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 ئةم كتيَبة

 
ــةم  ــى   ئـ ــةى كتيَبـ ــالميي( كورتـ ــةلَى ئيسـ ــتييةكانى كؤمـ ــةما طشـ ــة )بنـ كتيَبـ

هيَلَةطشـتييةكانى كؤمـةلَى ئيسـالميي(ةة كـة      ء)رِوونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان
ــة       ــارى كورتكردنةوةي ــةو ك ــةركردايةتييةوة ب ــةن س ــثيَردراو لة ي ــةكى رِاس ليذنةي

 هةستاوة.
يةكانى كؤمـــةلَى شـــايةنى باسيشـــة كـــة )بنـــةما شـــةرعييةكان و هيَلَةطشـــتي 

ثيَنج خالَةبوون كة بةر لة رِاطةيـةنرانى كؤمـةلَى ئيسـالميي     ءئيسالميي( ئةو بيست
الميي لة يـةن  سياسيي كؤمةلَى ئيسـ  ء(دا وةك بناغةى فيكريي31/5/2001لة )

رانى ئةوسـاى  و ثـا  وتوويَـذ لةسـةر كرانـى لة يـةن دامةةريَنـة      بةندةوة ئامادةكرا
 بآلوكرايةوة. ءةندكرانى لة دوتويَى ناميلكةيةدا ضاثو ثةسكؤمةلَى ئيسالمييةوة
ثيَنج بنـةما   ء(دا هةلَسام بة رِوونكردنةوةى ئةو بيست2010ثاشان لة سالَى )

و بـة  (  ثةرِةييـدا 600تـويَى كتيَبيَكـى )  هيَلَة طشتييةو سةرةجنام لة دو ءىيشةرع
كؤمــةلَى   هيَلَةطشــتييةكانى  ءبنــةما شــةرعييةكان  نكردنــةوةى  رِوو) :ناونيشــانى

ــاث    ــةك ض ــةر ي ــار لةس ــةوةةئيســالميي( دوور ــةما   ء بآلوكراي ــتا )بن ــة: ئيَس كةوات
هيَلَةطشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي( ويَرِاى حالَـةتى )مـ ( بـوونىة     ءشةرعييةكان

بة رِوونكراوةييش بة دوو شيَوة هةية:
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عبري لـة  ـ رِوونكردنةوةى دريَذة كة رِةنطة هةنديَك بؤضـوونى تيَـدابن ةيـاتر تـة    1
 بريورِاى من بكةن.

ــورت  2 ــةوةى ك ــ رِوونكردن ــة   ـ ــريورِاى ليذنةك ــة ب ــةعبري ل ــة ت ــةرةجنام ة ك و س
 سةركردايةتى كؤمةلَى ئيسالميي دةكات.

شــيَوةكةيةوةة هؤكــاريَكى   ءهيواداريشــم ئــةم كتيَبــة بــة هةرســيَك حالَــةت     
 ءىيما شةرعة لةو بنةئةندامانى كؤمةلَى ئيسالميي بيَى ةياتر تيَطةياندنى يكاريطةر
.ييانةى كة لة سةريان بنيات نراوةو بةرِيَوةدةضيَتهيَلَةطشت

 ه اال أنت أستغفرك وأتوب اليكإل سبحانك اللهم أشهد أن ال
عةىل باثري/ هةوليَر

 ز1/12/2013ك/ 1435حمرم  28
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 بنةماى يةكةم
 لة ئيسالم دروست ءتـاسرِ تيَطةيشتنى
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 ةمـبنةماى يةك
المــت لة ئيسـدروس ءتـسارِ تنىـتيَطةيش

 

- ،ئيسمم   دروست )فهم  حمحيو وسم(ي  ى    ءتَيطةيشتنَيكى راست
 ء، لةبمةر رشنمنايت تَيطةيشم    -سوننةتدا بةرجةستةية ءكة لة قوِرئان

 زانايممممممانى ءئممممممةززوونى زانايممممممانى اَيشممممممينى ضمممممماك ان   ءتمزانسمممممم
، بةتايبةت هى سآ سةدة نايةديت بؤ ءىيتمبةطشدا زت انةاَيكراوزان

 ، وةك:ةكاندراو
 

ــ اسِ قَْرنِـ  ُثـم  اِليِ   ـُر الن ـ ــخَْي): دةفةرموآ ثيَغةمبةرى خوا  -1 نَ  َُلـونَُهْم ُثـم    ـ
عـن   (و2533( واللفـ  لـهو ولمـلم: )   3651رواه البخاري: )...( اِليِ نَ  َُلونَُهْم 

ــدا   ــن لمــ و  عب ــة . اب ــوات ــن   ـ: )باشت ــة م ــةو ســةدةيةن ك رين خــةلَك ئ
 (.... ثاشان ئةوانى دواى وان ةة دوايى ئةوانى دواى وانلةنيَوياندام

 تيَـرو  ءى راسـت -ديـن -بريتية لة: )تةنها ئيسالم بـة بةرنامـة     تنةـئةو تيَطةيش
 :وةك ةةوة(ـاو دةولَةتـطـكؤمةلَ ءكؤمةأل ءانة بة تاكـةواو ةانينى ذيانى ئينسـت

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

ــ  [گ...  ڎڌ ڌ ڍ ڍ ڇ واتــــــة: )ئــــــةمرِ  ة مائدةـالـــ
ى لةطةلَــداكردنة وة يبةرنامةكــةتاب بــؤ تــةواوكردنة وة ضــاكةى خــؤم بةتــةواو

 .(... ئيسالمم بة بةرنامة بؤ ثةسندكردن

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

ــران آل [ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ ــةر   ةعمـ ــة: )وة هـ واتـ
ــة ئيســ   ــة ل ــيَك رط ــواةآ  الم بةـكةس ــة آ ــةكى ديك ــد ل  ةرنامةي ــة تةئكي ــب ى يَ

 رآة وة لة دوارِ ذدا لة ةيانبارانة(.ـوةرناطي
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ردنةوةـوونكرِ

ة : زانيارى لة اَيش كردةوةوةية ميةك

ــةكان       ــة ئايةت ــة( ة ر ل ــيَش كردةوةوةي ــة ث ــارى ل ــة )ةاني ــة ك ــةم حةقيتةت  ءئ
ــةر   ــتةكانى ثيَغةمبـ ــةننر فةرمايشـ ــة   ةايدةطةيـ ــةئم ئيَ ـ ــين وةكبـ ةيةك بنضـ

 ءىيبــةبآ ةانيــار كــة لةســةر ئــةوة يةكــدةنطن يانةانايــانيش هــةمووء طوتوومانــة
 ىيةكيضـا ك ء هـي  رـؤرة كـار    ةهـي  رؤريَـك   بـة  ةىبآ بةرضـاورِوون بة ءتيَطةيش 
ة ئيَ ـة ليَـرةدا باسـى    دروست ئةجنام نـادرآ )ديـار   ءاسترِ بةشيَوةيةكى يئيسالم

 ءكردةوةيـةك بناغـةى نـةةانني بـآ     هةرئةطةرنا  ةى دةكةينيئيسالم ىيضا كء كار
ــا   ــارةةايى بني ــةى نةش ــ  تلةســةر بناغ ــةهرةى ل ــةر ب ــةك ه ــاطريآ ـآبنرآة ن  ءوةرن

ة ريشـى لةسـةر قـةرةدار    خاوةنةكـةى  هيضى ليَهـةلَناوةرآة بطـرة    ءبةرهةمى نابآ
.(يَدةب

ــةريَش   ــواى كاربـ ــة(  خـ ــال راللـ ــةتى: ] )رـ يب جت حت خت مت ىت فةرموويـ

ى ديكـة  انيَكثةرسـااو  ةخـوا  رطة لةة كة ـ: )بزانواتة ة (1)[... يت جث
 .ت(طوناهـبكة بؤ  "لة خوا"وة داواى ليَبوردن  ةكة شايةستةى ثةرس  بن نني
دوو فةرمانى بة ثيَغةمبـةرى خـؤى    ة)رال راللة( تواناء ةك دةبينني خواى ةاناو
 دا بآييةانيارةدواى بكردةوة دةبآ : كةواتة.ةكردوو. 

لـة   ةى شكسـتى هـةةار لـة كـافران    كارى هؤمةةن دةربارةء هةروةها خواى بةرة

ڇ ڍ ڇ ڇفةرموويـةتى: ]  اةاندـبةرانبةر سةد لة ئـةهلى ئي ـ  

19ـد: حمم 1
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 ک ک ڑڑ ک ک ژ    ژ ڈ ڈ ڌڌ ڎ ڎ ڍ

ــةر  و (1)[گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ گ گ ــةى ثيَغةمب ــة: )ئ  !ات
طر هـةبنة  خـؤرِا ئةطـةر لـة ئيَـوة بيسـت كةسـى       ةبدة لةسةر رـةن   برِواداران هان
ئةطةر لة ئيَوة سةد كةس هـةبنة بةسـةر هـةةار     ةدةبن األة داسةد كةسبةسةر دوو

هؤى  :كةواتة.ةاأل دةبنة ضونكة ئةوان خةلَكانيَكن نافامن( ةناولةوانةى بيَربِكةسدا 
ثيَضـةوانةى   ة بـة ـشكستى دة كافر لة بةرانبةر مسولَ انيَكداة ئةوةيـة كـة كافرةكـ   

 ناةانآ. ءمآنافاء ةينيتيَطةيش   ءارةةايىـخاوةنى ش ةوةولَ انةكةـمس

 :سوننةتدا دةبينَيتةوة ءئانخؤى لة قوِر ئيسم  ئةوةية كةدووة : 
تـةنها ئـةو دةقانـةن كـة      ى بةرةو مـةةن داخوبةرنامةى  ءضونكة بيَطومان ئايني

ةة (قورئان)كة  بآاستةوخؤ ر يةوة هاتوونة را ض بةشيَوةى( حِوَو  )وسريَى رِلة
ثيَيـةوة   دةبـآ يَك كـة  (ئيسـالم ) ةلَآبـ  ةة(سـوننةت )ض بةشيَوةى نارِاستةوخؤ كـة  

  دا(ســوننةتى ثيَغةمبــةر)ء (قورئــان)ةية كــة لــة (ئيســالم)ئــةو ثابةنــد بــنية 
بةررةستةية.

:ةوطوتويش لةوبارةيةوة شيعريَكى روانى (شافيعى) ثيَشةوا
ٌةـغَلَـْرآنِ لَْشـوَى الُقـومِ سِــُكـلُّ الُ ُل

اال احلد ث وعلم والفقه يف الد ن
 اـــنَـقَـالَ حَد ثَ :هِـــُم لَـاكَـانَ فِيال ِـْل

نيِــــــكَ وَْسـوَاُس الش يـَاطِاوَى ذـسِولا 

65ل: األنفا 1
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ةانستى لـة  ء فةرموودة ءئانقورِهةموو ةانستةكان بيَجطة لة ةانستةكانى )واتة: 
)طـوتىة بـؤى    :داـةانسـت ئةوةيـة كـة تيَيـ     ةةـسةرقالَكردنـ  خـؤ  ةدين شـارةةابوون 

.(ةخوختوتةى شةيتانانهةمووى  ديكة يئةو ةة لةوةباسكردين( هةبآة رط
 ة(ال لـم لـة وشـةى )   (ةمحـةتى خـواى ليَبـآ   ر) ئاشكراشة كة مةبةستى شافيعى

نا شـتيَكى  ارييـةى كـة بـة ديـن دادةنـرآة ئةطـةر      ى شةرعييةة واتة ئـةو ةاني يةانيار
سـوننةتدا كـورت    ءئـان قورِ( نـة لـة   ال لـم الـدنيوي  ى دنيـايي ) يئاشكراية كة ةانيـار 

د هـةر  ـتةئكيـ  ةئم بـة ـبـ  ةرآـيش دادةنـ (خوختوتـةى شـةيتانان  )ة نة بـة  ةووهةئت
بة بةشيَك لـة ئـايني    ءةوة بكرآ(ئايني)بةناوى  ءاتبآـةهةوة نـةيةك لة وةحييـقس

ة.(ةيتانـش )خوختوتةىء ةينياست ر دابنرآة ئةوة شتيَكى
ايانةة ثيَشــةوء تةفســريى ةانــا ءشــةر ء ليَكدانــةوة ءكةواتــة: هةرضــى بةرهــةم

(ى ئـةوان دةربـارةى ديـن    فهـم بةرِيَز بنة هةر بـة تيَطةيشـ  )  ء هةرضةندة ثايةدار
ــرآ ــةك وةك دة  دادةن ــرآة ن ــدا بك ــةى لةطةلَ ــيَوةية مامةلَ ــةو ش ــةر ب ــآ ه ة دةب

خودى دين. ء(يَكى دينىنص)

ةمحـةتى خوايـان   رِء ةةارِ (مـان لف الصـا  ـالمـ سيَيةم: بيَطومان ثيَشينةى ضـاك ) 
عـةق  لةسـةرمان ثيَويسـت     ءشـةر   ةثيَشرِةومانن ءسةرمةشق بةطشتى ةليَبآ

سـوننةتى   ءو مـةةن خواى بـةرة كتيَبى لةطةلَ  ئةوانثيَى تيَطةيشتنى بةدةكةن 
مان مامةلَة بكةين. ةوا ـثيَغةمبةرى ثيَش

نَ يِ يِ نَ  َُلـونَُهْم ُثـم  ال ـ     ُثـم  ال ـ  ـاسِ قَْرنـِ ـُر الن ـ ـيْـ خَ}فةرموويةتى:  ثيَغةمبةر 
ةدةيةن كـة مـن لةنيَويانـدامة دوايـى     ـ)باشاين خـةلَك ئـةو سـ   واتة:  (1) َُلونَُهْم ...(

(.... ثاشان ئةوانى دواى وان ةئةوانى دواى وان

. ابن لم و عبدا  عن  (و2533( واللف  لهو ولملم: )3651رواه البخاري: ) 1
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ــةوة     ــةر ئ ــةوة لةس ــة هيَنان ــرةدا وةك بةلَط ــة    ىليَ ــآ س ــةلَكى س ــة خ ن دةكاك
ــت ــة     ءىيبةطش ــةم ك ــةدةى يةك ــى س ــةت ه ــاوةئن)بةتايب ــةرِيَز(ه ــؤةى ء ى ب دلَس

 ءثيَطةيشـتنيان لـة ئـايني    ءتيَطةيشـ   -اةى بـآ ر خـوا ليَيـان  –غةمبةرى خـوان  ثيَ
 تةواوتر بووةة بة ثةسـندى دةةاب ئـةم  ء لة هى دواى خؤيان ضاكا ةبةرنامةى خوا

  وونة بهيَن ةوة:ـووداوة بة نر
ا عَظِيًمـا  رَُجوا إِلَْينَـا ََـف   ُكن ا بِمَدِ نَةِ الرُّومِ فَأَْخ عَْن أَْسلَمَ أَبِ  عِْمرَانَ التُّجِيبِ ِّ قَالَ)

 وُعْقبَُة ْبُن عَالٍِر ووَعَلَى أَْهلِ لِْصرَ وفَخَرَجَ إِلَْيهِْم لِْن اْلُمْملِمِنيَ لِْثُلُهْم أَْو أَْكثَُر ولِْن الرُّومِ
لرُّومِ حَت ى  َخَلَ فَحَمَلَ رَُجٌل لِْن اْلُمْملِمِنيَ عَلَى ََفِّ ا وضَالَُة ْبُن ُعبَْيٍدوَعَلَى اْلجَمَاعَةِ ُف

فَقَـامَ أَُبـو أَ ُّـوبَ     وُ ْلقِـ  بِيَدَْ ـهِ إِلَـى الت ْهُل َـةِ     هِالل ُسْبحَانَ  :ن اُس وَقَاُلوافَصَاحَ ال وفِيهِْم
ا ُأْنزِلَْت هَيِهِ وَإِن مَ وُلونَ هَيِهِ اْلآ َةَ هَيَا الت ْأوِ لَأَوُِّتلَ َا أَ ُّهَا الن اُس إِن ُ ْم  :اْلأَْنصَارِيُّ فَقَالَ

ْ ٍض فَقَـالَ بَْ ُضـنَا لِـبَ    وُه اْلإِْسـلَامَ وَكَُثـرَ نَاَِـُروهُ   ْلأَْنصَارِ لَم ا أَعَز  الل اْلآ َةَ فِينَا لَْ شَرَ ا
 هَ قَـْد أَعَـز  اْلإِْسـلَامَ وَكَُثـرَ    لَنَـا قَـْد اَـاعَْت وَإِن  الل ـ    إِن  أَْلوَا :هِ سِرًّا ُ ونَ رَُسولِ الل ـ 

َْلَْحنَا لَ ونَاَُِروُه  ُه عَلَـى نَبِيِّـهِ   فَـأَْنزَلَ الل ـ   وا اَاعَ لِْنهَافَلَْو أَقَْمنَا فِ  أَْلوَالِنَا فَأَ

فَ َانَــْت  [ۓ... ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ] : َـُر ُّ عَلَْينَــا لَــا ُقْلنَــا 
َْلَاحِهَا وَتَْركَنَ فَمَا زَالَ أَُبو أَ ُّوبَ شَاخًِصـا فِـ   وا اْلغَْزوَالت ْهُل َُة اْلإِقَالَةَ عَلَى اْلأَْلوَالِ وَإِ

دةلَـآ:   (يبِ ِّـالتُّجـِ  أَبِـ  عِْمـرَانُ   أَْسـلَمْ )}واتة:  (1)(حَت ى ُ فِنَ بِأَْرضِ الرُّومِ هِالل سَبِيلِ 
ــارى   ــة ش ــة ل ــووين  ر ئيَ  ــةكان ب ــتى  - م ــتةنتي)مةبةس ــة (ةنيقوس ــية ك ة دةكات

طـــةورةى لةشـــكريان بؤمـــان دةركـــردة لـــة يزيَكـــى ر ى ئيَســـتاة(ألووئةســـتةمب)
يزيَكى وةك ئةويان طةورةتر بؤيان دةرضووة فةرماندةى خـةلَكى  ر يش(مسولَ انان)

 د بـوو. ـةى كورِى عوبيَميسر عوقبةى كورِِِى عامر بووة فةرماندةى لةشكرمان فوةالَ

و وقال األلبان : َحيح.حَمٌَن ََحِيٌح غَرِ ٌب :قَالو و2972رواه الرتليي:  1
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ان دا تـا ضـووة نيَويـانة خةلَكةكـة هاواريـ      دا مةكانر يزىر ثياويَك لة ئيَ ة خؤى بة
ئــةييوبى  ئــةبو ة(ة بةدةســتى خــؤى خــؤى فةوتانــدُهالل ــ ُســْبحَانَطوتيــان: )ء كــرد
ئايةتــة بــةو شــيَوةية  مى: ئــةى خةلَكينــة! ئيَــوة ئــةطــوتء ى هةلَســايةوةيارِئةنســ

دابةةيَنراة دواى ئةوةى  انئةنسارِييةك ةى ئايةتة دةربارةى ئيَ مليَكدةدةنةوة؟ ئة
ثشــتطريانى ة ربــوونة ء شــكؤدار كــردء  زى بــةهيَ(ئيســالم) خــواى بــةرة و مــةةن 
ديكـةمانى طـوت:    بة هةنـديَكي   ثيَغةمبةربةبآ ئاطادارى ء هةنديَك ان بة نهيَنى

شويَنكةوتووانى ة ربـوونة  ء ى بةهيَز كرد(ئيسالم)مالَ ان بةةايةضووة ئةوة خوا  
 ءنطرنطييـان ثـآ بـدةي    ءمندالَـةكااان نيشـتةرآ بـني    ءبا ليَرة بـةدوا لـةنيَو مـاأل   

ئايةتةى لـة   مئة )رال راللة(   خوا ةئةوةى بةةايةمان داوة قةرةبووى بكةينةوة

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ : ]دابةةاندة سةر ثيَغةمبةرةكـةى   داوةئمدانةوةى ئيَ ة

ــة: ) (1)[... ۀ ہ ہ ہہ ــن   لــــةواتــ ــى خــــوادا ببةخشــ خؤتــــان  ءرِيَــ
خـةريك  كةواتة خؤ فةوتاندن ئةوةيـة خـؤ بـة مـاأل كؤكردنـةوةوة       ة(...مةفةوتيَنن

 واة لة ريهاد بهيَنني. ءبكةين
تـا لـة    ة)رـال راللـة(  دا ثيَناوى خـو ةثآ بوو ل ئةييوب بةردةوام لةسةر ئةبورا 
خاك سثيَردرا.  مةكان بةر خاكى

ٱ ٻ ٻ ٻمةةن دةفـةرموآ: ] ء هةروةها خواى بةرة

    ٺ ٺ     ٺ    ڀ     ڀ   ڀ  ڀ پ پ   پ       ٻ پ 

واتــــــــــــــــــة:  (2)[ڤ    ٹ   ٹ     ٹٹ   ٿ   ٿ ٿ ٿ  ٺ 

195: البقرة 1

100: التوبة 2
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ئةوانةى كـة بـا  بـةدوايان     ءثشتيوانان ءمةكان لة كؤضكةرانيةكة ةوكةوتوثيَش)
 ءخـوا ضـةندان بـا    اةى بـوونة  ر ئـةوانيش لـة خـوا   ء  اةى بـوو ر كةوتنة خوا ليَيان

تــا  ءبــة نــةمريى ةيَك بةذيَريانــدا دةرِ نوبارطــةلور بيَســتانى بــؤ ئامــادةكردوون كــة
نةوةة هةر ئةوة  بردنةوةى طةورةية(.ـهةتاية تيَياندا دةميَن

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ مـةةن دةفـةرموآ: ]  ء هةروةها خـواى بـةرة  

واتـــــــــــة: (1)[ ...پ ڀ ڀڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ 
بيَربِوايـان   بةرانبـةر  ةةوانةكراوى خوايةة ئةوانة  كة لةطةلَيدانر )موحةممةد 

 نى هةردةم خةريكىدةيانبي ةدلَنةرمنء ؤةـلةنيَوان خؤياندا بةس ءتوندنء رةربةةة
 ةةامةنديى خواية ...(.رء ةـى ضاكتهيَنانـةردةنة مةبةستيان بةدةسـس ءكوو ر

وةرطرتنى مسولَ انان لـة ثيَشـينةى    كردنة  لةسةر بةهرةحيك ةتى ئةو رةخت
بةطشــتى بــةهؤى ةيــاتر  ة(ةمحــةتى خوايــان ليَبــآر) ضــاكيانة ئةوةيــة كــة ئــةوان

 ذطـارى ثيَغةمبـةرى   ر ئيسـالمةتييةوةة كـة  سـةردةمى ةيَرِينـى    ءان لة ضـا  ينزيكي
ئاشناييان بـة ثيَغةمبـةرى    واستار سوننةت ءقورئانة تيَطةيشتنيان بؤ خواية 
بـؤ   وتةةكيـةيان ثـا  ء تـةقوا  وعيبادةتيان ضاكا وو ئي انيان قوولَاةياتر خوا 

 هــةروةها فيــداكارييان لــةرِيَى خــوا باشــاة وســاغييان ةيــاترء خــوا يةكالبوونــةوة
ــاتر ث ــدييان بــة شــةريعةتةوة ةي ــة بيدعــةت وابةن ــوون  ءل ــر ب وةك  ةداهيَنــان دوورت

ــع  ــورِى مةس ــدولآَلى ك ــى  - ودوعةب ــوا ليَ ــآر خ ــةوبارةوة -اةى ب ــ ى  ء ل ــة وةس ل
طوتوويـةتى:   ة-اةيبـآ ر ليَيـان  خوا -دلَسؤةى ثيَغةمبةرى خواء ى بةرِيَز(هاوةئن)
َْحَابُِلتَأَسًِّيا فَْليَتَأَس   لِْنُ ْم لَْن كَانَ) هِ اأُلل ـةِ ُقُلوًبـا   هَـيِ  فَـإِن ُهْم أَبَـر    و ُلحَم ـدٍ  بِأَ

 تَ َـالَى  حَـااًلو قَـْوٌم إِْختَـارَُهُم ا ُ    اهَهَـْد ًِا وَأَْحمَـنَ   اهـَ لٌّهَا تَ َلًٌّفا وَأَْقوَلَهَا عِْلًما وَأَقَقَوَأَْعمَ

29: الفتح 1
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 وْمهِارِـآثـَ   ـُهْم فـِ ُ وـلَُهْم وَات بـِ ـا لَُهـْم فَضْـ  وـُففَاْعرِ وهِــةِ  ِ ِنِـوَإِقَالَ  هِــبَةِ نَبِيِّـلُِصْح
 دةيـةوآ كةسـيَك  لـة ئيَـوة   ئـةوةى  }واتـة:   (1)تَقِيمِ(ـدَى اْلُمْمـى اْلُهـوا عَلَـُفَإِن ُهْم كان

ة سةرمةشـتى خـؤىة   بكاتـ   موحةممـةد با هـاوةئنى   ةة سةرمةشتى خؤىبكات
لــة هــةموويان  ودلَيــان ضــاكاةممةتــة لــة هــةموو خــةلَكى ئــةم ئؤضــونكة ئــةوان 

ــان قــوولَاة ــة هــةموويان تةكــةللو   وةانياريي ــدانيان كــةما  ءل ــة ةخــؤ ئةةيةت ة ل
ــانر هــةموويان ــةلَيَكن خــوا    واســتاةرِ يَباةي ــة هــةموويان باشــاةة كؤم ــان ل حالَي

 ءاطرتنى دينةكةىة ضاكةيان ثآ بـزانن ر ءى ثيَغةمبةرةكةىيهةلَيبذاردن بؤ هاوةلَيَت
 .{است بوونر يَباةىر سةرنةواريان بكةونة ضونكة ئةوانة لةبةدواى شويَ

كةلـةثوورى   ءبةرهـةم  ءنـةةانني كـة تيَطةيشـ     وا ءبةئم ثيَويستة وريـا  بـني  
كؤشــش  ءتيَطةيشــ  ء(ى تيَ كــرينبــد لريَطــرةوة ) ةةانايــانى ثيَشــينى ضــاك ان

 ذطـارى  ر ووداوةكـانى رِ ءثيَشـهات ء (ى خؤمانةة ضونكة ئةوان بـؤ مةسـةلة  إجتها )
تة ـئيَ ـة  ثيَويسـ   ةةووكـرد سـوننةتدا   ءئانقورِ(يان لة ا ـإجته)ش ـكؤش ةانـخؤي

كؤشــش )ترتهــاد(ى تايبــةتى ء  ذطــارى خؤمــان برييَكــى تـاةة بكةينــةوة ر بـؤ هــى 
ــة ضوار ةخؤمــان بكــةين ــانضــيَوةى دةقــةكانى قورِل ــة ســوود  و فــةرموودةدا ءئ ب

 ئـةم قسـةيةمان ئةوةيـة كـة    بـؤ   طـةاان بةلَ ةنتيَطةيشتنى ثيَشـينااا  ءوةرطرتن

ــةةن   ــةرةو م ــواى ب ــةتى: ] خ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   ٹ   ٿ...فةرمووي

تـة  ن بـؤ تـؤ ناردووة  وة ةيكرمـا  ...: )ةـوات ةالنحل[ ڤ ڤ ڦ ڦ
ــانى    ــةةيَنراوة بؤي ــان داب ــةوةى بؤي ــا ئ ــوارآ ت ــةوةة وةر خ ــةوةى   وون بكةي ــؤ ئ ب

 .بؤخؤشيان بريبكةنةوة

(.134(و ص: )2ج: ) وجالع بيان ال لم وفضله 1
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اشـيدى ئيسـالم   ر خةلي ـةى  ةةةيزعومـةرى كـورِى عةبدولعـ   رِةمحةتى خوا  لة 
تَجِدُّ لِلن اسِ لِنَ األَْقضِـيَةِ بِقَـْدرِ لَـا تَجِـدُّ لَُهـْم لِـنَ       وة طوتوويةتى: )يةبآة كة لةوبارة

ئةوةى بة ئةنداةةى ة آدةب ياساى تاةةيان بؤ ثةيداء خةلَك برِيارواتة: ) ة(القَضَا َا
(.آان بؤ ثةيدادةبيكيَشةى تاةةكة 

لمة    األجيال  اَيشينةى ضاكيش اندا خةَلكى سمآ وةضمةكان )   ضوارة : لةنَيو
:و زت انةاَيكراوترن رمهةزوو ضاكت

ــوا   ــةرى خـ ــونكة ثيَغةمبـ ــردوون ضـ ــةى كـ ــاهيَديىء  تةةكيـ ــؤ داونة  شـ بـ
(1){... يِ نَ  َُلونَُهْميِ نَ  َُلونَُهْم ُثم  ال ْيُر الن اسِ قَْرنِ  ُثم  ال خَ}فةرموويةتى: 

 ءشـويَنكةوتووانيان  ءسـةدةية  بـريتني لـة: هـاوةئن    ء وةضـة  ديارة ئـةو سـآ  
ــاب وهم وتاب ــ شــويَنكةوتووانى شــويَنكةوتووانيان ) ــاب يهمـاألَــحاب وت رــا  ة(و ت

هـةتا سـالَى    ة وخـوا لـة سـةردةمى ثيَغةمبـةرى     ةئةمانيش لةرِووى ةةمانـةوة 
وةضةيةك ضونكة  ة(ى كؤضى دةخايةنآ230يان ئةوثةرِةكةى ) ة(ى كؤضى210)
.(210= 70×  3( ساأل دانراوةة )70بة ) (ريليَك)

كـة دةفـةرموآ: خـةلَكى     حيك ةتى ئةو فةرموودةيةى ثيَغةمبةرى خـوا   
نة ئةوةيــة كــة (مســولَ ان)ى ئــةو ســآ ســةدةية ضــاكاينى خــةلَكى  (مســولَ ان)

هةلَبذاردةيـة   آ وةضـة ـةوايانى ئـةو سـ  ـةانـاو ثيَشـ   دريَـذايي ميَـذووة   مسولَ انان بة
هــةم  ةمســولَ انةتييان ءســةنطى مةحــةكى دينــداريي ءةرمةشــتى خؤيــانبكةنــة س

ــةرِووى تيَطةيشــ  ــةرى خــوا    ءل ــادام ثيَغةمب  هــةم كردةوةشــةوةة ضــونكة م
ى ئةو سآ سـةدةية داوةة ديـارة   (مسولَ انان)(ى بؤ ر ةـخيضاكابوون ) شاهيَديى

هــى  كردةوةشــيان بةطشــتى لــة ءهــةم ثابةنــديية تيَطةيشــتنيان ءىيهــةم ةانيــار

.ابن لم و عبدا  عن  (و2533( واللف  لهو ولملم: )3651رواه البخاري: ) 1
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رةة بؤيــة ثــةيرِةويى ـديكــة ضاكتــ وةضــةكانىء ةدةـى ســ(ولَ انانـمســ)ســةررةم 
 تة.ـكردنيان ثيَويسـليَ

 بن: استي ان لةبةرضاورِ حةوتبةئم ليَرةدا ثيَويستة 

ةى لمةو  ماك بوون، نمةك همةزوو ئةوانم   ما ئةوانةن كة ضماك تةنيمينى ضماَيش /1
  :ذووةدا ذياونمزَي

ةدا ذياونة هةموويان بة ثيَشينى ضـاك لـة   ية ةةمةنيواتة ئةوانةى كة لةو ماو
ة ئةوانةى خراث بـوون  ةالَح هةر ئةوانةن كة ضاك بوونسسةلةفى  ةةم نادريَنقةلَ

ء ئـةوة لـة هةلَـة    بووبآةهة ناشةرعييانء يان طرميان باشيش بووبنة بةئم هةلَة
 ءةشـق نـة سةرم تـاكو ئيَ ـة بيانكةي   بؤ ئيَ ة سةرمةشـق نـني   داناشةرعييةكانيان
 .ثيَشرِةوى خؤمان

 

لمة بمةكارهَينانى   ناكمات  نوَينكةوتنى اَيشينى ضاك، ئَي ة بآ نيماز  /2
َيبازى سةلةفى ر الدانة لةعةقَ(ى خؤ بةكارنةهَينان عةقَ(ى خؤزان، بةَلكو 

 اَلو:س
ئةوةنـدةى سـةلةفى   ضـونكة  دا ئةوة يةكيَكة لة بةلَطةنةويسـتةكانة  يةرِاستيل
ــ ــةكاره  س ــان ب ــةقلَى خؤي ــةلَكى  ةيَناوةالَح ع ــة خ ــةقلَى خؤيــان   ديك ــدة ع هيَن

ت بـؤ  (ديـن )ئةطةر ضاك عـةقلَى خـؤت بةكارنـةهيَنىة    بيَطومان بةكارنةهيَناوة! 
دا شـ استيرِلة ةبـؤ نـاكرآ   تـةفاعولت لةطـةأل ديـن   ء دا(ذيـن )تيَكةأل ناكرآ لةطةأل 

هـةلَهيَنجانى   ءبـةبآ ىلَ تيَطةيشـ    ةى بة دةقةكانةوةيثابةند ءىيوشكء (دومج)
 ة.مان(ثيَشينى ضاك) ىشويَنيَورء يَباةر ساكان ليَيانة ثيَضةوانةىيا
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زى َيبممارء نمموَينكةوتنى بةرنازممة  :واتممة ،نمموَينكةوتنى اَيشممينى ضمماك   /3
 :بريوِرايةكانيانء بوون بؤ قسةفيكرييان، نةك تةنيا دةزارطري

كـة  ى ةيَبـاة رء ئةو بةرنامـة شويَنكةوتنى  :واتة ةبةدواى ثيَشينى ضاك كةوتن
ة بـة ديـن   خـؤت بكـةى   لـة فـةتواكانى ئـةوان   ء نـةك قسـة  لةسةرى بوونة  انئةو

 ةلةوةى ئيَستاى تـؤ  بؤ شويَنيَك ريا ءئةوان فةتوايةكيان داوة بؤ كاتيَك ضونكة
ولَى وواتة: )نكـ  ة(اْلأَْزلَانِ بِتَغَيُّرِ اْلأَْح َامِ تَغَيُُّر ُ ْن َُر  ) ضونكة ةانايان طوتوويانة:

ةانايـان   .(داشـويَنةكان  ءئةجنامى طؤرِانى كـات  لة ةوك ةكانناكرآ لة طؤرِينى ح
ا فًـ ْرُعا وَانًـ  َلَا وَانًـ لَزَا وَصًـ ْخشَ ُري غَتَوى تَْتلفَا: )كة هةموو لةسةر ئةوة يةكدةنطن

لـة كاتيَكـةوة بـؤ     دىة لة كةسيَكةوة بؤ كةسـيَكى  دةطؤرِآ(. واتة: )فةتوا ااًلحَوَ
 ة(دى ىلة عورفيَكـةوة بـؤ عـورفيَك    دىة نيَكىلة شويَنيَكةوة بؤ شويَ دىة كاتيَكى

 ئةوة يةكيَكة لة شتة ئاشكراكان كة شةرعزانةكان دةيزانن.
خؤمـانى   لـة  ةمان طوتوويانـة (ثيَشينى ضاك)ناكرآ هةر قسةيةك كة  :كةواتة

 .بكةينة دين

ة،  زسمموَل انان)خمماَلى هاوبةنممى نَيمموان    ،اَلوسممنمموَينكةوتنى سممةلةفى  /4
 :خؤى لةسةر بكات قؤرخىء ااؤت ةينيهيض كةس بؤى 

 دوايـي  ةةمبـةرى خوايـة   غثيَ ثيَشـينى ضـاك   ةثـيَش هـةموو كـةس   ديارة 
كـة   ةنثيَشةوايانى ديكةمان ءةانايان ئينجا ةةةاى خوايان لةسةربآرِ ن(هاوةئن)

خـالَى هاوبةشـى   ئاشكراشة كـة ئةمـة   هاوةئن كةوتوونة ء دواى ثيَغةمبةر 
يََبــاةة ر ةموو مســولَ انيَك دةبــآ بــةدواى ئــةوهــ ةة(مســولَ انان)نيَــوان هــةموو 

شـويَن   ئةوانةى كـة  ءهاوةئنء يَيةدا برِوا كة ثيَغةمبةرى خوا رِ بةو ءبكةوآ
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نـة لةسـةر كـةس     ةئـةو هـةروةها   ة يشـتوون ر ثيَيـدا ء هـةلَطرتوة وانيان ئةثيَى 
 لةخؤنانةوة.ة بةهؤى ناوبكات كةس دةتوانآ قؤرخى نةء تاثؤكراوة

سممؤفى، زوجاهيممد، نممَي ،  وةك:سممةلةفى، ،نمماوةِرشك وى بممآنمماو و نازنمما /5
اقيعى هيض كةسَيك و ء... ئةوانة هيض لة حةقيقةتىي، ئيسمززةال، زانا
 :ناطؤِرن

ــدة  ــةرنج ب ــةر :س ــةرى بنوو   ئةط ــوآ لةس ــةتيَك خ ــثاك ــا   ىس ــةنطوينة ئاي ه
هةروةها مر ظيَكى فاسـق نـاوى    هةر سويَرة!بيَطومان نيَوةرِ كةكةى دةطؤرِآ؟ 

 ئايا ةدا ناو هي  لة نيَوةرِ ك ناطؤرِآيلةرِاستي نابآةالَح سبةوةندة  ةالَحس يَىنبيَل
 ة(ؤفىسـ )نـاوة   بةوةنـدة نـاوى لـةخؤ    هةر ةثرِبآ لة خلَتة كة ؤفىسكابرايةكى 

 آبطـوتر  يَـى ث ةآتيَناكؤشـ  خـوادا  يَىكةسـيَك كـة لـةرِ   .ةوة؟ نةخيَريَتـ دةبا  س
 ةبـآ (ةانا)نـاوى   ءك كـة نـةةان بـآ   كةسـيَ  ةة موراهيد؟ نـةخيَر يَتدةبموراهيدة 

 لةبةرئـــةوة ةة ةانــا؟ نــةخيَر  يَتـــدةب ةبكــات  يــاخود بــةرطى ةانايـــةتى لةبــةر   
 ناشةرعييشة. ءبةرِاستى شتيَكى نا مةنتيتى ةى بؤ ناويدةمارطري ءتةعةسسوب

 ن بمؤ دينمداريت، نمةك    ِزْم ُمل ْ اابةندكةر )ئيج اع سوننةت  ءئانقوِرتةنيا  /6
 :باسَيكى ديكةءقسة ءنيشان و ناوهيض 

( بؤضـى ضـاكن؟ ضـونكة    سـالَح سـةلةفى  ثيَشينى ضـاك )  :ئةوة  ة ر طرنطة
 سوننةت كةوتوون. ءئانقورِبا  شويَن 

ــةلَآ ــدة  ةب ــوارى عةقي ــة ب ــء ل ــة  عيبادةت ــة ل ــثاوةكانن)دا ك ــةوةى  ة(ضةس ئ
سـوننةت لـةو بوارانـةدا     ءئـان قورِطوتوويانةة بةطشتى ثيَوةى ثابةندينة ضونكة 

تة ســةر ثيــتة بــةئم لــةو بوارانــةدا كــة لــة طؤرِاوةكــان        نوختــةيان خســتؤ 
 (نة دةبآ سةرلةنوآ خويَندنةوةمان بؤيان هةبآ.لتغريات)
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 و نمماولةبممةر  همميض كممةسَيك هةيممة،  زسمموَل ان)َيززممان بممؤ هممةزوو  ر ئَي ممة /7
 :ش ان لةسةرى هةبآينابوغزَينني، هةرضةندة تَيبيني نيشان

ــتيدا وةك ةانرِلة ــيَن: ) ااس ــان دةلَ ــ ِالي ــوَتَْحُماْلبِ ُةرَْب ــمَاْلوَ اتِ َ ــْت نيِالِضَ  وَلَْيمَ
 نـةك نـاو   ةيَوةرِ كةكاننن ءواتة: )ريَى ثةندو سةرنج كاك  ة(نِبِاألَْسمَاءِ وَاْل َنَاوِ 

تةكانى ـهةلَويَســـ ركةســـة بـــةثيَىهةولَـــدةدةين هة ؤيـــة(ة بنيشـــانةكانوناو  ء
 ةنطيَنني.ـهةلَس

اسـتء  ى رِ-ديـن –الم بـة بةرنامـة   ـ)تةنها ئيس ةيةمان:ـت لةو قسـثيَنجةم: مةبةس
طاء دةولَةتـةوة(ة ئةوةيـة   ـان بة تاكء كؤمةألء كؤمةلَـتةواو ةانينى ذيانى ئينس

ان بـة  ـبـؤ ئينسـ  ء ئايينى لة يـةن خـواوة ديـاريكراو   ء الم تاكة بةرنامةـكة ئيس
ة بؤى نية رطـ  ةولَ ان بزانآـهةركةسيَك خؤى بة مس ةةوا دانراوةورِء تةـايسـش

انء ـاةى ذيـ ـريَبـ ء اتة ثـةيرِةو ـة بكـ ـالم هـي  ديـنء بةرنامةيـةكى ديكـ    ـلة ئيسـ 
ىء يىء كؤمةئيـةت يييء خيَزانـوةةرانى خؤىة لة هةموو بوارء  يةنةكانى تاكـط
 ييدا:ـياسـس

ة تـةواوى ذيانـة  ء مةبةست لةو قسةية ئةوةية كـة ئيسـالم تاكـة بةرنامـةى تيَـر     
ة بةرنامـةى  ـدى بـؤ ئـةوة ناشـآ بكريَتـ     اةيَكىـبيَرء هي  بةرنامة ةالمــرطة لة ئيس

ــ فةرمووي و مـةةن  خـواى بـةرة  ة ـضونكـ ةألة  ـكؤم ءاكـانى تـذي ڍ  ةتى: ]ــ

ــة:  (1)[...ڍ ڌ ڌڎ  ــند   )وات ــؤ ثةس ــة ب ــة بةرنام ــالمم ب  ة(...كردوون ئيس

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ]فةرموويـةتى:   هةروةها

                                                 
 3: ائدةمـال  1
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ة آواةآة ـبةرنامةيةكى ديكالم ـيَك رطة لة ئيسـهةركةسواتة: ) (1)[چ چ
 لة ةيانبارانة(.دا ـلة دوارِ ذيش ءئةوة ليَى وةرناطريآ

رـا ض لة يـةن    ةطوةةرانـة  ءيَباةى ذيـان رء ديارة مةبةستيش لة )دين(ة بةرنامة
دا وشــةى )ديـن( بــةو  ئانـ قورِلـة   ةبــآ ــ ظة هاتبـآة ض ةادةى بريوهؤشــى مـر   وخـوا 
ئـةوةى لـة ى ة ربـةى خـةلَكى بـاوة كـة       ة بةكارهيَنراوة ةواتايةى كة طومت ءضةمك

شـةى  بـةلَكو و  ةثيَيانواية وشةى )دين( تـةنها بـة ئـايينى خـوا دةطـوترآة هةلَةيـة      
يشـداة بـة مانـاى    ئانقورِهةم لة بةكارهيَنانى  ءرةبىعة)دين( هةم لة ئةسلَى ةمانى 

 يَباةى ذيان دآ بةطشتى.رء امةـبةرن
 ءماركسيزم ةة سيكؤ ريزم ربِاليزملي}كةواتة: وةك ضؤن ئيسالم ئايني )دين(ةة 

 -وةك طومتـان –ئةوةنـدة هةيـة    ةن(ئـايني )بـة هـةمان شـيَوة     ةيـش {سؤشياليزم
وةك  ةناهةقن ءيَباةانةي ديكة  ئايينى بةتاألرء ئيسالم ئايينى هةقةة ئةو بةرنامة

ــةتى:    ــت فةرموويــ ــواى بائدةســ     ېئ ۈئ ۈئ   ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ]خــ

ئـةو ةاتةيـة كـة     - واـخ -}واتة:  (2)[ی ی  ىئ ی   ېئ ىئ ىئ    ېئ
استةوةة تاكو بةسةر هـةموو  ر يَكى(ئايني)ء ىيرِوونيَر بة ةوناردوثيَغةمبةرى خؤى 

بـآ لةسـةر    هيدش بةسـة كـة شـا   يخـوا  ديكـةدا سـةرى آـاتة    بةرنامةكانى ءئايني
 .{ئةوة

 ءيَـك ر رارَيـك خـواى كاربـةرآ وشـةى )ديـن(ى بـؤ بةرنامـةى        هةربؤية  هـةر 
ةوة لـة  بكات بةكارهيَنابآة بؤئةوةى رياى ةة(المـئيس) بآ ويَنةى خؤى كة ءاسترِ

سـةر كـة بزانـرآ     تةووةوةس يَك يان نيشانةيةكى خسـت بةرنامة )دين(ةكاني ديكةة
                                                 

 85: آل عمران  1
 28: الفتح  2
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يَباةةكاني ديكةة بـؤ  رء ةة نةك بةرنامة(المـئيس) ةويَنةداـمةبةست لة )دين( لةو ش
 ة:ـويَن

تة خؤشـةى سـةر   ـيَشـ ئةوةى ئيَستا سيكؤ ريسـتةكان كردوويانةتـة بن   كةواتة:
عيبـادةت   ءلة يةك رياواةنة سياسةت دةولَةت ءكة طواية لة ئيسالمدا دين ةةاريان

بــآ  ءرــؤرة قســانة ثــووض وةوة كـة ئــة يَتــدةبوون رِ نابـآ تيَكــةأل بكــريَن!! بــةلَآ 
لــة ســؤنطةى  ةةيــنييان (عــةقلَي ءىيشــةرع)ثاســاويَكى  ءة هــي  ثالَثشــتبناغــةن

