضيَ كةة  ةةندا ةةة نةاوى ئةةو      

ةةةجيا جيةا ةةةناوى     ،...نةة .ةةكر نة عومةةر نةة  ئةةو وا ة نة ،ةكرارِيَيةسو د
تةريةكةةيان   ،ةي  ةؤخؤيان لةةوالو (عةمر زةيد و) ،خؤيانةوة خةريك نةةوون

 ةيةةن ةةؤ   (م ءوضه)ةةيَ يا د ،سةرئةجنام يا تةر يةكناترن ،كةسيَك (10_9)
 ئةتينا رِيَنةرو ،ئينجا لةم كا ةدا مةتةر خواى تةورة يارمة ى ةدات ،يةكطر ن

كؤكةرةوةى تي  اليةكيان ئامادة ناةيَة لةتةلَ ئةو دةسةكةكةى  ةردا  يَيةةلَ    
و ةؤضةوون و   ( وةور )!! ضونية تةريةكةة  ..ةنيَة و ةننة يةك الشةو يةك دلَ

!! سةةرئةجنام   كةاركردن  ئةةيَ ةؤ شيَوةى ئةي  و  (ثرِؤىةيةكيان)ثيَىنيارو 
لةة ئاكامةدا    ،ةلَيَن تةريةكة ةؤ خؤى تةولَ ةداتكةناعةت ةة يةكرت دةكةن و د

لمة ة ةة ئيسالم !! ض جياوازيةك ضونية تةمووى تةر خ ،ةترنةوةيةك دتةر
ةةم نيازو فييةرةوة   .. تةر.ة و مني  ليَرةوةي ؤ لةويَوة ديَ ةةينريَ لةمةداد

ةدةن و ضةند تةولَى ةؤ د (الويَك)ةةيَ  ةندا وا د ،ةكات ةؤخؤىتةر يةكة كارد
لةمةوةية كةة   ةكات !! تةرتةموويان رِاد ئةوي  كة ئةةيينَ ئاواية لة دةسة

و  "سةةةتسيا"ةكةةةن لةةة وشةةةى رِا د _تةةةليَييان  _ةلَيةةةو ووةكان ثيةةاوة ت
يردن لةةة ميَىةةيى ةنةةيَن ةةةؤ  ةفرةكةةةو ئةةاىاوة دروسةةك دةةتؤيةةةكى ترنطةةى دا

نووسةةينى  (سيءسااة احلكاا )ةؤيةةة لةةة ثةةةر ووكى   ،و يةكنةةةتر نيانالوةكانةةدا
 :دا تةةا ووة (الااذنونحةسةةةن عةةة   )وةرتيَةةرِاوى دككةةؤر   "ناايئوسةةو رِ"
ضةةى و خةةؤ سياسةةييةكان ةة اينةةة ى ئاىاوة ،كردةوةيةةةكى ثيسةةة تسياسةةة"

دا ئيدكمةةةام ةةةةة يةكان  ةةةةنسياسةةةي ،تةةةةلَييَ  و فىةةةةكةرو رِةوشةةةة نةةةلمن
تةميىةة   ،ةدةنو ى خؤيان و ئةوانةى سةةر ةةةوانن د  يةةةرىةوةندى و دةسك

لة ئيىيَك دةتةرِيَن كة سةرجنى جةماوةر رِاةييَىن ئةتةر ضى زؤر ةاش ةلانن 
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وكات و ئةة  ،كار ةةؤ ثاشةة رِؤى ناكةةن    سياسى تةرتيل  ،ئةو ئيىة رِاسة نيية
.!! ةؤيةة تةنةديَيى  ريةان    .سا ةى ئةوى  يَدا ئةىى ضى ةوويَة ئةوة دةكةات 

سياسةةت عينارة ةة لةة فروفيَةَل و ثةيالن و  ةلَةكةة ةةازى        " :ةيَ ثةردة ئةلَيَن
يةان حيومة يَيةةوة ةةؤ     ،مةشرو  ةةناوى رِيَيةراويَةك  ةةشيَوةيةكى رِةمسى و

  ."ؤ كيَىراوةكانيانتةيىو ةة مةرام و مةةةسة و ئاماجنة نةخىة ة
و  (سياسةةت )ةةرِن لةوشةى ئايينيدا تةليَييان ةيَلارى دةرد تةر لة زانايانى  

يردنى دوىمنايةة ى و نةارِيَيى    ةفرةكةو ثةرةوازةى و تةؤى دروسةك   ةةشكيَيى
 ةماشةاى   ةة شكيَيى زؤر سةير شيَخ مكةوة  شعراوى:"ةؤ منوونة   ،ةنيَنداد
ةوونى ئةو تةموو ثةارت   واية دروسة -يةوة ضونية ةةال ،ةكاتد "سياسةت"

و ةؤضةةوونى ضةةةند   (ديةةد)ةةينةةريَ سةةةرئةجنامى   اكمانةةةى د -و دةسةةة و 
ضةونية لةة    ،لةة ئاكامةدا ئةندامةةكانى ئةةم رِكيةان لةةوة       ،يةة كةسيَيى  اينة ي