 ءبـؤ ذيـان   ةتوانايـة ء يَباةى ثةسندكراوى خـواى ةانـا  رء ئةوةوة كة ئيسالم بةرنامة
 ءتاعةت ءعيبادةت ءسياسةتء رةستة ء  ر ءكؤمةأل ءطوةةرانى ئينسانة بة تاك

طشتطرية بـؤ هـةموو بوارةكـانى     ةوةانطةفةرمء دوانطةء باةارِ ءمزطةوت ءكةسابةت
 .ئادةميزاد يةنةكانى ء ذيان

يَباةةكـاني ديكـةى مر ظكـردى    رء ديسان مادام ةاني ـان كـة سـةررةم بةرنامـة    
هةركاميان بة ئايني )دين(  (اليزمة سيكؤ ريزموةك: )سؤشياليزمة كاثيتاليزمة ليربِ

كةواتـة: وةك ضـؤن بابايـةكى     ة(بـةتاأل ء يَكى ثـووض (ئايني)بةئم ديارة )ة آدادةنر
 ةيَكي ديكـةى (ئـايني )يةوة دةطواةيَتـةوة بـؤ نيَـو    ى(ئيسـالمةت )مسولَ ان كاتيَك لة 

ــةتى )وةك ــة: روواي ــةتى )ء (اليهو   ــاوى مســولَ ان  ةنيالنصــرادياناي ــة ن (ة ئةوكات
بـة   ة( نـاودةبرآ نصـران  طـاور ) ء ( هـو ي ة بة روولةكـة ) دةسرِيَتةوة(ى ىلَ لملم)

 بـة تيَطةيشـتنةوة   بطرة ضـاكايشة هـةركاتيَك بابايـةكى مسـولَ ان    ء هةمان شيَوة
اليـــزمة )كؤمـــؤنيزمة ليربِيَبـــاةيَكي ديكـــةى وةك: رء ضــووة نيَـــو رـــوغزى ئـــايني 

مسـؤطةربآ كـة بـة هـي  رؤريَـك فـرِى       ء تة دلَنيـا ـة ئةوة ثيَويسةوة(ييسيكؤ ريزم
ء روولةكـة( دذ ء )مسـولَ ان  ضةندة هةردووك ناوى بةسةر ئيسالمةتييةوة نةماوةو

مســولَ انيَكى )شــتيَكى ســةيرة كــة بطــوترآ: فــآلن كــةس    ءانةى يةكــدينثيَضــةو
بطرة ةياتريش سـةيرة كـة   ء ةة هيَندة(ديانء نيَكى طاورمسولَ ا)يةة يان (روولةكة
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ةة (اليستمسولَ انيَكى ليربِ)ةة يان (مسولَ انيَكى كؤمؤنيست)بطوترآ: فآلن كةس 
هـةر   ةديـان ء ضـونكة بابـاى روولةكـة    ة... هتد ة(مسولَ انيَكى سيكؤ ريست)يان 

ة ثابةنـدن كـة   بـة شـتيَكةو   وضؤن بآ برِوايان بة بةشيَك لة كتيَبـةكانى خـوا هةيـة   
ــةن  ــاتوة خــواولة ي ــراوة ةوه ــةئم دةســتكاريى ك ــاى كؤمؤنيســت  ةة ب ــةئم باب  ءب

بةرِاسـتى   ءبآ نيَوةرِ كيان يةكء  ضىة ئةطةر ناوء ضى ءسيكؤ ريست ءاليستليربِ
 ءو مـةةن خواى بةرةكردبآة نابآ هي  حيسابيَك بؤ  ألقبووبةرنامانةيان ء يَباةر ئةو

 ءئةطةرنا ديارة لةطةأل نـاوة تاةةكـةى   ةبكات مةكةيانبةرنا ءئاينيء  ثيَغةمبةر
 !!دةكات اةة نويَيةكةيدا در ـيَبرء بةرنامة

ــةشــايانى باسيشــة كــة مةســةلةى ل  ــنةي ــايي دي ــةت ءك ري ــةك ة دةولَ ــان لةي ي
مسولَ انانةوة  ءهي  ثةيوةندييةكى بة ئيسالمعيبادةتة  ءرياكردنةوةى سياسةت

 ذئـاوادا  رِ لـة ريهـانى   ةطـرف  ديكـة  ء يَشـة ك ءىينةخؤشء وةك طةليَك دةرد وةيني
ء يَسـا هةراى نيَوان ئةفسانةكانى بـةناو ئـايينى كلَ  ء بةرهةمى شةرِ وسةري هةلَداوة

ء ثاثـا ء ة كيَش ةكيَشـى نيَـوان قةشـة    يةك بووذانةوةى عةق  لة ءىيةوتى ةانسترِ
ــانة ء ثادشــا ــةرئي ثراتؤرةك ــارء رــةماوةر بةرامب ــارء روتي  ءترِوو ةشــورِء كريَك

 (1).ضةوساوةكان لة يةكي ديكةوة بوو

                                                 

بؤ ةانياريى ةياتر لةو بارةيةوةة كتيَبى ) تةوذمى ئيسالمى و عةملانى و خالَة هاوبة  و رياواةةكانيـان    1
 سياسةتى ئيسالمى و ضةند روونكردنةوةيةك( آويَنةوة)و ناميلكةى 
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 دووةماى ـبنةم

  انـثةروةردةكردنى ئةندام ءردنـفيَرك
تنى تةواو و ـةيشـتيَط ةى:ــبناغ  ةرـلةس

 ،خواثةرستيى ساغ ،استرِ عةقيدةى ءانـئيم
 ءزانست سوودوةرطرتن لة ،ئاكارى ثةسند

 لة بوارة جياجياكاندا ثيَشكةوتووى بةشةر ئةزموونى
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 اى دووةمـبنةم

ى سممةرجة  ئةنممدازان، بممة وردو  اممةروةردةو تةزكيممةكردن ءفَيركممردن) 
طشمتطري بمؤ    ءلةسةر بناغمةى: تَيطةيشمتنى قموو     ،خوارو سةرةوة ءدرنت

 و دازمممةزراوو، العقي   الْالح    ي ْ اسمممت )عةقيمممدةى ِر ءئي مممان ءئيسمممم 
وة بممةهرة  ،ئاكممارى بممةرزو اةسممند   ءةونممت، ِرءامماك ءخوااةرسممتيى سمما  

 رطمرتءء سمموودزةند بموون لممةو زانسممتء ئةززوونمة اَيشممكةوتووة جممؤراو   وة
طوزةرانيممدا وةدةسممتى   ءجممؤرةى كممة بةنممةر لممة بمموارة جياجياكممانى ذيممان     

 ضونكة: طاى زرشظايةتى اآ بةرةواَيش ضووة،هَيناوةو كؤزةَل

 ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿخواى بـةرةو مـةةن فةرموويـةتى: ]    -1

[ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ
ةوانـةكراويَكى لـةنيَو   كـة لـة نةشـارةةايةكان رِ    ةاتةيـة واتة: )خـوا ئـةو   ة  ةاجلم

ئايةتـةكانى خوايـان بةسـةردا دةخويَنيَتـةوةة وة تةةكيـةيان       ةةوخؤياندا ناردو
ــبتدةكــا ة هةرضــةند بةتةئكيــد ثيَشــا لــة  تحيك ــةتيان فيَردةكــا ءة وة كتيَ

 وون دابوون(.طومرِاييةكى رِ

ــةتى: ] -2 ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ  ڱ ڱ ڱوة فةرمووي

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ 

ة واتة: )دةرا موذدة بدة بـة بةنـدةكابة ئةوانـةى    الزلر[ ڭ ۇ ۇ ۆ
كة طوآ بؤ هةموو قسةيةك دةطرن ثاشان شويَن باشاين دةكـةونة ئـا ئةوانـة    

 كةسانيَكن خوا ريَن ايى كردوونة وة ئا ئةوانة خاوةن عةقآلنن(.
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 : ةوةـردنـوونكرِ

تبوونى مئازمما ى دروسمم  ،تيمزمَيكى ئيسمممكؤزةَلممء  َيكخممراور هممةريةكممة : 
 ءازيىمااكسممممم ءِرانكممممماريىطؤ ءىيخوااةرسمممممتئةوةيمممممة كمممممة هؤكمممممارى 

 دةوروبةريدا:ء طامبآ لة كؤزةَل ازيتمضاكس

بوونةكةى ئةوةيـة كـة   حيك ـةتى دروسـت   ءئاماجنةكةىة يييَكخراويَكى ئيسالمرِ
لـة   دةبـآ ةكـة  بـري    ييـداة طؤرِانكاري ى لـة كؤمـةلَطاى خؤ  يهةلَسآ بـة طؤرِانكـار  
خواى بةرةو ةوة لةوةى كة بكات ثاكى ةضاكساةيي تيَداكردنى ءثاكساةيي تيَداكردن

لـة   ةخؤشـة  يَـى ث و مةةن خواى بةرةبريِاةيَنيَتةوة بةوةى كة  ناخؤشةة يَىث مةةن 
عةقيــدةة لــة بــوارى عيبــادةتة لــة بــوارى  ء هــةموو بوارةكانــدا: لــة بــوارى فيكــر 

ــةداييسياســ ءييىة كؤمةئيــةتيــىة خيَزانيســوكةوتى شةخســهةلَ ــانى رِ ة ل ووى ذي
 .ييةوةذيانى مادد ءىيمةعنةو

كـة خـؤ طـؤرِين بناغـةى واقيـِ طؤرِينـة        ةى ليَنـةكراوة اسـتييةكى نكـوولَ  ئينجا رِ
ــيِْغتَ) ــن  ُرـي ــأَ سِْفال ــْغتَ اُسسَ ــالوَ رِـيي ــى    .(عِاقِ ــةباة ثيَ كةســيَك خــؤى شــتيَك شــك ن

واتـة: )كةسـيَك شـتيَكى     ة(يهِطِْ الُ  ءِْ ـالش  ُداقِفَعةرةب دةلَيَن: ) ةكو ةنابةخشرآ
ء فيكـر  (ىييبنـةماى شـةرع  )بؤية دووةمـني   ةةبآة ناتوانآ بيدا بة غةيرى خؤى(ن

ثيَطةيانــدنى تاكــةكانى  ءي(مان بــة ثــةروةردةكردنيسياســةتى )كؤمــةلَى ئيســالم
 داناوة.

 ةبؤ خـوارآ  ءة بؤ سةرآبآ طشتطري بآثيَطةياندنة  دة ءديارة ئةو تيَطةياندن
ــانيَكى تيَطةيشـــتووـتةنيـــء ضـــونكة تـــةنيا خـــةلَكيان بـــؤ  يَطةيشـــتووو ث ا كةسـ
 يشيَطةيانـدن ث ءةياندن بة تيَطةيشتووان دةكـرآ تيَط ء ثيَدةطةيةنرآةتيَدةطةيةنرآ
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ــتووان  ــة ثيَطةيش ــة رِ ةب ــتكردنةوة ب ــانة    رِ اس ــة ثاك ــاةيى ب ــرآة ثاكس ــتان دةك اس
نجا هـةموو ئـةوةى   يئ ةئاشكران ءوونرِ ئةوانة شتى دةـهت. ..انضاكساةيي بة ضاك

خـواى بـةرةو   دا كؤبووةتـةوة كـة   ةيـ يئانقورِستة رِ ة ر ةياتريشة لةم ء انـكة طوت

 ...واتة: ) (1)[ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ...دةفةرموآ: ] مةةن
آة ة بــةلَ(...بيَطومــان خــوا حــالَى هــي  كؤمــةلَيَك نــاطؤرِآ تــاكو خؤيــان نــةطؤرِن   

 .دةكاتثيَة طؤرِينى خودةوة دةستلواقيِ  ءطؤرِينى حاأل هةميشة

وةرضةرخان لة  ءة كةزينةيةك دةبنة زايةى طؤِرانكاريىمدووة : هةزيش
ةرنا همممةر مئةطممم ،زةطمممةر بمممة دةط مممةن  جمممةزاوةرء ، زشربمممةنةتامذيمممانى زي((ممم 

 :ةنطمبؤيان دةبنة اَيش نوَينكةوتوو )تابع ى ئةو كةزينةيةن كة

ــذووى طــة نى دنيــادا رِ ة انـطوتــئــةوةى كــة   .اســتييةكى درةوشــاوةية لــة ميَ
مينةيـةك دةسـتدةكةن بـة    هةميشـة كة  ةنبكة مر ظايةتىتةماشاى ميَذووى هةموو 

ض ئـةهلى   ةرـا ئـةو كةمينةيـة ض ئـةهلى هـة  بـن       ةلة ذيانى كؤمـةلَطادا  كارىناطؤرِ
ــة  ــةر  ناكــ  ةناه ــة دروســتكردن  ف ــة ئةوةي ــةوةى طرنط ــةس ئ ــاة ب ء ىيارى طؤرِانك

ؤرِا هـةمووى ضـاك   ـخةلَك لةخ ةينيئةوة  ةدةكاتثيَان لة كةمينةوة دةستوةرضةرخ
خـةلَكى   ءكةميةنةيةك ضاك دةبن ! بةلَكويان خةلَك لةخؤرِا هةمووى خراث بآ ةبآ

خـــةلَكى  ءكةمينةيـــةك خـــراث دةبـــنيـــان  ةدةيطـــؤرِن ءديكـــة  ضـــاك دةكـــةن
 يرـوان  ة بةثيَزة ة ر بةـئايةتئةم دوو  ةطؤرِناندةيء دةوروبةريشيان خراث دةكةن

خب مب ىب يب دةفــةرموآ: ] و مــةةن خــواى بــةرة ةة دةطةيــةننيتيـاســرِ ئــةو

                                                 
 11: الرعد  1
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سـا  ولة بةسـةرهاتى مو  (1)[ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ     جت حت 
طـوترا:   -بة رةماوةر واتة-دةفةرموآ: )بة خةلَك  ةعةونلةطةأل فري السالم( )علية

ةكان بكةوين ئةطةر ئـةوان ةاأل  طةربؤئةوةى بة دواى رادوو ئايا ئيَوة كؤبوونةتةوة
 (.؟بن

 ةكــآ لةســةرةوةية دةكـات هةميشـة تةماشــا   ةلــؤذيكى خـةلَكى ســادةية ئـةوة  
يـة لـة   يى بريتيرـةماوةر بةطشـت   ءمةنتيتى خةلَك ةة ة رى وايةب ةدةكةوآ ىةطةلَر

بـــةئم بيَطومـــان ميللـــةت ثـــا   ةكيَ ـــى ةالَبـــووانرِء كةوتنـــة ذيَـــر كاريطـــةريي
ــة هؤشــياربوونةوة ــداةةى طؤرِان ب ــارئةن ــ ىيك اتنيانة هةلَويَستيشــيان ـبةســةردا ه

ة اة بـ ـثيَدةطـ ء اـتيَدةطـ ء آـدة دةبـ رثةروةء آـدواى ئةوةى هة  دةناس ةدةطؤرِآ
 ري بووة.ـريَط دايـدلَء  ـكة لة عةق آةدا دةبـةأل ئةو هةقـكاتة لةطتةئكيد ئةو
كـــة  ةبـــني استييةشـــم بؤيـــة خســـتةرِووة تـــاكو هـــةموو  يـــةك دلَنيـــارِ ئـــةم

ــة  طؤرِانكــاري ــةنيَو كؤمــةلَطاداة هــةردةبآ ب كؤمــةلَيَكى دانســتةى ثيَشــةن   كردن ل
 مجورؤلَــة ئيســالمييةكانى ئــةم    ءة حيك ــةتى هــةبوونى كؤمــةأل   تثيَبكادةســت

 .هةر ئةوةية ةسةردةمة 
بــؤ ى ة لــةوةيــي دةبــآ بزانــآ كــة ئــةركى سةرشــانى بريتي يكؤمــةلَى ئيســالم 

ــ  ــ ُلوبةرةكـــةى ببيَتــة داينـــةمؤ ) دةورء ةرخانى كؤمــةلَطا ـوةرض ء هانـــدةرء (كرِّحَ
خـؤدا   ى لـة يةلَى ئيسالمـبؤية ثيَويستة بة ماناى وشةة ئةندامانى كؤم ةنيشاندةريَرِ

ــالمةت  ــتةكةرى ئيس ــنيبةررةس ــةكانى ةانســ   ةى ب ــةموو  يةن ــة ه ــان ءىيتـب ء ئي 
ةيةك ـهتدةوةة دةبآ وةك ئاويَنـ  ...ء ئةدةبى بةرة ءةوشترِء ةــتةةكيء ادةتـعيب

لـة خؤيانـدا بـة رـواناين شـيَوة       ة(نحقائق اإلسالماستييةكانى ئيسالم )رِ هةرضى
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ــ ــةلَكيَننةوةـبياندرةوشـ ــةوان   ءة خـ ــى ئـ ــة بينينـ ــةر بـ ــننة   دةوروبـ ــالم ببيـ ئيسـ
. ئيحسـانةوة ء انـئي ـ ء المـئيسـ  :ىـآ بةشـ ـبـة هةرسـ   ةن بـن ـى ديـ كةربةررةستة
ةى خـواى بـآ   ـبةرنامـ ء اينيئاكـار بـة ئـ   ء بـة كـردةوة   ةبةر لة قسةى ةار هةروةها

 نا بكةن.ـان ئاشـايـهاوت

ء بممة سممةر ىيمزمتاكممةكانى كؤزممةَلى ئيسممكردنى اممةروةردبممؤ سممَيية : 
 ضوار بوارى سةرةكى هةن:  تىمبةطش ،خوارةوة

 تةواو: ءاسترِ تَيطةيشتنى ءىية : زانيارمبوارى يةك

ةثيَى بــ ءىيبرِســتء بــة ئةنــداةةى توانــا انائةوةيــة هةركةســة لــة ئةنــداما 
سـوننةت حـالَى    ءئانقورِدة لة ـكاريَك كة ثيَى سثيَردراوةة هيَن ءثيَويستى ئةرك

ئـةركى سةرشـانى    ءبـدات  يَـك ئـةجنام  رِ ءاسـت رِ بآ كة بتوانآ ديندارييةكةىوبو
 ئـان قورِةتى ـكة يةكةمني ئاي ةيـنيارة بآ حيك ةتيش ـدي ةبكات خؤى ريَبةرآ

 (1)[چ چ چ ڇ ڇ بـووة لـة: ]  دابةةيوةة بريتـى   خوا  بؤ ثيَغةمبةرى
 (.وةوكردة بةناوى ئةو ثةروةردطارةت كة دروستى ـواتة: )آويَن

 ةتـةواو دةربـارةى ئـايينى خـوا     ءاسـت رِ تيَطةيشـتنى  ءييرا بيَطومان ةانيـار 
 ةبةئم ئةطةر بة كورتى بيلَـيَني  ةة ر شت دةطريَتةوة وباةنةيةكى يةكجار فراوانة

 :بةشن ئةوانة دوو

وةك تاكيَـكة لـة خـودى خؤيـدا      وةمر ظـة ن ثةيوةسـ  بـة خـودى    يَكياـبةش  *
عةقيدةة تيَطةيش  لة دينة ثيَنج  ةة: ئي انـبؤ ويَن ةبكات ريَبةريَياندةبآ 

ــؤ   ــالمة خ ــةكانى ئيس ــة رِ ثاي ــةوة ب ــةرة رِ اةاندن ــتة ب ــؤ  ء ةوش ــةكانة خ روان
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ء ئةجنامدانى فـةرِةة شـةرعييةكان   ةخدة خراثةكانء  لة خوو ةوةدوورخستن
 سةرثيَضييةكان. طوناهورةثةريَزيى لة دوو

ء يية بـة هـةرةوةة  * بةشى دووةميان ثةيوةس  بة حالَةتى طشـتيى خةلَكـةوة  
 ةبة تاك تاكيش ريَبةرآ ناكريَن واتة ةهاوكاريى هةموويان ريَبةرآ دةكريَن

ء يَطرتن لة خراثةة رـةن  ر ةك: بانطةواةة فةرمان كردن بة ضاكةةوئةوانيش 
ء سـتةمة بنياتنـانى قـةوارة   ء ةولَـم ىة  بردنـى  يدادطـةر  ة ضةسـثاندنى ريهاد
 د.ـهت ... ءييى ئيسالمدةولَةت

 ثآ شارةةابوونى هةر كة ثيَشةوايانى ئيسالم سةررةم لةسةر ئةوة كؤكن
ــا ــتووريَكى شــةرع ء ياس ــةركيَكى شــةرع   ىدةس ــدانى ئ ــة ئةجنام ــةكى ك ى ث

ايـان لةسـةر   هـةموو ةان  :واتـة  ةوةة لةسةر خاوةنةكةى فةرِةةولةسةرى كةوت
درشـتى ئيسـالم لةسـةر هـةموو     ء كـة تيَطةيشـ  لـة ورد    يَككـةوتوون ر ئةوة

ضـونكة   ةى فةرِةى كي ايةيـة بةطشت مسولَ انانلةسةر  ة بةلَآيةينكةس فةرِة 
بــةئم هــةموو لةســةر ئــةوة يةكــدةنطن كــة هــةر  ةنايةتــةدىء ئــةوة قورســة

كـة دةكةويَتـة   ى يفـةرِةيَكى شـةرع  هـةر  مسولَ انيَك لة خـودى خؤيـدا دةبـآ    
ة بايي ئةوةندة لة شـةريعةت حـالَى بووبـآ كـة ئـةو فـةرِةةى ثـآ        ىسةرشان

لةســةرى  ةكةســيَك نويَــذى لةســةر فــةرِة دةبــآويَنــة:  بــؤ ةبكــات ريَبــةرآ
كنـةكانى نويَـذة واربـةكانىة سـوننةتةكانىة     وور ثيَويستة لة نويَذ حالَى بآة

 ى فةرةةكانى تريش.ية هةروةها باقضؤن دةكريَن

وةك سـةرى   بكةويَتـة ض  ةسـان نشانى ئي ةو فةرِةة كة دةكةويَتة سةررا ئ
 ةهةلَسـن  يَـى كـة دةبـآ هـةموويان ث    ةدالةنيَو كؤمةلَيَكـ  وةك يةكيَك يان ةتاك
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آ كاريَـك ريَبـةر  ء ىة هـي  ئـةرك  يةانيـار  ءضونكة بيَطومـان بـةبآ شـارةةايي   
 .-ى ثةسنديى خواى ثةروةردطار بآاطبة شيَوةيةك كة ريَ -ناكرآ 

(يــش دوو بنضــينةى طرنطــى شــةرعييان أَــول الفقــهروةها ةانايــانى )هــة
 تةبان:ء ة لةسةريشيان يةكدةن ةلةوبارةوة داناو

ة هـةمان حـوك ى   يشهؤكارةكـان واتـة: )حـوك ى    ة(دِاَِقَمَاْل ُمْ ُح لِائِسَوَْللِ) /1
 شــانتدةكةويَتــة ســةر كــة ئامــاجنيَكى شــةرعي واتــة: هــةر  ةئاماجنةكانــة(

ــةبيهيَ ــني ــة ثيَو دىة ه ــك ك ــةد  ةر هؤكاريَ ــؤ هيَنان ــتة ب ــةيييس ــة وى ئ  ئاماجن
 .تدةبـآ لةسـةر   فـةرِة  ةكةشةرعيية هؤكارة  وةك ئاماجنة وة ئةشةرعيية
نويَذ فةرِةةة بـةئم نويَـذكردن بـةبآ دةسـتنويَذطرتن نابـآة كةواتـة       : بؤ ويَنة

ــةبآ ثاك   ــتنويَذيش ب ــةرِةةة دةس ــتنويَذيش ف ــاويَندةس ــة  وخ ــآة كةوات ى ناب
ــاويَوثاك ــة:  خـ ــةرِةةة كةواتـ ــاجن نييش فـ ــوك ى ئامـ ــةرعيى وةك حـ يَكى شـ

وةك:  ةثيَشةكييةكانيشـى ء ئـامرِاة ة ديارة نةنويَذكردنى فةرِةة مادام فةرِةبوو
هتـدة هـةمان    ...ء قيبلة د ةينةوة ءثؤشاكى ثاك ءتارةت طرتنء دةستنويَذ

 .ةـحوك يان هةي
بـةبآ ئـةو   واتـة: )هـةر شـتيَك فـةرِةيَك      ة(ٌباجـِ وَ وَُهفَ هِبِ ال إِ ُباجِوَاْل مُّتِا ال َلَ) /2

كة بيَطومان لة نيَوةرِ كدا لةطةأل بنضينةى  ةآة ئةويش فةرِةة(ريَبةرآ نةكر
 ثيَشوو هةريةكن.

ــار   ــة ةاني ــت ان ل ــة مةبةس ــارة ئيَ  ــار  ءىيدي ــارةةايية ةاني ــا ءىيش رةةايي ش
ارةةايي لة ى ويَرِاى شكردنى ئةركيَكى شةرعيَتةئكيد ريَبةر بةئم بة ةشةرعيية

ِ ةريعةتش ضـونكة   ةدةكـات دةوروبـةريش  ء ة ثيَويستيشى بة شارةةايي لة واقيـ
يةكةى تيَدا ريَبةرآ دةكـةىة ئةطـةر تيَيـدا    يئةو واقيعة  كة تؤ حوك ة شةرع
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نةبىة تيَيدا ضاوكراوة نةبىة بةرضاورِوون نةبىة لةوانةية تؤ ئةو حوك ة  شارةةا
بكـةى كـة    يَىد بةشـيَوةيةك ريَبـةر  يـاخو  ةريَبـةرآ بكـةى   بة هةلَـة شةرعيية 
 ئينجـا  !ار ببيـةوة دلةسـةرى قـةرة   ةدةسـت  ةيَتـ ب وةى بةرهـةميَكت ئةلةرياتى 

المييةكةى تيَـدا ئـةجنام   ـدةبآ لة واقيعى خؤماندا )ئةو واقيعة كة تؤ كارة ئيسـ 
مايةى تة ووةاتر بـتيَك ةيـمرِة ض شوتة ريَطةى مشتووةدةدةى( ض شتيَك ةياتر ب

ةكارىة ـة مايـةى ضةواشـ  ـتـ ووةةلَك بـخةلَكى ثآ ثيَضراوةة بؤ خئةوة كة ضاوى 
اتر ـالمييةكةت ةيـــارة ئيســـود كـــياخــ ةةتىـتى ثيَيـــخــةلَك ةيــاتر ثيَويســيــان 
يانة ياسـت ر وونكردنـةوةى ئـةو  ر ت لةسـةر ة تـؤ دةبـآ رـةخ   ةتىـتى ثيَيـ ـثيَويس
 .ةوة بؤ خةلَكـيبكة

ــ  ة لة يــةن دةولَــةتء  يــان ئــايني  - ذطــارى ئةمرِ مانــدا  ر ة: لــةـبــؤ ويَن
ة ر  ةيى ئيســــالمييةوةضــــا كء  كــــارنــــةيارانى تــــةوذمى ء  كانعةملانييــــة
و  بكات   رةختى لةسةر(ييئيسالم تةوذمى)بؤية ثيَويستة كة  ةدةورووذيَنرآ
 .آاتةسةر ىةياترى تيشك

  ذطـارى خؤمانـدا ة ر ئـةو مةسـةلةية بـؤ خـةلَك      ر ثيَويستة ئيَ ة لـة  :ةـكةوات
و ديـن   يـة ين ةة ضونكة ئةطةر خةلَك ثيَى وابآ دين سياسةتى تيَداوون بكةينةور

ة يـة ينو نـةهى   ى بـة ئـةمر  دين ثيَويسـت  ى ناوآ و دين دةسةئتى ناوآ ودةولَةت
بة نويَذةكةى خؤى ئيكتي ا ء  عة بطؤرِآيماناى واية لةطةلَت هاوكار نابآ ئةو واق

ئـةوة   ةةيةكيشى كـرد عومرِء  واية ة ريشى ةيادة!! ئةطةر حةج يَىثء  دةكات
  ةن لةوانةية تيَش ثةرِاندبآ!!ـدةلَآ: حةت

 كةسـيَك تةواو(ة ضـونكة  ء  استر تيَطةيشتنىء  بؤية  طوتوومانة: )ةانياري
ء  لةنيَو خةلَك  خوا ىيَباةى ثيَغةمبةررء  خواى بةرة و مةةن بيةوآ ئايينى 
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ء  ةردةبوونميللةتـــدا ببووذيَنيَتـــةوةة ثيَويســـتة خـــالَى دةســـتثيَكردنى ثـــةرو
 لة دين تيَطةيشـ  ء  يى شةرعية خؤيشى لة ةانيارثيَطةيشتنى خودى خؤى بآ 

ةوآ ـبي ربزانآة ئةورا اـيَطردةبآ خؤى  ةآ شارةةابوونةوة دةستبةكاربآرِ لةء 
   .بةرآ ىخةلَكى لةطةأل خؤ

مـــةررى  يَطةيشتنةكةيشـــىة ثيَويســـتة هـــةردوو  تء  تى ةانيـــارينيةضـــؤ
( بـوونة  يححِـََ ت )ـاسر تيش لةـمةبةس ةبيَت ون(ى تيَدا)تةواوبوء  بوون(است)رِ

ء  ضـؤنيان فـةرمووة   ثيَغةمبةرةكـةى  ء  خـواى بـةرة و مـةةن    ة ـة كـئةوةي
 .ة ئاوابـآ - وةوكـرد شـارةةايان ديارييـان   ء  بةو رؤرة كة ةانا–مةبةست بووة 

خـواى بـةرة   لة بةرنامةى  ئةوةية كة بةشيَك ة( بوونكاللمةبةستيش لة تةواو )
بةلَكو بةشيَوةيةكى  ةفةرامؤ  بكريَن ـآديكةى ل  يةنةكاني ء ريآنةط مةةن  و

بؤئةوةى بةر ئةم هةرِةشـةيةى خـواى   ة او بآتةو و تيَرء  (مول ـشتطريانة )ـطش
كة ئارِاستةى ئـةو رـؤرة كةسـانةى     ةنةكةوين )رال راللة( دادطةر ء  بائدةست

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ] ةةووكرد

يان يانينةكـة دواتة: )بيَطومـان ئـةو كةسـانةى كـة      (1)[   ڑ  ژ  ڈ ڈ ژ 
ة تـؤ هـي  ثةيوةندييـةكت ثيَيانـةوة     دةستة دةستةبوونة ء  ةووكرد بة  بة 

-و ثاشـان هـةوالَى     ى خوايـة  كـارى ئـةوان بـؤ    -سـةرةجنامي –بـةلَكو   ةيةين
ن دةيَويـا ء  كـة ضـةند كـاريَكى خـراث     ة(ئةوةيان ثيَـدةدا كـة دةيـانكرد    -سزاى
يـةكيَك دةلَـآ: ئيسـالم تـةنيا      .ةووكـرد كـة دينـى خوايـان بـة  بـة        ةووكرد
ــبريتي ــان ي ــةنى ئي  ــة  ي ــةو ء  ة ل ــدةة ئ ـــديك  ىعةقي ــآ:  ةـ ــةنيائيســالم دةلَ  ت
دةلَـآ:   ةديك ئةوي .ثةروةردةية هةرئيسالم  نةخيَردةلَآ:  دى ىئةو .ادةتةـعيب

                                                 
 159: األن ام  1
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 .ييةر تةنيا  يةنى فيكردةلَآ: نةخيَ دى ىةوئ .حوك ةء  سياسةت تةنيائيسالم 
رـؤرة  ةو ئ موولةرِاستيدا هة ! راريهادةء  تةنيا  يةنى رةن  :دةلَآ دى ئةوى
ى دةبـآ بـؤ بةشـةكةى    يلة حالَيَكدا كة هـةركاميَكيان دةمـارطري   ةبؤضوونانةبريو
ن تكـور ء  كةمء  تنى هةلَةـتيَطةيش ة ئةوةدةكات ةفزر ةكانى ديكةـبةش ء خؤى
هاوبـة  بـؤ خـوا     نـةريتى   كة ئةوة ةبةشكردنى دينةشهؤى ب دةبنة ةدين بؤ

ۈئ ۈئ ېئ  ...دةفـةرموآ: ]  خواى بـةرة و مـةةن   وةك  ةثةيداكةرةكانة

مئ    ی جئ حئ     ی ی یىئ ىئ ىئ  ېئ  ېئ

ــ    وةك) (1)[جب ىئ يئ ــةرةكان مةب ــوا دان ــؤ خ ــة  ب ــةى ـهاوب نة لةوان
ة دينةكــةى خؤيــان بــة  بــة  كــرد و هــةر كاميَكيــان بــةوةى كــة لةســةريةتى

 شة(.دلَخؤ
ةك بووبـآة  ـانة رـا دينـى موشـريكةكان هةرضييـ    ـ( واتة بةرنامـةى ذيـ    ن) 

وةك موشـريكةكان   :دةفـةرموآ )رـال راللـة(   ة خـوا   ةووردـكـ يان ـبة  بةش
كـة عـادةتى    يـة ة ئةوةدةكـات مةبن! كةواتة: ئةو كةسةى كة دين بـة  بـة    

ء   ىـيـ ة ئةوةى كة دةلَآ: دين هةر ئةوةية كة من لةسةرةوطرتوموشريكةكانى 
ى واى ئيسـالم  ؟ ئةطـةر كؤمـةلَى  دةكـات ثيَوةى سةرطةرمم! را با بزانني كـآ وا 

يةك واى يسةلةفبةردةكةوآة يسالمى واى كردة ئ بةردةكةوآة يةكطرتووى ةكرد
آ ر ئةهلى تةريتةت وايان كردة بلَـيَن: نـةخيَر  ء  كرد ئةويش بةردةكةوآة سؤفى

ئةطـةر بلَيَــى: ئيَ ــة   بــةئم . ةشــيَخيش هـةر شــيَخى ئيَ ةيـ  ء  يَــى ئيَ ةيـة ر هـةر 
ء  بـــراء  خؤمـــان و يَبـــاةى خـــوا ةينـــدوو بكةينـــةوة رء  دةمانـــةوآ بةرنامـــة

و  ســوننةت ببووذيَنيَتــةوةء  قورئــانديكــةمان هةركــةس دةيــةوآ  خوشــكةكانى
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 ةهةر لةسـةر خيَـرة   إن شاء ا شةريعةتى خوا لة خةلَك بطةيةنيَتةوةة هةمووى 

ــةتى:  ــاكرآ ئاي ــةت ن ــةوة هةلَب ــةر ة [جئ حئ مئ ىئ يئ  ] ئ ــة: )ه وات
تاق ة بةوة كة بؤ خؤى لةسةريةتى هةر دلَى بةوة خؤشة(ة بة بةلَطـة  ء  دةستة

 ت بة ئيشى هةموو مسـولَ انان خؤشـبآ  لةسةرى بهيَنريَتةوة! بةلَآ ئةطةر تؤ دلَ
ــى خــؤت ء  ــة ه ــى هةموويشــى ب ــة خــةلَكى ثيَتوا ةبزان ــةبآ ك يكــة )ســةثانى د ن

 .طريَتةوةئايةتة ناتئةم ية(ة ثووشيَ
 بآة تةنيا خؤشىة خيَرى هةموو خاوةن خيَريَك خؤشب كورتى: دةبآ دلَى بة

ء  شـةيداى بـىَ  ء  عـةوداأل  ئـةو هةر شويَنيَك هةية  ة حة  لةلةسةر حة  نةبينىَ
يشت المـبا  يـةنيَكى ئيسـ   .وةبةر ئةم ئايةتة ناكةوىَة ئةوكاتة اتكى بيثشتطري
ى ونيشـــانونابآة بـــةئم ئةطـــةر شـــت هـــةيَكى سياسيانـونيشـــونابـــا ء  هــةبآ 

ئةطـةر خـةلَكى ديكـة     ةبةس تةنيا خؤت ثآ لةسةر حة  بآ شت نةبآةيـياسـس
! وة ةيـ ني ةةريَنآة بلَيَى: نامةوآ مادام لةرِيَى منةوة ـى ئيسالمييش دابدةولَةت

ء  تـةقوا ء  فيَـرى ئي ـان  ء  بكـات  يَن ـايى ر ئةطةر يةكيَكى ديكـة هـةةاران كـةس   
ان دوورآاتـةوةة  ـانيـ طوناهـء  لـة خراثـة   ةبكـات  ضاكةيانء  تاعةتء  عيبادةت

!! ئـا ئـةوة   ةيـ نيمؤرى تـؤى لةسـةر   ء  ةينيرِيَى تؤوة  ثيَت هي  بآة ضونكة لة

[ بةسـةريدا  جئ حئ مئ ىئ يئ   ة ئا ئةوة ئةوةيـة كـة: ]  دةمارطرييية
 دةضةسثآ.

تاق ـة  ء  ى سـةرهةلَدانى سـةررةم ثيَـرِ   يهؤكارى بنةرِةتنيية  طومانيشى تيَدا
بـة دريَـذايي ميَـذووى ئيسـالمة يـان بـة        ة(مبتدعةـالفرق الداهيَنةرةكان )ء   دةر

هةلَة تيَطةيشتنى دينة يان بة  بة  كردنـى ديـنة يـان هـةردووكيان ثيَكـةوة      
بة ة رى واية كة كابرا بة هةَلـة لـة ديـن تيَطةيشـتة دينـيش بـة  بـة          .بووة
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دةةانـآ! بـةئم مـر ظ    ء  بةشـةكانى ديكـة بـة نـامؤ    ء  ة بةشيَكى دةطرآدةكات
ذيـانى ثيَغةمبـةرى خـوا    ء  ى تةماشاى سريِةبة وردء  ئةطةر لة دين تيَطةيشتبآ

 بـؤ ئـةو   كـة  يَكى بـةكارهيَناوة  ئامرِاةء  ة كة لة هةر قؤناغةدا شيَواةيَكبكات
ء  هـي  كاريَـك  ء  يَباةيَـك ر نابآ بـؤ هـي    ييدةمارطري قؤناغة ضاك بووةة ئةوكاتة

 ةدةكاتةكانى ئيسالمة بةلَكو هةموويان بة يةك ضاو تةماشا هي  بةشيَك لة بةش

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ   ...دةفـةرموآ: ]  خواى بةرة و مةةن وةك 

ــة (1)[ۅ ۉ ۉې ــةى ...: )وات ــة ةانســ ر ئةوان ــةوةة قوولَء  داتـ ضــوون ل بوونةت
ضـونكة   ة(...دةلَيَن: برِوامان ثيَى هةية هةمووى لة يـةن ثةروةردطارمانةوةيـة   

ةة هـةم  ـتةةكيـ ء  تـةقوا ء  دةة هةم  يـةنى عيبـادةت  ـعةقيء  نى ئي انهةم  ية
ى يسياســةتة هــةم ضــا كء  بانطــةواةة هــةم  يــةنى حــوكم ء   يــةنى فيكريــى

دة هةمووى مادام دةضيَتةوة سةر شـةريعةتة دةضـيَتةوة   ـهت ...ء  كؤمةئيةتى
ء  ةيـة برِوامـان ثيَـى ه  ء  ةيـة خواوهـةمووى لة يـةن    ةسـوننةت ء  قورئـان سةر 

 دلَ ان بة هةمووى هةر خؤشة.

درنممممتةوة دةبممممآ ء  ت بممممة وردةواتممممة ئةنممممدازانى كؤزممممةَلى ئيسمممممز ك
 هةزيشة:

 فةرمايشـتةكانى ثيَغةمبـةر   ء  قورئـان بة هةلَة لـة ئايةتـةكانى   ء  وريابن /1
ــةبن  ــالَى ن ــةم    ةح ــد بةره ــة تةئكي ــة ب ــا ء  ك ــةثوورى ةان ــةوايانىء  كةل  ثيَش

بــةئم لةمةشــياندا  ةيانــة بــؤ ئــةو مةبةســتةضــاكاين ياريدةدةر ةةســةاانر
ثيَشــةوايانى ء بةرهــةمى ةانــاء بــريورِاء ديســان دةبــآ وريــابنة ضــونكة قســة

وةك  ء بة خودى ئايني دانـانرآ  طةيشتنى ئةوانة دةربارةى ئايني وئيسالم تيَ
                                                 

 7: آل عمران  1
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 ةك ثيَشايش لـةوبارةوة بااـان  و– دةقيَكى ئايينى مامةلَةى لةطةلَدا ناكرآ
 الَا وَهـَ لَ لُّدَتَمْـ ُ  اءِمـَ لَُ اْل اُلوَقْـ أَ: )ةوطوتـو بارةوة روانيـان  ش لةوةاناياني ةكرد

واتة: )قسةى ةانايان بةلَطـةى لةسـةر دةهيَنريَتـةوةة بـة بةلَطـة       ة(اهَبِ لُّدَتَْمُ 
! طوتـوة ضونكة شافيعى واى  ةةحةرام فآلن شتة :اكرآ بلَيَىن ةناهيَنريَتةوة(

 ـآكة هيضى لـ  ئةوى ديكةا ثرسيار دةكةنة بةلَطةكةى ضيية؟ ئةهلى عيلم ئاو
 .نيةقسةى ةانايان )دين(  لةرِاستيدائةطةرنا  ةناةانآة ئةوة شتيَكى ديكةية

ة نـة  عةقيـدةى بـة تةنهايـة   ء  نـة ئي ـان   ئيسـالم دلَنيابن كة ء  دةبآ هؤشيار/2
بـةلَكو  ة سياسـةتة ء ة نة بةس حـوكم تةقوايةء ةيكرء ةو ستةء تةنها تةةكية
ثةروةردةيـةة هيَنـدة  حـةوريَى    ء فيَركـردن ء تى بة بانطـةواة ضةندة ثيَويس

 ..هتد.ء سياسى ىضا كء كارو  ى لة خراثةييَطررء فةرمان بة ضاكة
نةيانثةرِذايـة   ةيَك(مسـولَ ان )يَكيش يـان كؤمةلَـة   (مسـولَ ان )ئةطةر  ئينجا

بوارانةة دةبآ لة بةرانبةر ئـايينى خـوادا   ء  سةر هةموو يان ة ربةى ئةو  يةن
ي ديكـةدا  (مسولَ انان)ضاكةى ء خؤيان بة كةمتةرخةم بزاننة دانيش بة فةةأل

يَك دةَلـآ: مـن دةتـواب تـةنها خـةريكى ئـةو  يةنـة  ة ئـآ         (مسولَ ان) .بيَنن
ــ باشةة بةئم مـةلَآ ئيسـالم تـةنها هـةر ئةوةندةيـةة دان بـة ف       ضـاكةى  ء ةةألـ

تـؤ   دةكـات سـالميى  ديكـةى ئي  ىضـا ك ء كـار خةلَكى ديكةدا بنآ كة هةنـديَك  
 ء ثـةرِ ى كةمتةرخـةميي خؤيـان   ء نـةك بـؤ ثينـة   يان نايكـةى!   ةثيَت ناكرآ

دينداريي لـةو بةشـةى خؤيانـدا    ء ة ئيسالمبؤ خؤيان ثاساو هيَنانةوةء  بيانوو
 .كورت هةلَبيَنن
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 دازةزراو: ء تمماسرِ عةقيدةى ء انمموارى دووة : ئي ممب

درشـتى  ء  ردةبوونى ئةنـدامانى ورد طرنطى تيَدا ثـةروة  دووةمني بوارى هةرة
ة لـة:  يـ تـةواو(ة بريتي ء  اسـت ر تيَطةيشـتنى ء  ثا  )ةانيارى ةيئيسالم كؤمةلَى
ــان ــدةىء )ئي  ــةةراو(ء اســتر عةقي ــةر ةانســت  ةدام  ةتيَطةيشــ ء ضــونكة ئةط

مسـولَ انةتى  ء عةقيـدة  بناغـةى دينـداريى   ء بينرانةة ئي انـيَطا ثيَر ىيووناكر
طـةورةى وةك  ء هةرضـةندة تويَذينـةوةى بابـةتيَكى طـرن     را  ةلةسةر بنياتنانة

ويَنيَكى ـة ثيَويسـتى بـة شـ   ةـيـ نيى لة قـةرةى ئيَـرةدا   عةقيدةى ئيسالمء ئي ان
بــةئم خســتنةرِووى ضــةند مةســةلةيةكيش هــةر بــة   ة(1)ســةربةخؤيةء تــةرخان

 ثيَويست دةةاب:

لةو فةرموودةيةدا كة  خوا  ثيَغةمبةرى (:مانـ اإلِ اُنـكَْرأَثايةكانى ئي ان ) /1
 ةةتـةوة يطيَرِاو - اةى بـآ ر خـوا ليَـى   -اب ةتتخـ  كورِى ىرةمولة ع (ميسلوم)

هِ وَلَلَائِ َتِـهِ وَُكُتبِـهِ   ... أَْن ُتْؤلِنَ بِالل }دةربارةى ثايةكانى ئي ان فةرموويةتى: 
ى ـواتة: )... ئي ان بيَن (2){... وَُرُسلِهِ وَاْليَْومِ اْلآخِرِ وَُتْؤلِنَ بِاْلقَدَرِ خَْيرِهِ وَشَرِّهِ

 ذى دوايـية  ر بةء ةمبةرانىـبة ثيَغء ةكانىـبة كتيَبء تةكانىـبة فريشء بة خوا
 (. -وةتؤ نسبةتبة  –خراثييةوة ء اكـةدةر بة ضـقء ى بة قةةاـوة برِوا بيَن

ء كتيَبـةكانى ء فريشتةكانىء  خواى بةرة و مةةن كةواتة: ئي ان هيَنان بة 
قـةدةرة شـة    ء قـةةا ء  ذى دوايـي رء عليهم الصالة والمـالم  ثيَغةمبةرةكانى

تى ـالميني بـة دةقـى فةرمايشـ   ـدةى ئيسـ ـعةقيء انـةكانى ئي ـةرِةتييـثاية بن
ــنج ويَنيَكدا باســـدا لــة ضــةند شـــيشــئانقورِة لــة وا ـخــ ةرىـثيَغةمبــ ى ثيَ

                                                 
سـوننةتدا(   ءعةقيـدةى ئيسـالميي لةبـةر تيشـكى قورِئـان      ءئي ـان ) :بؤ ةياتر لة بارةى ئةم باسةوةة كتيَبى (1

 .آويَننةوة
 (.8رواه لملم: )  2
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وآ: ـدةفةرمـ  )رـال راللـة(  ةورة ـثايةكانى ئي ان كراوةة بؤ ويَنة كة خواى طـ 

ڀ ٺ ٺ   ڀ ڀ    ڀ     ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ]

كـارى بـا    ء واتة: )كـردارى ضـاك   (1)[ٿ  ٿ  ٺ ٺ 
ــى  ــةنها بريت ــة  ت ــةنيي ــةرةو ر ل ــان ب ــةئتر ووكردنت ــاوا رء  ذه ــونكة  – ذئ ض

ة -ثرِوثاطةنـدةى ة ريـان كـرد   ء روولةكةكان ة ر لةسـةر طـؤرِانى قيبلـة دوان   
 ظ بـرِواى هيَنابيَـت بـة    ة لـةوة كـة مـر   يـ كارى بـا  بريتي ء بةلَكو كردارى ضاك

(ة ...بـة ثيَغةمبـةران   ء بـة كتيَبـةكان  ء بة فريشـتةكان ء  ذى دوايىر بةء خوا
هـةر   -ضـونكة ئي ـان بـة قـةدةرى خـوا       تةنيا ثيَنج ثاية باسـكراونة رةدا ـليَ

خواة ئي ان بة قةدةرة واتة: ئي انت بةوة هـةبآ كـة    دةضيَتةوة نيَو ئي ان بة
هـةموو شـتيَك دةتوانـآة خـواى     ء تيَك دةةانـآ هـةموو شـ   خواى بةرة و مةةن 

بةسـةر هـةموو    خواى بـةرة و مـةةن   ويستى ء كاربةريَيةة ئريادة مةةنء بةرة
خـواى  ةالَةة كةواتة ئي ان بة قةدةريش هـةر دةضـيَتة نيَـو ئي ـان بـة       داشتيَك

 دا ئي ان بة قةدةر بةتايبةت باس نةكراوة.(قورئان)ة بؤية لة بةرة و مةةن 
ــ/2 ـــثيَكهيَن ــوِّ َُلان )ـةرةكانى ئي  ــاإلِ اُتنَ ــة س (:مانـ  ــء دانـةرجنـــب رِامانى ـتيَ

 انة ـثيَشةوايانـ ء تةفسريى ةاناء سوننةتة ثاشان شةر ء ئانقورِانى ـدةقةك
ــة ر  ذىر وةك ــةوآ كـ ــةت  ر وون دةردةكـ ــةبارةى ماهيـ ــة لـ ــتاين قسـ ء اسـ

ــ ــ ـثيَكهيَن ــةوة ئةوةي ــة ـةرةكانى ئي ان ــانى ة ك ــأَ)ةاناي ــ ُلْه ــمَاجلَوَ ةِن المُّ ( ةاعَ
 بِلْـ قَاْل ُلْو: قـَ وَهُـ و وَُصُقْن ـَ وَ  ـدُ زِو  ٌَلمَعَوَ ٌلْوقَ اُنمَـ اإلِكة دةلَيَن: ) ةطوتوويانة

كـةم  ء ةيـاد  وكردةوةيـة ء واتة: )ئي ان قسة ة(حِارِوَجَاْلوَ بِْلقَاْل ُلمَعَو وَانِمَاللِّوَ
 ئةندامةكانة(.ء كردةوةى دأل ء ةمانء قسةى دأل ةدةكات

                                                 
 177: البقـرة  1
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 ءدآـة بـة هـةر ضـواريان ثيَكـ    واتة: ئي ان سةررةم ضوار ثيَكهيَنةرى هةنة كـ كة
 بةبآ هي  كاميان ثيَى ناطوترآ ئي ان: ةدةبآتـدروس

اسـت ةانينـى   ر بـة ء ةانـني  :(: كـة مةبةسـت ثيَـى   بِلْـ قَاْل ُلْوقَ: قسةى دأل )يةكةم
ــ ــء  ـعةق ــرِْ لَة: )ـدلَ ــتَوَ ُةـفَ ــاْل  ُقدِْص ــقَاْلوَ لِْقـ َ ــ ة(بِْل ــة(خواة ك و  )رــال رالل

 ة وة هةرضى ثيَغةمبةر  ةر ـاست بزانآة ثيَغةمبر بة  ثيَغةمبـةر 
 استى بزانآ.ر هيَناويَتى بة )رال راللة(ة خواولة 

ء كردنقبوولَء (: كة مةبةست ثيَى خؤشويس بِْلقَاْل ُلمَعَ: كردةوةى دأل )دووةم
ــُبقَوَ بِْلــقَاْل ُةب ــحَلَ) :دةروونــةء بوونى دألتةســلي ء اةيبــوونر ثــآ ــرِوَ هِولِ  اُهاَ

ة هةرضــى خــوا  ةمبــةرىغة وة بــؤ ثيَخــواى بــةرة و مــةةنة بــؤ (ُهاُنــعَْذإِوَ
 هيَناويَتى. )رال راللة(ة خواولة  ثيَغةمبةر 

(: كـة مةبةسـت ثيَـى دانثيَـداهيَنانى ةمانـة      انِمـَ اللِّ ُلْوقـَ : قسةى ةمان )يَيةمـس
ى خـوادا  يثةرسـااويَت ء ىيثةروةردطاريَتء ىيرايةتة بة بةديهيَنة(انِمَاللِّ اُررَْقإِ)

ــة(  ــال رالل ــةت )ر ــة ثيَغةمبةراي ــة  ى موحةممــةددا ية وة ب ــةوةدا ك ة وة ب
 دروستة.ء استرِ ة هيَناويةتىوخوالة  هةرضى موحةممةد 

(: كـة مةبةسـت ثيَـى كـردةوةى     حِارِوَجـَ اْل ُلمـَ عَ: كردةوةى ئةندامةكان )ضوارةم
 ةِرَاهِالظ ـ  اءِضـَ ْعأَاْل ُلمَعَ) :كارةكانةء اثةرِاندنى ئةركرء ييةكانرووالَةت ئةندامة

 (.فِائِظَوَاْل يُيفِْنتَوَ
ــوانني بلَيــ كة ــة: دةت ــانـَوات ــوون ) ء ني: ئي  ــدة ســةرتاثاى ب ــُوعةقي (ى و ُج

ى لــة ضــوار بــة  يضــونكة ئينســان بةطشــت ةئينســانى مســولَ ان دةطريَتــةوة
 :وةوهاتثيَك
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خـواى   ءدةناسـآ ء دةةانـآ آ دةطاتة شـتةكانى ثـ  عةقلَيَك كة ثيَى لة شـت تيـَ   /أ
 لة سةرى سةرآ دايناوة. و مةةن بةرة

ء وةك: خؤشويسـ   ةوةردةطـرآ  آةلَويَستى لة بةرانبةر شتاندا ثـ دلَيَك كة ه /ب
ــو قةفــةةةى  و مــةةن خــواى بــةرة ةنةويســ ء كردنقبــوولَء بوغزانــدن لــة نيَ

 دايناوة. داسينط
خـواى بـةرة و    ةدةدركيَنـآ ء دةردةبرِآ آثنةستى خؤى ء ةمانيَك كة هةست /رـ

بـة دأل دانـى   ء دايناوةة تا بة عـةق  بريبكةيـةوة  دا دألء لة نيَوان عةق  مةةن 
 بة ةمان دةرى بربِى. ئينجاثيَدا بيَنىة 

ــةت كىلةشــيَرةســتةو  /د ء و كــاركــة لــة ضــةند ئةنــداميَك دروســت بــووة ى رووالَ
 .ابةرضاوةكانى ثآ ئةجنام دةدء ضا كيية ديار

ــ بـة ةمـان دةر   ءى بكـةى قبـوولَ بـة دأل   ءدةبآ بة عةق  بزانـى   ئينجـا بربِىة ي
 .بة رةستة ئةجنامى بدةىء دةبآ بة كردةوة

ثيَكهاتانــةى ئينســانة ريَطــاى ثةيوةنــدى ء هــةركام لــةو ضــوار بــة  ئينجـا 
ــة   ــة ب ــةرةكانى ئي ان ــة ضــوار ثيَكهيَن ــةكيَك ل ــز ) ي ــبتِْرتَرِي ــةق  ي ريَطــاى (: ع

ريَطـاى  ة دأل ة(دلـَ ء اسـت ةانينـى عـةق    ر بـة ء انـني ةكـة  ) ةيةكةمـ ثيَكهيَنةرى 
ــةرى ــ ثيَكهيَنـ ــ) ةدووةمـ ــ  ةكـ ــوولَء خؤشويسـ ــآء كردنقبـ ــوونرِ ثـ ء اةيبـ

ــان (دةروونـــةء بوونى دألتةســـلي  كـــة ) ةســـيَيةم ريَطـــاى ثيَكهيَنـــةرىة ةمـ
ة مةبةسـت ثيَـى   )كـ  (1)ةضوارةم ريَطاى ثيَكهيَنةرىة رةستة  ة(دانثيَداهيَنان

 .(كارةكانةء اثةرِاندنى ئةركرء ييةكانالَةتورو ةى ئةندامةكردةو

                                                 
نء مةسـةلة  عةقيـدةى ئيسـالميى(مان بـؤ تويَذينـةوةى ئي ـا      ءدواةدة دةرسى سـةرةتاى ةجنـريةى )ئي ـان   ( 1

  .(عةقيدةى ئيسالميى ءئي ان)برِوانة: بةرطى يةكةمى  ةةثةيوةنديدارةكانى تةرخان كردوو
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ى كردةوةى ئةندامةكان بـة  يليَرةدا بة ثيَويستى دةةاب كة لةبارةى ثةيوةند
 وونكردنةوة كورتة آةمةرِوو:ر ئي انةوةة ئةم

كة هةردووكيان لـةو  ة (1)نهةبوو (ةلَزِـتِْ ُل)ء  (جارِوَـخَ)كاتى خؤى لة ميَذوودا 
 ةى بـة بةشـيَك لـة ئي ـان دانـانى كردةوةكانـةوة      لةبارةثيَك دةطةنةوة خالَةدا 

ــدةرِ يي )  ــارى ةيَ ــإِدووض ــووناطرَـْف ــونك ة( ب ــرِاى كردةوض ــة  ةكة تيَك ــان ب اني
هــةر كةســيَك كردةوةيــةكى فــةرِةى   ثيَكهيَنــةرى ئي ــان دانــاوةة بــةو ثيَيــة 

(  ةلَزِـَتْ ُل)ء ( بة بآ ئي انجارِوَخَيَكى طةورةى كردبآة )طوناهـيان  ةضواندبآ
ةة ـةرِاندنـــديــارة ئــةوة  تيَث ةم داوة!ـولَ انيان لــة قةلَـــبـة نــة كــافر نــة مســ 

ــ و آ ثيَـى كافربـآ  ـضونكة هةر كةسيَك فـةرِةيَك بضويَنـ   هـةر   بكـات  يَكيشطوناه
ــةكانى       ــة ئايةتـ ــةوانةى ة ر لـ ــد ثيَضـ ــة تةئكيـ ــةوة بـ ــآة ئـ ــانقورِكافربـ ء ئـ

باسـى   )رـال راللـة(  ثـةروةردطار  ة كـة خـواى   فةرمايشتةكانى ثيَغةمبةرة 
ــ دةكةنة ةينـا دةكـةنة شـةرِاب دةخؤنـةوةة       ـقةت ةدةكاتمسولَ انان   طوناه

 دةكةنة بةئم لة ئي ان ناضنة دةرآ.

ثيَيـانوابووة   (نةةلَزِـتـَ ْ ُل)ء  (جارِوَخـَ )اسـت ثيَضـةوانةى   رِ (كـان ةئَجِْرُلبةئم )
ة دةطوجنـآ كـابرا   ةينيوة ى بة ئي انةية ر ثةيوةندوكردةوةى ئةندامةكان كةم

بــة ســةدان رــؤرة  ءبــةبآ هــي  كردةوةيــةكى ضــاك ةةبآـكــاملَاين ئي ــانى هــ
 ةوة!ـتاوانيشء ـ طوناهـ

دةبــى! كةضــى مورري ــة  ى بكــةى كــافرطوناهـــخــةواريج طوتوويانــة: يــةك 
 .ةيـ نيطوتوويانة: هةرضى بكةى قةيدآ ناكـا! هـةر بـؤ ئي انةكةشـت ةةرةرى     

 .واندنى فـةرِةةة يـان كردنـى قةدةغةيـة(    ورؤرة: يان ضـ دوو  طوناهـة ـ)هةلَبةت

                                                 
 دا بة دوورو دريَذى بااكردووة.عةقيدةى ئيسالميى( ء)ئي ان( وةك لة بةرطى يةكةمى كتيَبى 1
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ى دئــة ر بــووةة بــةس ناشــلَيَني مســولَ انةةموعتةةيلــة طوتوويانــة: نــالَيَني كــاف
( هةلَواســراوةة نـة مســولَ انةو نــة  ْينِـٌَة بَــْينَ اْلمَْنزِلَتـ ـلَْنزِلـَ ضـيية؟ طوتوويانــة: ) 

يان كـافرة يـان    ـمر ظ ةةينيدا (سوننةتء ئانقورِ)ارة شتى وا  لة دي ةافرةـك
لَْنزِلَـٌة  ( رياية لـة ) رِيـفَْتومان )ـكة بيَط(يةة رِيـفَْترى )ـة يان فةتة(ولَ انـمس)

.(تَْينِـبَْينَ اْلمَْنزِلَ

( واجلماعـة  أهـل المـنة  وة ئةوةية كة ةانايانى )يةاستيش لةوبارةرِ اىرِ ديارة
 - و كردةوةيـةك نـةك هـةمو   -كـة دةلَـيَن: رينسـى كـردةوة      ةوةوهةلَيانبذارد

 .دةكاتكةم طوناهـ بة ء ت ةياد اعهتئي ان بة  ةثيَكهيَنةرى ئي انة
ثيَويستة باسى خوا بةيةكطرتن بكةين: ةعةقيدةداء هةر لة باسى ئي ان

ةقى عةقيدةية:ـضء لَى ئيمانـكاك يد(ـوا بةيةكطرتن )التوحـخ

ةيـةكطرتنيش  ديندارييةة خوا بء مسولَ انةتى ى عةقيدة بناغةء ئةطةر ئي ان
ي يعةقيـدةى ئيسـالم  ء ضونكة تيَكرِاى ئي ـان  ةعةقيدةيةء ضةقى ئي انء كاك 

خـواى بـةرة و مـةةن    ئي ان بة  ة(ةوةتوحيد ا ثةيوةستة بة خوا بةيةكطرتن )
هـةر   ةبةديهيَنـةرة  و مـةةن  خواى بةرةيانى: ئي ان بة يةكتايى خواة واتة: هةر 

خـواى  هةر  ةخاوةنة و مةةن واى بةرةخهةر  ةثةروةردطارة و مةةن خواى بةرة
بـةس   وثةرسـااوة  و مـةةن  خـواى بـةرة  هـةر   ةسةرثةرشـتيكارة  و مـةةن  بةرة

ئـةو خـوا    ةثةسـندة ء سي ةتيَكى بـةرة ء  خاوةنى هةموو ناو خواى بةرةو مةةن
بؤ  وةوناردوة ةينى لةرِيَى فريشتةكايبةرنامةكانى خؤء ثةيام )رال راللة(تاكة 

نىة تـاكو  دةكابـؤ هيدايةتـدانى بةنـ    (يهم الصالة والمالمعل) ثيَغةمبةرانى خؤى
 .سـةرفراة بـن  ء سـةربةرة  -يـة   ذى دوايىر كة– ذةدا كة ثيَى دةطةنةوة ر لةو
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عةقيدةة دةضـنةوة نيَـو ئي ـان    ء كةواتة: هةر ثيَنج ثاية سةرةكييةكةى ئي ان
 .و مةةن خواى بةرةئي ان بة يةكتايي  ءو مةةنخواى بةرةبة 

ء طـرن  ء ى يةكجار طةورةـبابةتيَك( دـالتوحي)رتن ـبةيةكط خوا :انـرا بيَطوم
ستةيةك ان هةر ر ة بةئم دةرفةتى ضةندةـينيرةدا ـةلَةى ئيَـلة حةوس وةـفراوان
 :(ةوةخوا بةيةكطرتن)ةى ـــيةك ةرِةتىــةرة بنـهيَنـارةى سآ ثيَكـة لةبـهةي

ثةروةردطاريَتييـدا  ء : خـوا بةيـةكطرتن لـة بةديهيَنةرايـةتيى    ثيَكهيَنةرى يةكـةم 
 :(هِتِــي وبُِبُروَ هِتِي ـقِالِــ  خَفِ ا ِ يُدحِْوتَ)

ء خـاوةن ء (دوجـِ ُلبـة ثةيداكـةر )   و مـةةن  خـواى بـةرة  مةبةست ثيَـى تـةنها   
وةك خــواى  ةةـ( ةانينــو ُجــُوى بــوون )ةهةمــةكارء بةرِيَوةبــةرء سةرثةرشــتيار

ــةروة ــة( دطار رث ــال رالل ــةتى:  )ر گ گ ڳ ک ک ک گگ ]فةرمووي

واتـــة: )خـــوا بةديهيَنـــةرى    (1)[ڱ ڱ ڱں ڳ ڳ ڱ   ڳ
سةرثةرشـتيارى هـةموو شـتيَكةة خةةيَنـةكانى     ء هـةموو شـتيَكةوة مشـوورخؤر   

 (....ةةوى هى وين ء ئااان

ڇ ڇ    ڇ  ڇ    چ    چ ]فةرموويـةتى:   و مـةةن  خواى بـةرة هةروةها 

ةةويية؟ بلَآ: ء مشوورخؤرى ئااانةكانء بلَآ: كآ خاوةن ...واتة: ) (2)[ڍڍ
 (....خوا 

ــ ا ِ ُدـيــحِْوتَييدا )ـراويَتـــتـ: خــوا بةيــةكطرتن لــة ثةرسثيَكهيَنــةرى دووةم   فِ
 :(هِــتِي وهِـُلُأ
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دةبآ بة تةنيا  بةندايةتى بؤ وى بكرآة هةر خؤى بثةرسـاآة وةك  واتة: 
 ةمشوورخواردنيانداء ىيسةرثةرشتء ىيخاوةنداريَتء ضؤن لة وةديهيَنانى شتان

ــىَ  ــابـ ــةة ء هاوتـ ــتة هاوبةشـ ــةت ثيَويسـ ــة بةندايـ ــ  )ء ىيلـ ــالُ ثةرسـ ة   و ِـُبـ
ةأل ـهـي  كةسـى لةطــ  ء ة هـي  شـتيَك  ءرآـهاوبةشـى بـؤ دانةنــ   ة(يشـدا ةا َـبـَ  ِاْلوَ

ہ ہ ہ ھ ]فةرموويـةتى:   وةك خواى بةرةو مـةةن  ةاآـنةثةرس

  ۆ ۇ   ڭ ۇ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

 (1)[ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ۈ  ۆ
 – شــتيَكي ديكــة –تــة: )بلَــآ: ئايــا فــةرماب ثيَدةكــةن كــة بيَجطــة لــة خــوا وا

 بةوانـةى ثـيَش تـؤ    ء تةئكيـد بـة تـؤ     بثةرستم ئةى نةفامةكان؟! خـؤ بـة  
ةوةو نت هةلَدةوةشـيَ انـ راوة كة ئةطةر هاوبة  ثةيدابكـةىة كردةوةك داطةيةنر

 ة(.بةلَكو هةر خوا بثةرستةو لة سوثاسطوةاران ب ةلة ةيانباران دةبي
واتاى ثةرس  ء ئةوةية كة لة ةانينى ضةمك ةبةئم ئةوةى ليَرةدا ة ر طرنطة

 كورتى بلَيَني: كة دةتوانني بة ة(دا بةهةلَةدا نةضنيةا َبَعِ)
ــعِ)ثةرســ   مــال بــؤ ء خؤشويســ  ءطرتنمــةةن ةوثــةرِىلــة ئة يــبريتي( ةا َبَ
ة را ئةطةر و مةةن خواى بةرةبؤ  (وعُِضُخاْلوَ بُِّحاْلوَ يمِظِْ ى الت صَْقأَكةضكردن )

ئةوة ثةرستنى بة هةقةة بةئم ئةطـةر هـةر كاميَـك     ةبآ خواى بةرة و مةةن بؤ 
بـآة ئـةوة مانـاى وايـة      و مـةةن  خواى بةرةلةمانة يان هةرسيَكيانة بؤ غةيرى 

(. ةا َـبـَ عِثةرسـ  ) ماهيـةتى   وةكئةمة ثةرسااوةة  و مةةنخواى بةرةغةيرى 
( تيَكـرِاى ئـةو   ا ِ ُةا َبَعِى )يئةوة وشةى خواثةرست ة(يشةاحَمَلَوةك ثانتايي )
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خواى كة لة ى  ئاكارانة دةطريَتةوةء كردةوةء دةربرِينء قسةء مةبةستء نياة
 ثةسندن.ء خؤشةويست بةرةو مةةن

لةبارةى خوا بةيةكطرتنيشةوة لـةرِووى ثةرسـتنةوةة خسـتنةرِووى ئـةم دوو     
 بة ثيَويست دةةاب: راستيية

خـوا  )طرفتـى نيَـوان ثيَغةمبـةرانى    ء ةـ: بة دريَـذايي ميَـذوو كيَشـ   ةمـةكي راستيى
 مةســةلةى لةســةر ةيةكــةم ثلــةى بــة نيانةانــةيارء (علــيهم الصــالة والمــالم

 ءخـواى بـةرةو مـةةن    بوونى بة دانهيَنان لةسةر نةك بووةة( ةا َـبَعِ) ثةرس 
: فةرموويـةتى  )رـال راللـة(   توانـا ء ةانـا  خـواى  وةكة داخـوا  ثةروةردطاريَ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ]

 ةةوىء ئااانـــةكان كـــآ: بثرســـى ليَيـــان ئةطـــةر: )واتـــة (1)[ۋ
ــتكردوو ــةوة بــة ؟ةدروس ــواى: دةلَــيَن رةختكردن  دروســتى ةانــا ةالَــى خ

 (.كردوون
ة كيَشــة لةســةر خواثةرســتييةة يــةينكةواتــة: كيَشــة لةســةر خواناســيى 

دا ناهيَندرآة كيَشة و مةةن ةخواى بةردان بة بوونى نيية  كيَشة لةسةر ئةوة
ديارة ئيَستا  هةروايـةة هةرضـى ملـى     ةى بؤ ناكرآيلةسةر ئةوةية بةندايةت

دةطرى خؤى لة تؤ بة مسولَ انا دةةانآة دةلَآ: كاكة ئيَ ـة  مسـولَ اننية   
 ى بــؤيشـى خؤشــة خــةلَك بةندايــةت يثيَ ءكةضـى خــؤى بــة فريعــةون دةةانــآ 

اةى نابــآة ر يــةتيى بــؤ نةكــةنة ليَيــانكؤيال ءىير بةندايــةت! وة ئةطــةبكــات
ــةلَآ كيَشــةى ثيَغةمبــةران  علــيهم الصــالة ) كةضــى دةشــلَآ: مســولَ اب!! ب
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يـة  دنيائـةم  ء ةـيـ ني و مـةةن  خـواى بـةرة   :ئةوة نةبووة خةلَك بلَـآ  (والمالم
 ةونـ! ئـــةوةتا فريعـــةووردـكـــكـــةس دروســـتى نةء شـــارى بـــآ ســـاحيَبة

مـــن  :ىـــــطوتوويةت وـبةلَكـــةرمة ةرى بوونـــةوـــــهيَنـمـــن بةدي وةووتـطـــنةي

ــةروةردطارتاب ــانى (1)[ڃ  چ  چ ...] :ثـ ــايى   :يـ ــارى كؤتـ ــآ برِيـ دةبـ

ں ں ڻ ڻ  ...] :من ثةرسااوتاب :طوتوويةتى ةبآ بةدةست من

- فريعةون بة مووساى طوت – ...) :ةـــــوات (2 )[ڻ ڻ ۀ
 لـة مـن كةسـيَكى ديكـة بكةيتـة ثةرسـااوى خـؤتة دةختةمـة         : ئةطةر رطة

ةانيويـةتى ثـيَش    بةلَآ فريعةون ةةيندانييت دةكةم(ء يزى بةندكراوةكانةوةرِ
دواى ويش دةميَنآة هيَنـدة ئةمحـة  نـةبووة    ء ئةويش ئةو بوونةوةرة بووة

طوتوويـةتى: قسـةى    بـةئم ! ةووكردكائيناتـةم دروسـت  ء من ئةو كـةون  :بلَآ
ارى بكـةمة  امتان بؤ ديحةرِء كؤتايي دةبآ بةدةست من بآة من دةبآ حةئأل

ء ثـري ة دابنـريَم  ء دةبـآ مـن بـة بـةرة    ن شيَوةى ذيانتان بـؤ ديـارى بكـةمة    م
 هتد. ...ء ى بؤ من بكةنبةندايةت ءةى من بنـكؤيل

ء نــةيارء (علــيهم الصــالة والمــالم) خــوا ثيَغةمبــةرانى نيَــوان كيَشــةى بــةلَآ
 كــآ: كــة بــووة ئــةوة لةســةر ةتاغووتــةكان ســةرقافلَةيي بــة ناحــةةانيان

كـآ لـة هـةموو كـةس ةيـاتر بـة طـةورة        ء بكرآ بؤ طةردنكةضيىء نبةريىفةرما
 .بطريآ
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علـيهم  )يةكـةمني ثـةيامى ثيَغةمبـةرانى خـوا     ء هةربؤية  ويردى سةر ةمان

 (1)[ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ .: ]لـة  بووة بريتى (الصالة والمالم
داة ةتسـوور  هـةمان  ى(99)ء (99)ء (99) ئايةتـةكانى  لـة  هةروةها ةاألعراف
بةندايـةتى بـؤ    :طةلةكـةم  ئةى ...: )واتة تةوةةووةم تةعبرية دووبارة بهةر ئة
 شايسـتةى  ديكـة  يانيَكثةرسـااو  هي  وى لة بيَجطة بثةرس ة خوابكةنة  خوا

ڦ ڦ ڦ ڦ ]ةطةأل آةى كة دةلَـآ:  ر ئةو قةيدةى دةبآ .(نني تان ثةرس 

ةى واتة ثةرسااويَك كة شايستةى ثةرس  بآة ئـةمما ئةطـةر شايسـت   [ ڄ
بــةرديان  ء دارء تــاغووت ء فريعــةون ء ســةنةم ء ثةرســ  نــةبآة ســةد بــت   

 م هيضيان شايستةى ثةرس  نةبوون.وةة بةئوثةرست
طرفتـى  ء  ذطارةماندا هةر بـة هـةمان شـيَوةيةة كيَشـة    ر ديارة ئيَستا  لةم

تاغووتـةكانة هـةر   ء ديكتـاتؤر ء ييى نيَـوان تـةوذمى ئيسـالم   يسـةرةك ء طةورة
هــي   ءرةوهــةرى تيَكطريانةكــة هــةروةك خؤيــةتى وينــةهــةمان مةســةلةى طؤرِ
ــآ: دةبــآ تــةنيا خــواى يتــةوذمى ئيســالم ةوةوهاتطــؤرِانى بةســةردا نــة ي دةلَ

وى هـي    ى بؤ بكرآة بيَجطـة لـة  يبةندايةت ءبثةرساآ )رال راللة(ثةروةردطار 
ى بـؤ  يبةندايـةت  ءكـة ئينسـانةكان بيثةرسـ     شـياوى ئـةوة نييـة   هـي   ء كةس

ذيَم(ةكانـدا بةررةسـتةنة   رِء حيـزب ء غووتةكان كة لة )شـةخ  بكةنة بةئم تا
ة و مـةةن خـواى بـةرة  ة يـان ويَـرِاى   خـواى بـةرةو مـةةن   دةلَيَن: دةبآ لةرياتى 

 ! ان بؤ بكرآبةندايةتيء ئيَ ة  بثةرسايَني
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كـة ثيَشـا باسـى     - )رال راللة(: ثةرستنى خواى ثةروةردطار ةموودتيى ـاسرِ
بؤ سـآ  ة دةتوانني بلَيَني لة ذيانى ئينساندا - ردثانتاييةكةميان كء ماهيةتى

 :آتةوةرةى سةرةكى دابة  دةب

ــةم ــة خــوا  يةك ــةنها ل ــة(: ت ــى بوونناســيى  )رــال رالل ــؤذيى: وةرطرتن )ئؤنتؤل
Ontology) ناسـينى  ء تى تةماشـاكردن نيةواتـة: ضـؤ   ةعةقيـدة ء ئي انء

بـة   ةدا نواندنىهةلَويَست لة بةرانبةرء مامةلَة لةطةلَدا كردنىء (و ُجُوبوون )
خــواى بــةرةو مــةةنة بوونــةوةرة ذيــانة  هــةر ضــوار بةشــى ســةرةكييةوة:  

ء الَة هاوبــة ـخــء  انيىـعةلــء الميىـتــةوذمى ئيســلــة كتيَبــى ] ةئينســان
 .[وةوكردمان (ئيسالميى بوونناسيى)دا باسى نياواةةكانيار

 مىسيسـتة ء (الشرائعوةرطرتنى ياساكان ) ةو مةةنخواى بةر: تةنها لة دووةم
خراثـة  ء ضـاكة  ءامحـةرِ ء ئألحـة  ءىينـةه ء بـة ئـةمر   ة(اةـنظـام احليـ  ذيان )

ں  ں  ڻ    ...فةرموويـةتى: ]  و مـةةن خواى بـةرة  وةكة ةوةيشدياريكردن

ــة: ) (1)[ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ــاداربن ...واتـ ــتكردن !ئاطـ ء دروسـ
بــآ ويَنةيــة خــواى ثــةروةردطارى    ء تــةنيا هــى خوايــةة بــةرة    ةفــةرمان

 (.ريهانةكان

ى يثيَشكةشكردنى درواـةكانى بةندايـةت   و مةةنخواى بةرة: تةنيا بؤ يَيةمس
ــيَ ئةوثــةرِى ة ئةوثــةرِى خؤشويســ ة ثارِانــةوةيَوةك: ل ة(ْدبُّــ َالت  ُرشــ ائِ) ل

ة ة قوربــانى بـؤ سـةربرِينة سـويَند ثـآ خــواردن    ترسـانة ثشـت ثـآ بةسـ     
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ــةبارة .هتــد...ء كــوو رء ســةردة   ةةن و مــخــواى بــةرة وةى ئــةو شــتانةل
 فةرموويةتى: 

ڃ ڃ ]ثارِانةوة دةفةرموآ:  خواى بةرةو مةةندةربارةى تةنيا لة ( 1

مزطةوتــةكان هــى خــوانة رطــة لــةو لــة  واتــة: ) (1)[ڇ    چ    چ   ڃ چ چ
ــى ــ كةس ــ    ة(ةوةـدى مةثارِيَن ــةى س ــةو ئةندامان ــاخود ئ ـــي ةر ـةردةيان لةس

ة را )رال راللة( تةنيا هى خوان - وةوهاتمسارد بةو ماناية   -رآة ـدةب
 مةثارِيَنةوة. خواى بةرةو مةةنلة غةيرى 

خـواى  لة هةموو شـتيَك ةيـاتر خؤشويسـتنى    ء دةربارةى لة هةموو كةسيَك (2

واتــة:  . (2)[... ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک]... دةفــةرموآ: ة بــةرةو مــةةن
ــةى برِ)...  ــتي  واوة ئةوان ــاوةة خؤشةويس ــان هيَن ــة   يي ــاترة ل ــوا ةي ــؤ خ ان ب

 ...(. ني ديكة بؤ ثةرسااوةكانيانى ئةوايخؤشةويست

ٹ ٹ ]... دةفـةرموآ:  ة و مـةةن  خواى بـةرة اسانى ـيَـدةربارةى ل (3

ــة مــن   ئينجــاواتــة: )...  (3)[ٹ ڤ ڤ ڤ ــةوان مةترســنة هــةر ل ل
 .(اندارنـباسن ئةطةر ئي 

ڑ ڑ ]...  دةفةرموآ: خواى بةرةو مةةندةربارةى ثشت ثآ بةس ة  (4

ئي انــداران تــةنيا ثشــت بــة خــوا     بــا   واتــة: )... (1 )[ک ک
 (.ببةس 

                                                 
 18: اجلن  1
 165: رةـالبق  2
 175: آل عمران  3
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ژ ...]دةفـةرموآ:   خواى بةرة و مةةندةربارةى قوربانى سةربرِينة  (5

نويَذ بؤ ثـةروةردطارت بكـةو قوربـانى بـؤ      ئينجا ...واتة: ) (2)[ژ ڑ
 (.ةربرِةـوى س

فَمَـْن كَـانَ    ...: )آدةفةرمو ثيَغةمبةر بارةى سويَند ثآ خواردنةوةة لة (6
بـا   هةر كةسيَك سـويَند دةخـواة   ئينجا...واتة: ) (3)(... هِلِْف بِالل ـفَْليَْح حَالًِفا

 (.... تةنها سويَند بة خوا آوا

ــِروانني        /أ ــى تَي ــة: وةرطرتن ــوا ثةيداكردن ــؤ خ ــة  ب ــؤرة هاوب ــآ ر ــةو س ء ئ
داة يـاخود خةلـةل   خةلةل لة ئي انـ ء خواى بةرةو مةةنبوونناسيى لة غةيرى 

وةرطرتنــى  خــواى بــةرةو مــةةنلــة غــةيرى ء ذيــان لــة وةرطرتنــى ياســاكانى
شـ ائر  امة ياخود ثيَشكة  كردنى خواثةرستيية تايبةتييةكان )حةرِء حةئأل
 .ثيَكـةوة ثةيوةسـ    ة هةرسـيَكيان و مـةةن  خـواى بـةرة  ( بـة غـةيرى   الت بد

ــى تيَكدةضــآ   ــك ئينســان تيَرِوانين ــةركاتيَ ــة  بةرانب ــةرةب ــةةن خــواى ب ة و م
ــةوةى  ء ئي ــان ءدةضــآبوونناســييةكةى تيَك عةقيدةشــى تيَكدةضــآة كــة ئ

تيَكضـوو عيبادةتيشــى تيَكدةضــآة عيبــادةت بــة هــةردوو بةشــى وةرطرتنــى  
 ثيَشكةشكردنى درواةكانى خواثةرستييةوة. ءياساكانى ذيان

ة وةوكرد ذطـارى ئيَ ـةدا خةلـةىل طـةورةى دروسـت     رِ ئةوةى كة بةرِاستى لة /ب
داة لـة  ة بـوارى وةرطرتنـى ياسـاكانى ذيانـ    لة لة خليسكانى مسولَ انان يبريتي

ليَـرةدا مسـولَ انان ةيـاتر     ةدانةهيـ ء ئـةمر ء امحـةرِ  ءبوارى مةسةلةى حـةئأل 

                                                                                                                   
 160: آل عمران  1
 2: ال وثر  2
 .(1646( ولملم: )6108رواه البخاري: )  3
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شـويَنةوارى ة ر  ء ةيـانى طـةورة  ء تووشى شـريك بـوون! ئـةو شـريكة ةةرةر    
لة ذيانى مسولَ انانداة وةك لـة شـريكةكةى ديكـةة كـة      وةوهيَشتخراثى بةريَ

شـرك  بةرِاسـتى شـريكى بةرنامـةكان )    بـةئم  ةيـةة ئةويش هةر شـريكى طةور 
 بةرانبةروةستااان رةى داوةة بؤية ئيَ ة ويَرِاى دذ( ةةرةرى ة ر طةوالشرائع

(يـش  أَـحاب القصـور  بةرِاستى نابـآ شـريكى )  (ة أَحاب القبوربة شريكى )
ء فــةرامؤ  بكــةينة بــةلَكو شــريكى خــاوةن قةســرةكان مةترســيدارترة       

كردنى ةياتر هةيةة ضونكة كاتيَـك خـاوةن قةسـريَك    ثيَويستيشى بة دذايةتى 
ة بة مليؤنان خةلَك بـةرةو بـآ   و مةةنخواى بةرةدةكريَتة ثةرسااو لةرياتى 

بةئم كاتيَك خاوةن قةبريَك  ةهةموو بوارةكانى ذيان تيَكدةضن ءندينيى دةض
 !هةيةبؤ ضةند كةسيَكى دياريكراو دةثةرساآة تةنيا ةةرةرى 

حوك رِانـةكان ثيَيـان خؤشـة     ةذى هةموو رؤرةكانى شريكنيهةلَبةتة ئيَ ة د
ئيَ ة ة ر دذى ئةو شريكة بني كـة ثةيوةنـديى بـة قـةبرةوة هةيـةة بـةئم هـي         

ــة    ــة قةســرةوة هةي ــديى ب ــةو شــريكة نةكــةين كــة ثةيوةن ضــونكة   !باســى ئ
كـة ضـؤن   بزانـآ  ء بةرذةوةنديى وان بةوة تيَكدةضآ كـة خـةلَك هؤشـياربيَتةوة   

 .ثةرستييش شريكةشريكةة قةسر قةبرثةرستيى

وا دانـان  ـترسناكيى هاوبة  بـؤ خـ  ء ىيلةبارةى خراث ئةمة  ضةند دةقيَك
 لة بوارى ياساكانى ذياندا:
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ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ]دةفـــةرموآ:  و مـــةةن خـــواى بـــةرة -1

كـة   ةيان ئايا ضةند هاوبةشيَكيان هةنواتة: ) (1)[ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ 
 (....داوة؟! دينيَكيان بؤ داناون خوا مؤلَةتى نة

ئةو كةسةى كة دين بؤ خةلَك دادةنآة بةرنامة بؤ خـةلَك دادةنـآة   كةواتة: 
! واتـة: تـةنيا ئـةو كةسـةى كـة      خواى بةرةو مـةةن ئةوة كراوة بة هاوبةشى 
بـةبآ   ءو مـةةن بـةرة خـواى  بـةدةر لـة شـةريعةتى     ةسةردةى بـؤ دةبـردرآ  

كةسيَكيش ئـةو  هةر  ةة بة شريك دادةنرآخواى بةرةو مةةنئيجاةةى ئايينى 
لة  و مةةن خواى بةرةهاوبةشى ء هةقةى بدريَتآة ماناى واية كراوةتة هاوةأل

 دا!ـثةرسااويَتي

ۇ ۆ  ۆ ] دةفـــةرموآ: خـــواى بـــةرةو مـــةةن -2

 ۉ ېۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ

ىائ ائ ەئەئ وئ وئ     ى   ې ې ې

اهيبـــةكانى رِء ةانـــا -ديانـــةكانء روولةكـــة -واتـــة: ) (2)[ۇئ
ــة ثةرســااوة  مةســيحى كــورِى مء خؤيانيــان ــةرياتى خــوا كردن ةريــةميان ل

هةرضةند فةرمانيشيان ثيَكرابوو كة تةنها يـةك ثةرسـااو بثةرسـ ة بيَجطـة     
وى لةو شتانةى كة دةيانكةنـة هاوبـة     ة ثاكى بؤيةلةوى هي  ثةرسااو ني

 لة ثةرسااندا(.

                                                 
 ٢١: الشورى  1
 ٣١: التوب  2
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ُنقِـ  ََـلِيٌب لِـْن    وَفِـ  عُ     ـأَتَْيـُت الن بـِ  : دِيِّ ْبنِ حَـاتٍِم قَـالَ  ـعَْن عَ) -3
: َ ا َعدِيُّ اْطَرْح عَْنـَك َهـيَا اْلـوََثَن وََسـمِْ ُتُه  َْقـرَُأ ِفـ  ُسـورَِة َبـرَاءَةٌ         :فَقَالَ :ذَهٍَب

أَلَــــا  :قَــــالَ[و ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ]
وُه وَإِذَا لٌّوا لَُهـْم شَـْيًئا اْسـتَحَ   وَلَ ِـن ُهْم كَـاُنوا إِذَا أَحَلٌّـ    وإِن ُهْم لَْم  َُ وُنـوا  َْ ُبـُدونَُهمْ  

 :دةلَـآ ي يائتـ  ىمةحاتـ  كـورِى ي يدةواتـة: )عـ   (1)(حَر ُلوا عَلَْيهِْم شَْيًئا حَر ُلوُه
  ى خـوا بووة ثيَغةمبـةر  لة ملدا رِمخاضيَكى ةيَ  ى ثيَغةمبةر  ةمضوو

ئـةم ئايةتـةى   لـةو كاتـةدا    ةئةى عةديى ئـةو بتـة لـة ملـت فرِيَـدة      :فةرمووى

ــد  ة[ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ] :خويَنــــــ
اهيبـةكانى خؤيـان   رِء ةانـا  -ديانـةكان ء روولةكـة -ئـةوان   ديـارة  :فةرمووى

ئةوانيش بـة حـةئلَيان    نطةر شتيَكيان بؤ حةئأل كردبائة ةئمب ةةثةرستدنة
ــىة ــتيَكيان ىلَ  دةةان ــةر ش ــةرِ وة ئةط ــة  امح ــةوانيش ب ــان ئ ــةرِ كردب يان امح
كـة ثيَغةمبـةر    ةووهـات  دالة ريوايةتيَكى ديكـة  ة(كةوتندةشويَنيان ء دةةانى
 ( :فَتِْلكَ عِبَا َُتُهْم لَُهْمفةرموويةتى)(2)     واتة: )ئـةوة ثةرسـتنيانة بؤيـان– 

ى هـةبآ!  ـيـ ن نابـآ ضـةند ذن  ـلة ثةرلـةمان دةلَيـَ   .( -ةكانيانـاهيببؤ ةاناو رِ
ةبآ! را ـابآ هـة ئةو دةلَآ نةووكردحةئلَى  ةرةو مةةنخواى بى يـد ذنـضةن

ــةو   ــةدواى ئـ ــةوة لة هـــةر كةســـآ بـ ــةوآة ئـ ــارة بكـ ــاوةن برِيـ ــتيدا رِخـ اسـ
ةة حيزبيَـك دةلَـآ   امحةرِ اـيبرِ دةفةرموآ: خواى بةرةو مةةن ةثةرستوويةتى

نةخيَر ئةمة ناكرآة دةبآ بة حةئلَى دابنيَنية ديارة ئةوةى بـةدواى بكـةوآ   
ارةة بـةئم  ـبـ طوناهـء اـيبـ رِ بة بكات دةطوجنآ كابرا مامةلَة ةثيَى كافر دةبآ

                                                 
 .(و وقال األلبان : حمن3095: )رلييـترواه ال  1
 .(198(و ص: )10بـرى ج: )رواه البيهق  يف المنن ال   2
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هـةروةها هـةر    ةدةبـآ  ثيَـى كـافر   ةفر نابآة بةس كة بة حةئلَى ةانىثيَى كا
 ...انةـدى لةو بابةت شتيَكى

    ک  ک  ڑ ک    ڑ    ژ  ژ    ڈ  ڈ  ...] دةفـةرموآ:  و مةةن خواى بةرة  -4

حوكم .. ) :ةــوات (1)[گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ کگ 
وى  لــةكــة رطــة  ةووكــردتــةنها هــى خوايــةة فــةرمانى  - ةدانانـبةرنامــ –

ــايينى  ةنةثةرســ  ــة ئ ــا ئةوةي ــةى خــةلَكى   ةدروســتء اســترِ ئ ــةئم ة رب ب
كة لةطةأل دوو هاوةلَـة   )علية السالم(ئةم قسةية قسةى )يوسف(ة  ةنايزانن(
 ى دةكرد.وتوويَذكةيدا ةـينيةيندا

ء رِوونى دةةانرآ كة هةركةسيَك بـؤ وةرطرتنـى ياسـا    لةم دةقانةوة ة ر بة
ــان  ــوةء دةســتوورةكانى ذي ــاكط ــةألء ةرانى ت ــانى  ةكؤم ــةموو بوارةك ــة ه  :ل

وو رِ هتـدداة ...ء ىيئـةخالق ء ىيفةرهةنطء ىيسياسء ىيئابوورء ىيكؤمةئيةت
ة ئـةوة  بكـات  المـثرس بـة غـةيرى ئيسـ    ءبكاتو مةةن خواى بةرةلة غةيرى 

ة خــؤى لــة ارداوةـبرِيــ )رــال راللــة(تــاك ء اوةألـهاوبةشـى بــؤ خــواى بــآ هــ 
 دةرناوة!الم وةـئيسء انـروغزى ئي 

  ـتوحيـد ا  فـ  دا )ـسي ةتةكانيـ ء  خوا بةيةكطرتن لة ناو يَيةم:ـثيَكهيَنةرى س
  :(أمسائه وَفاته

ةدا ة ر خالـَ ئةوةية كـة لـةم ضـةند     ةمةبةستيش لةم رؤرة خوا بةيةكطرتنة
 ةينةرِوو:خيى دةيطوشراوء ىيبةكورت

                                                 
 ٤٠:  وسف  1
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سـي ةتة  ء كخاوةنى ناوة هةرة ضـا  )رال راللة( ألهاوة بآء ويَنة خواى بآ (1
هةرة بةرةةكانةة كـة تايبـةتن بـة ةاتـى بـآ ويَنةيـةوةة وةك فةرموويـةتى:        

ة يةواتة: )وة خوا ناوى هةرة ضاكى هة (1)[ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ]
 (....دةرا هةر بةوان ليَى بثارِيَنةوة

وةك ةاتـى بـآ    خـواى بـةرةو مـةةن   بـةرةةكانى  ء سي ةتة هةرة ضـاك ء  ناو (2
ء  هـي  شـتيَك دةضـنة نـة نـاو     ء تى هـي  كـةس  سـي ة ء  ويَنةنة نة وةك ناو
 ي ةتةكانى وىة لـة هـي   ـسـ ء  ة نـاو ـتيَك دةشوبهيَنـش ءسي ةتى هي  كةس

ٱ فةرموويـةتى: ] وة يـة لةوبارة )رـال راللـة(  خواى بآ ويَنة  ةوويَكةوةر

ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ 

ــة: ) (2)[ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿٿ  ٿ ٹ ٹ  خــوا -وات
خؤتـان هاوسـةرى بـؤ طيَـرِاونة لـة       ةةوييةة لـة ء ثةيداكةرى ئااانةكان -

ئاذةئنيش نيَرو ميَى طيَرِاونة بةهؤى ئةوةوة وةضـةتان ليَدةخاتـةوةة هـي     
 اية(.ـة ئةو بيسةرى بينةـينيشتيَك وةك ويَنةى وى 

ةكانى ـبـآ ويَنـ  ء سـي ةتة بـةرة  ء  تى مامةلَـةكردنيش لةطـةأل نـاو   نيةبؤ ضـؤ  (3
دروسـت كـة   ء اسـت رِ ويَسـتى ة هةلَ)رـال راللـة(   اداـهاوتـ ء خواى بآ هاوةأل

 - ةمحـةتى خوايـان ليَبـآ   رء ةةارِ –ين ان ـةوايانى ثيَشـ ـثيَشء تيَكرِاى ةانا
خـواى بـةرةو   سـي ةتيَك  ء  يَككةوتوونة هةر ئةوةية كة: هـةر نـاو  ر لةسةرى
ــؤ خــؤىة  مــةةن ــاخود ب ــةرة ثيَغةمبــةرى خــوا ي ــؤ خــواى ب مــةةنى ء ب

                                                 
 ١٨٠: األعراف  1
 11: الشورى  2
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خـواى   بـؤ سي ةتة ء  ئةو ناوك بةكارهيَنابآة ئيَ ة  بةبآ هي  دةستكاريية
هـةروةها  لـة خـؤىة    خواى بةرةو مـةةن بةكاربيَننية هةر شتيَك  بةرةو مةةن

ى دوورخسـتبيَتةوةة  (ةهاوتـا )رـال راللـ    آخواى بـ لة  ثيَغةمبةرةكةى 
ء رـا ةانـا   ةدوورآةينـةوة  خواى بـةرةو مـةةن  ة لسي ةتة ء  ئةو ناوئيَ ة  

ن شيَوة دةربرِيـوة كـة لـة نيَوةرِ كـدا     ثيَشةوايااان ئةو واتايةيان بة ضةندا
 هةر يةكن.