ئةندامةةكانى ئةةوى  ريةان ئةةمان ةةرِاسةة       ،و شانةى ئةودا كار ناكات(خانة)
تةنطاو  ئةتةر  ؤزيَ ،ئةوان نيية و ثرِؤىانةى (ديد)يان ةةو ضونية ةرِوا ،نازانيَ

 :ةلَيَةةةد "سةةعيدى نورسةةى"ةةيةةنني ثيةةاويَيى وةك تةةةلَطرين ةةةةو ال  ةةرةوة د
و  (سةةعيد حةةووا  )ئةيرت ةةا ةةةرِيَل     "..اعوي بءهلل من الشياءن ومان السيءساة  "

كاكةةت و  ضةةند ةيَ  ،ةكةن لة ككيَنةكانيانةدا ويَنةى ةوةسو ضى دةلَيَن و ضى د
ضونية تةةليَ رِيَيةةراو    ،. ضةندة رِةش ةينن.تريخواردةن لة مةةةسكةكةياندا

حةزناكةةم  )طريى ئةةو ناكةات   ضونية ثىةك  ،ةنيَ ريان ةة كافر داد تةية ئةوى
   .!!(ثةجنة خبةمة سةر كةس

ةريكى ةيَة لة  يَيدانى ميَىيى الوةكةان   "سياسةت"مني  دةلَيَم ئةتةر  _4 
خؤزتايةة تةةر    ،رةضاوديَركا تةريةكة ةةئارةزوو ةؤضوونى ئةوو  يَطةياندنيان 

و  (ديةدو )ئةتةر ةريكى ةيَة لةكؤكردنةوةى ضةةند ئةنةداميَك لةسةةر     ،نةةوواية
ئةةةو خةةاوةن فة وايانةةة  ،ضةةةند كةسةةيَك و (و )ئيجكدةةادى (فكةةوا)و ةةرنامةةة()

 ! !..كاشياية تةر نةةواية :ةلَيَمتةزار جار د ،تةرخؤيان ةةرِاسة ةلانن
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 ،م لةةكا ى نةتا ةدا   ةةة  ،مادة كراةةوو اةةداخةوة ثرت لةمةى ةةردةسكة ئ ة5 
ون  ةضةيَ و وكرضةى ةةسةةر د  يَك لةة ةةرتةةمى نووسةةران ةةة كالَ    تةروةك تةةل 

ئةمي  ملى  ياضوونى ناية ةةرو ليَمان ةلر ةوو و ةاريَك داخ و خةفة ى  ،ةةيَد
وسةةينةوة و كةةؤي شةةايةنى ةاسةةة ةؤمةةان نةتوجنايةةةوة ةينو  ،ةةةةجيَ تيَىةةة

 ،ةكةةين لةكةةم و كةورِى ةنةورن    ئةةوة داوا لةة ةرايةان د    . جا لةةةةر .ةيةينةوة
تيةةةوادارم ةةئةنةةةدازةى خةةةؤى كةةةةليَنيَك ثةةةرِ ةيا ةةةةوة لةةةة نامةخانةةةةكانى     

  .كوردسكاندا
ا ديى دةولَةمةندة ةة سوثاس ةةؤ خةو  سياسةت لة ئيسالمدا ئةوةندة ةاسيَ ة6 
تةرضةةةندة لةوانةةة زؤر  ،ةسةةةر نووسةةراوةةةةة دةيةةان ككيَةةب و ناميليةةةى ل  ةةةة

ةؤشة تةنديَ ككيَنة جا ةؤية ثيَم ،كةميان ةةردةسة خويَنةرانى ئيَمة كةو ن
نةةدة ةةةة ةةةة .  ةةؤي  تةولَ.ةةةؤ  ؤمةةار ةيةةةم لةةة ةاسةةى سياسةةةت لةةة ئيسةةالمدا

رِاسةكية ةةؤ رِؤشةنرت      ا ثرت حةكيقةت و ،ةة دةسكيان ةديَنة ثىكيوانى خوا ةة
 :ةنيَكةوة

  .فتحي عومءنحممد الدككور  ،اإلسالميأوول ال ير السياسي  ( من1 
  .الدكتوج من  هيد البيءتي ونية و النظءم السيءسي اإلسالمي،( الدولة القءن2 
  .الدكتوج حسن ابراهي  حسن .تأجيخ اإلسالم السيءسي (3 
 .حممد عي،  ،حقيقة اإلسالم و أصول احلك  (4 
  .حممد أسد ،منهء  احلك  يف االسالم (5 
  .املءوجد  األحكءم السلاءنية، (6 
  .حممد جشيد جضء، اخلءدمة أو اإلمءمة العظم  (7 
  .حممد ضيء  الدين الريس ،النظريءت السيءسة اإلسالمية (8 
  .حممد الريزالي نظءم احلك  يف اإلسالم، (9
ةةةرةو   تيةوادارم زيةا ر   ،و ضةندان ككيَب و ةاسى  ر لة تؤظارو رِؤىنامةئةمانة 

  .ةرِؤية رتثيَى
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