ئـةويش   ةبةئم ليَرةدا مةسةلةيةكى طرن  هةية دةبـآ ة ر ليَـى وريـابني   
ة ةوةـسي ةتيـ ء مةةن بـة ةات ء ةوةوة كة خواى بةرةـة لة سؤنطةى ئـئةوةي

ــةتى ــة: ) 19)[ٺ ٿ ٿٿ]: وةك فةرموويـ ــتيَك ... واتـ ــي  شـ هـ

ــ ــة  وىةى ـويَنـ ــةروةها  ة(...نييـ ــةتىفةهـ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ]: رموويـ

ــة: ) (2)[ې ې ې ى ى ــوا -وات ابردوويــان رء  داهــاتوو – خ
خـواى بـةرةو   نافةرموآ:  ة(وا ناداـدةورةى خئةوان ى يةانياردةةانآة بةئم 

بةلَآ لة سؤنطةى ناداة  ى بةرةو مةةنخواناةاننة دةفةرموآ دةورةى  مةةن
ء  تى ناونيةضؤء نابآ هي  كةس بةتةماى ئةوةبآ كة لة حةقيتةت ةئةوةوة

ء هةر بؤية  كاتيَـك لـةبارةى مانـا    ةتيَبطا و مةةن خواى بةرةسي ةتةكانى 

 –كـراوة  ثرسيار لة ئي ام ماليـك   (3)[ک ک ک گ ...تى: ]نيةضؤ
تِوَاُء لَْ ُلـوم وَاْل َْيـُف لَْجُهـول    ـاإلِسْـ طوتوويـةتى: )  ة-ةمحةتى خـواى ليَبـآ  رِ

 و(76: )ص واو ةـشرح ال قيدة الطح  عَْنُه بِْدعَة(ؤَاُلـمَاُن بِهِ وَاجِب وَالمُّـوَاإلِ 
                                                 

 11: الشورى  1
 110: طه  2
 54: األعراف  3
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ةكةى يتينيةةانراوةة بةئم ضـؤ  -بؤ سةر عةر – ى خواواتة: )بةرةبوونةوة
ــةةانراوة ــ (1)ن ــرِوا ث ــةرِةة  آة ب ــةبارةوة كردنيشــى  هيَنانيشــى ف ة ثرســيار ل
 .داهيَنراوة(

ى لة بارة ـ  ةمحةتى خوايان ليَبآرء ةةارِ ـ ان  ـةوايانـثيَشء را بؤية ةانا
ــ  ة)رــال راللــة( ة خــواوســي ةتةكانى ء  نــاو ة نةيةيان دانــاوةـئــةم بنضي

واتة:  ة(لـل وَال تَْأوِ ـٌه لِْن غَْيرِ تَْ طِيـإِْثبَاٌت لِْن غَْيرِ تَْشبِيهو تَْنزِ طوتوويانة: )
سي ةتى ء  واندن بة ناووبةبآ ثيَض ةسي ةتةكان بؤ خوا دةضةسثيَننيء  )ناو

واندن بـة  وسي ةتةكانى بة ثاك دةطرين لـة ثيَضـ  ء  خوادروستكراوةكانة وة 
سـي ةتةكانى  ء  ةة نـاو وخوابةئم بة بيانووى بةثاكطرتنى  ةدروستكراوةكان

ة حةقيتـةتيان خالَييـان ناكةينـةوة(   ء جيَش لة مانايَة بة تةئويلى بليَدانارِنني
 وسي ةتيَكى بؤخؤى بةكارهيَناوةة ئيَ ة  ئةو ناء  ض ناو خواى بةرةو مةةن

دةينة بـ ةكةيان برِيارـتييـ نيةسي ةتانةى بؤ بـةكارديَننية بـةئم ناضـني ضؤ   ء 
ــان      ــان خالَيي ــوةرِ كى خؤي ــة نيَ ــة ل ــةين ك ــةئويليان بك ــةرؤريَك ت ــاخود ب ي

 ةوة.ـبكةين
 
 
 
 
 

                                                 
( بؤضى؟ ضونكة ضؤنيةتى سي ةتةكانى خوا )رال راللة( بؤ ئيَ ة ةانراو ننية ئيَ ة ناةانني قودرةتى خـوا )رـال   1

اةانني فةرمايشـتكردنى خـواى ثـةروةردطار )رـال     راللة(  ضؤنة؟ ناةانني بينينـى خوا)رـال راللـة( ضـؤنة؟ نـ     
راللة( ضؤنة؟ سي ةتةكانى خوا )رال راللة(  هيضيان بؤ ئيَ ة ةانراو نني بةو شيَوةيةى كة ئيَ ـة بـؤ خؤمـان    

 بةكاري ديَنني.
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 :اكممما ءا ممتيت سممَيية : خوااةرسممبوارى س
تاكةكانى ثيَطةيشتنى  ءتةةكيةبوونء ئةميش سيَيةمني بوارى تيَدا ثةروةردة

 كؤمةلَى ئيسالميية.
ــة د ــالم  ك ــةلَى ئيس ــةكانى كؤم ــيَني تاك ــةرآ يةلَ ــة س ــة ب ــوةء ىة وات  .خواريَ

ــا ةى )لةرِاســتيدا خواثةرســت ــؤ خــوا كــردن ) ء (ال ب ــةتى ب ــة  بةنداي (ة ال بو  
بؤيـة    ةدامةةراوةء استرِ عةقيدةىء استةوخؤى ئي انرِء ييبةرهةمى سروشت

ــة: خواثةرســتيي ســا   ــء طوتوومان ــا ة المــليمة واةالصــة اك )ث (ة ضــونكة ال ب
ةنـج بـة   رِ ىخاوةنةكـة  ةآوةرناطري ةسي ةتةء بةبآ ئةو دوو مةرج ىيخواثةرست
ء ديارة مةبةستيش ان لة )سـاغبوون( ئةوةيـة كـة عيبادةتةكـة سـا       ةخةسارة

ــة       ــ ان ل ــدابآة مةبةستيش ــةرعى تيَ ــةوانةى ش ــة ثيَض ــةوةى ك ــآ ل ــة مةت ب س
اى ـيرِء ريكـخالَى شء ةـضاك بآة خلَتء اكـدةتةكة ثاـ)ثاكبوون( ئةوةية كة عيب

( بآ كة لـة تةفسـريى   اْضـعِيَ ُنْب ُفضَْيُلةتى خوا  لة )ـةمحر ةتيَكةأل نةبووبآ

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ   ڀ(دا كة لة ئايةتى: ]اًلـمَعَ ُنمَْحأَوشةى: )

ه ـأي أخلصـــة طوتوويـــةتى: )وةواتـهـــ ةملكـالـــ (1)[ٿٿ ٿ ٿ ٹٹ
 واتـة  :ثـاك  (!ين بـآ اسـتا رء ينكردةوةكـة ثـاكا   انـاى بـة م واتـة: )  ة(وأَوبه
و خـواى بـةرة  بـؤ   ةةر  بـآ ـش يَىة بةثـوات است:ر ةياى تيَكةأل نةبووبآرء شريك
 بآ. خواى بةرةو مةةن شةرعى بةثيَى ءبآ مةةن

 لةبارةى خواثةرستييةوةة ثيَويستة ئاطادارى دوو شتى طرن  بني: 

 ا بةكاردآ:ـواتء بة دوو ضةمك( ا ةـال بتيى )ـ: وشةى خواثةرسةمـيةك
                                                 

ةوة داخـؤ كامـةتان   ئـةو كةسـةية كـة مـردنء ذيـانى طَيـِراوةة تـاكو تاقيتـان بكاتـ          -( واتة: خوا )رال راللة( 1
 وة خوا ةالَى ليَبوردةية(. ى ضاكاةةكردةوة
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ئةوثــةرِى  ءة لــة: ئةوثــةرِى بةطــةورةطرتنيــبريتي مانــاى وشــةكة لــة ةمانــدا/1
ئةوثـةرِى  ة ءليَاسـان ء شـةرم ليَكـردن  ء ئةوثةرِى سام ليَكـردن  ءخؤشويس 

 ةكة ديارة بةثيَى ئـةم ثيَناسـةية   ةتاكء ثاكء ةـطةردنكةضى بؤ خواى بآ ويَن
ــت  ــةى خواثةرسـ ــةى يوشـ ــولَ انةتي وةك وشـ ــدارء ىيمسـ ــى  ةييدينـ هةرضـ

كؤمـــةلَى ء كـــردةوةى ضـــاكى ئينســـانى مســـولَ انء ييضـــا كء مجورـــؤأل
ــولَ ان ــةنهان مس ــة ث ــء ةة ب ــةمووى  ةكراوةـئاش ــه ــ ـدةطريَت ــى ل  ـآةوةو هيض
ؤ ـة كة تـئةوةي خواى بةرةو مةةنى ـةرِى بةطةورةطرتنـضونكة ئةوثة نابويَرآ

ــ ت لة همةةن  وخواى بةرة يَنى كة ـة كردةوة بيسةلـب هـةموو  ء ةموو كـةس ـ
ء و مـةةن خـواى بـةرة  ى تنـويسـ ـئةوثةرِى خؤششتيَك   طةورةترةة هةروةها 

ء ت لـة هـةموو كـةس   خـواى بـةرةو مـةةن   ك ـيَوةة كاتيَـبة هةمان شليَاسانى 
و خواى بةرةةة كة فةرمانى راوترـسام ليَكء تاـتيَك لة  خؤشةويسـةموو شـه

ــك دةيســةمليَنى كــة ثــيَش هــةموو شــتيَك آــ  مــةةن ئةوثــةرِى ةىة وة كاتيَ
 يـة هةيةة كـة هةرضـى فةرمانـةكانى خوا    و مةةنخواى بةرةبؤ  تيةضـطةردنك

ــ  ـيــتوانــا ريَبةريَ بــةثيَى )رــال راللــة(  اى وايــة  ـان بكــةىة ئةمــة  مان
 ةوة.ـةكان دةطريَتيضا كيء ى هةموو مجورؤأليتـخواثةرس

ــةو  بريتييــةة (ا ةـال بــةى )وشــ (1)ىيعــورفء ةاراوةيــيء ىيمانــاى تايبــةت /2 ل
 ءو مـةةن خـواى بـةرة  كردةوانةى كة ةياتر ثةيوةنـدييان بـة نيَـوانى    ء دروشم

ال بــا ات ووتـةكان ) رِ تييةـبةنـدةوة هةيـةة لـة ةاراوى شـةرعدا بـة خواثةرسـ      
ء ثارِانـةوة ء عـومرِة ء حةجء ةةكاتء   ذوورء وةك: نويَذ ة( ناسراونمحضةـال

 ... هتد.ء رنةةء ى سةربرِينقوربانء ةيكر

                                                 
 (يَكى خؤيان.لصطلح( داناوةة وةك ةاراوة )ال با ة( واتة: ةانايان دوايي ئةو مانايةى دووةميان بؤ وشةى )1
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تـةنها بـة يـةك مانـا     ( عبـا ة دا وشةى )ئانقورِتة بزانرآ كة لة ـبةئم ثيَويس
ــةكار ــةويش هاتووةب ــاة ئ ــةى يةكــةم هــةر مان ــة ل كتــب ) ييةكانشــةرع كتيَب
(يــان ةيــاتر بــة مانــاى دووةمــى عبــا ةداة ةانايــانى شــةرعزان وشــةى )(الفقــه

 .بةكارهيَناوة
ــالم لة  دووةم ــةوايانى ئيس ــاو ثيَش ــوارى     : ةان ــة ب ــة ل ــدةنطن ك ــةوة يةك ــةر ئ س

تييةى كــة نيةضــؤء بــةدةر لــةو رــؤرنييــة  عيبادةتةكانــدا هــي  كــةس بــؤى
بــة ثيَضــةوانةى بابــةتى  ةى ئــةجنام بــداخواثةرســت ةةووكردشــةريعةت ديــاري

ــوةرِ ك  ة(ةوةلواــوع اا ــالالتهةلَســوكةوتةكان ) ــدا نيَ ء كــة طــرن  لةوان
ء ناضار نـةكراوة لـة يـةك رـوغز     ئينسان هيَنانةديي بةرذةوةنديي شةرعييةو

 .بكات ضوارضيَوةى دياريكراودا مامةلَةيان لةطةلَدا
 :(1)لـةوبارةوة طوتوويـةتى   -رةمحةتى خواى ليَبـآ – ةـإبن تيميةاناى ناودار 

َْلَ فِ  ال ِبَا اتِ الت ْوقِيفو فَال ُ ) .. وَال َـا اُت  .عَُه ا  لَـا شَـر    لِْنهَا إِال  ْشرَُعإِن  األَ
َْـــُل فِيهَـــا ال َُفـــوو فَـــال ُ ْحظَـــُر لِْنهَـــا إِال  ا لـــة  بناغـــةواتـــة: ) ة(ر لَـــُهلَـــا حَ ألَ

ــتييةكاندا وةســتيَنران  ــي  كــةس بــؤى  ةخواثةرس ــة  ة ه وة رــؤرة يــةلةخؤنيي
 هةلَســـوكةوتةكانداء بـــةئم ئةســـ  لـــة مامةلَـــة ... خواثةرســـتييةك دابهيَنـــآ

 .قةدةغةى كردبآ(يَطاثيَدرانةة مةطةر شتيَك دةقيَكى شةريعةت ر
اى رِ ( بــةاإلبتـداع يف الـد ن  هةربؤيـة  مةسـةلةى شـت داهيَنـان لـة ئايينـدا )      

ة تايبةتـة بـة هـةردووك    -ئةطـةر نـةلَيَني هـةموويان   –ة ربةى هةرةة رى ةانايان 
ضـونكة ئـةو دوو بـوارة لـة سـؤنطةى ئـةوةوة كـة        ةعيبادةتةوةء بوارى عةقيدة

 ةوةنة خـواى كاربـةرآ بـة   برِسـتي ء نالة سةرووى توا ءعةق  لة قةرةيان نايةت
                                                 

ديكة  هـةر لةوبارةيـةوة قسـةيان كـردووةة بـةئم       ديارة ةانايانى (و112: )ص وةـة الفقهيـد النورانيـالقواع (1
  وونة هيَناوةتةوة.قسةكةى ئةومان بة نـ
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هيضى تيَدا بةريَنةهيَشتوون بـؤ   ءى نوختةى تيَدا خستوونةتة سةر ثيتانيتةواو
ة لةبةرئةوة هةر شتيَك ةياد بكةى لـةو دوو بـوارةداة   (ى ئينسانا ـإجته)ء عةق 

لة بوارى  ثيَغةمبةرى خوا  ءو مةةنخواى بةرةضونكة هي  نةماوة  ةةيادةية
لة هةلَسـوكةوتى   بريتييةعةقيدة  لةرِاستيدا ةدا نةيان ةرمووبآبادةتعيء عةقيدة
ة سـي ةتةكانى  خـواى بـةرةو مـةةن   ة ةاتـى  )رال راللـة( دأل لةطةأل خوادا ء عةق 

ة فريشتةكانى خـواة كتيَبـةكانى   خواى بةرةو مةةنة ناوةكانى خواى بةرةو مةةن
 لـة  و مـةةن  خواى بةرةة ديدارى (والمالم عليهم الصالة)خوا  خواة ثيَغةمبةرانى

خـواى  د ةةخـى  ء ة بةهةشـت خـواى بـةرةو مـةةن   ثاداشتى ء داة سزا ذى دوايير
ــةةن  ــةرةو م ــان   ب ــت ثيَي ــآ ئي ان ــة دةب ــةة ك ــة   ه ــارة ئةوان رِاســتييان بآة دي

 .)حتائق(ى نةطؤرِن
 ةخــواى بــةرةو مــةةنلــة هةلَســوكةوتى كردةيــى لةطــةأل   بريتييــةعيبــادةت 

ضؤن هةلَسوكةوت دةكةى؟ يادى دةكـةىة   مةةنو خواى بةرةاستةوخؤ لةطةأل رِ
دةوآة ليَـى دةترسـيَىة شـةرمى    ـليَى دةثارِيَيةوةة ثشتى ثآ دةبةستىة خؤشت

ــ ــةىة    ـآل ــؤ دةب ــةردةى ب ــةىة س ــؤ    ر دةك ــانيى ب ــةىة قورب ــؤ دةب ــووعى ب ك
 ذووى بـؤ دةطــرىة  ر سـةردةبرِىة سـويَندى ثــآ دةخـؤىة نويَـذى بــؤ دةكـةىة     

ديـارة هةلَسـوكةوتيش    ئينجـا هتـدة   ... ىةةكاتى بؤ دةدةىة حةرى بؤ دةكـة 
دةةانآ دةبآ ضؤن بـآ؟ تـؤ    و مةةنخواى بةرةبةس  ة)رال راللة( دالةطةأل خوا

مـن بؤخـؤم بـة شـيَوةيةكى تايبـةت هةلَسـوكةوت        :يَـى بلَنييـة   لةخؤتةوة بـؤت 
 دةكةم! )رال راللة(لةطةأل خوادا 

ة مةطــةر لــة ةيـ ين (يـان تيَــدا إجتهــا بــوارى ) لةرِاسـتيدا عيبــادةت ء عةقيـدة  
ــة ثيَضــةوانةى بوارةكــانى سياســةت  ةتى خســتنةرِووياندانيةضــؤ ــابوورء ب ء ىيئ

ضــييةوةة كــة خــواى ء ضــىء ثةيوةندييــةكانء ىيئاشــتء رــةن ء ىيكؤمةئيـةت 
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ــةرآ ــوار    كارب ــتوونة ب ــدا بةريَهيَش ــايي ة رى تيَ ــؤ  ء بؤش ــةتيَكى ة رى ب دةرف
ادةت طؤرِانيان بةسةردا عيبء ة ضونكة عةقيدةهيَناوة اهةمفةرئيجتيهادى عةق  

ــ ــوكةوتةكان  ـن ــوارى هةلَس ــةئم ب ــةردا دآ  ء ايةة ب ــان بةس ــةكان طؤرِاني  ءعادةت
 (ى تاةةشيان بؤ بكرآ.ا ـإجتهثيَويستة كؤشش )

واتـاى  ء يكردنى ضـةمك يبـؤ دةسـتكار  نييـة   ثاسـاويَك ء  كةواتة: هـي  بيـانوو  
ن تِ  ـْيُ ْم بُِمــ)... فَ َلَــةتى: ـة فةرموويـــكــ ةرى خــوا ـةمبـــةرموودةى ثيَغـفـ 

يِو وَإِ  ـاُكْم  ـا بِالن وَاجـِ ـوا عَلَْيهـَ ـعَضُّـ ُ وا بِهَا وَـتَمَم وَُسن ةِ اْلُخلَفَاءِ الر اشِدِ نَ اْلمَْهدِ ِّنيَ 
 واتـة: )... دةرـا   (1)دَثٍَة بِْدعٌَة وَإِن  ُكل  بِْدعٍَة اَلَالٌَة(ـاتِ اْلُأُلورِ فَإِن  ُكل  ُلْحـوَُلْحدَثَ

ى (2)يَن ايي كراوةكاب بطرنة خريَنـان ر يَباةى ريَنشينة سةررِاستةرء يَباةى منر
زنة ـبثاريـَ  -لـة ئايينـدا   –خؤتـان لـة شـتة ثةيـداكراوةكان     وة طـرنة  ب ر لةسةر

 يشراويَكـهـــةموو داهيَنـــ و ثةيـــداكراويَك داهيَنـــراوةةهـــةموضـــونكة بيَطومـــان 
 (.اييةطومرِ
البدعة خراث )ء دوو بةشةة ضاك بيدعةتلَيَني: كة بنيية  آة هي  ثاساويَكـبةلَ

اشكاويى مةسـةلةكةى  ر بة مادام ثيَغةمبةرى خوا  ة(سيئة بدعتان: حمنة و
 بلَيَني: نا.نيية  ئيَ ة بؤمانبرِيوةتةوةو 

لةرِاستيدا سةررةم ئةو اوونانةى كة هةنديَك لـة ةانايـانى ثايةبـةرةى     ئينجا
المــالمو إبــن حجــر ا يتمــ و إبــن حجــر  النــوويو ال ــز بــن عبدئيســالمة وةك: )

بة بةلَطةى ئةوة دةيانهيَننةوة كـة   -خوا ليَيان خؤ  بآ –( هتد ... ال مقالن 
األح ـام  خراثـى هةيـةة يـان ثيَـنج حوك ـة شـةرعييةكان )      ء ضاك بيدعةتطواية 

                                                 
و قال عن ال رباض بن سار ة (و42ه: )وابن لاج (و2676: )رلييـوالت( واللف  لهو 4607) :واه أبو او ر  1

 .التـرليي: حمن َحيحو وقال األلبان : َحيح
 ( خريَنـان: كة كؤى )خريَنـة(يةة ددانةكانى ثشتةوةن.2
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بةسةردا دةضةسثيَنة بةلَآ سةررةم ئةو اوونانـةة ئةطـةر    يان(الشرعية اةممة
 يَنة ئةوة دةردةكةوآ كة:با  سةرنج بدر

خـوا  –اب كـورِى خـةتت   ىرةمـ ويان وةك نويَذى تةرِاوحيى بة كؤمةأل كاتيَـك ع  /أ
)َـحيح  بؤ بـةكارهيَناوةة وةك لـة    (1)(هِهيِ ُةعَْدبِاْل مَْ نِوشةى ) -اةى بآرِ ليَى

وةك  ة(يـة البدعـة اللغو ـة  ى ةمانـةوانى ) تة مةبةستى بيدعـة هاتووة(دا البخاري
يـةوة نويَـذى   يووى ةمانةوانرِ ة واتـة: ئـةو لـة    ضـوو طوتوويانـة  ر ىليَكؤلَةرةوان

ووى شـةرعييةوةة ضـونكة ثيَغةمبـةر    رِ دانـاوةة نـةك لـة    بيدعةتتةرِاوحيى بة 
    سآ شةوان لةسةريةك نويَذى تةرِاوحيى بة كؤمةأل كردة شـةوى ضـوارةم
ة دوايى ةدةرآ بؤ ئةوةى مسولَ انان نويَذةكةى بة كؤمةأل لةطةلَدا بكةنـنةهات

مانــاى وايــة  ةبكــرآ( فــةرمووى: )ترســى ئــةوةم هــةبوو كــة لةســةرتان فــةرِة
 ىـيَخـوا لـ   –دوايى لة سـةردةمى ئي ـام عومـةردا     ئةسلَةكةى سوننةت بووةة

نويَـذى   :تـا بلَـآ   ةوةحـى نايةتـةخوار   ثيَغةمبـةر   واىلـة د خؤ  -اةى بآرِ
بؤضـى ئـةو    :وتىطـ ة ةنطة  لةسةر ئةو خةلَكة فةرِةبكرآ! لةبةرئـةو رِ تةرِاويح

خةلَكة بـة ثةرِاطةنـدةيى نوَيـذى تـةرِاويح بكـةن؟ بـا لةسـةر ئي امَيـك كؤيـان
راوة ةت بووةة بةئم ماوةيـةك واةى ليَهيَنـ  كةواتة: ئةسلَةكةى سونن بكةمةوةة

بردوويةتيـةوة   -بـآ   اةىرِ ىــيـَ خـوا ل  –دوايـى عومـةر   ء لة ترسى فـةرِةكران 
واتـة   ة(هِهـيِ  ُةعـَ ْدبِاْل مَ ْـ نِ)طوتوويـةتى:  كـة دوايـى    ةو ةسةر ئةسلَةكةى خؤى

 اذَإِفـَ  دِجِمْـ مَاْل ىلـَ إِ انَضَلَرَ  فِ ًةلَْيلَ  ابِّطخَاْل نِْب رَمَُع عَلَ ُتْجرَخَ): الَقَ ُهن أَ يِّارِالقَ دِْبعَ نِْب منِْحالر  دِْبعَ ْنعَ (1
 ْولـَ  ىرَأَ  نِّـ إِ :ُرمـَ ُع الَقـَ فَ وُطْهالـر   هِالتِصَبِ  لِّصَُيفَ ُلُجالر   لِّصَُ وَ وهِمِْفنَلِ ُلُجالر   لِّصَُ  ونَُقرِّفَتَُل اٌعزَْوأَ اُسالن 
 ىرَخْـ ُأ ًةلـَ ْيلَ ُه ـَ لَ ُتجْـ رَخَ م ثُـ  وٍب ْـ كَ نِبْـ   ِّبـَ ُأ ىلـَ عَ ْمُه َمَجَفَ مَزَعَ م ُث ولَثَْلأَ انَ َلَ ٍداحِوَ ٍئارِقَ ىلَعَ هؤالءِ ُتْ مَجَ
  ـدُ رُِ - ونَوُلُق َ  تِال  نَلِ ُلضَْفأَ اهَْنعَ ونَاُلنَ َ  تِال وَ وهِهيِ ُةعَْدالبِ مَْ نِ :ُرمَُع الَقَ .ْمهِئِارِقَ الةِصَبِ ونَلُّصَُ  اُسالن وَ

 (.2010رواه البخاري: ) (ُهلَو أَ ونَوُلُق َ اُسالن  انَكَوَ -لِْيالل  رَآخِ
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ئةطةرنا لـة   ةيدامانكرد تةوةتا ثةـتا داهيَناوةة واتة ئيَسـشتيَكى تاةةمان ئيَس
 دا خؤى هةبووةة ئةسلَ

وة هـةر لـة   نيـة عيبادةتـةوة  ء يان هي  ثةيوةندييان بة هي  كام لة عةقيـدة  /ب
ــ يـةكيَك لـة بنةم  ة ء(دانم الالتـالـ باةنةى هةلَسوكةوتةكان )ء روغز ايةكانى ـ

ــاس)ء (اإلمجــاع) ــ)ء (القي ـــال ( ثشــتطريييان اإلستصــحاب)ء (مرسلةـمصا  ال
لـةنيَو دوو بـةرطى    ئانقورِة: كؤكردنةوةى ـبؤ ويَن ةدةيانطرنة خؤيانء دةكةن

ة داهيَنــانى ةانيارييــة ءســوننةتدةقــةكانى وة نووســينةوةى  (يَكــدالصــحف)
م احلد ثو علم التجو دو علـم أَـول الفقـهو    رآنو علوــــعلوم القشةرعييةكان )
 هتد. ...وة(1)(... الفقهو التأر خ

تيَك ـض شـ  ةءيـة  دةسـت كراوةيـى   ةانداـلة بوارى هةلَسوكةوتةكـ  لَيشـوة ئةس
 ةن.ـثةيداى بكء دةتوانن دايبهيَنن ةولَ انان بؤ خؤيانى بة با  دةةاننـمس

  ند:ةممارى بةرزو اةسمئاك ءتممةونر وارى ضوارة :مب

ــدامانى ورد     ــةروةردةبوونى ئةن ــدا ث ــى تيَ ــوارى طرنط ــوارةمني ب ــةميش ض ء ئ
 الميية.ـدرشتى كؤمةلَى ئيس

ــة لةرِاســتيدا وةك ضــؤن   ــةمى عةقيدةي ــادةت بةره ةوشــتى رــوانيش  ر ةعيب
 بةرهةمى عيبادةتة.

 ةدامـةةراويى ئي انةكـةى  ء اسـتيى رِ مسـولَ ان بـة ئةنـداةةى    مر ظىة: ـكةوات
ئـةجنام   اسـتةقينة بـؤ خـوا    رِ ىيبةندايـةت ء سـتآ دةثةر و مـةةن  خواى بةرة

                                                 

( ئةو ةانيارييانة هةموويان ثةيداكراونة ئايا ئةوانة دةضنة خانةى )بيدعةت(ةوة؟ نةخيَرة ضونكة هةمووى يان 1
(دانة ئـةو  ااصا  اارسـلة ن ئةوةتا لة باةنةى بةرذةوةنديية بةرهةلَدايةكان )بة كؤدةنطيى ةانايان بووةة يا

 بةرذةوةندييانةى كة نةخراونةتة باةنةيةكى داخراوةوة.
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وو رِ ةءى بؤ خـوا كردنةكـةى  يبةندايةتء دةداتة هةروةها لة قةدةر خواثةرستيى
ء خدةء  ة خوودةكاتئاكارى ثةسند ء ئةدةبء روانء خووى بةرةء ةوشترِ لة

توورِ ء ثةستةكانيش لةخؤى دادةرِنآء ةفتارة نزمرِء بةدة سي ةتء دةيَو ةتنةريَ
 ا!دةد

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ] :وة فةرموويـةتى يـة خواى بةخشةرو دادطـةر لةوبارة 

ٱ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ــادةى   (1)[ٺ ــةرنج ن ــا س ــة: )ئاي ــةوة:    !وات ــةكى هيَناوةت ــوا ويَنةي ــؤن خ ض
ء ة لقبنكةكةى ضةسثاوة ةثاك وايةء ثاك وةك درةختيَكى ضاكء وشةيةكى ضاك

ة دةكـات ميـوة دةر ء ميشة بة مؤلَةتى خاوةنةكةى بـةر هة ةثؤثى بةرة هةلَضوون
 ان بؤ خةلَكى دةهيَنيَتةوةة بةلَكو ثةند وةربطرن(.ـخوا ويَن وة

كلمـة  ضـاك ) ء مةبةسـت لـة وشـةى ثـاك     :(2)ئيبنو عـةبباس طوتوويـةتى  وةك 
وةك  ئينجا ةاهلل(يةإله إال  ال(ةة كة )كلمة التوحيد( وشةى خوا بةيةكطرتن )طيبة

ء قـةد ء ةطرِلة سآ بةشان ثيَكدآ:  ةبةرهةمدارةكةء ثيَزء ةثيتضؤن درةختة ب
ء عةقيـدة  ةخوا بةيـةكطرتنيش بـة هـةمان شـيَوة    ء ئي ان ةميوةء ة بةرطةئء لق

يشـة بـؤ دينـداريي    رء ةطرِ رِ لَـى  كـة ئةمـة   ةدلَـة ء نةستيَكى نيَو عةق ء هةست
ى كـة ئـةويش دةور   كـردةوةى باشـةة  ء تاعـةت ء ثاشان خواثةرسـتيى  ةدةبينآ

                                                 
 .إبراهيم 1

كـة دةقـى دةسـتةواذةكة بـةم      (و701)الــمصباح الـمنيــر فــ  تهـي ب تفمـري إبـن كثـيــر(و ص: )        :( برِوانة2
 ال ا (.)شها ة أن ال إله إشيَوةية: 
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بةرهـةمى سـي ةتة   ء ميـوة ء وة لة كؤتاييـدا بـةر   طةئ دةبينآةء ثؤثء لقء قةد
 روانةكانة.ء ةوشتة بةرةرِء ئاكارء (الفضائلن )دةكاثةسن

 

 وونكردنةوةى ئة  بنةزايةى دووةزدا دةَلَي :رء لة كؤتايت نةرح

ء اسـت رِ يَباةيَكىرء بةبآ بةرنامة ىيى ئيسالم يةنيَكء وةك ضؤن هي  كؤمةأل
تاكـةكانى خـؤى     هةمان شيَوة  هةر كؤمةلَيَك ة بةوون ناطاتة هي  ئةجناميَكرِ

ثيَنةطةيانـــدبآة ديســـان ناتوانـــآ لـــة مةيـــدانى ء ضـــاك ثـــةروةردة نـــةكردبآ
   بـة هـي   ـوةرضـةرخاندنيدا هيـ  ء ثاكساةيي كؤمـةلَطا ء ضاكساةيىء طؤرِانكاريى

 .بكات
ثيَطةيشـتنى هـةر   ء سـةرةكييةكانى ثـةروةردةبوون  ء ىي يةنة بنـةرِةت ء بوار

ء خسـت اننةرِوو كؤمةلَة مسولَ انيَكيشة ئـةو ضـوارةن كـة ئيَ ـة لـةم بنةمايـةدا       
بؤية لةسةر هةر كؤمةلَيَكى ئيسالميي ثيَويستة كة بة  ةتيشك ان خستة سةريان

تةةكيـةى ئةندامـةكانى   ء برِوانيَتة ثةروةردةكردن ةئةه يةت ثيَدانةوةء ريدديى
 يـةنطرانى هـةم لـة    ء د سـت ء ةوآ ئةندامـئةطةر بي بوارةداةء لةو ضوار مةيدان

خـواى  بةرهةميَكيان هةبآة هةم بؤ قيامةتآ شتيَكيان بـؤ  ى  ء ثيَزء دنيادا هيَز
 .كيتاب ثيَبآء طؤرِةثانى حيساب ءو مةةنبةرة
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 يةميَسـاى ـبنةم

 و ةرعةوةـبة ش ةكـالي ةمووـى هـثابةندي
ةرازووى ـؤ تب يةكانـاجياير طيَرِانةوةى

 ةريعةتـش
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 يةميَسـاى ـبنةم

طيَرِانةوةى راجياييةكان بؤ تةرازووى  وبة شةرعةوة اليةكثابةنديى هةموو
 شـةريعـةت: 

 ،دة، بمة نمةرعةوة  يادة اَيش قاعمقي ،زا  ى هةزوو اليةكممتماابةنديت )إل
 ءئمةو بنيمينة )قاعمدة     ءسموننةت  ءكة زةبةسمت ان اَيمى دةقمةكانى قوِرئمان    

ةسمممةنةوة    نمممةرعييانةية كمممة لةاليمممةن زانممماو اَيشمممةوايانى رِ  م)حكمممياسممما 
بابممةتَيكى  ءرَيء، وة طَيِرانممةوةى هممةر زةسممةلة مدةهَينجمممهةَل ءهممةَلهَينجراون

سمممماغكردنةوةو  ءسمممموننةت ءطر بممممؤ تممممةرازووى قوِرئممممان  متوزِر هةَلمممممزشمممم
 فةرزوويممةتى: )جممج جملممة  تييانة، وةك خممواى دادطممةرملَيكؤَلينممةوةى زانسمم

ی جئ حئ مئ ىئ ی یېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ۈئ ]

ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث    يئ جب  حب خب مب

 !واتمممة: )ئمممةى ئمممةو كةسمممانةى كمممة ئي انتمممان هةيمممة      ،لءاالنسااا[ مثىث
بكمممةن، وة همممى   فةرزانبمممةريت اَيبةزبمممةر ةوبكمممةن،  فةرزانبمممةريت خممموا

 كةوتنمة نماكؤكيى  جا هةركات لةسمةر نمتَيك    ،كاربةدةستانَيك كة لةخؤتانء
و  )جمممممج جملمممممة  و، بيطَيِرنمممممةوة بمممممؤ الى خممممموا زشمممممتوزِرتان بمممممويمممممةوةو 
بمؤ  ئمةوة  ئما   ،، ئةطةر ئَيوة بِرواتان بة خواو رشذى دوايت هةبآاَيبةزبةر

 ى خَيرترة .مرةو، سةرة ازيشمضاكتئَيوة 
اجيممممايى هةَلبةتممممة زممممةرجيش نيممممة كممممة هةزيشممممة زةسممممةلةو بابةتممممة رِ  
)إمجاع يممان هممةَلطرةكان، بممة نممَيوةيةك يممةكميى بكرَينممةوة كممة يةكممدةنطيى 

لةسممةر دروسممت بممآ. بممةم  بَيطوزممان كةزينممة وَيممِراى رَيممز لَيطيمممرانى رايممة        
اى زشرينممة دةبمممآ، لمممة بمموارى كمممردارو جَيبمممةجآ   جياوازةكممةى، اابةنمممدى رِ 

 كردندا.
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 ردنةوةــوونكرِ

(ى النمـاء )ى سوورةت(ى 59لةبةرئةوةى ئةم بنةمايةى سيَيةم ئايةتى ذمارة )
بة ضاكى دةةاب لة ضةند خالَيَكدا ضةند سةرجنيَكى خيَرا  ةثالَثشتء كراوةتة بةلَطة

وونكردنـةوةى ئـةم بنةمايـةى    ر لةم ئايةتـة بـةثيَزة بـدةينة بةرلـةوةى بضينةسـةر     
 سيَيةم:

(ى واـي ُـ طِأَ( وشـةى ) الرسول) و (ا )  بؤ )رال راللة( : خواى كاربةرآةكـي
ــى ة( نــةيهيَناوةأولــ  األلــرهيَنــاوةة بــةئم بــؤ ) دةفامريَتــةوة كــة  ئــةوة  ليَ

 ةثيَغةمبةرةكـةى  ء و مـةةن خـواى بـةرة  فةرمانبةريي كردنى مسولَ انان بؤ 
سوننةتدا خـؤى دةنويَنـآة بـة موتلَـةقى فـةرِةةو      ء ئانقورِكة لة ثابةندييان بؤ 

( بزانـآ!  لـؤلن بؤ هةر كةسـيَك كـة خـؤى بـة بـرِوادار )      نييةة هي  مةررى تيَدا
وة نييـة  كاربةدةسـتانيان موتلَـة   ء حـوك رِان بةئم فةرمانبةريي مسولَ انان بؤ 

فةرمانـةيان  ء مةررةكةيشى ئةوةية كـة نابـآ ئـةو ئـةرك    ء (ةلشروطمةرردار )
 .نةطوجناو بآء سوننةتدا ناكؤكء ئانقورِلةطةأل 

ة تـاكو  كردووة(ى ةيـاد لـن م خؤتـان )  (ى لةقيد( بةند )أول  األلر: بؤ وشةى )دوو
دووةم:  ةنــةبآ يةكــةم: مســولَ ان ةككاربةدةســتيَء بزانــرآ كــة هــةر حــوك رِان
ئـــةوة  ةئـــةو كارةيـــان ثـــآ نةســـثاردبآء ةنابآـمســـولَ انان خؤيـــان داياننـــ

 .ةينيةوا رِء ىيفةرمانبةريي بؤ كرانيشى شةرع وةينييةتى ـةرعيـش

[ طيَرِانـةوةى مةسـةلة   حب خبيئ جب سـتةى: ] رِ : بيَطومان مةبةست لـة سآ
 .سوننةتء ئانقورِ ى  مشتومرِ هةلَطرةكانة بؤ ءىيخيالف
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[يــش ئـةوة دةطةيــةنآ كــة هــةر  جت حت ختمتمب ىب يب ] :ســتةىرِ :ضـوار 
 ذى دوايي هةبآة دةبآ فةرمانبةري ر بة ءخواى بةرةو مةةنكةسيَك ئي انى بة 

دا مشتومرِيشـ ء ة لـةكاتى كيَشـ ةكيَش  بـآ  ثيَغةمبـةر   ءو مـةةن خواى بـةرة 
 دانـانرآ!  هةركةسـيَك وانـةبآة بـة بـرِوادار    وة  ةملكةضى حوك ى شةريعةت بآ

ی ی ىئ ېئ ىئ ىئ : ]واىلـة د ؟ هـاتووة ضـي   واىلـة د ستة رِ ئةو

 .هاتووة[ یی

ــنج [يــش ئــةوة دةطةيــةنآ كــة ملكةضــيى  ىت يت جث مثســتةى ]رِ :ثيَ
ــؤ   ــولَ انان ب ــةرة مس ــواى ب ــةةنخ ــةى  ءو م ــة  ثيَغةمبةرةك ــدييان ب ة ثابةن

 بةختةوةرييةكى دنيايانـةوة تاكـة  ء خؤشىء شةريعةتةكةيةوةة مايةى هةر خيَر
 قيامةتيشيانة!ء رى دوارِ ذـةت خيَـعاقيبء ى سةرةجناميَر
 
 دا:ـكى كورتخالَيَوونكردنةوةى ئةو بنةمايةية لة ضةند رِ ئيَستا  نؤرةى * 

 تة هةزوو اليمةك بمة نمةرعةوة اابةنمدبء،    مطوتووزانة اَيويس كة ئَي ة يةكة :
 دآ:ارمآ زانا بةكمبؤ س مزدامرع  لة زاراوةى زانايانى ئيسممونةى )الش

تيَطةيشتنانةى كة ةانايانى ئيسـالم وةك  ء ئةو بريورِا :واتة ة( دآهـفقبة ماناى ) /أ
 سوننةتةوة دةياخنةنةرِوو.ء قورئان(يَك لةبارةى إجتها ) بؤضوون

خـواى بـةرةو   بةرنامةيـةى  ء ثـةيام ء ئـةو وةحـى   :واتـة  ة( دآشر  ةبة ماناى ) /ب
 سوننةتدا خؤى دةنويَنآ.ء قورئانكة لة  مةةن

شـةرعى   :واتـة كـة دةطـوترآ    ة( ثيَكةوة دآالشر  ة والفقهبة ماناى كؤى ) /ج
(ى إجتهــا )ء بةرهــةمء ة هــةم بــريورِاســوننةتء ئــانقورِئيســالمة هــةم دةقــةكانى 
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(مـان بـةم مانايـةى سـيَيةمى     شـرع را ئيَ ة ليَرةدا وشـةى )  ةةانايانيش دةطريَتةوة
ؤمةلَطايــةكى مســولَ انة  ضــونكة كؤمــةلَيَكى مســولَ انة يــاخود ك    ةبــةكارهيَناوة

سوننةت بةرِيَوةبضـآة  ء قورئانىة ناطوجنآ تةنيا بة دةقةكانى ييَكى ئيسالمدةولَةت
بؤ ويَنة  ةسوننةت هةلَبهيَنجنء قورئان( بكةنء ياسا لة إجتها دةبآ ةانايان ) بةلَكو

وة كاروباريان ...واتة: ) (1)[ڻ ں ں ...دةفةرموآ: ] خواى بةرةو مةةن

ں ں  ...رــا ئةطـةر ةانايــان نةيـةن لــةو ]   ة(...اويَـذة  رِ ا بــةلـةنيَو خؤيانـد  

ئـــةو ضـــؤن ياســـا هةلَنـــةهيَنجنة نـــاةانني ضـــؤنى ريَبـــةرآ بكـــةينة   (2)[ةڻ
يانةى يشـيَواةى سـةردةم  ء مةشوةرةتة لةنيَو خؤماندا ريَبـةرآ بكـةينة ميكـانيزم   

 ى ثآ بدةن.يلَس؟ دةبآ ةانايان تةفضؤنة
(ة بـؤ  مزِـلْـ ُلثابةندكـةر ) ء ديـن دادةنـرآ   شايانى باسيشة كة ئةوةى بة خودى

ء قورئـان كـة خـؤى لـة ئايةتـةكانى     ة(ةشـر  ة هـةموو  يةكةتـةنها )  ء هةموو كـةس 
بةئم ةبـــةثيَى تيَطةيشـــتنى ثيَشـــينى ضـــاك ان  دةقـــةكانى ســـوننةتدا دةنويَنـــآ

ء بةرهـةميَك ء ةلَيـدةهيَنجنة ديـارة كةلـةثووريَك   ئـةوةى ه ء تيَطةيشتنةكانى ةانايان
نييـة   ة ضونكة بةشيَكةينيبةرضاورِوونييةكة بؤ ئيَ ةة بةئم ثابةندكةر ء كئةةموونيَ
 لة دين.

ى، بممممة ئةنممممدازةى يى هممممةر كؤزممممةَلَيكى ئيسمممممز يسممممةركردايةت دووة :
بارتممممةقاى ء ئةنممممدازة، بممممة نممممةرعييةتى هةيممممة  ،اابةنممممديت بممممة نممممةرعةوة 

                                                 
 ٣٨: الشورى  1
 ٣٨: الشورى 2
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زمافى فةرزانبمةريت    ،اَيبةزبمةر  ء و زمةزن خمواى بمةرز  فةرزانبةريشى بؤ 
  : 1)وة هةيةنيةوَينكةوتووامنء اةيِرةوانء ئةندازانبؤ كرانى بةسةر 

بـدا   ي هـةولَ يضاوساغى هةر كؤمـةلَيَكى ئيسـالم   ىيسةركردايةتبيَطومان دةبآ 
بـآ كـة خـةلَكيان بـؤ     ء (اـم ال ليـ ـالقيـ بةررةستةكةرى سةررةم ئةو بةها بةرةانة )

داة ؤمـةلَيَكى ئيسـالمي  ك ءسـةركردة لـة كـار   ء بؤية بابايةكى بةرثرس ةدةكاتبان  
 ءسـا   ادةتىـعيبـ  ءاسـت رِء عةقيـدةى ثتـةو  ء دةبآ اوونـةى تيَطةيشـتنى قـووأل   

ذيـانى  ء رتنـخؤ بةكةمط ءبةخشندةييء ىيئاةايةت ثةسندوء ئاكارى بةرةء ةوشترِ
بة تةئكيد هـةر كاتيَـك قيـادة لـةثيَش      ةهتد بآ... ءتطؤييـاسرء دادطةرييء سادة

 ة ر ثلـة ثلـة  ء ثةسـندة ئـةوة كـةم   ء ةموو شتيَكى بـا  قاعيدةكةيةوة نةبوو بؤ ه
جَ َْلُتكَ إِلَـالِ   وةك طوتراوة: ) ةدةداانةى خؤى لة ى قاعيدةكةى لةدةستمت ء يَزر

 تة ثيَشةوام كة لة ثيَش ةوة بى(.ووةواتة: )بؤية تؤم كرد ة(كَْى تَُ ونَ أَلَالِ 
وويَكـةوة  رِ موولـة هـة  ء لـة هـةموو بواريَكـدا    ةرى خـوا  ـهةربؤية  ثيَغةمبـ 

اوونةيياين سةرمةشتى هاوةلَة بةرِيَزةكانى بووةة بؤ هةموو ضاكةيةك ء ضاكاين

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ : ]دةفـةرموآ  خواى بةرةو مـةةن  وةك ةلة ثيَشيانةوة بووة

يةكى بـا  هةيـة بـؤ    : )لة ثيَغةمبةرى خوادا سةرمةشـتي واتة (2)[ۈئ ۈئ ېئ
شتانةوةيةة تؤ هةر شـتيَكى ضـاك بـة    (. واتة لة هةموو شتيَكى باشدا لةثيَ...ئيَوة 

                                                 
لـة يةكـةمني وتـةى ثـا        - خوا ليَـى راةى بـآ   –( أبوب ر الصد ق) وةك خةلي ةى يةكةمى ثيَغةمبةر  (1

أَطِيُ ـونِ  لَـا أَطَْ ـُت ا َ وَرَُسـولَُهو فَـإِْن      : )ة ئينجـا طـوتى  بة مسولَ انان فةرمووضةند قسةيةكى هةلَبذيَردرانيدا 
ة واتـة:  (393: )ص (و4: )ج والمـرية النبو ـة إلبـن هشـام(    ( برِوانـة )  وَرَُسولَُه فاَل طَاعَةَ لِـ  عَلَِـْيُ مْ  عَصَْيُت ا َ

)بةقســةم بكــةن تــاكو مــن بةقســةى خــواء ثيَغةمبــةرى خــوا بكــةمة ئةطــةر سةرثيَضــييم لــة فــةرمانى خــواء  
 قسةم مةكةن.ثيَغةمبةرى خوا كردة مافى فةرمانبةرييم لةسةر ئيَوة نية(ة واتة بة

 ٢١: األحزاب  2
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لـة لوتكةيـدا    بكؤلَةوةة ثيَغةمبةرى خـوا   ةةينتدا دآة لة ذيانى ثيَغةمبةر 
ى دةفـةرموآ:  يَـكـة ثـ   و مةةنخواى بةرة ةلةثيَش هاوةلَة بةرِيَزةكانى بووةء بووة

ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ]

مـردب   ءذيـاب  ءمياثةرستيخو ءواتة: ) بلَآ بيَطومان نويَذم (1)[ۉ ې ې ې
كانـةة هـي  هـاوةلَى نـنية وة هةربـةوة  فـةرماب       ةنبؤ خواى ثـةروةردطارى ريها 

 من لة يةكةمينى مسولَ اناب(ء ثيَكراوة
نابـآ هـي    ء ةيـ نيبةرثرسانةة بةئم دروست ء را هةرضةندة ئةوة ئةركى قيادة

ء  ة بيـانوو اتـ بك ةكانى بابايـةكى بـةرثرس  يـ ورِيوكوكةمء ىيكةسيَكيش كةمتةرخةم
ء اسـتكردنةوة رِ بـةلَكو دةبـآ هـةولَى يةكـدى    ة خؤ بواردنء ثاساوى كةمتةرخةميى

 بةئم بؤ خراثة يةكدى نةكةنة سةرمةشق. ةضاكساةيي بدةن
هةتا خؤيان بة شـةرعةوة   ةييوونيشة كة كؤمةلَيَكى ئيسالمرء شتيَكى مسؤطةر

ء طيز ناتوانن ئـةو خيَـر  ثيادة نةكةنة هةر داشةريعةت بةسةر خؤيان ءثابةند نةكةن
بةهرةمةنـد   ـآيَبـة  )رـروم(نة خـةلَكي ديكـةى لـ     بةرةكةتةى كة خؤيـان ليَـى ب  

  بكةن!
 ى خـوا بـانطكردنة    ثـاراوترين ةمـانى خـةلَك بـؤ    ء ةوانايـن رِ لةرِاسـتيدا ئينجا 

كؤمةلَيَك لة خـودى خؤيانـدا ضـاك لةسـةر شـةر       ء ة هةر طةلحالَةء ةمانى كردةوة
ملكةض ء تةةكية بوونء ثيَيةوة ثابةند بووبنة هةر ئةو ثةروةردةء ثةروةردة بووبن

ــؤ شــةر ة ضــاكاين   ــةيان ب ــؤ مســولَ انةت شــيَواةى بوون ء ىيبانطــةواةى خةلَكــة ب
ُُ لِـْن قَـْولِ    ُجٍلُجٍل فِ  أَْلفِ رَعَمَُل رَ: )ةوطوتوثيَشينانيش روانيان  ةدينداريي و أَْبلَـ

                                                 
 .األن ام 1 
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ةوةى ثياويَك لة هةةار ثيـاوداة كاريطـةريى ةيـاترة    واتة: )كرد ة(ُجٍلُجٍل فِ  رَأَْلفِ رَ
 دا(.ـلة قسةى هةةار ثياو لة ثياويَك

جئ حئ مئ ىئ ] فةرزوويمةتى:  رامئةوة كة خواى اةروةردط َيية :ممس

ران لممممةنَيو ميمممممتَيكطء ةمممممملَيممممى دةفازرَيتممممةوة كممممة كَيش  [ حب خب يئ جب 
 :آمةردةبماناندا هموَل مزس

رـا ضـؤن دةبـآ مسـولَ انان      :بلَـيَني ء كةينـةوة انة بريبينابآ ئيَ ة خةيالَي :واتة
تيَكبطرييَن؟ ئيَ ـة  ء غةيبةتى يةكدى بكةن؟ ضؤن دةبآ مسولَ انان كيَشةيان هةبآ

ة ض لـةنيَوان  ض لـةنيَو خـودى قيـادةدا    ةان هةر دةبآيكةموكوورِيبةشةرينة بةشةر 
واةى شـيَ  و مـةةن  خـواى بـةرة  بـةئم   ةمشتومرِ دةبـآ ء ة تيَكطريانوداخةلَكء قيادة

بـؤ   لـة طةرِانـةوة   بريتييـة كـة   ةطرفتةكانيشى ثيشـانداوين ء ضارةسةركردنى كيَشة

وئ يـــان وةك فةرموويـــةتى: ] ة[حب خبيئ جب  تـــةراةووى شـــةريعةت: ]

 (1)[ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی
برِيـار  ء يةوةة ئةوة حوكم- إختالف –ريايي ار هةر شتيَك تيَيدا كةوتنةوة ة: )وات

 ءئا ئةو خوايةتان ثةروةردطارمةة ثشت بـةوى دةبةسـتم   ةوايةلةبارةيةوة بؤ ى خ
 بؤ ى ويش دةطةرِيَ ةوة(.

ى ييانـــةوآ ئيســـالمةتبةتايبـــةت كؤمـــةلَيَك كـــة دة – يشديـــارة مســـولَ انان
ــةوة ــةكاتى    - ببووذيَننـ ــآ لـ ــذدةبـ ــتومرِيانداء وتوويَـ ــاغكردنةوة  ةمشـ ــؤ سـ ء بـ

ن بةوثـةرِى سـين    خؤيـا  ةان( هةلَطرةكإختالفاريايي )ر يةكالييكردنةوةى بابةتة
ة بيَجطة لـة طةيشـ    هةقخواةيي برِاةيَننةوةء ئةدةب بةرةييء وردةييليَبء فراوانيى

                                                 
 ١٠:الشور  1



 روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي
 

 

83  

ة كــة ىعيشــافئي ــام ةمحــةتى خــوا  لــة ر ةبــة هــة  ئامــاجنيَكي ديكــةيان نــةبآ
 ة(لَـى  َدَْ ـهِ  وَ ِْ ُت لَـْو أَن  اْلحَـق   َْظهَـُر عَ    ال لَا نَـاظَْرُت أَحَـًدا إِ  لةوبارةوة طوتوويةتى: )

كة هة  لةسةر  وةوكردة مةطةر حةةم وةوكردم لةطةأل هي  كةسدا نةوتوويَذواتة: )
 بآ(. دةستى وى ئاشكرا

 ةهـة  نةبوونـةوة  ء اسـت رِ تةنها بريورِاى خؤ لة ء هةروةها لةبارةى سةماحةت
مِـُل   ِ ََـوَاٌب  َْحتَ  ـ رَْأطوتوويةتى: ) - بآيَرِةمحةتى خواى ل –هةر ئي ام شافيعى 

اسـتةة بـةئم   رِ اى خـؤمم ثـآ  واتـة: )رِ  ة(اْلخَطَْأو وَرَْأُي غَْيرِي خَطَـٌأ  َْحتَمِـُل الص ـوَابَ   
اسـتيش  رِ اى بةرانبةرمم ثآ هةلَةيةة بـةئم دةطوجنـآ  ر وة ةئةطةرى هةلَةشى هةية

 ليَبـوردةيى  يـة كـة  ئةوة ةقسةية بة ئاوى ةيَرِ بنووسـريَتةوة  مى خؤيةتى ئةيَرةبآ(
اى خـؤمم  رِ :ىيَبلَئةوة كة ؟ دةكات مارطرييى ثةيداةئةدى ض شتيَك د ةدةكاتثةيدا
نييـة   ئةطةريشـى ء يشم ثآ هةلَةيةبةرانبةراى ر هةلَة بآةنيية  ئةطةرىء استةرِ ثآ
دةسـتان  ء است بآ! ماناى واية حة  هةمووى لةسةر تؤ تـاثؤكراوةو ئـاوآ بيَنـة   ر

خـواى   ة ضـونكة بكـات  ايةـدديعـ ئـةو ئي نييـة   تيدا هي  كةسيَك بؤىـكة لةرِاس ةبشؤ

واتــة: )بلَــآ حــة  لــة      (1)[.. ڄ ڄ ڄ ڄڃدةفــةرموآ: ]  بــةرةو مــةةن 
غـةيرى  ء ة  دةلَـآ ـدةبينى حـ  ةخواى بةرةو مةةنغةيرى  ة(...ثةروةردطاتانةوةية
ــآ ــةس ةحــةقيش دةلَ ــنييــة  ب ــووة  ةرى خــوا ـكــة ثيَغةمب قســةى رــارى وا ب

تةوة؟! ئيـدى  ووةاستكردرِ بؤى مةةنخواى بةرةو  ةنةيثيَكاوةكة دوايي  ةفةرمووة
 ةوة كة هةرضى بيلَآ حةقةو ئةوتبكانابآ هي  كةس وا بري ةر ـثيَغةمب دواىلة 
بـةلَكو ئينسـان دةبـآ بلَـآ:      نةايةكةى ئةو تيَكدةطرييَن ناحـةق رِ ايانةى كة لةطةألرِ

اى رةنابيشـت بـة   رِ ةاست بآة بةئم دةشطوجنآ هةلَـة بـآ  رِ ايةكةمرِ واى بؤ دةضم

                                                 
 ٢٩: ال هف  1
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ــة دةةابة بــةئم دةشــطوجنآ ــك  ةا(درَْأيا )رِ ئــةوة لــة ةاســت بــآرِ هةلَ بــةئم كاتيَ

واتة: )بلَآ خوا يةكة(ة  (1)[ٱ ٻ ٻ ٻدةلَيَني: ] ةئايةتيَك تةفسري دةكةين
 ةى: واى تيَدةطةم دةطوجنآ وابآة دةشطوجنآ وانةبآ! ئةوة نابـآ يَليَرةدا نابآ بلَ
 وونةة ئةوة بوارىرِ ماناكةى ءسوننةتء قورئانة لة (يقَْط ِ ُّ الدِّاللَة) ضونكة ئةوةى

ٹ ٹ  ...دةفـةرموآ: ]  خـواى بـةرةو مـةةن    وونة: ـة بـؤ نـ  ةيـ نياريايي تيَدا رِ

يبـاى  رء ةووكـرد فر شتنى حةئأل ء خوا كرِين ...واتة: ) (2)[... ڤڤٹ ڤ 
واوة تـة ء بةلَكو ئةوة ئايةتـة  نييةة اريايي تيَدارِ ئةوة مةراىل (... ةووكردقةدةغة 

 وونة ـبؤ ن نييةةوون رِء وونةة بةئم ئةوةى كة ماناكةى ئاشكرارِء ماناكةى ئاشكرا

(  ېمةبةسـت لـة )   (3)[ېې ې  ...دةفةرموآ: ] خواى بةرةو مةةن
نييـة   كةواتـة تـؤ بـؤت    ةدةست ليَدانةة يان ري اعةة ئةوة دوو واتايـان هةلَـدةطرآ  

هـةروةها ئـةو شـتانةى     ةن هةلَةيـة حةمتة ئةوى ديكة ى هةر ئةو مانايةى هةيةويَبلَ
فةرموودةيةة ياخود هي  ثةيوةنديى بة  ليَكدانةوةىديكة كة تةفسريى ئايةتة يان 

 ة)ياسـاى هاتوضـؤ(   :بؤضوونيَكى دنياييةة بـؤ ويَنـة  ء ار نييةةفةرموودةوة ء تئاية
ــةو ــد   ل ــةى بةرذةوةن ــا بك ــآ تةماش ــةدا دةب ــؤنةيبواران ــةى  ء ى ض ــاتر بةلَط ــآ ةي ك

 بةدةستةوةية.
ضـاكاين    ـ   ةمحةتى خوايان لةسةربآرء ةةارِـ بيَطومان ثيَشينةى ضاكيش ان  

مةسـةلة  ء طرفـت ء تى مامةلَةكردن لةطةأل كيَشـة نيةسةرمةشت انن بؤ ضؤء ثيَشرِةو
دلَسؤةانةوة دوور لة ء هةوايةكى برايانةء ة ضارةسةركردنيان لة كة خيالفييةكاندا

                                                 
 ١:اإلخالص  1
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بـةلَآة  ة (ْبـُعجْـ ) خؤثةسـنديي ء (ْبصُّـ  َتَي )دةمـارطريي ء (ْجنُّـشـَ تَطيانى طرذبوون )
 ثيَويستة خؤمان لةم سآ شتة بثاريَزين:

رِةمحةتى خـواى  ـ  اان بة اوونة هيَنانةوة(عييشاف)لة  كة ئةو دوو قسةيةى
اسـتة لـةو بوارانـةدا كـة     رِ ةئـةم قسـةيةمانن   سةملاندنىضاكاين بةلَطةى  ةـ  آـبـيَل

بـة  ء ليَبـوردة ختال (يان تيَدا هةيـةة ة ر ثيَكـةوة   )ت اريايىرِ ءمشتومرِ هةلَدةطرن
ة ـشــةرِة قســء بــآ هةنــدآ رــار ئةطــةر ةةمــان شــريين بــوونء دلَ ــراوانء ئــةدةب

ى ةانايان كة لة كتيَبةكانياندا هاتوون تةماشا بكةينة بـؤ ويَنـة:   وتوويَذء (رَةـُلنَاظَ)
ةوة وايـةة بـةئم   اسـتة ئـ  ر ديكة دةلَآ: بةلَآ رةنابت وات فةرمووة يةكيَكيان بةوي

ةة ـةمووى هةلَةيـ ـةة نالَـآ ئـةوةى تـؤ هـ    ـئةها لةو  شةوة شتيَكى ديكةى ئاوا هةيـ 
 ة.ـديكة  هةي ةة ئةوةيـاية هةيرِ بةئم دةلَآ: وةك ضؤن ئةو
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 ضـوارةماى ـبنةم

 ةىاغـةر بنـبردن لةس ار بةرِيَوةـكاروب
لة  دةرنـةضـوون و بة دادطـةرانـةوذـاويَرِ

 كردن ثيَكـةوة ةكانى كاربازنةى مةرج
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 ضـوارةماى ـةمـبن

و بة دادطةرانةء دةرنةضـوون لة اويَذةى رِاغـةر بنـار بةرِيَوةبردن لةسـكاروب
 كردن: ثيَكـةوة بازنـةى مةرجـةكانى كار

زشمموورخواردنى بممؤ تَيكممِراى    ءكردنييت قيممادةو سةراةرنممت متوندوتؤَلمم
بممة  ءبممة اممةرش  ءسممناندندادطممةريت ضة ء،ئةندازممةكانى كؤزممة  ءئؤرطممان

دابينكردنممممى  ءةو طرفتممممةكانيانمبممممؤ ضارةسممممةر  كَيشمممم ،بمممموونى تةنطممممةوة
، اابةنمدبوونى هةرضمى زيماترو    ءزاددييمةكانيان  ءبةرذةوةنديية زةعنمةويت 

 ةوة بة هةردووك جؤرى ورل مش الْال قاعاوَيذكردن )رى بة بنيينةى ِرمضاكت
دنى قيادةية بة قاعيدة لمة  راوَيذكركة زةبةست اآى  ورى مراوَيذكردن )الش

 يممان ْم َحْس  ) ءاى زشربممة هةَليانممدةبِرآكممة ِر ،زةسممةلةو بابةتممة طشممتييةكاندا
لمممممممة نمممممممارى زةدينمممممممة بمممممممؤ   ة دةرضممممممموونى اَيبةزبمممممممةر و، تدةكممممممما

لةسممةر راى زشربممةى   ،دا ئوحممود)ِرووبةِرووبوونممةوةى دوذزممء لممة جممةنطى    
يممممةكميت كممممة   ارل اإلستش    اوَيممممذاَيكردن )رِ ةو، جؤرةيممممة همممماوةمن، لممممة  

شنمنايت بمريوِراى   )إجتهاد  يةكانمة لةبمةر رِ   ءىكردنةوةى زةسمةلة هونمةري  
 ة زمةنزَلطا طواسمتنةوةى اَيبةزبمةرى خموا     و دا، ُمَتَخحِِّحنياسنؤِران )

 يمممش )َأل َ بَّ   اُبْ    ُمْال ُمْ    ِ ر داو لةسمممةر اَيشمممنيارى  بمممةدر)لمممة جمممةنطى 
  دانمممانى ُمل    ِزْمابةندكمممةر )بمممة اوة اوَيذكردنمممة، منوونةيةكمممة لمممة  جمممؤرة رِ  

اوَيذى تَيدا بة ئةنمدازان  زةطةر ئةو زةسةلةية كة بةرارس ِر، نئة ازةكانيا
كردوة لة سنوورى حمةالحيةتى خؤيمدا بمآ، ئمةو كاتمة سةراشمكة لمةنَيوان        

 اى زشرينمةوة. اابةندبوونء اابةند نةبووندا بة ِر
 رسممَيك لممة ا(ممةوبةرا همميض )عممد  إسممتبم  ى خممراو وةرنممةطرتء وة كممةَلكى

...  ءىيخززايةت ءبنةزاَلةيت ءيىماايةو كارةكةى بؤ بةرذةوةنديية نةخس
طمممموَيطرتء بممممؤ  ،ةونممممتى جوانممممةوةرِ ء، بممممة سممممينةى فممممراوان ءهتممممدةكانى
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بايممةث اَيدانممةوة   ءبممة ئةزيممةت  ء،قسممةى هممةر كةسممَيك  ءةخنممةنيارو ِرماَيشمم
 ان.مةنطاندنيمهةَلس ءوةرطرتنيان

 ى كممة ئممةو كؤزةَلممة   ش  ط  ةو زةرجانممة ) نةضمموون لممة بازنممةى ئمم   دةروة 
م هجْ ال ظ  امْ )ال  واتممة: بةرنازممةو اممةيِرةوى نَيوخممؤ    ،لةسممةريان اَيكهمماتوة

 .ئةو كؤزةَلمة ىي  الااخل
 ء، تةقممديركردنءالدةران ءكةرانيوة لَينرسممينةوةو سممزادانى سةراَييممي 

، ضونكمة:ارانمنةوةى ضاكةكادماادانت
دةدويَنـآء   ثيَغةمبـةرى خاتـةم    لـة( )رـال رال دادطـةر   ءخواى بائدةسـت  -1

ــةرموآ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ] :دةفـ

ڄ ڄڃ ڃ    ڄ    ڄ  ڦ ڦ   ڦ ڦ   ڤ  ڤ   ڤ ٹٹ ٹ ڤ 

بـةهؤى   -! ئةى موحةممـةد  -: )تؤ واتة ،آل عمران [ڃ ڃ چ چ
 ةـقسـ  نيـان بـووىة وة ئةطـةر    ءنـةرم  -نتلَةكابؤ هاوة–بةةةيي خواوة بؤيان 

ــرِة  ب ءة رِ ــرِذانيـــةىاوودلَـ ــا ةة لـــة دةورت دةثـ ــوورةو داواى  رـ ــان ببـ ليَيـ
دلَت هةركات  وةبكة آاويَذيان ثبكةوة لة كاروباردا رِ - لة خوا –ليَبوردنيان بؤ 

ــ ة ثشيَـك برِيارضةسثى لةسـةر    ة-واتـة: ئـةجنامى بـدة    – ت بـة خـوا ببةسـتة   ـ
 دةوآ(.ــبةستووانى خؤش ثآت ـبيَطومان خوا ثش

ک   ک   ک   ڑ ڑ ک ...] فةرموويةتى: مةةنو خواى بةرةهةروةها  -2

ں   ڱ ڱ ڱ ں ڳ ڱ    ڳ   ڳ ڳ   گ  گ  گ گ

بــةوة كــة خــوا ناردوويةتــة خــوارة      ... ئينجــا واتــة: ) ،مائدةـالــ[ ۆ...
لةرياتى هـةقيَك   ةدادوةرييان لةنيَواندا بكةوة مةكةوة شويَنى ئارةةووةكانيان

ــاتوة  ــؤت ه ــة ب ــوة    ةك ــة ئيَ ــك ل ــةر كاميَ ــؤ ه ــةى ئؤ–ب ــاةو  -! ممــةتانئ ريَب
.(...بةرنامةيةك ان داناوة
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ى ائ  ې ېى] فةرموويةتى: و مةةن خواى بةرةهةروةها  -3

  ىئ   ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ائەئ ەئ وئ وئۇئ

يـانى:  – بانطـةواة بكـة   ابـرد واتة: )را بؤئـةوةى رِ  .الشورى[ جث ... ىئ
 آة وةك فـةرمانت ثـ  -خةلَك بؤ ئةوة بـان  بكـة كـة لـةم سـوورِةتةدا باسـكرا      

آ بـرِوام بـة هـةر    ـوة بلَ ةبةو مةكةوة دواى ئارةةووةكانيان اوةستاوة رِووةكرا
واتة: برِوام بة ئةســلَةكةيان هةيـة    – خوارآ ةكتيَبيَك هةية كة خوا ناردوويةت

ــةى ئيَســــتايانةوة كــة طــؤرِدراون  كراوة كــة آة وة فــةرماب ثــ-نــةك بــةو حالَ
 ةم...(.ـدادطةرييتان لةنيَواندا بك

 {ُشــُروطِهِْم ... عَلَــىلُِمونَ ــــاْلُمْم...}فةرموويــةتى:  رى خــوا  ثيَغةمبــة -4
وقـال التــرليي واأللبـان : حمــن      1352والتــرليي:   و3594: رواه أبو او 

ان ثيَكةوة مامةلَـة دةكـةن   ــولَ انان بةطويَرةى مةررةكانيـواتة: )مس َحيحو
ن ريَـك كـةوتوونة   هةر كؤمةلَة مسولَ انيَك ئـةو مةررانـةى كـة لةسـةريا    ...(. 

ثيَويستة ثيَيانةوة ثابةند بنءة بةثآى ئةو مةررانة بةيةكةوة مامةلَة بكـةنة  
كردة دةبـآ ثيَيانـةوة ثابةنـد    ـبوولـَ ةواتة: هةر كةسيَك مةررةكانى كةسيَكى ق

 .تيَيان  نةداـة لءةفتار بكاتة بةثيَى ئةوة رِءبآ
تِهِ ـوٌل عَْن رعِي ـؤْم لَْمـُ لٌّـاٍع وَُكْم رـُ لٌّـ)ُكفةرموويةتى:  ثيَغةمبةر هةروةها  -5

واتـة:   . بن عمرا عنو 1829ولملم:  5200و  893رواه البخاري: ...( 
ــك ــوة )هــةر كاميَ ــة ئيَ تان ـوة هــةر كاميَكيشــةضــاوديَر -ئــةى مســولَ انان– ل

 ...(. كة لةذيَر ضاوديَرييدان ةىوانبةرثرسيارة بةرانبةر بة
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 ردنةوةـوونكرِ

نى ضــؤنيةتى كاروبــار بــةرِيَوةبرد   ء بناغــة ضــوارةمة باســى    ئــةم بنــةماى  
را ئيَ ـة لـة    ةةوكؤمةلَةدا كة هةلَيانبذاردو ئةو باةنةىلة  ةدةكات ىيسةركردايةت

 تويَذينةوة:دةء كةينةوةدة وونرِ ئةم بنةمايةا دألخا دواةدة
 

 لة خودى خؤيدا: ىيسةركردايةتيت ممتؤَلتوندو ء ةيىممتؤك ة :ميةك
لـة  ء ةضاوكردنرِ ةىيسةركردايةتتوندوتؤلَيى ء وثيَك بوونيَكر ن لةمةبةستيش ا

 سـةركردايةتييةكى ةرانةية كـة بـؤ   ـثيَكهيَنـ ء هةموو ئـةو سـي ةت   ةيد خؤدا هيَنانة
ــرياون   ر ــةرج ط ــة م ــيدى ئيســالميي ب ــةكانى   ءةش ــة دةق ــانقورِ)ل ــوننةتء ئ دا (س

 ة:ـويَن بؤ ةئاماذةيان بؤ كراوة

چ ]دةفـةرموآ:   ةدةكـات ةنى ئيسـرِائيال  باسـى بـ   خواى بةرةو مـةةن   (أ

ــة:  (1)[چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ واتـــــــــ
  يـان ييَن اير )لةنيَوياندا ثيَشـةوايانيَك ان بـؤ طَيرِابـوون كـة بـة فـةرمانى ئيَ ـة       

دامـةةراويان هـةبوو   ء بـرِواى ثتـةو  ء دةكردنة بةهؤى ئةوةوة كة خؤرِاطربـوون 
تيشـكى ئـةم ئايةتـةداة وةك    ةانايااـان لةبـةر    ةبة ئايةتةكانى ئيَ ـة(  بةرانبةر

 ة( نِ  الـدِّ فـِ  ُةالـَ لَاإلِ اُلنـَ ُت نيِقِيَالْـ وَ رِْبالص ـ بِى طوتوويانة: )يبنضينةيةكى شةرع
دا ى لـة دينـ  يثيَشـةوايةت  ةدامـةةراوةوة ء برِواى ثتةوء ىيواتة: )بةهؤى ئارامطر

ييـةوة  ى بـة  يـةنى كردة  ي(يـش ثةيوةنـد  َـ  ي )يكـة ئـارامطر   دآ(ة فةرِاهةم
ء (نظــريثةيوةنــدى بــة  يــةنى ) ة(يــش قــنيدامــةةراو )ء بــرِواى ثتــةو ةهةيــة

                                                 
 ٢٤: المجدة  1
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ء يــةوة برِوايــةكى دامــةةراويدةبــآ ئينســان لــةرِووى ةانيار ةتيؤرييــةوة هةيــة
ء دأل لـةدأل دان ء ببينـآة نابـآ لةرةلـةر    داي شـناي رِ خؤى لةبـةر ء ى هةبآثتةو

ء ضةسـثاو  ةثشوودريَذ بآء طومانى هةبآة دةبآ لةرِووى كردةييشةوة خؤرِاطر
 ى بةرثرسياريَتى دآ.كةلَكبة ئينجادامةةراو بآة 

دةلَـيَن   ئـان قورِةكة كـة ة ربـةى تويَـذةرةوةكانى    سـالَح اوة ـدوو كضةكةى ثي (ب
   )عليهه السهالم(  مووسـا  ء دةدةن ئاو (1)بووةة مائتيَك   )عليه السالم(يب ةعوش

ةكان دةضنةوة دةداة دوايى كض مائتةكةيان بؤ ئاوء دةكاتدةضآ هاوكارييان 
ــدا دآ     ــةكيَكيان بةدواي ــان ي ــةوةة ثاش ــان دةطيَرِن ــؤ بابي ــةوة  ءب ــةو دةيبات ئ

 ے ۓ   ھ ے   ھ ھ   ھ    ہ] :دةكـــاتبـــؤ بـــابى ثيَشـــنيارة 

 !واتة: )يةكيَك لة دوو كضةكان طوتى: ئـةى بابـة   (2)[ڭ    ڭ  ۓ
زى ى بطرىة بةهيَيَة تؤ بةكرك ة باشاين كةسيَك- بؤ شوانيى -ى بطرة بةكريَ

ى ئـةوة دآ تـؤ كـارى ثـآ بسـثيَرىة هيَـزى       كـةلَك واتة كةسيَك بة ئةميندارة(ة
ئةمينـداريش  ى هةبآ بؤ ئةجنامـدانى كارةكـةة   هيَزئةمانةتيشى هةبآة ء هةبآ

 تيَدا نةكردنى. ناثاكىء كردنىيبآ بؤ ثاريَزطاري
القوة ئةمينداريَتى )ء ني لة هيَزـبريت ةكةواتة دوو مةررى ديكةى بةرثرسيَتى

 ئةوة ضوار. ة(األلانةو

ء دةكـات بـان     )عليهه السهالم(  يوسـف   ة ميسـر اى ـدواى ئـةوةى كـة ثادشـ    (رـ

ــدويَنآ ــثء دةي ــآيَ ــة (3)[ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ...: ]ى دةلَ ــؤ ...) :وات  ت
                                                 

 ( مائت: ئاذةأل.1
 ٢٦: القصص 2
 ٥٤:  وسف  3
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نيار ـبـؤى ثيَشـ    )عليهه السهالم(  ة يوسـف  (ىدارـئةمينـ ء  ى ئيَ ة بـةرِيَز  ئةمرِ 

مادام  -) :ةــــوات (1)[چ چ  ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ   ڄ] :دةكات
مـن لةسـةر خةةيَنـةكانى ةةوى     - نىـتيَ رِادةبيـ ء ةـمـن هةيـ   تؤ مت انـةت بـة  

 كة بـة  ـبـ  :واتـة بـة ةاراوةى ئـةمرِ     ةام(ـةانـ ء زةرمـآة ضـونكة مـن ثاريـَ   ـدابن
لةخؤيدا  ةدوو سي ةت )يوسف( ئةوبةلَآ  ةى يان وةةيرى دارايىيوةةيرى ئابوور

ة بكـات  خةةيَنةكانء ةرشتى عةمباردةيانكاتة ثاساوى ئةوةى سةرث وهةلَدةدا
 .ةانايةء ثاريَزةرة :ىوةني لةـكة بريت

ة هةلَبةتـة  كردنيبؤ سـةركردايةتي  كةواتة: ئيَ ة ليَرةدا طةيشتينة شة  سي ةت
 (.ال لمو احلف ة األلانةو القوةة اليقنيو الص ) :دةطوجنآ سي ةتى ديكة  هةبن

 ءىيخؤروورمزشممممممممممممم ءىيسمممممممممممممةركردايةتى يتمةراةرنممممممممممممممس دووة :
 ان:مكارةك ءانمضاودَيريكردنى بؤ سةرجة  ئؤرط

ة ءبكــات كاروبارةكــانى كؤمــةألء دةبــآ قيــادة سةرثةرشــتى تيَكــرِاى ئؤرطــان 
ضـونكة مـادام لـة بةرانبةريانـدا      ةئاطاى ليَيان بآء بياخناتة ذيَر ضاوديَريي خؤيةوة
ُ ـْم  لٌُّك}دةفـةرموآ:   ثيَغةمبةر  وةك ةواـآ ـآبةرثرسيارةة دةبآ مشووريان ل

 نييـةة ة ـكـردن هـةر بـة قسـ    ي ضاوديَري ديارة (2){عِي تِهِ ...ر لَْمُئوٌل عَْن ُ ْمُكلٌّاٍع وَر
 ةبـني  رـا ئةطـةر هـةموومان بةطشـتيي بةرثرسـيار      ةدةبآ بةكردةوة  ضـاوديَربآ 

 ىة بـة يئةوة بيَطومان كةسيَك كة مسـولَ انان خؤيـان هةلَيبـذيَرن بـؤ بةرثرسـياريَت     
 مشوور آوا.ء بكات دةبآ ةياتر ضاوديَريىء رثرسيارةد ةياتر بةـتةئكي

 

                                                 
 ٥٥:  وسف  1
 (.1829(و ولملم: )2554رواه البخاري: )  2
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 ،انى كؤزمممة مِراى ئةندازممممبمممة تَيكممم ىيسمممةركردايةتبايةخمممدانى  َيية :مسممم
 ى:مياوازمآ جيمبةب

ىة يبـةبآ ريـاواة   ةبة يةك بةيةكى ئةندامانى كؤمـةأل  ىيسةركردايةتبايةخدانى 
ــانةء بـــة تةنطـــةوةبوونيان ــةم لـــيَ خواردنيـ ــار  بنةمايـــةكى ســـةرةكى خـ كاروبـ

 -وةك طومتـان -ضـونكة   ةتىنيةطرنطـى سـةر شـا   ء ئةركيَكى طةورةء بةرِيَوةبردنى
 هاتووة لة فةرموودةكةى ثيَغةمبةردا  وةك ةمادام لة بةرانبةرياندا بةرثرسيارة

 ةواتـة: )ثيَشـةوا يـان سـةركردة     (1){هِ ...ـعِي تـِ ر اٍع وَُهوَ لَْمُئوٌل عَْنر اْلإِلَاُمفَ... }
ء بكـــات ئةوانـــةى كـــة دةبــآ ضـــاوديَرييان  بةرانبــةر بةرثرسياريشـــة ضــاوديَرةو  

 ة ئةوةنــدةى بــؤى دةلــوآءدةبــآ ليَيــان بــآ خــةم نــةبآبؤيــة  ةلةبةردةســتيدان(
ــدانى ء ديــارة خــةم ليَخــواردن ةبةتةنطيانــةوة بــآ ــؤ  ســةركردايةتيشطرنطــى ثيَ ب

ء تيَطةيشـ   ءىيهةر لة ةانيار ةهةموو  يةنيَك دةطريَتةوةء ئةندامانة هةموو شتيَك
ــان ــادةت ء ئي ـ ــةتا عيبـ ــةوةة هـ ــةخال ء عةقيدةيانـ ــوكةوتىء ئـ ــةى رِ هةلَسـ  ذانـ
 هتد. ...ء كؤمةلَطاء نيَو خيَزانء ىيشةخس

ة  دا لممة ممممى لممةنَيو )كؤزيةرممممناندنى دادطممممبممؤ ضةسن ةوَلدامهمم ضمموارة :
 ةوة:مموويةكرِ هةزوو

ء ( لـةنيَو كؤمـةلَطا  ى )العـدل يي ئاماجنى ئةوةيـة كـة دادطـةر   يكؤمةلَيَكى ئيسالم
ــت  ــدا بةطش ــثيَنآيرةماوةريش ــةررةم     ةى بضةس ــارى س ــاجنى ك ــةوة ئام ــونكة ئ ض

: دةفـةرموآ  خـواى بـةرةو مـةةن   ة وةك عليهم الصـالة والمـالم  ى خواية انثيَغةمبةر

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ]

                                                 
 (.1829( واللف  لهو ولملم: )2558رواه البخاري: ) 1
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ــ  }واتـــة:  (1)[ڀڀ ء وونرِ  ان بـــة بةلَطـــة ـبيَطومـــان ثيَغةمبـــةرانى خؤمانـ
ــاردوون  ــكراكانةوة ن ــبئاش ــاردوون  ء ة كتيَ ــةأل ن ــةراةوواان لةط ــةلَك   ةت ــاكو خ ت

لةثيَشـا ثيَويسـتة كـة ئـةو     ء دةرا بيَطومان ضـاكا  ة{...ى بةرِيَوةبضن يبةدادطةر
ــدا بضةســثيَنآ  اد ــدامانى خؤي ــةنيَو ئةن ــة ل ــة ةدطةريي ــةوآ   :وات ــة دةمان ئةطــةر ئيَ 

و ئةنــدامانى ديــارة لــةنيَ بضةســثيَننية داخةلَكــء ى لــةنيَو هــةموو كؤمــةلَطايدادطــةر
كـة ئـةوة هـةم ئـةركيَكى      ةخؤماندا ةياتر مولزةمني كة ئةو دادطةريية بضةسـثيَنني 

ةةمينـة سـاةيَنةرى ئةوةشـة كـة لـةنيَو      ء يَخؤشـكةر رِ شةرعيى سةرشانيانةوة هـةم 
هةلَبةتــة ئــةو بةرثاكردنــةى  ةى ئــةو دادطةرييــة بةرِيَوةبــةرنيكؤمةلَطاشــدا بةطشــت

ــة ثيَغةمبــةر  خــواى بــةرةو مــةةن ة شيدادطــةري : دةفــةرموآ كــة ب ــةرموآ  ب

وة فــةرماب ثــآ كــراوة كــة لةنيَوتانــدا     ... ) :واتــة (2)[ىئ ىئ ىئی]
ء بوارة مادديىء سةررةم  يةن ة(...ثيَنم ـان لةنيَودا بضةسـدادطةرييتء ةر ــدادط

هـةر بـة خـواى    ا ـتةنيـ مةعنةوييةكان دةطريَتةوةوة ديـارة دادطـةريى موتلَـةقيشة    
 ةبةئم ئيَ ة  دةبآ ئةوةندةى بؤمان دةلـوآ  ةئةجنام دةدرآ اللة()رال ردادطةر 

 وة لةبةرئـةوةى كـة نـاتوانني دادطـةريى بـة      ةهةولَى بؤ بـدةين ء كؤ  بكةينء كرد
لةو ئةنداةةية  كة لـة توانامانـدا هةيـة عـةفو      ةيني ناى وااةهايى بضةسثيَننية مرِ

 .دةكريَني

                                                 
 25: احلد د  1
 15: الشورى 2
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ء ةممم نى بمؤ ضارةسمةرى كَيش  بةتةنطمةوةبوو ء ؤريى قيمادة مغةمم  اَينجة :
 ؤزة :مطرفتى ئةندازانى ك

ء بــؤ ضارةســةركردنى طرفــت   ىيســةركردايةتبةتةنطــةوةبوونى ء ســووربوون
ــانى     ــةكانى سةرشـ ــة ئةركـ ــة لـ ــةكيَكى ديكةيـ ــدامانة يـ ــةكانى ئةنـ ــآ  ءكيَشـ نابـ

)بؤية ثيَتـدةلَيَم خالَـة    ى خؤاان طوتوويانة:يكوردةوارة بكات كةمتةرخةميى تيَدا
  ـبةتةنــ كــة كةســيَك كــة بةرثرســةة بؤيــة بةرثرســة بــةلَآ ةبــؤ بطــرى( ضــؤلةكاب

بةقـةدةر  ء طرفتةكانيانةوة بضـآة هةلَبةتـة هةركةسـة   ء بةدةم كيَشةء خةلَكةوةبآ
 .تواناى خؤى يَىبةثء خؤى

ة هـةلَطرتنى  ةجندانى ةيـاتر رِء لة ماندووبوون بريتييةالمدا ـى لة ئيسيبةرثرسيَت
وةك طـةليَك لـة بةرثرسـان تـةنها      ةى ةيـاتر ى ئي تياةـننةك وةرطرت ةاـكؤلَى قورِس

ثيَضــةوانةى ئارِاســتةى  بؤيــة  بــة ةبــةو بارةيانــدا ســةرجنى بةرثرســيَتى دةدةن
ينةى ضـاك انة لـةرياتى ليَرِاكردنـىة    ـادةتى ثيَشـ ـعء سوننةتء ئانقورِدةقةكانى 
 !بؤى رادةكةن!ء كوتةى بؤ دةكةنء ةولَى بؤ دةدةنـة ريش ه

تيية مممممبمممؤ دابينكردنمممى اَيداويس  ىيسمممةركردايةتدانى هةوَلممم نةنمممة :
 زةعنةوييةكانى ئةندازان: ءىيزادد

 ةتانيداـةر ذيَردةسـلة بةرانب ىيسةركردايةتى يـةى طرنطـهةروةها ئةركيَكى ديك
ــ ــةولَ ـئةوةي ــة ه ــا ثيَداويســت   ة ك ــةثيَى توان ــدا ب ـــبةرذةوةندييء ىيب ــة ماددـ ء ىـي
دايةة ـدوارِ ذيانـ ء قـاةاجنى دنيـا  ء هةرضى لـة خيَـر  ة بكات ان دابنيــةوييةكانيـمةعن

ء كردنى رؤراورـؤر يئامؤذطـاري ء هةر لة دةرس ثيَطوتن ةبكات اوىــةضرِ لةطةلَياندا
تيَك كــة مايــةى ـدةســتطرتنيان لــة هــةر شــء دةوةة بطــرة هــةتا طيَرِانــةوةـ... هتــ
ء ديــنكردنى هــةر ثيَويســتييةكيان كــة يَة ريَبــةرعةيبــدارييان بــآ ءباريىطوناهـــ
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 بةثيَى ان ـطوت وةك  ةوو ئةوانةــة هةمـهةلَبةت ةكةوتبآ ىذينيان ثةكيان لةسةر

ــ ــونكة ـتوانـ ــةرة اة ضـ ــواى بـ ــةةنخـ ــةرموآ:  و مـ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ]دةفـ

توانايـدا   مةطـةر ئـةوةى لـة    ةناكـات واتة: )خوا لة هـي  كةسـيَك داوا    (1)[ۈٴۇ
 ة(.ـهةي

 :ئةندازاناوَيذكردن بة رِ بة بنيينةى اابةنديت تةواو حةوتة :
ء (شـورى بة هةردووك رؤرى طشتى ) ة(ةوةةورمشـالاويَذكردن )ر ثابةندييش بة

ــ (ةوةةارةـإستشــتايبــةتيى ) ــةو ســةركردايةتييةكــاركردنى  كى ديكــةىةبنةماي ة ئ
ــدةطرآ  ــة  ة ر هةلَ ــةمان   ةبابةت ــةو دةرفةت ــرةدا ئ ــةئم ليَ ــة  ب ــةوةى نيي ليَكؤلَين

 ديَنني:ـند ئاماذة كورتة واةى ليَبؤية بةم ضة ةتيَروتةسةىل لةبارةوة بكةين

 ؟وننةتةممان سممةِرزة يممف ندازانةئبة  سةركردةاوَيذ اَيكردنى رِ اممئاي -1

بووةة بـةئم  هـة اددةيةك مشتومرِ لـةنيَوان ةانايانـدا   رِ هةرضةندة لةوبارةوة تا
لـة  ة (159 آل عمـران و  38 الشورى)اويَذ كراوة: رِ لة دوو ئايةتدا باسىدةبينني 

باســى ســي ةتى كؤمــةلَى مســولَ انان  خــواى بــةرة و مــةةن ةتى يةكةميانــدا ـئايــ

   ڻ    ں ں ڻ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ ڱ ]: دةفــةرموآء دةكــات

 ءواتة: )وة ئةوانةى بةدةم بـانطى ثةروةردطاريانـةوة ضـوون    (2) [ڻ   ڻ
لـةوةى ثيَ انـداون    ءاويَـذة رِ و كاروباريان لةنيَو خؤيانـدا بـة  كردووةنويَذيان بةرثا

اويَــذ رِ كاروبــار بــة )رــال راللــة(وةك دةبيــنني خــواى ثــةروةردطار  ةةخشــن(دةب
مـــاأل  ء بـــةرثاكردن نويَـــذ)تة نيَـــوان  ووةخســـت بـــةرِيَوةبردنى مســـولَ انانى 

                                                 
 286: البقـرة  1
 38: الشورى (2
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فـةرِةةة   بةخشـينى  ى مـاأل يَةوةة كة ة ر لة ةانايان دةلَيَن: مةبةستى ث(بةخشني
ــ ان فـةرِةنة كاروب ةةكات لةسةر مسـولَ ان ء ضؤن نويَذ :كةواتة ة(ةةكاتواتة ) ار ـ

اجلملـة  )سـتةى نـاويى   رِكـة بـة    ئينجـا  ةرِاويَذ بةرِيَوةبردنيشيان لةسةر فـةرِةة  بة

ة واتـة كاروبـار بةرِاويَـذ بـةرِيَوةبردنى     [ڻ   ں ں] :( هيَنـاويَتى ميةـاإلس
عادةتيان واية هةر بـةم شـيَوةية   ء ضةسثاوةء ة ر شتيَكى سةقامطري مسولَ انان

 يَوةدةبةن.كاروبارى خؤيان بةرِ

 بـة ثيَغةمبـةر    (ألـر فةرمان ) خواى بةرةو مةةندا انشيدووةمي لة ئايةتى

وة لـــــة  ...واتـــــة: ) (1)[..ڤ  ڦ  ڦڦ  ...]دةفـــــةرموآ: ء دةكـــــات
ــاردا ــذيان ثــآ بكــة ر (2)كاروب ــانى ) ئينجــا ة(...اويَ (يــش أَــول الفقــهوةك ةاناي

 شيَوةى فةرمانئةطةرنا  (يةك هةبآ كة نةهيَلَآةقر نةطوتوويانة: مةطةر نيشانة )
 (ة.وجوبدا هةر بؤ فةرِةبوون )(ةبيعةرِ)( لة ةمانى رـليغة األـَ)

ئاشـكرا بؤمـان   ء وونرِ ة ة رىئـان قورِسـتةى  رِ سةرجندانى هةردووككةواتة بة 
 ةاويَذكردنى بةرثرسان بةوانةى كة لةذيَردةستياندانر كة لةرِاستيدا ةدةردةكةوآ

 فةرِةة.

ضوار ريَنشـينة  ء خوا  ذيانى ثيَغةمبةرىء ريِةـى سهةروةها بة سةرجندان
خـوا   –ى( ـعةلـ ء عواـان ء عومـةر ء بـةكر  ئـةبو تة هيدايةتدراوةكانى )ـسةررِاس
ء اويَـذ ر بؤمـان دةردةكـةوآ كـة هـي  كـاريَكى طرنطيـان بـةبآ       ة -اةى بآر ليَيان

 ةتة هـى ثيَغةمبـةرى خـوا    ـة هةلَبكردووةمةشوةرةت كردن بة مسولَ انان نة

                                                 
 159: آل عمران  1
 ىء... هتدة هةمووى دةطريَتةوةيىء كؤمةئيةتيىء سياسي( كاروبارى رةن ء ئاشتاأللر( وشةى )2



 روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي
 

 

99  

( يـان  رِضِ الن صِّـا َ فِ  لَْ ـال إِْجتِهَئةوة ديارة كة: ) ةآـبؤ هاتب ى( ـوحةر )ـئةط
دا دروست يةرعيـى شـدةق بةرانبةرشش كردن لة ة: )كؤـوات ة(صِّـ  ُلقَابِلِ الن ـفِ)
ــني ــ) ة(ةيـ ــة )ورىـشـ ــة لـ ــ(  رؤريَكـ ــش )ا ـإجتهـ ــ(ة كؤشـ ــردنا ـإجتهـ ء ( كـ
ناطوجنـآ  ء ةيـ نيت ـ(دا دروسـ  ـوحـ )ء ىيدةقى شـةرع  بةرانبةراويَذكردنيش لة ر

داخـؤ بـزانني    ةةينـذ بكـ ـاويَر تة باـاوةسر :ىيَـبلَ !بكةن وا :خواى بةرة ب ةرموآ
دةبـآ   ةكة فةرمانى كـرد  خواى بةرةو مةةن! ةينيبيكةين يان نةيكةينة شتى وا 

 و مــةةن خــواى بــةرة داى حودةيبيــةئاشــتةوايلــة  بــؤ اوونــة: ةةرآ بكــرآـريَبــ
خـواى بـةرةو   نـاة  بـةئم  ة ديَننـةوةة  ـهةنديَك ئـةوة بـة بةلَطـ   كة كردبوو فةرمانى 

بؤيـة   ةة بكـرآ ئاشـتةوايي كة دةبآ ئةو  ةر ـفةرمانى كردبوو بة ثيَغةمب مةةن
ئينجـا  طويَشـى نـةدا بـة موعارِةةةيـانة     ء اويَذى بة كـةس نـةكرد  رِ ثيَغةمبةر 

 :فةرموويةتى ةر ـمبثيَغة فةرمانى ثآ كرابوو؟ئاشتةوايية  ئةو ضؤن دةةانني
 ءمخـوا مـن ثيَغةمبـةرى   واتـة: )  (1)(يرِـاَِنَ وَـُهوَ هِيِـِصْعأَ ُتْملَوَ ا ِ وُلـُسرَ  نِّإِ)

 و مـةةن  خـواى بـةرة   :واتـة  ة(سـةرم دةخـات  خـوا    ناكةمة سةرثيَضيى فةرمانى
خواسـى  ء ئـةوة بـاس   ةبةهـةرحاأل  ةبكـات  ةكةئاشتةواييكة  كردووةفةرمانى ثآ 
اويَــــذكردنى بةرثرســــان بةوانــــةى كــــة ر طــــرن  ئةوةيــــة كــــة ة رى دةوآة

 سـوننةت دة لـةت لةسـةر ئـةوة دةكـةن كـة فـةرِةةو       ء قورئـان لةبةردةستياننة 
 فةرِةيَكى طةورةشة.

                                                 
 (.2732 – 2731رواه البخاري: )( 1
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ان هممةر مممم ة ي ِزَم    ُمل اابةندكممةر ) بممةرارساوَيممذكردن بممؤ رِ ئممة ازى -2
 ة؟ي  َم  ُمْعِلئاطاداركةرةوة )

يـان هـةر    ةثابةندكـةرة  بـةرثرس اويَـذكردن بـؤ   رِ مىلةوبارةوة كة ئايـا ئـةجنا  
دوايـــى ة رينـــة ء اويَـــذ لةســـةر شـــتيَك دةكـــرآرِ كاتيَـــك؟! يـــةئاطاداركةرةوة

ثابةندكـةرة بـؤ ئـةو     ةداوة برِياردةدةنة ئايا ئةو ئةجنامـة كـة ة رينـة برِياريـان    
هةرضـــةندة يــاخود هــةر بــؤ ئاطاداركردنةوةيــةتى؟      ةكةســةى كــة بةرثرســة   

ئيَسـتا  مشـتومرِ   ء مشتومرِى ة رى لةسةرةء نباس ة رء قسة ةيةشةولةوبارة
ئـةةموونى  ء ليَكؤلَينةوةء امانمن دواى رِبةرِاستى ة بةئم لةوبارةوة نةبرِاوةتةوة

ــةى ة رة  ــةو قةناعةت ــتوومةتة ئ ــة طةيش ــؤرة: رِ ك ــذكردن دوو ر ــذكردنى ر اويَ اويَ
راويَـذثيَكردن  ء ردنراويَـذك اويَذكردنى تايبةتىة بؤية منـيش ناومنـاون:   رء ىيطشت
 .(1)(واإلستشارة الشورى)

 اويَذكردنى طشتى ئةوةية كة مسولَ انان بةطشتى لـة شـتيَكدا  رِ مةبةست ان لة
اويَذ ثيَكردنى تايبـةتيش ئةوةيـة كـة    ر ةنبان تيَيدا بةشداريسةررةمء اويَذبكةنرِ

ء كــة ثســثؤرِ ةبــة كةســيَك يــان ضــةند كةســيَك بكــات اويَــذرِ بــةرثرس بةتايبــةت
 بةدةستى خةلَكيَكن.برِيارء ارةةان لةو بوارةداة يان نويَنةرش

ــاي ــة ش ــتي رِ انى باسيشــة ل ــذكردنى طش ــة رِ دااويَ ــة دةخيــواة ب ــةاى ة رين  ئم ل
 وونة: كـة  ـثسـثؤرِ دةخيـواة بـؤ نـ    ء اى خةلَكى شـارةةا رِ داثيَكردنى تايبةتياويَذرِ

ةوة يـان لـةنيَو   لة رةنطى ئوحوددا بضـني بـؤ دةر   كردووةاويَذى رِ ثيَغةمبةر 

                                                 
(ية الدكتور توفيق الشاويراوةيةى بةكارهيَناوةة كة )( يةكيَك لة ةانايانى هاوضةر  ثيَ واية بؤ يةكةجمار ئةو ةا1

 .)فقه الشورى واإلستشارة( الة كتيَبـى 
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 ة وةة ضـوونةتة دةرةوة (1)شاردا مبيَنينةوة؟ ة رينة طوتوويانة با بضينة دةرةوة
: بضـني بـةرةو دوذمـن يـاخود نةضـني؟      كـردووة اويَـذى  ر دا كـة (بـةدر )لة رةنطى 

ُروا عَلَـ    ـأَشِيـ كردة بؤية هةر فـةرمووى: )  لةثيَشدا تةنيا هةر كؤضكةران قسةيان
ــا الن ــاُس ــيَن ئــةى خةلَكينــة  ة(2)(أَ ُّهَ بــةئم دوايــى كــة  (واتــة: )رِاى خؤتــاب ثيَبلَ

ى مةبةسـتت ئيَ ةيـة ئـةى    يـَ بلَ وةكطـوتى:  ء سةعدى كـورِى موعـاة قسـةى كـرد    
ئيَ ـة   !ئةورار طوتى: ئـةى ثيَغةمبـةرى خـوا    .ثيَغةمبةرى خوا؟ فةرمووى: بةلَآ

ةكـةيان  دةلَـآ؟ ضـونكة ئـةوان ة رينـةى خةلَك     بؤضـى وا  .لةخزمةتداينة فـةرموو 
 ةدا بــوون( كةســة كــة لةخزمــةت ثيَغةمبــةرى خــوا 314ئــةو )ء ثيَكــدةهيَنا

دةيةوآ بزانـآ داخـؤ    ( بوونة بؤية ثيَغةمبةر األنصارة رينةيان ثشتيوانان )
ة رينة دةلَيَن ضى؟ وة دواى ئةوةى ة رينة طوتيان با بضنية ئةورار ضووة ئـةوة  

 .آاويَذى تيَدا دةكررِ ىيلة شتيَكدا كة بةطشت
 وونة: دواى ئـةوةى كـة   ـبـؤ نـ  ة تيَدا دةكرآ ىاويَذر شتيَكدا كة بةتايبةتىة ل

ةنة ـة دةخــــــبــؤ رــةنطى بــةدرة لــة شــويَنيَك بارطــةو بن دةضــآ ثيَغةمبــةر 
كـة   !ةرى خـوا ـــدةلَآ: ئةى ثيَغةمب ةكة يةكيَكة لة هاوةئن (اُب ْبُن اْلُمْنيِرـاحلَب )

ــرة مــةنزلَ ان ــةوة وةوورتـطــ ليَ ــة يـةحــة ئ ــة(ى خواي ــان هــةر ة)رــال رالل ء ارِ ي
ى يـ دةفةرموآ: نةخيَر وةح ةر ـية؟ ثيَغةمبيتاكتيكى رةنطء بؤضوونى خؤتة

 دةلَـآ:  ةيـة يتـاكتيكى رةنط ء بؤضـوونى خؤمـة  ء ارِ هةرء ةيني خواى بةرةو مةةن
بؤضـى؟!   ةوةاتــدةكوونر بؤىء ةوة بؤ سةرآبا بطواةين نييةةكةواتة ئيَرة با  

(ة وة ر ْأيِـْرتَ بِالـ ـْد أَشـَ ـلَقـَ دةفـةرموآ: ) ء دةكـات رِايةكةى ثةسـند  روـئةويش بي

                                                 
(و 3المـرية النبو ـة البـن هشـامو ج: )    ( اْلقَـْومِ  لِقَاءِ ُحّب أَْلرِهِْم لِْن كَانَ اّليِ نَ  الّلهِ بِرَُسولِ الّناُس  َزَْل فَلَْم( )1

 (.15ص: )
 .(333 – 332(و ص: )2ام ج: )( المرية النبو ة البن هش2
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 !ةـنةي ـةرموو: ئـةرآ خةلَكينـ    ليَرةدا ثيَغةمبـةر   .(1)ةوآـةوة بؤ ئـدةطواةن
ارةةاية لـة  ـشـ ء ثياويَكى ثسثؤرِ (يِرـاُب ْبُن اْلُمْنـَاحلَّب)اتان ضيية؟  ضونكة ر ئيَوة

ا رارى ـهةروةه .يَويستى بة ئةهلى خؤى هةيةة ئةو كارة  ثداكاروبارى رةنطي
 -اةى بـآ ر انـخـوا ليَيـ   –ةر ـعومء رـبةك ئةبوبة  وةرةتىـوا هةبووة تةنيا مةش

ــ ارى وا هــة وة ر(2)كردووة ــ اويَر ةبووةــ ة وة (3)كـزةكيـَ ــبـة كةني  كـردووة ذى ــ
 - ردـــك دـــــــــورِى ةةيـامةى كــئوسء ىــةلــة عــذى بــاويَر ةســان بـراريَكي

 .-اةى بآر خوا ليَيان
ء اى ة رينـة بـريورِاى ثسـثؤرِ   ر لـةرياتى داة اويَـذ ثيَكردنـ  ر ةلَآ لـة مةسـةلةى  ب

بكـةينة ئايـا    ئيَستا ئةطةر ئيَ ة دةربارةى نةخؤشييةك قسـة  .دةخواشارةةايان 
اتـان  ر ةكانثزيشـك  اتان ضيية؟ يان دةلَيَني: ئـةرآ ر ئةرآ خةلَكينة :دةبآ بلَيَني

 :يـان ئةطـةر بلَـيَني    .ةسيَك دةخيوا نةك هى هةةار كـ ثزيشكة؟ ديارة قسةى ضيي
يـان )جمـرور(؟ ناخيةينـة     ةيان )منصـوب( بـآ   ةئةرآ دةبآ )فاعال( )مرفو ( بآ

 سـةى ةانايـةك لـة   بةقـةدةر ق  ضـونكة قسـةى هـةموو خـةلَكى دنيـا      دانةوةةدةنط
 وا.ـدا ناخي(يَزمانى عةرةبير)

َيمممى  رِ دةرفمممةت دةِرةخسمممَينء و  ايمممةرِ دوو وبمممؤ همممةركا  لمممة   دةقمممةكان -3
 :تةوةووةزشتوزِريان هَيشت

هـةم  ء قورئـان استيية  بطوترآ كة بةرِاستى هـةم دةقـةكانى   ر يَويستة ئةوث
 خـوا ليَيـان  –نيشـى  دةكااشير ضوار خةلي ةء سريِةى ذيانى ثيَغةمبةرى خوا 

                                                 
 (.334(ة ص: )2( هةمان سةرضاوةة ج: )1
؟...( اأُلسَـارَى  هَـُؤالَءِ  فِى تَرَْونَ لَا :وَُعمَرَ بَْ ٍر ألَبِى  الِلهِ رَُسوُل قَالَ اأُلسَارَى أَسَُروا فَلَم ا :عَب اٍس اْبُن الَـقَ( )2

 .1763رواه لملم: 
 وة( وةك لة رووداوى ئي كدا هاتو3
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( ةانينـى  ةلـَ لزُِل)ثابةندكـةر  واتـة بـة   –ايـةكان  ر ة بـؤ هـةركام لـة دوو   -اةى  بآر
ــ) ــة  ورىـشـ ــان بـ ــةرةوة (ة يـ ــلِْ ُل)ئاطاداركـ ــىةـمَـ ــوار-( ةانينـ ــةت ء ة بـ دةرفـ

ى يـةكاليي  وونر ة مةسةلةكةيان بةتةوةووةيَى مشتومرِيان هيَشتر ءدةرِةخسيَنن
مـن   ( ةانينـى بـةهيَزترن .  ةـُلْلزِلـَ تةوة! بةئم بيَطومان بةلَطةكانى بـة ) ووةنةكرد

دةسـتيان   ئةوةية كة مسـولَ انان لـةو بـوارةدا   ثيَم واية حيك ةتى ئةو حالَةتة  
لة  ,بكةن وا ةاكا ديَتةدىدا ثيَيان وابوو بةرذةوةندييان ضكراوة بآ و بة ض  يةك

ء تـةقوا ء ئـةةموون ء يةانيـار ء بـاوةرِى تـةواويان بـة عـةق     ء كة مت انـة دا حالَيَك
( بـآ لـة   خمتـار سةرثشـك ) ء ةكةيان هةيةة با ليَي بطةرِيَن ئاةادبةرثرسئيخآلسى 

ةئم ئةطـةر لةبـةر هـةر    بـ  ةثةسـندترة ء اسـتا ر كـة ثيَـى   داايـة ر هةلَبذاردنى ئـةو 
ئةو مت انـةيان بـؤ دروسـت نـةبووبووة بـا لةسـةرى بكةنـة         آ وا نةبوو وهؤيةك ب

ــيَناى ة رينــة دةربضــآر مــةرج كــة نابــآ لــة مةســةلة طشــتييةكاندا لــة   :ة بــا بلَ
 رى ةياترة!اية  يةنطر دةخيةينة دةنطدانةوة داخؤ كام

 اويَـذ مـافيَكى  ر بـوونى ئـةجنامى  (زِلَةـُللْـ ئةطةر بلَـيَني: ثابةندكـةر )   لةرِاستيدا 
كؤمةلَطاية لةسةر بةرثرسـانة مةطـةر خؤيـان دةسـتبةردارى بـنة      ء ةواى خةلَكر

ضــونكة دةلَــيَني: ئــةو دةقانـــةى     ةســةررةم دةقــةكان ثيَكــةوة كؤدةبنــةوة    
ئةو  ةيةةتى ئاسايـان حالَـنة مةبةست ثيَيـذ دةطةيةنـاويَر ةريى ئةجنامىـثابةندك

مةبةسـت   ةاويَـذ تـةنيا ئاطاداركـةرةوة بـآ    ر ةنن ئـةجنامى ـدةقانة  كة وادةطةي
ء لةبةر ةيَدة بـاوةرِ  ةانـتةناةولكردنى خةلَكة لةو مافةيء ثيَيان حالَةتى نائاسايى

 مت انةيان بة بةرثرسةكةيان.
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كةى بؤ دابينكردنى ا(ةواايةة ى خراو وةرنةطرتنى قيادة لكةَلك تة :ممهةن
 كانى:تايبةتيية بةرذةوةنديية

دلَنيابـآ  ء ة بة ئةمانةتى بزانآوةطرتبةرثرس دةبآ ئةو بةرثرسياريَتييةى وةري
تـة  ة نـةك ثيَيوابـآ غةني ةتيَكـة كةوتووة   ى سـثيَردراوة يـَ ثء كة ئةوة سـثاردةيةكة 

 يَنآ.هبةكارى ب ةبؤ ئةوةى كة كةي ى ليَبآء بؤ خؤىء دةستى
كـارى   لـة  ةطرنطـى بةرثرسـ  ء   خةسلَةتيَكى ديكةى طـةورة ةئةمة حةقيتةت ب

يـةى كـة   ثلةوثايةء لةو كار ةبؤية سوودى خراث وةرطرتنى كاربةدةست ئيسالمييدا
... هتـدىة  ء عةشـريةت ء خـزم ء كـ  ء ثيَى سثيَردراوةة رـا ض بؤخـؤى ض بـؤ كـورِ    

ــ مايـةى   و قةدةغةيـة ء شتيَكى خـراث  بةسـةرهاتى ئـةو    .عةيبدارييـة ء بارييطوناه
ــ ــُن الل إِ)ة  هاوةلَ ــْب نــاردبووى بــؤ كؤكردنــةوةى  كــة ثيَغةمبــةرى خــوا  (ةـْتبِي 
كـة   ةءبةخششـى لـة مسـولَ انان وةرطرتبـوو    ء لة ثـةناى ئةوةشـدا ديـارى    ءةةكات

طــوتى: ئــةو ةةكاتــة هــى  ء طةرِايــةوة ةةكاتةكــةى تةســلي ى شــويَنى خــؤى كــرد 
ء بةخششـة ء ئةمـة  ديـارى  ووة طـوتى:  ئةوة  كـة بـةديارى وةريطرتبـ   ة ةـئيَوةي

ء كة ئـةوةى ةانـى ضـووة سـةر مينبـةر      ثيَغةمبةرى خوا  ئينجادراوة بةخؤم! 
ةفتارة طرتة فةرمووى: ئايا ئةطةر لـة مـالَى بـابى    ر ةخنةى توندى لةورء وتارى دا

لــة ثــةناى ئــةو كــارة ى بــؤ دةهيَنــا؟!! يديــارء دابنيشــتباية هــي  كــةس خــةئت
 يارييان بؤ هيَناوةة كةواتة نابآ بة هى خؤى بزانآ.ئيسالمييةداية كة د
ــةو ــدووداوة ر بةرِاســتى ئ ــةورةترين ثةن ــة ء ط ــةوبارةوة تيَداي ــى ل ــة  ةعيربِةت ك
نةخؤنة لة ثةناى كـارة   دنيادا لة ثةناى دينء ئاطادارى خؤيان بن بةرثرسان دةبآ
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خؤيــان يـــان بـــؤ دةوروبةرةكـــةيان   بـــةهرةى شةخســـى بـــؤ ةئيســالمييةكةياندا 
 .(1)نةطرنوةر

ثيَـدانىة   بايـة  ت ــةياد لة ثيَويسء اخس ر اـبيَطومان طوري  لة بن دني ئينجا
 ةيكاربةدةسـتانى ئيسـالم  ء لـة مشـوورخؤران  بةتايبةت  ةلة هةموو كةس ناشريينة

ة واتة: (ٍةـْأُس ُكلُّ خَطِيئَرَا ـُحبُّ الدُّْنيَ: )ية  كة دةلَآوتةئةو  .دةيَوترةء ناشريينا
هةروةها  .روانةء هةتا بلَيَى مانادار يَكة(ةطوناهـسةرى هةموو  دنيا )خؤشويستنى

دلَطــريةة بــةئم لــة ء رتن )الزهــد(يش لــة هــةموو كــةس هــةر رــوانـا بةكةمطـــدنيــ
بة دةقى فةرمايشتى ثيَغةمبةرى خـوا   .شرييناةء ان رواناـحوك رِانء انـبةرثرس
 ــ ن خـواى بيَويَن لة يـة  مر ظـة مايةى خؤشويساانى  ةدنيا بةكةمطرتن )رـال  ة ـ

ا ُ حِبُّـكَ  ـإِْزهَْد فِ  الدُّْنيَ}: دةفةرموآ ثيَغةمبةر  .ةوةـخةلَكيشلة يةن ء راللة(
ــ وات (2){دَ الن اسِ ُ حِبُّكَ الن ـاسُ ـا عِْنـُهو وَاْزهَْد فِيمَالل  ــ دني –ة: )لـة دنيـادا ةاهيـد    ـ ا ـ

بـآ  ء نةبآ كة لة ى خةلَكن ضاوت لةو شتانة خؤشى دةويَىة خوابةة  - رـبةكةمط
 تةما  بةة خةلَكيش خؤشى دةويَى(.

                                                 
قَالَ عَْمرو وَاْبُن -ْتبِي ةِ ْبُن الل إلِْن اْلأَْسدِ ُ قَاُل لَُه  الرُج هِ ُسوُل الل إِْستَْ مَلَ رَ} ( ئةمة  دةقى بةسةرهاتةكةية:1

عَلَى اْلمِْنبَـرِ فَحَمِـدَ    هِ الل و فَلَم ا قَدِمَ قَالَ هَيَا لَُ ْم وَهَيَا لِ  ُأْهدِيَ لِ  قَالَ فَقَامَ رُسوُل -عَلَى الص دَقَةِ :أَبِ  ُعمَرَ
تِ أَبِيهِ أَْو فِـ  بَْيـتِ ُألِّـهِ    هَ وَأَْثنَى عَلَْيهِ وَقَالَ لَا بَاُل عَالٍِل أَْب َُثُه فَيَُقوُل هَيَا لَُ ْم وَهَيَا ُأْهدِيَ لِ  أَفَلَا قَ َدَ فِ  بَْيالل 

واللفـ  لـه عـن أبـ  ُحمَْيـٍد       1832 :ولمـلم  (و6636) :ه البخـاري روا {... ؟االحَت ى  َْنُظـرَ أَُ ْهـدَى إِلَْيـهِ أَْم    
ثياويَكى لـة هـؤةى ئةسـد دانـابووة بةرثرسـيَتيى كؤكردنـةوةى ةةكـاتى ثـآ           ثيَغةمبةرواتة: ) .الماعدي

وة بووة را كة طةرِايةوة طوتى: ئةوة ةةكاتةكةية هى ئيَوةيةة ئةوة  دياريية درا ْتبِي ةالل  ْبُنإسثاردبووة ناوى 
واتة وتـارى دا ء دوايـى فـةرمووى:    –ى كرد خواضووة سةر مينبةر سوثاسء ستايشى   ثيَغةمبةربة من. 

بؤضى كارمةنديَك من دةينيَرم دوايى دةلَآ: ئةوة هى ئيَوةيةء ئةوة  بة ديارى دراومةتآة ئةدى بؤ لـة مـالَى   
 يى بؤ ديَنن يان نا؟!(.بابى ياخود لة مالَى دايكى دانةدةنيشت با تةماشاى كردبا داخؤ ديار

 وَححه األلبـان . وعن سهل بن س د الماعدي ( 4102) :واه ابن لاجهر  2
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نةفاميى بـآة ديـارة   ء كةودةنيىبدات  دينى بة دنياى خؤىـ  مر ظئةطةر  ئينجا
بةهةلَـةدا  ء ئةوثةرِى نـةفاميي  ةي غةيرى خؤ دانيبةرذةوةندء كة دينى خؤ بة دنيا

 ضوونة!
 :رةمحةتى خوا  لة ثريةميَردى شاعري كة طوتوويةتى
 اية ــتةما  وةك ئاوى سويَرى دةري

 تةسةلالت نايةء  ةوةــهةر دةخيؤيت

 ينةى فمراوان مبة س ء اَيشنيارةكانى ئةندازانء  ةخنةر طوَيطرتء بؤ نؤية :
 :انمموةرطرتني ةوةممتى جوانمةونرء 

ثيَويستةكانى بةرثرس لة ئيسـالمداة ئةوةيـة   ء  خةسلَةتة طةورة لةيةكى ديكة 
ء ةخنـة ر ةوشتيَكى روانـةوةة طـوآ بـؤ   رء سينةيةكى فراوانء رةكة بة دلَيَكى طةو

ثيَدانيشـةوة   طرنطىء حورمةتء يَزر كانى هةر كةسيَك بطرآة بةنييةتيَبيء ثيَشنيار
ضـاك بـوو   ء آة هةرضـى هـة   ـةنطيَنـ ـهـةلَيان بس  ةثاشان بة ويذدانـ  ةليَى وةربطرآ

فةرموويـةتى:   مـةةن   خـواى بـةرة و  ليَيان بةهرةمةنـد بـآ. وةك   ء ليَيان هةلَبذيَرآ

ہ ہ  ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭڭ  ...]

بة ئةوانةى دةكارا موذدة بدة بة بةن ...واتة: ) (1)[ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ
ئا ئةوانـة   ةادةطرنة ثاشان دةكةونة شويَن ضاكاينىر كة طوآ بؤ هةموو قسةيةك

 يَن ايي كردوونة وة ئا ئةوانةن عاقلَ ةندان(.ر كةسانيَكن كة خوا
ى يئامؤذطـار ء ثيَشـنيار ء تيَبينـى ء ك ثيَويستى بـة ئاطاداركردنـةوة  هةموو كةسيَ

 ةخنة ليَطريانةوة بآ.ر ة سةرووىلنيية  ة هي  كةسيَكةـهةر هةي

                                                 
 17/18: الزلر  1
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ثةلَة ء ةـهةتا ةياتر جبوولَآة ةياتر دةطوجنآ طري دةى هةلَ مر ظبيَطومان  ئينجا
ء ى كـار بـة حـوك    ة! بؤيـة بـةرثرس  تكـة هـي  ناكـا   ناكـات  ئةو كةسة هةلَة  .آـبب

ى يئامؤذطـار ء كةى لـة هـةموو كـةس ةيـاتر ثيَويسـتى بـة ئاطاداركردنـةوة       ثلةوثاية
ــيَطريان هةيــةرء كــران ــايبطــرة هةركةســيَك بةرِاســت ةةخنــة ل ــة مان ئامــاجنى ء ى ل

ةوشـتى بـةرة   رء بةرثرسيَتى لة ئيسالمدا حالَى بووبآة نةك هةر بة سينطى فـراوان 
ة بـةلَكو ة ريـش ثيَـى خؤشـحاأل     دةكـات ثيَشـنيارى خـةلَكى   ء ةخنةر ى لةيثيَشواة
خـوا   – كـورِى خـةتتاب   ىرةمـ وئةوةتا ع .مةمنوونى خاوةنةكةشيان دةبآ ءدةبآ
ءًا رَحِـمَ اُ  اْلـرَ  : )ةوطوتـو شـريينةى  ء لةمبارةوة ئـةم وتـة بـةرة     - اةى  بآر ليَى

نى خؤمم بآ كة ناتةواوييةكا واتة: )رةمحةتى خوا لةو كةسة ة(1)(أَْهدَى إِلَ   ُعُيوبِ 
 بة ديارى بؤ دةنيَرآ(.
ثيَتخؤشة سةرآ لةطةلَت ضؤن بآة لةطةأل خوار خؤشـت وابـةة   بةلَيَ تؤى بةرثرس 

 ن بآة لةطةأل سةرةوةى خؤشت وابة.وة ثيَتخؤشة خوار خؤت لةطةلَت ضؤ
 

امةيِرةوةوة كمة همةزوو اليمةك     ء  اابةنديت زوو بة زموو بمةو بةرنازمة    دةية :
 هاتوون:ماَيك يانزةرجانةوة كة لةسةر بةو ء َيككةوتوونر لةسةرى

وة كـة ئـةو كؤمةلَـة لـةنيَو خؤيانـدا      ثـةيرِةوة ء بةرنامةء ابةنديى بةو مةررانةث
ثيَويسـتةكانى  ء يَككةوتوونة ئةميش يةكى ديكةيـة لـة خةسـلَةتة بـةرة    ر لةسةريان
وةك ثيَشــا  –ضــونكة بيَطومــان  ةدايئيســالمكــارى لــة  انخؤرمشــوورء انبةرثرســ

 ةوون ناطاتة ئامـانج رء استر ثةيرِةويَكىء هي  كؤمةلَيَك بةبآ بةرنامة -بااانكرد

 (2)[ڱ ڱ ڱ ڱ ں ...بيَويَنـة فةرموويـةتى: ]  ء وةك خواى بةرة
                                                 

 .(102أَول الدعوة ص: ) (1
 48: البقرة  2
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ــ ــوة بةرنامــة  ةمائدةـال  ةيَباةيَك ــان دانــاوة ...(رء واتــة: )... بــؤ هــةركاميَك لــة ئيَ
 (يـش واتـة  اجـلِْنهـَ لـة كـانىة )   ة دةلَيَن كة خةلَك ئاوى ليَوة ديَنآـيَير بةو (ْرعَةـشِ)
وا  لـة  ديـارة   ئينجـا  ةآـتـاريكى تيَدانةبـ  ء طـؤأل ء  شن كـة طـرآ  رء وونر يَيةكىر

ةيـاتر  ء كة لة هةموو كـةس ضـاكا   ةخؤر ضاوةرِآ دةكرآوورـمشء بةرثرس مر ظى
ــة بةرنامــة  ة ثيَشــيةوة ثةيرِةوةكــةى تيَطةيشــتبآة لةسةريشــى ثيَطةيشــتبآ   ء ل
ــدبآ ــةهي  شــ  ةثابةن ــة ب ـــيسةرثيَضء يَوةيةك  دانبؤي ــي  ةيَتةوةـناوةشــ ـآكردنى ل

خراثـةة  ء زراوـكردار لةيةك ريابوونيش لة هةموو كةسدا شتيَكى بيـَ ء هةلَبةتة قسة
بةئم لة كةسيَكدا كـة خـؤى بـة    كردةوةى خراث بآ خراثةة ء ئينسان قسةى روان

)رـال  ريش خـواى دادطـة   ةخـراثاة ء ثيَشرِةوى خةلَكى دةةانآة بيَزراوترء ضاوسا 
بةرنامةى ء كة شارةةاى كتيَب كردووةة ر توند سةرةةنشتى ئةو كةسانةى  راللة(

وةك  ةةـثيســء خــراثثــةريَزيان ء كــردةوة ةثاكــةء خــوانة كةضــى قســةيان ضــاك

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ]: آفـــــــــــــةرمودة

ــةة ـكــة مةبةســت ثــ  (1)[ے ــوة خةلَكــ آى روولةكةكان ــا ئيَ ــة ـواتــة: )ئاي ى ب
 د – خـوا  –ى ـردةكةن لة حالَيَكـدا كـة كتيَبـ   ـخؤتان لةبيء نادةسثيَرر ضاكةكاريي

 .(؟امنـةوة؟ ئايا نافـةخويَنن
لَـْن وَعَـ َ بِقَْولِـهِ    ) ::دةلَـآ  ة كـة ـان هةيـ ـثةنديَكى رواني وةيةعارةبيش لةوبارة

ى يرقسة ئامؤذطا واتة: )هةركةسيَك بة ة(اَاعَ كَالُلُهو وَلَْن وَعَ َ بِ َمَلِهِ نَفَيَْت سِهَاُلُه
 ةايــةدةبنة بــةئم هةركةســيَك بــةء ووتــنر قســةكانى تــةنيا قســةى ةبكــات خــةلَك

ــردةوةى ئامؤذطــار  ــةلَكيك ــات ى خ ــيَكن   ةبك ــانة دةث ــانى نيش قســةكانى ء تريةك
 ليَوةردةطرييَن(.

                                                 
 44: البقرة 1
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لـة  كـة    خضـر ء )عليـة السـالم(   اوسـ وة كـة بةسـةرهاتى م  ـشايانى باسيشـ 
لـة كـوردةواريى خؤمانـدا    ء ووةهات (رـخض) بة ناوى دا فةرمايشتى ثيَغةمبةر 

ةية بؤ ئةو مةسـةلةيةى  ـطرن  هء بةلَطةيةكى طةورة ة)خدرى ةيندة( :ى دةلَيَنييَث

ک ک ک گ ... دةلَــآ: ]ء دةكــات ـآداواى لــ اســومو اتيَــككئيَ ــةة ضــونكة: 

لةطةلَت   تاوةكو لـةو  ء ئايا بةدوات بكةوم ...واتة: ) (1)[گ گ گ ڳ
 اسـ ومو .ناتوانى :ى دةلَآيَث (رـخض)ئةويش  ةم بكةى؟(ةانيارييةى فيَرتكراوة فيَر

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ...دةلَـآ: ]  خضـر  ةدةتـواب  إنشاء ا  دةلَآ:

بةدوام دةكةوىة هـي  شـتيَكم ىلَ    ةرـدة باشة ئةط...واتة: ) (2)[ۈ ٴۇ ۋ ۋ
ء ة مــةطرةـةخنــر لــةخؤوة ة واتــة:هــةتاكو بؤخــؤم بــؤتى بــاس نةكــةم( ةمةثرســة

اةى ر )عليـة السـالم(   اوسـ ومديـارة   ةمةررـةى لةسـةر دادةنـآ   ئةو  .ثرسيار مةكة
رارى يةكـةم  ةدةبآ لةسةر مةررـةكانىة دوايـى سـآ رـاران مةررةكـة دةشـكيَنآ      

ٺ    ڀ ...دةلَـآ:] ء دةكاتةرارى دووةم داواى ليَبوردن دةكاتداواى ليَبوردن 

ــة: ) (3)[ٹ ٹ   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ــةجمارة  ...وات ــةر ئ  –ئةط
واتـة ئةطـةر    –كـردى   ـآارةى هـي  شـتيَك ثرسـيارم لـ    ـدةرب – مواتة رارى سيَية

رـارى   ئينجـا  ةةى(ـةتيم نةكـ ـةية هاورِيَيـ ـتؤ بؤت ه - كاندـئةجمارة مةررةكةم ش

    ژ ژ   ڈ   ڈ   ڎ  ڎ ... ةكة دةلَـآ: ] سالَحبةندة  ةسيَيةم كة دةيشكيَنآ

                                                 
 ٦٦: ال هف  1
 ٧٠: ال هف  2
 ٧٦: ال هف  3
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 ءئةوة كـاتى ليَـك ريابوونـةوةى مـن     ...واتة: ) (1)[ ڑ ڑ ک ک ک ک
 (. - تةواو سآ رار مةررةكةت شكاند –ة ـتؤي

ة خةلَكيَك يان دوو كةس يان ـكة هةر كؤمةلَ ةوةردةطريآ ـآئةمة ئةوةى لبةلَآ 
يـان لةسـةر مـةرريَك يـان ةيـاتر ثيَكـةوة كارَيـك         ةكة لةسةر كؤمةلَيَك مةرج ةةياتر

يان كـة مةررةكـة  ويستة كة ثابةنـد بـن بـةو مةررةوةة   دةكةنة لةسةر هةردوو  ثيَ
ــان هةيــ  ةشــكاند ــة بؤي ــةم  .ة ئــةو طريَبةســتةى نيَوانيــان هةلَوةشــيَننةوة ـكةوات ئ

(ةوة كة شروطبوونى ثابةنديية بةو مةررانة )ضاكاين بةلَطةى ثيَويستبةسةرهاتة 

اةيبـوون بـة   ر ثـا  ا)علية السالة(   اوسـ وضونكة م ةيَكدةكةونر دوو  يةن لةسةريان
ء كـردووة شـكاندبآة داواى ليَبـوردنى    ة هـةر راريَـك مـةرريَكى   خضـر مةررةكانى 

ة دووبارة ئامادةيي خؤى ثيَشانداوة كة بةو مةررانةوة ثابةند عوةرى هيَناوةتةوة
 لةسةريان ثيَكهاتوون. خضرةوة كة ثيَشا لةطةأل يَتب

سممممممممزادانى الدةران، ء  ينةوةملَينرسمممممممم دوازدةيممممممممة :ء  ة ميازدةيمممممممم
 ةمنمِرايمطوَيتدانةوةى ماادان

ــةم دو ــةلَآ ئ ــة ب ــةمادوو  ةوان ــةورةى ء ى ديكــةى طــرن بن دوو خةســلَةتى ط
مسـولَ انانى  ء ىالمـارى ئيسـ ـى كاروبـ يةرثةرشتيارـسء يىاوديَرـهةركةسيَكن كة ض

كةرانة ـيـ سةرثيَضيء سـزا بـؤ  دةر  ء ينةوةـضونكة هةبوونى ليَثرس ةبة ئةستؤوةية
تى ـثاداشـ ء ازـويَـرِاى سـ   ةكةرانةـبةقسـ ء ثاداشـت بـؤ ضـاكةكاران   ء رـتةقديء وةفا

 – ثاداشـــتى خـــوا  هـــةر هةيـــةء ســـزا – لـــة دوارِ ذدا خـــواى بـــةرة و مـــةةن 
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ء نى ضـاكة دةيـادكر  ء دانء ةكى طةورةى هةية لة كةمكردنةوةى خراثـة ـكاريطةريي
 .داـثابةنديي

كـة بـة مةدحكردنـةوة بةسـةرهاتى      )رـال راللـة(  دادطـةريش  ء خواى كاربةرآ
ء حوك رِانـة ثةسـند  ء ةر ةمـانى ئـةو ثادشـا   دةطيَرِيَتـةوةة لةسـ   مان بـؤ (ذوالقرنني)

ء كة سياسةتى مامةلَـةكردنى لةطـةأل ضـاكةكاران    دةكات باسى ئةوة ةستايشكراوة
و بــدات  : سـزاى خراثـةكاران   انـهـةر بـةو شـيَوةية بــووة كـة طوتـ      ةخراثةكارانـدا 

ڤ ڦ  ...: ]دةفـةرموآ  خـواى بـةرة و مـةةن     .ثاداشتى ضاكةكارانيش بداتـةوة 

 ڇ ڇ    چ چ ڇ ڇ   چ    ڃ چ     ڄ ڃ   ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ   ڦ ڦ ڦ

گ   ڑ کک ک ک  ڑ     ژ   ژ  ڈ    ڈ    ڎ   ڌ ڎ      ڌ    ڍ    ڍ 

ء بـؤت هةيـة خـةلَكى سـزابدةى     !ذوالقرننيئةى  : انـطوت ...واتة: ) (1)[گ گ  
ــ ــدا بكــةى  ـبؤشــت هةي ــؤ ضــؤ  –ة ضــاكةيان لةطةلَ ــة ب ــة دةســتت كراوةي تى نيةوات

 دةياخنةيـة ذيَـر  ء خةلَكى ئةو وئتانةى كة تؤ ئاةاديـان دةكـةى  مامةلَةكردن لةطةأل 
ة ئـةوة  بكـات  هةركةسـيَك سـتةم   ئينجـا  :طـوتى  - ذوالقرنني -ة - كيَ ى خؤتةوةر

ــة ــةوة  ى ثــةروةردطارى  ةســزاى دةدةين ئيَ  ئــةويش بــة   ءدوايــيش دةطيَرِدريَت
 دةوةى ضـاك كـر ء انى هـةبآ ـبـةئم هةركةسـيَك ئي ـ    ةرِةةا سـزاى دةدا ـئاةاريَكى بيَ

ئيَ ة  لة يـةن خؤمانـةوة    ةبؤ هةية -  ى خوا -ة ئةوة ضاكاين ثاداشتى بكات
ــةين   ــةأل دةكـ ــانى لةطـ ــةيةكى ئاسـ ــةبآ س  – قسـ ــةر نـ ـــهـ ــةينة ـتايشـ يَكى دةكـ

 .(2)( - دةستخؤشييةكى ليَدةكةين
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 سياسـةتةكةى وابـووةة دةلَـآ هةركـةس ضـاكة      ذوالقـرنني را بةهةرحاأل ديارة 
خوا ثاداشتى بداتـةوةة   ءى ليَدةكةينيدةستخؤشء ى دةكةينئيَ ة  سوثاس بكات

 ة ئةوة ئيَ ة سزاى دةدةين لةسةر ستةمةكةى.بكات خراثةء ئةوة  كة ستةم
ء تةقـدير ء سزاو وةفـا ء شايانى باسيشة كة مةبةست لة هةركام لة ليَثرسينةوة

ــت ــةوة  ةثاداش ــت دةطريَت ــة سةرةةنشــت  ةة ر ش ــةر ل ــةيىء ه ــان  رء طل ــةة ي ةخن
ء رؤرةكــانى ســزاء هــةتا هــةموو ثلــة ةستايشــةوة بطــرةء مــةد ء ردنكـسوثاســ

ةوةو يَتـ دةبدا ريَيان ـادديى كة لة باةنةى فراوانى شةريعةتـمء ثاداشتى مةعنةويى
ــة     ــة خراث ــةلَكى ل ــةوةى خ ــةى طيَرِان ــة ماي ــةلَنانيان ء  دانء دةبن ــىة ه ء سةرثيَض

 ى.يخيَرخواةء هاندانيان بةرةو ضاكة
ء وةك ضـؤن لـة هـةموو بوارةكـانى ذيـان      ةرى خـوا   ـد ثيَغةمبـبة تةئكي 

 ةهةستيارةشـدا ء سةرمةشت انةة لةو بوارة طـرن  ء ةواـ اندا ضاكاين ثيَشـطوةةران
ة بـةرةة  ـنةتى ئـةو ةاتـ  نسـو ء تة ورد ورد سـةرجنى سـريِة  ـبة هةمان شيَوة ثيَويسـ 

ــربني كــة ضــؤن ضــؤنى بــةهؤى هــةموو رــؤر  ةبــدةين شــيَواةةكانى ء تــاكو ليَــى فيَ
ء تاعــةتء بــةرةو ضـاكة خـةلَكى  ة تةقـديرةوة ء ثاداشــتدانةوة وسـزا ء يَثرسـينةوة ل

 بدةين. ي هانيثاريَزكار
 لة كؤتايي ئةم بنةمايةشدا خستنةرِووى دوو ئاطادارى بة ثيَويست دةةاب:

                                                                                                                   
وبؤضـوونء عـةق ء ئـريادةى    ريَطا دةدا خةلَك كوفر هةلَبذيَرآة ريَى كـوفر دةداة ضـونكة كـوفر ثةيوةنـديى بةبري    

ئينسانةوة هةيةة ثاشان دةطوجنآ خةلَكى هةنديَكى كافر بآء هةنديَكى مسولَ ان بآء ثيَكـةوة  بـذينة بـةئم    
ئةوةى كة ريَى ثيَنادرآ لة شةريعةتى خواداة بريتيية لة ستةمة ضـونكة هةميشـة سـتةمى سـتةمكارانة لةسـةر      

شخوراوانةة بةئم دةطوجنآ كابرا كافر بآء ئةوي ديكة ئي انـدار بـآء   حيسابى ستةمليَكراويى ستةمليَكراوانء بة
(ة قَـْد  َُدوُم اْلُمْلـُك لَعَ اْلُ ْفـرِو وَال  َــُدوُم لَـعَ الظٌّــْلمِ    ثيَكةوة  بذينة بؤية ةانايانى ئيسالم ة ر روانيان طوتووة: )

 ئم لةطةأل سـتةمدا بةردةوام نابآ(.واتة: )سةلَتةنةتء دةسةئتى سياسىة لةطةأل كوفر بةردةوام دةبآة بة
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ــةتى:   /1 ــةثيَى ئاي ــة (1)[ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ]ب ــي     :وات ــة ه ــوا ل )خ
هةرضــةندة بابــاى  .(...داية ــــمةطــةر ئــةوةى كــة لةتوانايناكــات يَك داوا ـكةســ

ى لةسـةر شـاننة بـةئم بيَطومـان مـادام      طـ طرنء بةرثرس كؤمةلَيَك ئةركى طـةورة 
ةر ئةجنام نةدانى هةنـديَك  ـة لةسبكات اى خؤى خةرجـتوانء ى نةكاـكةمتةرخةمي

ة بـؤى هةلَناسـوورِيَن  ء تواناى بةسةرياندا ناشكآء كارةكانى كة برِستء ةركـلة ئ
بـآة   لةخؤوة لة باباى بةرثرس بـةبيانوو نابآ هي  كةسيش هةر  بار نابآةطوناهـ

ئةطـةرنا   بـآ!  داطاةندة ليَكردنء طلةييء ةخنة ليَطرتنر هةميشة بؤى لة بؤسةى
 كابرا قةت دةرناضآ.

ــينةى )  /2 ــةثيَى بنض ــةروةها ب ــه ـــُغاْلبِ ُمْرالُغ ــ ة(مِـْن ــة ـوات ــة: )ل  ةةةرةردا ةرـبةرانب
ء ىياباى بةرثرس ثيَويستة بـة ئةنـداةةى بـارطران   ب (.بكات ان دةبآ قاةانجـئينس

دةبـآ   ةرييَنـةوييةكانيشى لةبةرضـاو بطـ  ـمةعنـ ء ئةركى سةرشانىة مافة مادديى
ى يهاوكـار ء (ى بـؤ بكـرآ  اإلطاعـة وة ة ر ضاك فةرمانبةريي )ةنيكائةندامةلة يةن 
هــــي   ءليَــــربِاو بــــآء ئةطــــةرنا بــــةرثرس هةرضــــةندة ة ر ليَهــــاتوو ةبكــــرآ

ة تى نـةكا يهاوكـار ء شى نـةبآة مـادام خةلَكةكـة بـة قسـةى نـةكا      يكةمتةرخةمي
 .هيضى بؤ بةهي  ناكرآ

ء طـرت  -اةى بـآ ر خوا ليَى - (عةىل)رِ ذيَك كابرايةك لة باةارِى كوفة يةخةى 
وابـووة  ء  دا وابـوو (عومـةر )ء (بـةكر  ةبو)ئـ ةخنةي ليَطرتة طوتى: لةسـةردةمى  ر

خـوا   -  (عـةلي ) ةحيسـاب وا ء   وااألـبةئم ديارة تؤ ضاكى ليَ ناةانى بؤيـة حـ  
ء (بـةكر  ئـةبو )مـن لـة خزمـةتى     وةكبـةئم هـى    نييـةة طوتى: وا - اةى بآر ىـليَ
مندايـةة )ئـةوةتا لـة     ىخزمةت رةنابت لة وةكدا بوونة بةئم ئيَستا هى (عومةر)

 ةكةم ضؤن بؤ برِوا؟!ـدةفر شى(ة ئيشـةرِم ثيَـباةارِدا ش
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 ةمـنجـثيَاى ـبنةم

 ةـر و بةرثرساني ديكـى ئةمييريَتبةرثرسيا
 ردنىـنكـو دابي انـةر بة ئةندامـبةرانب

ةموو ـلة ه انـرةى توانايـةكانيان بةطويَـماف
يان ـيةوة طويَطرتنـفراوانيينةـ، بة سةوةـروويَك

 انيان.ـةكـى و رةخنـةيـلـط و نيارـبؤ ثيَش
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 ةمـةماى ثيَنجـبن

كردنى ـدابين ء ة بةرانبةر بة ئةندامانو بةرثرساني ديك ريـبةرثرسياريَتى ئةم
يةوة ـفراوانيينةـ، بة سةوةـان لة هةموو روويَكـرةى توانايـانيان بةطويَـمافةك
 ةكانيانـةيى و رةخنـو طل نيارـرتنيان بؤ ثيَشـطويَط

 

هممةركا  لممة ئةزيمممر وةك كةسممى يةكممة ء سممةرجة  بةرارسممانى ديكممة ،   
وة بمةاَيى توانايمان بةرانبمةر بمة     هةركةسة لةقةدةر خؤى لمة همةزوو رووَيكمة   

ئةندازان بةرارسيارنء اَيويستة بة جيمدديى زشمموورخؤرو دَلسممؤزيان بمء     
لة هةزوو بوارو اليةنةكانى ديءء ذينيانممداء، خؤيمان لمة كةزتةرخمةزيى لمة      

 بوارى دابينكردنى زافةكانيانمدا بنارَيزن. 
 -َيممذاَيكردن وَيممِراى راو -هممةروةها اَيويسمممتة بممة سممينط فراوانييممةوة    

طمموآ بممؤ اَيشمممنيارو طممم(ةيىء رةخنممةكانيان بطممرنء، بَيزاريممىء سةغَ(مممةتيى 
خمموا لممَيى    –دةرنةبِرنء، هةزيشمة ئةو قسمممةيةى عوزمةرى كموِرى خةتتمما      

ْالَ ْ،ا وَه وُلُقَتْْملَْْنإِْْم يُكفَِْط ْيَخْال)يان لة طوَيدا بزرينطمَيتمةوة:  -رازى بَيت 
واتمة: )ئَيموة ئةطمةر قسممةى همةَ نةَلممَيء       ،  1) َنق َبل  َه  اِْمْ   ُكمْْْْْمَلْ ْْنإِْاَ  يفَِْطْيَخ

 خَيرتان اَيوة نيةو، ئَي ة  ئةطمةر وةريمنةطريء بآ خَيريمء .
بةم  اَيويسمتة قسمةى همةَ طموتءء رةخنمةطرتءء راسمتكردنةوةكممة ،     

 بةرَيمزو حورزةتمةوةو بة نمَيوازَيكى راسمتء طو ماو بَيمت.
 كمة:ضون

 

                                                 
 .(601: )ص(، 2: )ج ،اخلطلب بن عمر مؤمننياال راأمي لئلافض يف الصواب حضام (1
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ھ ھ ]: وآفـةرم دة كـاربةرآ روو لة بـرِواداران دةكـاتء  خواى  -1

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ــةال [ۇ ۆ ۆ ۈ ــة    ةتوبـ ــةكراويَكتان لـ ــة: )رِةوانـ واتـ
خؤتـــان بــؤ هــاتوة هــةر شـــتيَك مايــةى نارِةحــةتيتان بيَــت لةســةر دلَــى ة ر  

ةبانء بـة  قورسـةة لةسةر خيَرو ضاكـةتان سـوورةة بةرانبةر بة برِواداران ميهر
 .بةةةيى ية(

ــارة  -2 ــةريديـ ـــولَ انانة   خـــوا  ثيَغةمبـ ـــتى مسـ ـــرِةوو سـةرمةشـ ثيَشـ
 خــواى بــةرة و مــةةن بةطشــتىء بةتايبــةت بــةرثرسء مشــوورخؤرانيانة وةك 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ]فةرموويةتى: 

ــة ثيَغةمبــةرى خــوادا  واتــة: ). األحــزاب [ی جئ    ی  ی ی  بيَطومــان ل
باشتان هةيةة بؤ هـةر كاميَكتـان بـة ئوميَـدى )بـةةةيى( خـواو        سةرمةشتيَكى

 (.)ثاداشـتى( ر ذى دوايى بـآء ة ر يادى خوا بكـات

مَْن؟! قَـالَ  ـنَا لـِ ـلْـ ـُق و)الدِّ ُن الن صِـيحَةُ فةرموويةتى:   ثيَغةمبةرى خوا  -3
ميم ـعـن تـ   (55: )ال تِهِْم( رواه لمـلم تَابِهِ وَلِرَُسولِهِ وَلِأَئِم ةِ اْلُمْملِمِنيَ وَعَـهِ وَلِ ِلِِل

هاوةلَــة بةرِيَزةكـــان لــة  – طومتــان ة(1)ؤةييةــــواتــة: )ديــن دلَس .الــداري 
 بـؤ  -دلَسـؤةيىء بةتةنطةوةبوونء ثةر شـيى   -: -يان ثرسى ثيَغةمبةر 

و بـؤ    ى خـوا و بـؤ ثيَغةمبـةر  خـوا  تيَبىـواو بـؤ كـ  ـكآ؟! فةرمووى: بؤ خ
 (.بةطشـتى انى مسـولَ انولَ انان و بؤ تيَكرِاـى مسرانء مشـورخؤةوايانـثيَش

                                                 
( بـةكارى ديَـننة بـةئم    لوعظـة ( لة كـوردةواريي خؤمانـدا دةَلـيَن: نةسـيحةتى كـردة بـة مانـاى ئامؤذطـاريى )        1
 دلَسؤةيىء بآ خةوشيىء بةتةنطةوةبوون دآ.( لة ةمانى عةرةبيدا بة ماناى نصيحة)
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 لَُهـمْ   َْجهَـدُ  الَ ُثـم   اْلُمْمـلِمِنيَ  أَْلـرَ   َلِـى  ٍرـأَلِيـ  لِـنْ  لَا)هةروةهـا فةرموويـةتى:  -4
 (و عـن ل قـل بـن  مـارو    142( رواه لمـلم: ) ةَـاْلجَن  لَ َُهُم ْلـ َْدُخ لَْم إِاِل وَ َْنصَُح

يـر "بةرثرس"يَك كارى مسـولَ انان بةئةستؤوة بطرآة ثاشان واتة: )هـةر ئةم
خؤيـــان بـــؤ مانـــدوو نـــةكاتء بؤيـــان دلَســـــؤة نـــةبآة لةطـــةلَيان ناضيَتــــة  

 بةهةشــتآ(.
 عَلَـْيهِمْ  ق ـفَشـَ  شَـْيًئا  ُأل تِـى  أَْلـرِ  لِـنْ  وَلِـىَ  لَـنْ  الّلُهـم  )هـةروةهـا فةرموويةتى:  -5

( رواه لملم: بِهِ ْقـفَاْرُف بِهِْم قَـفَرَفَ ْيًئاـشَ ىـُِأل ت أَْلرِ لِْن ىَـلِوَ وَلَْن هِـعَلَْي فَاْشُقْق
ة واتـة: )ئةى خواية! هةر كةسـيَك شـتيَك   ( عن عائشة را  ا  عنها1828)

لة كاروبارى ئؤممـةمتى كةوتـة دةسـت و لةسـةريان تونـد بـوو "بـة ناهــة "         
لـة كاروبـارى ئؤممــةمتى     تؤ  لةســةرى توند بـةة وة هـةر كةســيَك شــتيَك    

 كةوتـة دةستء لةطةلَـيان ميهرةبان بووة تؤ  لةطةلَـى ميهـرةبـان بة(.

 ...ٱ ٻ ٻ ٻٻ] فةرموويـةتى:  )رـال راللـة(  خواى كاربـةريَش   -6

ــراء [ڀ ــة   ةاإلس ــة: )وة قورِئااــان ب ــيَو وات ــة  اةيَش وة دابةةانــدوةكى ه
ذيى ضـةندة طرنطـةة بـة    ة كةواتـة: هةقبيـَ  تـة خـوار ...(  ارد تيَـدا ن   انهةقيش

  شـيَواةى هـة ء ضـاك طـوتنيشـى هيَنـدة!
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 ردنةوةـوونكرِ
بةتةنطمممةوةبوونى ء ؤزيىمدَلسمممء امممةرش ء ؤزو بمممةزةيىمسممم ة :ممممميةك
ردنى زافممة مان بممؤ دابينكمممهةوَلدانيمم .ان بممؤ ئةنممدازانى ذَيردةسممتيانمبةرارسمم
ى منمممممو بمممممة كةزتةرخمممممةزيى تَيداكرد زةعنةوييمممممةكانيان فمممممةِرزةء زمممممادديى

 :ءممار دةبمبطوناهم

ض لـة دةقـةكانى   ء قورئـان ض لـة ئايةتـةكانى    ةة رن ةديارة لةوبارةشـةوة بةلَطـ  
  وونة:ـسوننةتداة بؤ ن

فةرموويــةتى:  ة لــةبارةى ثيَغةمبــةرى خاتةمــةوة ـخــواى بــةرةو بــآ ويَنــ /1

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ]

 (1)[ۇ ۇ ۆ ۆ

ةتى ـخـؤى لـة بـوارى ضؤنيـ    ةرى ـثيَغةمب خواى بةرة و مةةن نني ـوةك دةبي
بة ضوار سـي ةت   ةداينكةوتووهةلَويَستى لةطةأل مسولَ انانى شويَء هةلَسوكةوت

 وةسف دةكات:

ئــاةارى ئيَوةبــآ ء [ هـةر شــتيَك مايــةى نارِةحــةتى ۓ ڭ ڭ ڭ] -أ
ــ ــى قورســة  ثيَ ــةر دلَ ــةو لةس ــوة    ةى ناخؤش ــةكانى ئيَ ــة نارِةحةتيي ــة: ب وات

 وةرو ئاسوودة دةبآ.ةـييةكانتان بةختـبة خؤش ءنارِةحةت

                                                 
 ١٢٨: تـوبةال  1



 روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي
 

 

120  

ء مكــورِة لةســةر بةرذةوةندييــةكانتانء [ ســوورڭ ۇ] -ب
ة بةتةنطتانةوةيةو سةرطةرمى ئةوةيـة كـة   ـواتة: هةميش .سوودو قاةاجنتان

 تةبةر بكات.ـدةسء ةكانتان بؤ دابنيـبةرذةوةندييء خيَرو خؤشى

بـة  ء ةر بـة بـرِواداران ميهرةبـان   ـ[ بةرانبۇ ۆ ۆ] - رـة د
 ىثةر شـ ء بـةةةيى ء ىديارة كةسيَكيش خاوةنى ميهرةبـان  ةةـشثةر ء بةةةيى

ةى ـمافــةكانى ئةوانــء ة ـبــة هــةموو توانــاى هــةولَى ئــةوة دةدات كــة هــ ةبــآ
دابني بكاتة بةختةوةرو ئاسوودةى دنياو  ةبة بةةةييةء ةريان ميهرةبانـبةرانب

 ان بكات.ـةرفراةو سةربةرةى دوارِ ذيـس
ء ةنـان بكـةمبةرةكةيـتة ضاو لة ثيَغـويسسةررةم مسولَ انان لةسةريان ثيَ

وورخؤرو بةرثرسـانيان كـة بـة    ـثيَشرِةويانة بةتايبةت مشء قـبيكةنة سةرمةش
 دادةنريَن. ةر ـمرياتطرى ثيَغةمبء ريَنشني

 ىـ َلـِ  ٍرـأَلِيـ  لِـنْ  لَـا لةوبارةوة فةرموويـةتى: )  ةرى خوا ـا ثيَغةمبـهةروةه /2
كةواتـة:   (1)(اْلجَن ـةَ  لَ َُهـمُ  ْلـ َْدخُـ  لَـمْ  إِاِل وَ َْنصَـحُ  لَُهـمْ  ُدـ َْجهَ الَ ُثم  اْلُمْملِمِنيَ رَـأَْل

ء ةوةبوونى بةرثرسـان بـؤ مسـولَ انان   ـبةتةنطـ ء ىثةر شـ ء بةةةيىء ىؤةـدلَس
ــدانيان  ــى مــا  هةولَ ــؤ دابينكردن ــةركيَكى فــةرِ ةبةرذةوةندييــةكانيانء ب ةةو ئ

ــانيانة ــة كةمتةرخـــةميى تشـــةرعيى سةرشـ ــزاو  ة بـ ــارى سـ ــداكردنى دووضـ يَـ
 كران لة بةهةشت دةبن!ـبطرة بيَبةش و خواى بةرة و مةةن ينةوةى ـليَثرس

و  تةمةران بممممؤ يةكممممدى اَيويسمممممفةرزانبممممء انممممممبةرارس ؤزيىمممممممدَلس دووة :
 :يانةممةكةنموَل انةتييممةنطى زةحةكى زسمس

                                                 
 (و عن ل قل بن  مـار.143رواه لمـلم: )  1
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بـةئم  ةبآدلَسـؤة  ء سـا  ء ائندا ثيَويسـتة راسـت  ـمر ظى مسولَ ان لة هـةموو حـ  
ئةو سي ةتانة ثيَويستانة هةروةها بؤ  ةبيَطومان بؤ كةسانى مشوورخؤرو بةرثرس

 مسولَ انان لةنيَو خؤيانداو بؤ مامةلَةكردنيان لةطةأل بةرثرسانياندا.
ــة طوتــ   ــةوة  ك ــةكانى   ة انـبةلَطــةى ئ ــة ئايةت ــك ل ــانة ريَ ــةكانى ء قورئ دةق

 وونة:ـسوننةتنة بؤ ن

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ دةفـةرموآ: ]  راللـة(  )رالخواى ثةروةردطار  /1

ثاريَز لـة   اوةةـان هيَنـ)ئةى ئةوانةى ئي انت :ةـوات (1)[ڃ ڃ ڃ
ةادةى ء (يش بةرهةمَِْدقديارة راستكردن ) .بن( داةأل راستانلةطء خوا بكةن

( نـةبآ ناطوجنـآ بضـيَتة    ََـا ِقْ (يةوة مر ظيش هةتا راست )تَْقوَىثاريَزكاريى )
 ةوة!(ََا ِقِنيتان )ـريزى راس

اة ـةى فراوانـ ـواتايةكـ ء كـ( بوون ضةمـ ََا ِْقة كة راست )ـايانى باسيشـش
ء كـردةوة ء ةـقسـ ء دةرء دةروون ةراست بـوون  ة(ََا ُِق اْلقَْولتطؤيى )ـلة راس
دةطريَتةوة. ة...هتد

 (2)[ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پخواى بةرةو مةةن دةفـةرموآ: ]  /2
وة مـــن دلَســـؤةيَكى  ةةبواتـــة: )ثةيامـــةكانى ثـــةروةردطارمتان ثيَرِادةطةيـــ 

ــ ــة قســ   .دارتاب(ـئةمين ــارة ئةم ــة دي ــوود(ة ـك ــة الســالم( ةى )ه ــةأل  )علي لةط
ئةمينداريى بؤ خةلَكة خةسـلَةتى  ء ىطومان دلَسؤةاد(دا. بةئم بيَـطةلةكةى )ع

ــةران   ــرِاى ثيَغةمب ــالم  )تيَك ــالة والم ــيهم الص ــويَنء ( عل ــةن وةوكةوتش ء رةس
 دا.ـلةطةأل خةلَكي ةراستةكانيانة

١٩٩: التوبة 1

٦٨: األعراف 2
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هِ ُقْلنَا لِمَْن؟! قَالَ لِِل والدِّ ُن الن صِيحَُة} :فةرموويةتى خوا  ثيَغةمبةرى /3
(1)(ةِ اْلُمْملِمِنيَ وَعَال تِهِْمـئِم ألوَلِ ِتَابِهِ وَلِرَُسولِهِ وَ

لَ انةتيى مســولَ انانى لــة مســوء دينــداريى وةك دةبيــنني ثيَغةمبــةرى خــوا 
ثيَشـةواو  ء ثيَغةمبةرةكةىء كتيَبةكةىء بوون بؤ خوابةتةنطةوةء ىساغء  ىدلَسؤة

 تةوة.سةررةم مسولَ اناندا كورتكردووةء بةرثرسان
لةسـةريان ثيَويسـتة    ةخةلَكى مسولَ ان بةطشتىء كةواتة: هةركام لة بةرثرسان
ء )رـال راللـة(  مسـولَ انةتييان كـة ثـا  خـوا     ء وةك ئةركيَكى بنةرِةتيى دينداريى

بـة تـةن    ء بؤ يةكدى دلَسـؤةو غـةرؤرو بـة ثـةر   بـن     ة ثيَغةمبةر ء قورئان
بريتييــة لــة  ةكردووةبــنة ئنجــا وةك ثيَشــايش بااــانبةرذةوةنــديى يةكدييــةوة 
.دابينكردنى سوودةكان ء دوورخستنةوةى ةيانةكان

ــةرثرس  ــاى ب ــة باب ــةو    ء هةلَبةت ــةو ثيَط ــةو ثاي ــوك ى ثل ــة ح ــتيش ب كاربةدةس
ء بــؤ هــةر ضــاكةو خيَريَــك سةرمةشــق    توانــاى(  بــةثيَىئةركةكــةى ثيَويســتة ) 

ــآ  ــخةر بـ ــآ   ةدةستثيَشـ ــاكا بـ ــةرةكانى ضـ ــة بةرانبـ ــؤةترو   ةلـ ــةوان دلَسـ ــة لـ بـ
ؤرتر بآ.ـةوةبووترو غةرـتةنط

ار بمممء، مخؤنِرةفتمممء  زيهرةبمممانء  نمممةر  و نيمممانبةرارسمممان دةبمممآ  سمممَيية :
:ارَيزنمتانيان بنمئةزيةتدانى ذَيردةسء  ىمان لة زبريمخؤي

ضةند خةسلَةتيَكى طرنطى مر ظى  ةىقسةخؤشء ىرووخؤشء ىميهرةبانء ىنةرم
بــةئم بيَطومــان بــؤ بابــاى  ةهــةر ثيَطةيــةكى هــةبآء مســولَ اننة هــةر كةســيَك بــآ

ضـونكة   ةثيَويسـ  ء بةرثرسة هةركام لةم خةسلَةتانة يةكجار طرن ء كاربةدةست

. ميم الداريـعن ت (55:)رواه لملم 1
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ــى   ــة دةق ــانب ــةم خةســلَةتة ثةســندانة   قورئ ــةبآ ئ ــة كارةكــ  ةب ــةر  ـل ــةك ه ةيدا ن
 تيَكى طةورة  دةبآ!ـارى شكسـابآة بطرة دووضـةركةوتوو نـس

 :ى فةرمووة ةروةرمانـسء بة ثيَغةمبةرى كؤتايى خواى بةرة و مةةن وةك 

ٹ ٹ ڤ     پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ]

ء واتة: )بةهؤى بةةةيى خواوة بؤيـان نـةرم   (1)[..ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ 
ان ـدةرا ليَيـ  ةايةى لةدةورت دةثرِذاننيان بووىة وة ئةطةر قسة ةبرو دةلَرِة  بوو

 (.ةـاردا راويَذيان ثآ بكـةو لة كاروبـبك  - لة خوا –بؤ وورةو داواى ليَبوردنيان ـبب
ء ىنـةرم و نيـان  بـةهؤى   سةروةريش ء ةرى خاتةمـكةواتة: تةنانةت ثيَغةمب

لـة   توانيويـةتى هاوةلَـة بـةرِيَزو دلَسـؤةةكانى     ةارييةكةيةوةـخؤشرِةفتء ىميهرةبان
 ةضـى بووايـة  ء ةبرو ضـى قسـة ء ة ئةطةر دلَرِة ةوةـدةورى خؤى كؤبكاتةوةو بهيَلَيَت
 هاوةلَةكانى لة دةور نةدةمان!

 ْيًئاـشـَ  ُأل تِـى  أَْلرِ لِْن وَلِىَ لَْن الّلُهم : )لةوبارةوة فةرموويةتى ةرى خوا  ـثيَغةمب
 (2)(بِهِ ْقـفَاْرُف بِهِْم فَرَفَقَ ْيًئاـشَ ىـُِأل ت أَْلرِ لِْن وَلِىَ وَلَْن وعَلَْيهِ ُقْقـفَاْش عَلَْيهِْم ق ـفَشَ

 .طرياية ة كة دوعاو ثارِانةوةى ثيَغةمبةرى خوا ـنيي ئنجا طومانيشى تيَدا

يى ئةندازان بؤ مطوَيِرايةَلء  تىمو خؤنةويس رَيزء  ىزؤمدَلس ضوارة :
ةخنةطرتنممممدا ِرء  سممممةرن ء  تَيبينممممىء  ىةقبَيذمبةرارسممممانيان، لةطممممة  همممم 

 :رآمناطيمتَيك

ى طويَرِايـةلَ ء دةربرِينـى ريَـزو خؤشةويسـتى   ء ىبةلَآ مـةرج نييـة هةميشـة دلَسـؤة    
ء قسـةنةكردن ء ىةرثرسانيانة بريتى بآ لة بيَـدةنط ئةندامان بؤ مشوورخؤرو بكردنى 

                                                 
 ١٥٩: آل عمران  1
 ( عن عائشـة را  ا  عنها.1828رواه لملم: )  2
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لة شويَنى خؤيداو بة شـيَواةى شايستةةقسـةى   ء بةلَكو طةليَك راران رةخنة نةطرتن!
ء ثــةر  ء بةلَطــةى دلَســؤةيىء مايــة ةرةخنــةطرتنء ســةرنجء تيَبينــىء هــة  كــردن

ــةلَك  ــةوةبوونى خ ــوورخؤر ء بةتةنط ــؤ مش ــة ب ــينانيش   ئةندامان ــانيانة ثيَش و بةرثرس
دوذمـــن ئـــةو كةســـةية  و : )د ســـت ئـــةو كةســـةية دةتطريـــةنآوةوطوتـــروانيـــان 

 دةختةنيَنآ(.
ةى هـة  طـوتنى   قسـ   - خوا ليَى راةى بـآ  –هةربؤية  عومةرى كورِى خةتتاب 

بـوونى كؤمـةلَطاى مسـولَ ان    وةرطرتنى بةرثرسانى بة مايةى ضـاك  ء طويَطرتنء خةلَك
 ةوة.ـة ثيَضةوانةكةيشى بة ثيَضةوانداناوة
عِْنـدَ   عَـْدلٍ أَْفضَـُل اْلجِهَـا ِ كَلِمَـُة    }: كة فةرموويةتى ارة ثيَغةمبةرى خوا  ـدي

بـويَريى  ء ئؤممةتى هانبدات بـؤ هةقبيَـذيى  ويستوويةتى مسولَ انانى  (1){ُسْلطَاٍن جَائٍِر
حوك رِانانى ستةمكارو ء داة بطرة بةرثرسيـايـا بةرثرسانى ئاسـةر نةك تةنيـبةرانب لة

ريَطريـى لـة   ء فـةرمان بـة ضـاكة كـردن    ء ذيىـئاشكراشة كة هةقبيـَ  ةداـبةةةبرو ة ريش
ةو ثاداشـتى  كاربةدةستاندا هـةر خيَـرو ضـاكةي   ء خراثة كردنة لةطةأل هةموو حوك رِان

كاربةدةسـتانى سـتةمكارو   ء بويَريى لة بةرانبةر بةرثرسء بةئم بؤية هةقبيَذيى ةهةية
ريهاد دانراوةة ضونكة مةترسيى طةورةى هةية ء  ردا بة طةورةترين رؤرى تيَكؤشان

ــزو ء بةثيَضــةوانةى بةرثرســانى ديكــةوةة كــة بــة ســوثاس  ةبــؤ ســةر خاوةنةكــةى ريَ
خـةئتى  ء ىبـة ديـار  ء سـةرجنى خـةلَكى وةردةطـرن   ء ينىخؤشحالَييةوة رةخنةو تيَب

 دادةنيَن!

ء  ةخنمممممممةر تنةِرووىمخسمممممممء  وتءمةَ طممممممممةى هممممممممقسممممممم ة :ماَينجممممممم
 ةوة:مةرعييمى نمبةدةئ بةء  حورزةتء  زمَيرِ بة ،انمنيارةكماَيش

 وةكء ئةوة بزانن كة ئيسالم هةموو شتةكانى هةر شـتةى لـة شـويَنى خؤيـةتى    
كـة   .ريَطةيةك قسةى خؤى هةية(ء واتة: )بؤ هةر كاتيَك ة( لَقَاٌللُِ لِّ لَقَاٍمدةلَيَن: )

                                                 

 و وقال األلبـان : َحيح.ْدرِي ـ يد اُةـعن أب  س (4011: )هـجوابن لا (4344: )رواه أبو او ( 1
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 ة بطـريآة مانـاى وا  ـةخنـ رء ة  بطـوترآ ـدةلَيَني: دةبآ لة ى بـةرثرس قسـةى هـ   
 ةـيـ ني يَزى ليَبطرينة مانـاى وا ر لَيَني: دةبآشكة دة بآ حورمةت بنيةء رِيَزـبيَ ةيـني
 .نيـة  نةلَيَـه

مالَى خؤ بةخشـني  ء سةر ة:وات ةيهاد حالَى بووينواتاى رء ئيَ ة وةها لة ضةمك
ء رـةن  لـة بةرانبـةر بـآ برِوايـان     ء داة وة لـة شـةرِ  خواى بةرة و مـةةن  اوى ـلةثيَن

طـةورةترين رـؤرى ريهـاد ئةوةيـة كـة       :دةفـةرموآ  كافرانداة بةئم ثيَغةمبةر 
لـة ى دةسـةئتداريَكى    ةقسةيةكى حة  بكةىة حةقيَك كـة ثيَويسـت بـآ بطـوترآ    

ــ ةر ـةمبـــةدا ثيَغـلــة فةرموودةيــةكى ديكــ وةك .تةمكارســ ارةيةوة ـهــةر لةوب
 ٍرائِجـَ  اٍمـإِلـَ  ىـلـ إِ امَـقـَ  ٌلـجُـ رَوَ ولِـبِ اْلُمط  عَْبـدِ  بـن  حَْمزَُة الشُّهَدَاءِ سَيُِّد)دةفةرموآ: 

ــ نَوَ ُهرَلَأَفَـــ ــ فَ اُههَـ حـــةمزةي كـــورِى   )طـــةورةى شـــةهيدان   }واتـــة:   (1)(ُهلَتَـقَـ
ةة وة ثياويَكة هةلَدةستآ لة ى ثيَشةوايةكى ستةمكار فـةرمانى  (ةلليب وتـعةبدول

مانـاى   ة{ة ئـةويش دةيكـوذآ  -لة خراثة– دةكاتيَطريى ليَ ر وبة ضاكة  دةكاتثيَ
رـا طـوتنى    ةلة طوتنى حةقيَشـدا سـةرى خـؤى لةسـةر دابنـآ      مر ظواية دةطوجنآ 

ةركت نةكةويَتةسـةرة  حة  لةو ريَيةدا طةورةترين ريهادةة ئةطـةرنا مـادام هـي  ئـ    
 .ةينيهي  ئاةايةتى 

ــة ى حــوك رِان  ــةركيَكى  ء قســةى هــة  طــوتن ل كاربةدةســتانى مســولَ انانة ئ
كاربةدةســتانة ء تةنانــةت ئةطـةر ئــةو حـوك رِان   ةطـةورةى سةرشــانى مسـولَ انانة  

ى قسةى هة  طـوتن لـة ى حـوك رِان   بؤية دةفةرموآ: خويَنرِيَذيش بن! ء ستةمكار
رين ريهادةة ضونكة  مةترسـيى تيَدايـةة ئـةدى ئةطـةر سـتةمكار      ستةمكار طةورةت

ــةقى ثيَنــ   ــآ ه ــةبووة دةب ــ ـن ــةردةبآ بيلَيَ ــةئم ةلَيَى؟ ه ــة ى  ىة ب ــةر ل ــارة ئةط دي

.(1) اإلسنا َحيح :وقال احلاكم رواه 1
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ضـاكةكار  ىة ئةوة لة ى دةسةئتداريَكى يَثيَويست بوو هة  بلَ ى ستةمكارحوك رِان
وةك  ثيَويسـتة! ء فـةرِة  و ضاكانيية  ى تيَدايئاةايةت  هي نييةةكة ضاوى لة ستةم 

ةية كـة  كةسـ  )خؤشةويستاين كةس لة م ئةوعومةرى كورِى خةتتاب دةي ةرموو: 
 .(شاندةداتيةكانى خؤمم ثيَكةموكوورِي

طوتى:  ةدا يوتارء يةكةم ر ذ كة هةلَبذيَردرا - خوا ليَى راةى بيَت -ئةبو بةكر 
ــْأُت فَقَ ) ــأَعِيُنونِ و وَإِْن أَسَ ــْنُت فَ ــإِْن أَْحمَ ــونِ فَ واتــة: )ئةطــةر ضــاكةم كــرد   ة(1)(وُِّل

ــاري ــةنة ئةطــ هاوك ــرد ـم بك ــة منــ ء  ةر خراثةشــم ك ــةكتان ل ـــ ريي ى راســتم ـدا بين
 بكةنةوة(.

لةكاتيَكـدا كــة    - خـوا ليَـى راةى بيَـت    -ر ذيَكيـان عومـةرى كـورِى خـةتتاب      
اويَك ـيـ ةأل ثـلةطـ ذةى بوو ـولَ اناندا دةكردة ئةم وتوويَـةى لةطةأل مسـتى قسـبةطش
 ولَ اناندا:ـلة مس

يَا ـا هَ ـَ ـَر اْلُمْمـلِمنِيَ! َلـاذَا تَُقوُلـوَن َلـْو ِلْلـُت ِبرَْأِسـ  إَِلـى الدُّْنيـِ        ـ َا لَْ شـَ  -}
 ؟!(ُهــوَأَلَالَ رَْأسَ)

 ارَ إِلَى القَْطعِ(وـيَا )وَأَشَـن ا نَُقوُل بِالم ْيفِ كَـفَقَالَ: ُك (2)امَ رَُجٌلـفَقَ -
 نِ ؟!ـايَ تَْ ـر: إِ  ـمَفَقَالَ ُع -
   بِقَْولِ .ـاكَ أَْعنِـالَ: نَ َْم إِ  ـقَ -
ا تَ َو ْجـُت  ـلَ فِـ  رَعِي تِـ  لَـْن إِذ   كَ اُ و اْلحَْمـُد لِِلـهِ اِلـيِي جَ ـَ    ـفَقَالَ ُعمَر: رَحِمـَ  -

 . (3){ ـِقَو لَن

                                                 
 (.393(و ص: )4(و و)الميـرة النبو ـة البن هشـام( ج: )69)تار خ اةلفـاء للميوط  ص (1
ة يةكيَك بووة لة هاوةلَة ئاةاء ة ك-خوا ليَى راةى بيَت  –( ئةو ثياوة بةرِيَزة موحةممةدى كورِى مةسلةمة بوو 2

 .خوا  ضاونةترسةكانى ثيَغةمبةرى
 ( الر اض النضرة يف لنـاقب ال شرةو تأليف: الـمحب اةطيب.3
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ــ ــا ب    ـوات ــةرةو دني ــاوا ســةر ب ــةر ئ ــةلَى مســولَ انان! ئةط ــةى كؤم ســوورِيَنم ة: ئ
 يَن؟!ـ)سةريشى خواركردةوة( ضى دةلَ

رد بـة  ـئامـاذةى كـ  رد )ـان دةكـ ـيَر ئاوامـ ـ شـ ـطوتى: ئيَ ة بة شء ثياويَك هةلَسا  -
 .برِين(

 ة؟!ـعومةر طوتى: مةبةستت من  -
 .ةـةكةم تؤيـطوتى: بةلَآ مةبةستى قس  -
ــةر طــوتى  - ــة      :عوم ــة ل ــةى ك ــةو خواي ــؤ ئ ــآ بكــاتة ســتايش ب خــوا رةمحــت ث

 .{داناوةة كة ئةطةر  ر  راستم دةكاتةوة يةمدا كةسى واـكؤمةلَطاك
خةلي ةيـةكى  ء ضـةند حـوك رِان   - اةى بآر خوا ليَى -بكةن عومةر  تةماشا ةئةها

ــرى  ء دووربــني ــرى بكــات رىبــويَبةســةليتة بــووة!! ويســتوويةتى ميللــةت فيَ ة فيَ
ةخنـة بطـرآة   رء   بلَـآ ة ضونكة ميللةت كة نةيتوانى هةبكات هةقبيَذييانء ئاةادى

 ثيَغةمبـةريش   .ى هـي  نايـآ  كـةلَك بة ء اوةـى تيَدا نةميدوويةتـة ةينـناى وايام
 (1){لِـْنُهمْ  ُتـُو ِّعَ  قَْدـفَ ظَالٌِم  َا الِمِـلظ لِ تَُقوُل فَال اُبـتَهَ  ـُأل تِ رَأَْ تَ اإِذ}:فةرموويةتى

 و وقالاهـخيرج مـل و سنا اإل َحيح حد ث هيا (7036) :ممتدركـقال احلاكم يف ال
ت بينـى كـة دةترسـا    ـى منـ ةتـئؤممـ )ئةطـةر   :واتـة  ،َـحيح : التلخـيص  يف  ـاليهب

ء كـراوة  ـآةوة خواحافيزييـان لـ  ـئـ  !ارىـتةمكـ ـتـؤ س  :آـار بلـَ ـتةمكـ ـلةوةى بة س
 .دا نةماوةـةيندوويَتييان تيَ :يانى .ى هي  نةماون(كةلَكبة

ء يــنن لــةوةدا كــة خــةلَك فيَــرى ئاةايــةتىهةلَبةتــة حوك رِانــانيش ة ر دةور دةب
واى ليَبكةن كـة مةطـةر لـة دلَـى     ء ى بكةنة ياخود سةرى بكوتنةوةهةقبيَذء ىبويَر

                                                 
 و هـلنـ  أشد هو مما كانوا وركوهـفت القول هيا لن أنفمهم على خافوا إذا أنهم: هيا يف م نىـال)و: البيهق  وقال( 1

 إذا و أقـرب  ألـوا م  و أنفمـهم  على اخوًف مشركنيـال جها  عوادَ َ أن ىـإل انواك و أخوف وال مل القول لن أعظم
 (.81ص: ) (و6ج: ) اإل ـمانو ش ب(و عدلهم و وجو هم استوى و لنهم عَ ُِّوُت فقد كيلك َاروا
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بـةئم ئةوانـةى هةميشـة     .خؤيدا لةعنةتيان ليَبكاة ئةطةرنا نـةويَرآ دوو وشـة بلَـآ   
ة ئـاةاديى بـريورِاة ئةوانـ    و ىلةسـةر هةقبيَـذ  كؤمةلَطاى خؤيان هاندةدةن ء ميللةت

ـــآر خــةلَك هــةمووى دةكــاتكــة وا ئــةوى ديكــةهةميشــة قــاةانج دةكــةنة    قــى ل
 ذبـةرِ ذ تةمـةنى   ردةريـربِآة ئـةوة   ويَرآ لة دلَدا بيبوغزيَنـآة بـةئم نـة   ء هةلَبستآ
دا لة ئاست هةموو كةس دةكاتوا  ةخؤشى دةخاتة عةةابةوةء ةوةدةكاتخؤى كورت
 رسآ.ـلة خؤى بت
ةكةشى بةرِاسـتى ة ر  يتينيةطرنطةة بةئم ضؤطرن  ئةوةية كة هة  طوتن  ئينجا
ــة ــةوة: ئةطــةر ئينســان بيــةوآ شــانة        .طرنط ة ررــار ئــةو اوونةيــةم هيَناوةت

ئةسـ  بـؤ ميـوانيَكى دابنـآة ئـةوة لـة كـوآ كـة لةسـةرء رـوان  هةنطوينيَكى ة ر
بـة رـوانى بيهيَنـآة وة    ء بـدات  ثةشتةمالَيَكى بةسـةردا ء كى خاويَن دايبنآنييةسي

وآ كة لة قاثيَكى ذةنطاويى باوآ و ثةرِ يةكى ضلَكنى بةسةردا بـدا؟ بـة   ك ئةوة لة
خـواى دادطـةر    .تةبيعـةتى نايبـا   ميوانةكـةى  ةتةئكيد هةرضةند هةنطوينى با  بآ

 ان ـقورئانـ واتـة: )وة   (1)[...ٱ ٻ ٻ ٻٻ] :فةرموويةتى )رال راللة(
 .(...خـوارآ  رراوةتـة  يَهةقيشـى تيَـدا ن   ء تـة خـوارآ  ووةشيَوةيةكى هـة  نارد  بة

 ةين. ـبة شيَوةيةكى هةقيش بيك ءئيَ ة  دةبآ قسةى هة  بكةين
ــرِين ة ر دةور دةبينــآة بؤيــة  ء بــةلَآ تــةعبري   ةانايــانى ئيســالمشــيَواةى دةرب
 واتـة: )بـة   ة(ْر بِـاْلمَْ ُروفِ بِـاْلمَْ ُروفِو وَْاْنـهَ عَـنِ اْلُمْن َـرِ ال بِـاْلُمْن َرِ      لُـ ُأْءوتوويانة: )ط

 شـيَوةيةكى ة قةدةغةى خراثـة بكـة بـةئم بة   ضاكة بكة ضاك فةرمان بةشيَوةيةكى 
خراث نا(!

105: اإلسراء 1
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ثةسـندى شـةرعييةوة مامةلَـةكردن لةطـةأل     ء ةوشـتى بـةرة  رء بةدةديارة بة ئـ 
 بةرثرسانىء طرنطةة بةئم بة تةئكيد لةطةأل حوك رِانء هةموو كةسدا هةر ثيَويست

ئــةركيان ء ةقيان ةيــاترةئــةوان هــضــونكة هــةم  ةثيَويســتاةء طــرنطا ةشــةرعيدا
ة لـةوةى  رياي ةقورساةة كةسيَك كة بؤ خؤى تةنيا لة بةرانبةر خؤيدا بةرثرسيارة

ارة ـبارى قورسـاةة ديـ  ء دا بةرثرسيارةة كةسيَك كة ئةركـةر خةلَكيَكـكة لة بةرانب
ء طـوتن بـة بـةرثرس    هـة   مـادام  .ى طـةورةترة لةسـةر مسـولَ انان   يشـ مافء ة ـه

يَوةيةكى رـوان بـآة   ـبة شـ ء يَزةوة بآرء حورمةتء ة ئةدةبئةطةر ب ةمشوورخؤر
 كةواتـة ضاكا نيشانة دةثيَكـآة  ء ةياترى دةبآى يكاريطةرء ى دةبآبةرهةمضاكا 

 درآ.ـئةجنامبئةم كارة وة وردبوونةـيَلء ةت ثيَدانـثيَويستة بةوثةرِى ئةمي
 يـةكيَك لـة   يَن: راريَـك ـدةلـَ  ةنيـة ديَنـ بةسـةرهات كؤتايى ئـةم باسـة بـةم     ئينجا

ــ ــد ان ةاناي ــة شــيَواةيَكى تون ــار كــاألء  كــرضء ب ــة خةلييئامؤذط ــةكيَك ل ــةكانى ى ي  
ضـــونكة ة ربـــةى  – رِانةكـــة  شـــارةةا بـــووة كوديـــارة ح ةدةكـــاتى عةبباســـ

ة دواى ئةوةى ةانايةكة - شارةةا بوونء دةسةئتدارانى ئةو كاتة ئةهلى عيلم بوون
ثيَـى  ء اداـئةويش هـي  خـؤى تيَكنـ    تةواودةبآةء دةكاتبة توندى قسةكانى خؤى 

تـؤ باشـاى نـاردة  ى     لة ة ر يةكيَكى )رال راللة(وا خنة كةس! آلفبةرِيَز : دةلَآ
كـة   ة(ونةعـ ريف) ى بـؤ   نى نـارد (ونوهـارِ ء اسـ ومو) ةمـن خـراثا   لة ة ر يةكيَكى

هـةر   بآ يش هةرضؤنيَك(ونةعريف)هةرضؤنيَك بن لة تؤ ضاكانة  (ونوهارِء اسومو)
ا ـعليهمـ ى بـراى  (ونوهـارِ ء اـوسوم)بة  خواى بةرة و مةةن ة كةضى خراثاة لة من

ةيةكى نةرم ـ)قسواتة:  (1)[ے   ے    ھ    ھ    ھ    ھ   ہ     ہ :]وفةرمو المالم
 يان لة خوا باسآ(! ةى لةطةأل بكةنة بةلَكو هةقى بكةويَتةوة يادو نيان

                                                 
 44: هـط  1
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 مشـةشـةاى ـبنةم

 داوان ئةندامانـنيَلة زـخؤشةويستى و ريَ
 سةركردايةتى و ئةنداماندا تى وبةطـشـ

 خؤثاراسـتـن لة هـةرضىى و بةتايـبةت
 يانةثيَضـةوانة
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 ةمـبنةماى شةش
 سةركردايةتى و ئةندامانداتى و ـدا بةطشوان ئةندامانـنيَلة يَزر تى وـخؤشةويس

 يةـةويستيـو خؤش يَزرِ ةوانةىـنت لة هةرضى ثيَضـخؤثاراس ى وةتـبةتايب
خؤنةويسمتىء رَيزو حورزةتء وةفماى دووسمةرة )الم تبمماد   لمةنَيوان     
سةرجة  ئةندازاندا بة طشمتىء قيادةء قاعيدةدا بة تايبةت، وة داخسمتنى 
دةرطاى غةيبمةتء قسممة هَينممانء بردنء تانة لمَيدانء زة  كردنء ... هتمد،  

  يةكمدى، وة  وة دَ  سا  )س(ي   بوون و دة ء دةست سةالزةت بوون لةطة
  بمؤ دةسمتةو تماق ء     َتَعحُّ  ْ خؤااراس  لمة همةر جممؤرة دةزارطيممريى يمةك )     

 ناوضمةء نمارو تيمرةء عةنميمرةتء ... هتمد، ضونكممة:

ک گ گ گ ]خــواى كاربــةرآء دادطــةر فةرموويــةتى:  -1

 ڱ ڱ   ڱ ڱ ڳ ڳ گڳ ڳ

 ہ ہ ہ ھ  ۀ ہ  ۀ  ڻ ڻڻ ڻ ں ں

ثيـاوء ئـافرةت هةنـديَكيان د سـتء      ة واتة: )برِوادارانىالتوبـة[ ھ ھ
ة فةرمان بة شـتة  -يان سةرثةرشتيارى هةنديَكـيانن –ثشـتيوانى هةنديَكـيانن 

ثةسندةكان دةكـةنء قةدةغـةى شـتة ناثةسـندةكان دةكـةنة وة نوَيـذ بـةرثا        
دةكةنء ةةكـات دةدةنة وة فةرمانبةريي خــواو ثيَغــةمبةرةكةى دةكـةنة ئـا     

 ةةيي ثيَياندادآة بة تةئكيد خوا ةالَى كـاربةريَـيـة(.ئةوانة بيَطومان خوا بة
 ةَـاْلجَن ـ  تَـْدُخُلوا  الَ دِهِـبِيَ ـ نَْفمِ وَاِليِى)فةرموويـةتى:  ثيَغـةمبةرى خـوا   -2

 ُهفَ َْلُتُمــو إِذَا أَْلـرٍ  ىـعَلـَ  ْمـأَُ لُُّ ــ أَفَـالَ  وابُّواـتَحـَ  ت ىـحَــ واـُتْؤلِنُـ  وَالَ واـُتْؤلِنُـ  حَت ـى 
(و 5193(و وأبـو  او : ) 54( رواه لمـلم: ) ْمـبَْينَ ُـ  الَمَـالم ـ  واـأَْفُش ؟ ْمـتَحَابَْبُت

و وَــححه (و عــن أبــ  هر ــرة   2688(و والرتلــيي: )68وابــن لاجــه: ) 
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خـواى  ســويَند دةخــوا بـة     ثيَغةمبــةر   األلبـان و واللف  ألَـحاب المننو
سةى طيانى منى بةدةسـتةة ناضـنة   و دةفةرموآ: )سويَند بةو كة بةرة و مةةن 

بةهةشـتآ هةتـا ئي ـانة نةهيَننة ئي انيش ناهيَنن هةتا يةكـديتان خؤشـنةوآة   
ئايا شتيَكتان ثيَبلَيَم ئةطةر بيكةن يةكديتان خؤشبوآ؟ ة ر سـة م لـة يةكـدى    

 بكةن(.

ُكوُنـوا عِبَـا َ الِلـهِ    )الَ تَبَاغَُضوا وَالَ تَحَاسَُدوا وَالَ تَدَابَُروا وَهةروةها فةرموويةتى:  -3
( 6065إِْخوَاًنا وَالَ  َحِلُّ لُِمْملٍِم أَْن  َْهُجرَ أَخَاُه فَْوقَ ثَالَثَـةِ أَ  ـاٍم( رواه البخـاري: )   

واتــة: )رقتـان لـة يةكـدى     .( عن أنس بن لالك 2559واللف  لهو ولملم: )
ة لـة يةكـدى   نةبيَتةوةوة ئيَرةيي بة يةكدى مةبةن وة ثشت لة يةكدى مةكـةن و 

دامةبِرَينة وة ئةى بةندةكانى خـوا! ثيَكـةوة بـرا بـنة وة حـةئل نيـة بـؤ هـي          
مسولَ انيَك كة لة سآ ر ذان ةياتر دةن  لة براى مسولَ انى ببــرِيَتةوةو قسـةى   

 لةطةلَدا نةكا(.

  َْنُصـرُ  ْوأَ بِي ًةـعَصـَ   َـْدُعو  ُعمِّي ـةٍ  رَا َـةٍ  تَـتَحْـ  ُقتِـلَ  لَـنْ )هةروةها فةرموويـةتى:   -4
 (و4115( واللف  لهو والنمـائ : )1850( رواه لملم: )ٌةـَجَاهِلِّي لٌَةـفَقِْت عَصَبِي ًة

واتة: )هةر كةسيَك لةذيَر ئائيةكى كويَرانةدا بكوذرآة بانطةواة بـؤ دةمـارطرييى   
ــات    ــارطرييى بك ــان ثشــتطرييى دةم ـــاتة ي ــوذرآ –بك ــان بك ــة  -ثاش ــةوة ب ة ئ

 وذراوة(.شيَوةيةكى نةفامانة ك
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 روونكــردنةوة

بــؤ شــيكردنةوةى واتــاء ضــةمكى ئــةم بنــةماى شةشــةمةة لــةم ضــوار خالَــةداة  
نيَوةرِ كةكةى دةخةينةرِووة لة خالَى يةكةميشياندا تيشكيَك دةخةينةسةر ضةمكء 

(ة كــة هــةويَنء بناغــةى ئــةم بنـــةماى     التـــوبة (ى )71واتــاى ئايــةتى ذمــارة )   
 شةشـةمةية:

  ى )التوبة :71ةزكى ئايةتى ذزارة )يةكة : نيكردنةوةى ض

ئـافرةتى بـة هـةردوو    ء  مةةن لةم ئايةتة بةثيَزةدا برِوادارانى ثيـاو ء خواى بةرة
هاوكـارى  ء سةرثةرشتيكارء مشوورخؤرء ثشتيوانء وةة بة د ستميَء رةطةةى نيَر

ان ثيَكـةوةة  ـوةردةطريآ كة ثةيوةنديى ئةهلى ئي ـئةوةى ليَةايةكدى ثيَناسة دةك
دةروونـةوة  ء ثةيوةندييةكة لة دأل ة(يةََمِيمِ ريشةيى )ء ةندييةكى د ستانةثةيو

 .هةلَدةقولَآ
ــت   ــة د س ــةنآ ك ــةوةى رايدةطةي ــتيوانء دواى ئ ــارء ثش ــوورخؤرى ى هاوك مش
 ني لة:ـكة بريت يةكدينة بة شة  وةسف ثيَناسةيان دةكات

ة: فةرمان بة شتة ثةسندةكان دةكـةن: ديـارة   ـوات[ ڳ ڳ   ]/أ
ــ  م )أل(ى لةسةرة كة لـة ةمـانى عةرةب  ء ( ئةليفم روفـلاوشةى ) دا كاتيَـك  ي

ــةليف ــاو ئ ــةت لةســةر )  ء ن ــةوة دة ل ـــإِْس م )أل(ى ضــووة ســةرآة ئ ( ْغرَاقـتِ
ــةوة دةكــات كــة )   ــةت لةســةر ئ ــْنسدةكــاتة دة ل ــةو شــتة هــةمووى  جِ (ى ئ

: ( واتـة ل ـروف )ةية. ـ( واتة هةرضـى ضاكـ  م روفـال) : انـكة طوت ةدةطريَتةوة
رـا   .ثةسندة هةمووى دةطريَتـةوة ء ( هةرضييةكى ضاكم روفـالضاكةة بةئم )

ندة ـثةسـ ء تى با ـة كة هةرضى شـانداران ئةوةيـى ئي ةكانيةكيَك لة خةسلَةت
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فيكرةوة هـةبآة  ء ى بة  يةنى عةقيدةية ض ثةيوةندـوات ةانى ثآ دةكةنـفةرم
ء ى ئـــةخال   يـــةن  ى بة يـــةنى عيبادةتـــةوة هـــةبآة ض بـــة   يض ثةيوةنـــد

ــة   ــةبآة ض ب ــوكةوتةوة ه ــوكم  هةلَس ــةنى ح ــة ء  ي ــةتةوةة ض ب ــةنى  سياس  ي
ة ئــةويش هتــد ئاشــتييةوة ...ء ةوةة ض بــة  يــةنى رــةن يــئابووريء باةرطــانى

   گ  ا دةفـةرموآ: ]... ـيانةوةة ضـونكة ثيَشـ  ـبةهؤى ثشـتى يةكـدى طرتنـ   

(. ضـونكةة  ...تيوانى هةنـديَكيانن  ـهةنديَكيان ثش ...واتة: ) (1)[گڳ   گ
ثةسـند بكـةن؟   ء ئايا ض ئي اندارانيَك دةتوانن فةرمان بة هـةموو شـتيَكى ضـاك   

تيوانى ـثشـ ء ؤأل بنة د سـت ـدوتـةوة تؤك ةو تونـبيَطومان ئي اندارانيَك كة ثيَك
ؤ دةتـوانى بـة   ـؤ داخـ ـةرنا تؤ بة تةنيا بضـيةكدى بنة هاوكارى يةكدى بنة ئةط

رِيَطة بطريَت لة طةندةلَى  ةى؟ ياخودـى داآ ر شوبا لة باةارِ دوكانى مةشرتةني
خـواى بـةرة و   وةك ء رتوو نـني ـضونكة مسـولَ انان يةكطـ   و ستةمة بيَطومان ناة

ثشتيوانى هةنديَكيان ننية بـةلَكو  ء هةنديَكيان د ستء دةفةرموآ وانني مةةن 
 ن.يان لة دينةكةيايبآ ئاطايء ىلةبةر نةةان ةهةنديَكيان دوذمنى هةنديَكيانن

واتـــة: )قةدةغـــةى شـــتة ناثةســـندةكان دةكـــةن(ة ة[ڳ ڱ ڱ]/ب
ريَـى ليَـدةطرنة ئـةميش    ء ناثةسـندة قةدةغـةى دةكـةن   ء هةرضى شتى خـراث 

ــةليف  ــان ئ ــ ء ديس ــةرةة )ال ــندة  ـ م )أل(ى لةس ــى ناثةس ــة هةرض ء  نكر( وات
ء ةوةة هـةر لـة شـريك   ـخراثةيةة را ئةويش سةررةم رؤرةكانى خراثة دةطريَت

ةة ـةوة هةيـ ـعةقيدةييـ ء ان بـة  يـةنى فيكريـى   ـكة ثةيوةندييني اقةوة ء كوفر
ــ ا تيَكـرِاى رؤرةكـانى   ـهةت ء ثـةنهان ء ةـطضكـ ء سةرثيَضـى بـة طـةورة   ء  طوناه
دوارِ ذى ئينسـان  ء هةرضى ةةرةرى هةية بؤ دنيا ةكراوةة هةرضى خراثةيةـئاش
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( ُلْن َـر لة هةموو بوارةكانى ذيانـدا بـة ناثةسـند )    ... ءخيَزانء كؤمةألء بؤ تاك
 دادةنرآ.

ديــارة نويَــذيش    :واتــة: )وة نويَــذ بةرثادةكــةن(  ة [ڱ ڱ]/ج
.ة بؤ خواى ثةروةردطارـى ئةهلى ئي انيةتـةةقاين رةمزى بةندايء طةورةترين

ــة طرنطـــــ ة [ں ں] /د ــات دةدةن(: كـــ ــة: )وة ةةكـــ ء اينـواتـــ
بةتــةن  يةكدييــةوةبوونى  ء كاريطــةرترين درواــةو نيشــانةى د ســتايةتى   

ة ةةكـاتيش هـةقى خـةلَكى    )رـال راللـة(  ةقى خوايـة  ـذ هـئةطةر نويَ .ارانةبرِواد
خوايةة ئةطةر نويَذ رةمزى رؤرى ثةيوةنديى مر ظـى مسـولَ انة لةطـةأل خـوادا     

ــة( ــز )رــال رالل ــاتيش رةم ــةوا ةةك ــديى ئينســانى  ء ة ئ هيَ ــاى رــؤرى ثةيوةن
ضـاكة  ء نكـرد هاوكـارى  ء لة بةخشـني  بريتييةمسولَ انة لةطةأل كؤمةلَطاداة كة 

لةطةلَدا كردنى.

ــ واتة [ ڻڻ        ڻ     ڻ      ] /ة و ـه ــ ةريــانبــةرمــوة ف ة: )ــ ء ي خـوا ــ
طـةليَك  ء رابـردو  سـي ةتةى  ةن(: كة بيَطومـان ئـةو ضـوارة   ـثيَغةمبةرةكةى دةك

ةوة نيَو فةرمانبـةريي كردنـى   ــهةر ديَن ةةريعةتيشـسةررةم شء شتى ديكة 
ضــونكة  ةرمانبــةريى كــردن بــؤ ثيَغةمبةرةكــةى فةء خــواى بــةرة و مــةةن 

ــؤ   ــةرة و مــةةن  فةرمانبــةريي كــردن ب ــة: ثيَغةمبةرةكــةى  ءخــواى ب ة وات
ــة   ــديى ب ــانثابةن ــوننةتةوةة ء قورئ ــانس ــوارانةى   ء قورئ ــةو ض ــوننةتيش ئ س

غـةيرى ئـةو ضـوارانة  دةطرنـة نيَـو خؤيـانة وة        ةءثيَشايش دةطرنة خؤيـان 
تةنها بة  ثيَغةمبةرةكةى  ءواى بةرة و مةةن خفةرمانبةرييكردنى تةواو بؤ 

 ءخـواى بـةرة و مـةةن    كةسانيَك دةكرآ كة موو بة موو بة تيَكرِاى ئايةتةكانى 
ثابةنــد بــنة ديــارة تــةنيا كةســانيَكى  ســوننةتةكانى ثيَغةمبــةرى خــواوة 
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ة بــةةةيي )رــال راللـة( ئـاوا  شايســتةى ئـةوةن كــة خـواى خــاوةن بـةةةيي     
 بيانبةخشآ.ء ليَيان خؤشبآ ثيَياندا بيَتةوة و

دآ(.  انداـخـوا بـةةةيي ثيَيـ    . واتة: )ئـا ئةوانـة  [ۀ ۀ ہہ ... لة: ]
بـةةةيى لةطـةأل كةسـانيَكة كـة     ء خوا بةةةيى بة ض رـؤرة مسـولَ انيَكدا دآ؟ سـؤة   

 خاوةنى ئةو سي ةتانةن.

واتة: ) بيَطومان (1) [ھ ہ ہ ھ  ...ئينجا دواى ئةوة دةفةرموآ: ]
ةالَة بؤئةوةى كة دوذمنانى مسولَ انان لة ثـةلوثؤ آـاة وة    ةة(ـةريَيخوا ةالَى كارب

اة ـولَ انان ضـؤأل بكـ  ـتا رآ بـؤ مسـ   اـــان بكـهةركاتيَك شايستةى ئةوةبوون تةختي
ــ بؤكء اـآ كةى دةيكـة دةةانـوة كاربةريَش  خـواى بـةرة و مـةةن    آ ـى دةكـاة بةلـَ  يَ

 :شاعري دةلَآ ىسبيَكة ةطؤترة ناكاء ةـئيشى بة هةوةنتء ةكاربةريَي

 اـآ ناكـارى نابةرـة خوا كـكاك
 اــاكـرى تيَنـآ بةفـو نةبينـتا كيَ

لممةنَيوان سممةرجة  ئةندازانممدا   ،َيممزى دوو سممةرة رء  تىمخؤنةويسمم ة :دوو
 ةت:ممبةتايب و سةركردايةتى و ئةندازاندا تىممبةطش

 (2)واـُتْؤلُِن حَت ى اْلجَن ةَ ُخُلواتَْد الَ دِهِـبِيَ  ـنَْفمِ ييِوَال )دةفةرموآ:  ثيَغةمبةر 
 واـأَْفشُـ  ؟ُتْمـتَحَابَبْـ  فَ َْلُتُمـوهُ  إِذَا أَْلـرٍ  عَلَـى  ُ ـمْ أَُ لٌّ الَـأَفـَ  وابُّواـتَحـَ  ىـحَت ـ  واـُتْؤلُِن وَالَ
 ذوو؟ لـة  ر ك بؤى هةية بثرسآ: ئةدى كوا نويَـذ؟ كـوا  ـليَرةدا يةكيَ (ْمـبَْينَُ  الَمَـالم 

ــةر  وةئمــدا د ــرةدا ثيَغةمب ــيَني: ليَ ــؤ ســي ةتيَكى  ر ســةرجن ان ةلَ ادةكيَشــآ ب
                                                 

 ٧١:التوبة( 1
و (و عـن أبـ  هر ــرة    2688(و والتــرليي: ) 68بـن لاجـه: )  (و وا5193(و وأبو  او : )54رواه لملم: )( 2

 ةوَححه األلبان و واللف  ألَحاب المـنن
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كة ة ررار مسولَ انان ليَى بآ ئاطا دةبنة ضونكة هةر مسولَ انيَك ليَى  ةكؤمةئيةتى
ئـةوةى بيـةوآ بـة ئي انـدار لـة قةَلـةم بـدرآة        ء بثرسى: دةةانآ كة نويَذ ثيَويستة

ــذ  ــآ نويَ ــات دةب ــرآرء بك ــدات ء  ذوو بط ــات ب ــات جحــةء ةةك ــةى  بك ــةئم ة رب ة ب
آ ئـةورار بـة ئي انـدار لةقةلَـةم     ومسولَ انان نـاةانن كـة دةبـآ يةكـدييان خؤشـبو     

ــنة رــا ثيَغةمبــةر  ابكيَشــآ بــؤ يــةكيَك لــةو  ر دةيــةوآ ســةرجنى ئيَ ــة دةدريَ
لـة يةكـدى    بريتييـة ة ئي انـدارة كـة   يَتـ دةبمةررانةى كـة خـةلَكى مسـولَ انى ثـآ     

ــ  ــ  ء خؤشويس ــت ب ــةوة ثةيوةس ــت ء وونثيَك ــةوة د س ــى  ئينجــابوونة ثيَك دواي
 ة{أَُ لٌُّ ْم َعَلـى َأْلـٍر إِذَا فََ ْلُتُمـوُه تََحـابَْبُتْم؟ َأْفُشـوا الم ـَلاَم بَْيـنَُ مْ        الأَوَ}دةفةرموآ: 

)سـالم علـيكم(ة بضـؤ     يَـى دا برِ ى بلَةـرِيَي بةنيية  سة م لة يةكدى كردن هةر ئةوة
 د.ـ... هتء آـى بـئاطات ليَء ةـلَى بثرسةو هةواـى بثرسـؤ ليَـسةردانىة بض

سـةرجنةة وةك دةبيـنني    يَـى ة ر ر بةرِاستى ئـةو فةرمايشـتةى ثيَغةمبـةر    
ء ى بةهةشـت بة كليلى كردنةوةى دةرطا كردووةوةك ئي انى  ثيَغةمبةرى خوا 

وة ناضنة بةهةشت هـةتا ئي ـان نـةهيَنن(ة    )دةفةرموآ:  ةهؤكارى ضوونة بةهةشت
ــدى خؤشويســتنى ــردووةبرِوادارانيشــى  يةك ــدابوون  ك ــةررى ثةي ــة م ــء ب ةى ـبةلَط

 ثاتى ئي ان!ـئيس
ــا ــد   ئينج ــة يةك ــة م ل ــردن يس ــني ء ك ــةواأل ثرس ــدي ء ه ــةردانكردنى يةك ء س

ــديش  ــ ةهاموشــؤكردنى يةك ــدابوونى خؤشةويســتى  دةكات ــى ثةي ــارى طرنط ء ة هؤك
بــؤ ء يَــز لــة يةكــدى دةطــرنرء بؤضــى مســولَ انان يةكــدييان خؤشــدةوآة برايــةتى

دا برايـةتى لةطـةأل يةكديـ    ءئي ـان بـة خـوا بوونيـان     لةرِاستيدايةكدى بة ثةر شن؟ 
ة هةربؤيـة  مسـولَ انان هـةتا    دةكـات  داـتانةيان تيَـدا ثةيـ  ـكردنيانة ئةو هةلَويَسـ 
ء ثاريَزكارييان ة رتر بآة برايـةتى  ءعيبادةتيان ضاكا بآ ءئي انيان دامةةراوتر بآ

لـةنيَوان دوو   !تؤ تةماشا بكة ةةوتر دةبآـثتء صةفاى نيَوانيشيان ضاكاء تةبايى
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 خوشــكيَكى مســولَ انداةء بــراى مســولَ انة يــان دوو خوشــكى مســولَ انة يــان بــرا
ئةوةيان كة ئي انى  لةرِاستيداةكةى بؤ وى؟ بةرانبةرديكة ضاكاة لة  كاميان لةوي

ارى كاتيَـك كـة ثرسـي    ةهاتووة لة فةرمايشتى ثيَغةمبةريشدا  وةكهةر .باشاة
؟ بكـات  ديكة ةنة يةكدى كاميان ثيَشآ سة م لةويـكراوة كة دوو مسولَ ان دةطيَل

 .اة(ـواتة: )ئةوةيان كة لة خوا نزيك ة(1)(ا ـِا بـمَالُهْوأَفةرمووى: )
بةرلـةوةى   ة(دااألنفالى )سوورةتلة سةرةتاى  خواى بةرة و مةةن هةر بؤية  

ثةيوةندييان ثتةو بكـةنة فـةرمانى   ء ن ضاككة نيَوانيا بكات فةرمان بة مسولَ انان

ڀ ڀ  ...دةفـةرموآ: ]  .ثاريَزكـار بـن  ء ثيَكردوون كـة تـةقوايان ةيـاد بكـةن    

ان ـى نيَوانتـ يثةيوةنـد ء ثاريَز لة خوا بكةن ...واتة: ) (2)[ڀ ڀ ٺٺ
ولَ انان دةبــآ وابــنة بــةئم ـتى مســـارة بةطشـــئــةوة ديــ ئينجــا(ة ...ضــاك بكــةن 

وةفايـةى نيَـوان   ء ئـةدةب ء برايـةتى ء تىـةويسـخؤشء يَزر ئةو دـهةلَبةتة بة تةئكي
 ةدايالمـيَى كؤمــةلَيَكى ئيســخــوارء ســةرآء دةيــقاعء مسـولَ انانة لةبــةينى قيــادة 

ء يَـز ر ضـونكة بـةبآ ئـةو    ةدةبآ ةياتر رةختى لةسةر بكـرآ ء تاةـثيَويسء طرنطا
ة كـةوة كردنـة  هاوكـارى ثيَ ء بةبآ ئةو بة تةن  يةكدييـةوة بـوون  ء تييةـخؤشةويس

ذينـى مسـولَ انان   ء خواردن لـة ديـن  مشـوور ء ى ئةجنام نـادرآ ئيسالم ىضا كء كار
ى لـةو  ؤ كؤمـةلَى ئيسـالم  ثيَشـرِةويش بـ  ء ديارة باشاين سةرمةشق ئينجامةحالَةة 
 – نيدلَسـؤةةكان ء هاوةلَـة بـةرِيَز  ء ةتة ثيَغةمبـةرى خـوا   ـة؟ هةلَبـ ـيبارةوة كيَ
ء خؤشةويسـتى ء يَـز ر كة بيَطومان هـةم  ة- بكات يانـشياةيرء اةى  بآر خوا ليَيان
هـةم هـى ئـةويش بـؤ ئـةوانة شـتيَكى       ء ى ئـةوان بـؤ ثيَغةمبـةرى خـوا     ثةر ش

                                                 
( رواه هِبِالل ـ  أَْولَاُهمَـا  :فَقَـالَ  :لَامِـبِالم ـ  دَُأـ َبْـ  أَ ُُّهمَـا  يَانِـِ َْلتَق الر ُجلَانِ وهِالل  رَُسولَ  َا لَـقِي :قَالَ الَةَـُألَ أَبِ  عَْن( )1

 .حيحـَ: ان ـأللبا قال ( وحمـنهو و2694رليي: )التـ
 ١: األنفال  2
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ة هـاتووة  دا ةمبةرـذيانى ثيَغـ ء ةتا لة سريِةيةكجار ناواةة بووةة هء  وونةيىـن
لــة مةرليســدا قســةى  دةربــارةى هاوةلَــة بــةرِيَزةكانى كــة كاتيَــك ثيَغةمبــةر 

بالَنـدةيان لةسـةر    وةكواتـة: )  ة(1){ُريْـ الط  ُمهِسـِ ُؤلـى رُ عَ مَـا ن أَكَ}رمووةة دةلَآ: فة
دا بةرانبـةر لـة   خؤيـان نةدةرووئنـد(ة ديـارة ثيَغةمبـةريش      ةةرى نيشـتبآ ـس

 ةكردووةرارى وا بووة ثيَشنويَذى  ةيةكجار ة ر بة تةن  هاوةئنى بةرِيَزيةوة بووة
تةوةة فةرموويـةتى:  بووة طرياوةة نويَذةكةى كورتكردووةى لة دةنطى مندالَيَك يَطو

 ى  دلَيشـى لـة  ء دةكـات لةبةر دايكىة ةانيويةتى كة دايكـى لةطةلَيانـدا رةماعـةت    
تـةوة بؤئـةوةى ئـةو    لـة دةنطيـةتىة نويَذةكـةى كورتكردووة    ىيَطوء مندالَةكةيةتى

 ةمبـةر  سـؤةى ثيَغ ء ئيدى ئةطـةر باسـى بـةةةيى    ة(2)دايكة ة ر نارِةحةت نةبآ
خؤشةويستيى هـاوةئني  ء حورمةتء يَزر ئةوة ويَنة ة رنة وة ئةطةر باسى ةبكةين

 .اوونة ة رن بةرِيَزيش بكةين بؤ ثيَغةمبةر 
الن ـاسِ أَحَـدًا ُ حِـبُّ أَحَـدًا كَُحـبِّ       فِـ  أَْ ـُت  لَـا رَ فيان لةوبارةوة دةلَـآ: ) وس ةبوئ

َْــحَابِ ُلحَم ــٍد ُلحَم ــداً   ــ  ة(3)(أَ ي  كةســم لــة خــةلَكى نــةديوة كةســى     واتــة: )ه
(! ى هـاوةئنى موحةممـةد بـؤ موحةممـةد    يتـةويسـ ـتبآة هيَنـدةى خؤش ـخؤشويس
 . بيَطومان

                                                 
َْحَاُبُه حَْولَـُه  ( )وروى أسالة بن شر كو قَـالَ: أَتَْيُت الن بِـ   1  بت ر ـف  فاـالشـ ( ُريْـ الط  ُمهِسـِ ُؤلـى رُ عَ مَـا ن أَكَوََأَ

 (.287)(و ص: 2و ج: )عياض الفضل أبو القاا  ال اللة: فتـألي ومصطفىـال حقوق
 ُزو جَتَأَفـَ   ِّبِالص ـ  اءَ َُب ُعمَْسأَفَ اـيهَفِ لَوِّـطَُأ ْنأَ  ُدرُِأ الةِالص   فِ وُمُقأَلَ  نِّإِ)فةرموويةتى:  ( ثيَغةمبـةرى خوا 2

 .(و عن أب  قتـا ة707رواه البخاري: )( هِلُِّأ لىعَ ق ـُشأَ ْنأَ ةَـيَاهِرَكَ  التِـََ  فِ
 (.80(و ص: )3ةو إلبن هشامو ج: )الميـرة النبو ـ( 3
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دةست اَيكةوة سةالزةت بموون،  ء  د  اَيكةوة ساف بوون و ززان ة :سَيي
 هتد: ..ء عةيب لة يةكدى دشزينةوةء  غةيبةتء  داخستنى دةرطاى زة 

ــدَابَُروا} دةفــةرموآ: ةر ـثيَغةمبــ ــُدوا وَالَ تَ ــوا  (1)الَ تَبَاغَُضــوا وَالَ تَحَاسَ وَُكوُن
ليَرةشـدا   (2)(اٍمـةِ أَ  ـ ـاُه فَـْوقَ ثَالَثـَ  ـلُّ لُِمْمـلٍِم أَْن  َْهُجـرَ أَخـَ   ـإِْخوَاًنا وَالَ  َحـِ  الل هِا َ ـعِبَ

ــ  ــة ثيَغةمب ــنني ك ــوا ـدةبي ــةو شــ  ةرى خ ــةموو ئ ــةى  ـه ــة ماي ــة دةبن تانةى ك
يزةكانيانة قةدةغةى كردوونة وة فةرمانى ر تيَكضوونىء بوونى مسولَ اناندابرِدابرِ

برايـةتى لةطـةأل يةكديـدا     ةثيَكردوون كة لةسةر بناغةى بةندايـةتييان بـؤ خـوا    
ةوة ـثيَكء ةنآـةياتر نةخاي  ذر بكةنة وة ئةطةر لة يةكديش نيطةران بوونة لة سآ

 بنةوة.ت بـئاش
 ئينجابكةى  تةواو  ذةكةر تؤ سآنيية  كة مةرج نة ذة  بؤية دانراورِ ئةو سآ

بـةس رـارى وا    ةبـةوة لةطـةلَى  ببضى ئاشت بيةوةة دواى يةك سةعات بضـؤ ئاشـت   
ة يَت ذى ثـآ بضـ  ر با سـآ  ةهةية ئينسان شتيَكى لةطةأل كةسيَك لة دلَدا ثةيدادةبآ

ء ووكةشـى ثيَكـةوة ئاشـت ببنـةوةة بـةس لـة دلَيانـدا بـوغز        ر بـة ء رووالَةت نةك بة
ــآ  ــةرةة ماب ــةو ســآ   .غ ــاوةى ئ ــة م ــان   ة ذةدار ل ــى خؤي ــا دلَ ــةرب ــدى  بةرانب يةك

سـةليم  ء ثاكبكةنةوةة بؤ ئةوةى كة دوايي دةضنةوة بؤ ى يةكدى بة دلَيَكـى سـا   
 لـة نييـة   ووكةشى بـآة ضـونكة ئـةوة هـي     رء الَةتورو بةء  ـفيَء بآة نةك بة فرت

 ذة ر بـةلَآ ئـةو سـآ    .غزيَننوببو دا يةكدى ماض بكةنة بةئم لة دلَدا يةكدىوالَةتور
 سـينةى خـؤى صـا    ء  ذةدا ئينسـان خـةريك بـآ سـةر    ر كة لةو سآ نبؤية دانراو

تـؤ بضـؤ بـؤ  ى ئـةوة بلَـآ:       ةةكةت ناحةقيشى بآةرـبةرانبئةطةر  ئينجاةوةة بكات
 .ةـة طـةردب ئـاةاد بكـ   ـئةطـةر حـةقى تؤشـ    ةة طـةردنت ئاةادبـآ  ـةر حةقى منـ ـئةط

                                                 
 (  ثةرتـةواةة مةبنة ببنـة دةسـتة دةسـتة.1
 .( عن أنس بن لالك 2559( واللف  لهو ولملم: )6065رواه البخاري: )  2
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ديـارة ئـةوة ة ر ة ريــش    .ة ر ئاسـانة  ةى خـؤى بـويَرآ  ـفسـ ئينسـان ئةطـةر بـة نة   
 ئــةو لــة تــؤ بطــةرِآة دوايــى تووشــى شــتىء ضـاكاة لــةوةى كــة تــؤ لــةو بطــةرِيَى 

يةكـدى   بـؤ  لةوانةيـة تؤمـةتيش   يةكدى دةكةن وبة خراثة باسى  ةيش دةبنحةرام
 !دابتاشن
بةرِاسـتى   ة ضـونكة ةمدووى خالَ  هةر دةضيَتةوة نيَو ةمةسيَيى خالَ ئةمئينجا 
ء يَطــا بــة خؤيــان نــادةن ةةمر ةوآوكــدييان خؤشــبتاكــةكانى كؤمــةلَيَك يةئةطــةر 

 ةن.ـبك بة ناهة  دلَى يةكدى بريندار ءغةيبةتى يةكدى بكةن
ء استةوخؤى يةكـدى خؤشويسـ   رء ئةجنامى سروشتىء ديارة ئةميش بةرهةم

يدةيةة ضونكة قاعء سةرةى نيَوان قيادة وةفاى دووء ئةدةبء يَز لة يةكدى طرتنر
هـةولَى يةكـدى     ءغةيبـةتى يةكـدى بكـةن   ء ئةوةى كة ثاأل بة خةلَكةوة دةنآ ةةم

دةروونيانــدا ء ة كــة لــة دألـكينةيــء غــةرةةء بيَطومــان ئــةو بــوغز شــكاندن بــدةنة
قـت لـة   ر كةسـيَكت خؤشويسـت مـةدحى دةكـةىة     ةبة يةكدى ريَطريبووة بةرانبةر

ةةمى بكةىة بؤيـة ئيسـالم بةرلـةوةى بـة     قةكةت ثالَت ثيَوةدةنآ ر كةسيَك هةلَسا
بةرلـةوةى   .ةوةيَتـ نةبقتان لـة يةكـدى   ر خةلَكى بلَآ: ةةمى يةكدى مةكةنة دةلَآ:

ــر بــؤ يةكــدى بكــةنةدةلَآ: يةكــديتان خؤشــبو   ــآ: دوعــاى خيَ  ـآة ئــاخر مر ظــوبلَ
ئةطــةر ليَــرةوة )واتــة:دأل( .دةروونةء دألةرةســتة بــآء دةســتء ةوةى ةمــانـبةرلــ
ى سـةرجنى  يـَ ةهةربؤيـة ر يش بـا  دةبآ رووالَـةت  تةئكيـد  بـة  ةبـوو ةكة با  وةةع

ثيَغةمبـةر   .دةروونـة ثـيَش هـةموو شـتيَك    ء دأل )رال راللة(خواى ثةروةردطاريش 
  :ُقُلـوبُِ مْ  إِلَـى   َْنُظـرُ  وَلَ ِـنْ  وَأَْلـوَالُِ مْ  َُـوَرُِكمْ  إِلَى  َْنُظُر الَ هَالل  إِن }دةفةرموآ 

ة (1)تسـامانتان نـادا  ء مـاأل ء  ةنـتة: )بيَطومـان خـوا سـةرجنى ديـ    وا (1){وَأَْعمَالُِ ْم

                                                 
 (.4143(و وابن لاجه: )2564رواه لملم: )  1
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 ى تيَدابآ ئةوةى ىلَ دةرِذآةيض. طؤةة (دةكاتكردةوةكانتان ء بةلَكو تةماشاى دأل
حورمـةت بـؤ   ء يَـز رء بة ثيَضةوانةشةوةة يةكدى خؤشويس  ئينجابة تةئكيد واية. 

بةر بة يةكدى سة مةت بآة ةمانيان بةرانء دةست دةكاتكة وايان ليَ يةكدى دانانة
سـافبوونى  ء ا ـةوة سـ ـدةروون ثيَكـ ء ةتة دألـهةلَبـ  .بةلَكو مةدحى يةكـدى بكـةن  

ء ادةـثةسندةة بـةئم هـى قيـ   ء هةموو مسولَ انانيشة ديسان هةر شتيَكى ثيَويست
كردنـى هـةموو    يغةيبـةتى يةكـد  ء ة ةةمقاعيدةى كؤمةلَيَكى ئيسالمي ثيَويسـتاة 

ء رـبـة ةةرِتـ  ء قاعيـدة خـراثا  ء خراثـةة بـةئم هـى قيـادة    ء ةحةرام مسولَ انانيش
 رة.ـناقؤئت

 -اةى بـآ ر خـوا ليَيـان  -يش  (عبدا  بن عمرو بن ال اصرا ئةو بةسةرهاتةى )
 )لمـند لة  .عيربةتيَكى طةورةى تيَداية كة من هةر بةكوردى بؤتان ديَن ةوةء ثةند

ئـةو   :ة ثوختةكةى ئةوةية كةةهاتوودا  ( بيهق(ى )المانـش ب اإل ) ءأمحد(اإللام 
دةبــآ كــة  يــةك طــويَى لــة ثيَغةمبــةرى خــوا    ذان لةســةرر ة ســآـعةبدولَآليــ

تا كابرايــةك دآة ـدةفــةرموآ: )ئيَســ ءبوون بــؤ ثياويَــك دةداتشــايةديي بةهةشــتي
ئــةو كابرايــة دآ  ة كــةديــارة رــةمعيَك دةبــن ة ذيَــك وا دةفــةرموآر .(ييةبةهةشــت

 ذى سـيَيةميش هـةر   رء  ذى دووةميش هـةر ئـةو دةبـآ   عةبدولآَل  لةوآ دةبآة ر
 -اةى بـآ ر خـوا ليَيـان  -يش (عةبدولآَلى كـورِى عـةمرى كـورِى عـاص    )ئةو دةبآة 

( بـةو كابرايـة دةلَـآ: ئةطـةر ئيجـاةةم      بـووة طةنج ء ذنى نةهيَناوة ة)ديارة ئةو كات
ــوة   ــالَى ئيَ ــة م ــةوآ ل ــدةى دةم ــة  ب ــا  ســاردييةكم هةي و شــتيَك ان   ة لةطــةأل ب

ئيدى كـابرا   - ذانة ر وة سآنيةدةمةوآ لة مالَى خؤتان مبحةويَ ةتة بةينكةوتووة

                                                                                                                   

كـآ كؤشـكء    ( كـآ قـةدء قيافـةى بـةرةترة؟ كـآ رةنـ ء رووى رـواناة؟ كـآ سـةروةتء سـامانى ةيـاترة؟           1
بائخانةى رواناة؟ ئةوة رَيـى سـةرجنى خـوا )رـال راللـة( نييـةة ئـةدى رَيـى سـةرجنى خـوا ضـيية؟ دألء            

 كردةوةية.
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وة بـووة كـة بزانـآ    بةس ئةو )عةبدولَآل( ئاماجنى ئـة  .دةلَآ باشة -ناةانآ بؤضيية
 )ئيَسـتا ثياويَـك دآة بةهةشـتيية(    :دةفةرموآ ة كة ثيَغةمبةر سالَح ئةو كابرا

 ئيسـتي ادةى لـيَ   ة تـا لَسـوكةوتى ضـؤنة  هة ةئـةخالقى  ةىتاعةت ةضيية؟ عيبادةتى
بـةئم هـي  تاعـةتيَكى     ةميوانى دةبـآ   ذان بؤ بةهرة ليَوةرطرتنىرء بكاة سآ شةو

ة ر عابـد   كـورِى عـاص   ةيادةى ثيَـوة نابينـآة ضـونكة عةبـدولآَلى كـورِى عـةمرى      
 بـووةة شـتيَكى لـة خـؤى ةيـاترى ثَيـوة نابينـآة دواى سـآ         تاعـةت ئـةهلى  ء بووة

استى بآ ر سوثاست دةكةم دةرِ مة ئةوةى :دةلَآء تى ليَوةردةطرآ ذةكان مؤلَةر
 ذان شـتيَكى  ر بـوو سـآ   طويَم لـة ثيَغةمبـةر   بةلَكو  نييةةهيضم لةطةأل با  من 

ئيسـتي ادةت ىلَ بكـةمة   ء واى فةرمووة منيش ويستم بيَم تةماشاى وةةعى تؤ بكةم
 .ينمة ئيـدى دةرِ م دةكـةم شـتيَكى لـة خـؤم ةيـادةت ثَيـوة نـاب        ئيَستا  تةماشـا 

تؤةيَـك دةرِواة دوايـي ثياوةكـة     .كابرا  دةلَآ: ئـةوةى بينيومـت هـةر ئةوةندةيـة    
هـةر ئةوةندةيـة   دةلَآ: تاعـةتى مـن    .دةلَآ: بةلَآ .دةلَآ: وةرةء ةوةدةكاتبانطى 

بة هي  مسولَ انيَك لـة   بةرانبةرحةسةدةة ء كينةء هةرضى غة  كة بينيوتةة بةئم
ةلَــآ: ئــاخر   دعةبــدولَآل .بيَطــةردةء لةطــةأل هــةموويان ســا  و دلَــمنييــة  دلَ ــدا

 ثيَ ان ناكرآ!ء بؤ ئيَ ة  ةةمحةتةء تة ئةو ثايةئةوةية كة تؤى طةياندووة

 ك بؤ دةسمتة  يةبمى )تعصرمخؤااراس  لة هةر جؤرة دةزارطي ة :وارمض
 د:م... هتء  ارممنء ناوضةء  رةتميمعةنء  رةمتيء   متاقء 

ةبريـى بنويَنـآ بـؤ شـتيَكة بـةئم بـة       ء ية كة ئينسان تونـديى ئةوة دةمارطرييي
ــةة ئةطــةرنا ئةصــلَى تونــديى ء شــيَواةيَكى نــارِةوا ةبريــى ء لةســةر بناغةيــةكى هةلَ

وون شتيَكى ثةسندةة بةئم بـؤ ئامـاجنيَكى خـراثة يـان لةسـةر      توندوتؤلَبء نواندن
 شتيَكى خراثة. ةبناغةيةكى هةلَة
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ية قاعيـدةى كؤمـةلَيَكى ئيسـالم   ء رنطـى قيـادة  طء خةسلَةتيَكي ديكةى طـةورة 
ء حورمـةت ء يَـز ر لة بة يةك ضاو تةماشـاكردنى مسـولَ انان و خسـتنةرِووى    بريتيية

تن خـؤ دوورطـر   ثاريَزكارييـان و ء خؤشةويستى بؤ هةموويان بة ئةنداةةى دينداريي
تاقمة كـة ئـةو مةلَبةنـدة دةمـارطرييى     ء بؤ دةستة لة هةموو رؤرة دةمارطريييةك.
ــة   ــديَكى ديك ــةبآ دذى مةلَبةن ــليَ انةيى واة      .ه ــيَن س ــةوليَريى بلَ ــة ه ــارة ك ــؤ ش ب

ــيَن     ــادينيى بلَ ــادينيى واة ب ــيَن ب ــان ســؤرانيى بلَ ــةوليَريى واة ي ــيَن ه ســليَ انةيى بلَ
بؤ نةتةوةة كة عةرةب خؤى ثآ لة كورد ضـاكابآة يـان كـورد خـؤى      .سؤرانيى وا

يان ثآ لة تورك ضاكابآة يان تـورك  ثآ لة عةرةب ضاكابآة يان هةردووكيان خؤ
كـة بطـوترآ: ئـةوة خؤشـناوةة      ةبؤ عةشريةت .خؤى ثآ لة هةردووكيان ضاكابآ

ةطـةةة كـة بطـوترآ:    ر بؤ .هؤةةكانى ديكة ضاكاةء يان ئةوة رافةة لة عةشريةت
دةمـارطرييى   !لـة ثيـاوان ضـاكان    انيـان ذنـ   ةلة ذنان ضـاكان  انةهايى ثياور بة

ضونكة هي  كام لةوانة ئينسان  ةةـجيَيتيَكى بيَـش ةركاميَك لةوانةلةسةر بناغةى هة
 قيافـةت ضـؤنة؟ ض قـةوميَكى؟ ض   ء ةنـ  ر ؟ىيَخـةلَكى كـو   نييةةئيختيارى تيَياندا 

ةطــةةيَكى؟ ض عةشــريةتيَكى؟ شــتيَكى بــآ مانايــة ئينســان خــؤى بــة شــتيَكةوة  ر
ةردا ـخـؤى بةسـ   تيَكـة يان بـة شـ  كردووةهةلَكيَشآ كة بة دةستى خؤى ثةيداى نة

ــة ويســتى خوايــ  نييــةةن كــة خــةتاى خــؤى  ـهةلَكيَشــ ــةلَكو هــةمووى ب  ...ة: ]ـب

خـراث لـة   ء لةبةرئـةوةى ضـاك   ةوة شتيَكى بـآ ماناشـة   (1)[چ ڇ   چ
خـةلَكى خراثيشـى ليَيـةة    ء هةموو شـويَنان هـةنة ئـةو شـارة خـةلَكى باشـى ليَيـة       

خـةلَكى  ء اشـى هةيـة  شارةكةى ديكة  بةهةمان شيَوةة ئةو عةشـريةتة خـةلَكى ب  

                                                 
 ١٣: احلجرات  1
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ى يَكيـةك  و  ذطاريَكدا عةشريةتيَك خـةلَكى باشـى ةيـاد دةبـآ    ر خراثيشى هةيةة لة
 ة هى خراثة دوايى بة ثيَضةوانةوة.ديك

 انانى لةسـةر بناغـةى ئي ـان    دةكةين خواى دادطةر  مسـولَ  ئيَ ة تةماشا ئينجا

ۈ ٴۇ ۋ ئــاوا وةصــ ى كــردوون: ]ء بــراى يةكــدىء ةتــة خوشــككردوو

ــراى    (1)[ې ې ې ۋ ۅ ۅۉ ۉ ــرِواداران ب ــان ب ــة: )بيَطوم وات
يةكدينة را ضاكة لة نيَوان دوو براكانتاندا بكةن كاتيَك ناكؤك دةبـنة وة ثـاريَز لـة    

ء (  بؤ ثيـاوان ۋديارة وشةى ) .ةوة(بيَت خوا بكةن بةلَكو خوا بةةةيى ثيَتاندا

 ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ...] ئافرةتانيش بةكاردآة

ــةى  (2)[ ــة وش ــرةداڃ   ) كةوات ــةت  ( ليَ ــةم براي ــولَ ان يه ــاوانى مس ــةم  ءى ثي ه
 ئافرةتانيش دةطريَتةوة.ء ى ثياوانيبرايةتء هةم خوشك ءى ئافرةتانيخوشكايةت
كـة لـة سـنوورى     وونبكريَتـةوة ر بيَطومان ليَرةدا ثيَويستة ئةو حةقيتةتـة  ئينجا

ء خـزم ء تخةم ليَخواردنى د سء بةتةنطةوةبوونء يَزليَطرتنرء شةرعدا خؤشويس 
 ةناوضـة ء خـةلَكى شـار  ء ميللـةت ء طةلء نةتةوةء عةشريةتء هؤةء تريةء دراوسآ

بطـرة   نييـةة نـةك خـراث    .بـة دةمـارطرييي دانـانرآ   ء يـة ين هي  ناشةرعييةكى تيَدا
ثيَويستيشـةة ئةطـةر لـة سـنوورى شـةرعدا تـؤ طرنطـى بـدةى بـة          ء شتيَكى ثةسند

تـةوةى خـؤتة ئـةوة هـي      نةء هاوةمـان ء ىهاوشـاري ء آدراوسـ ء خـزم ء عةشريةت
ئةدى ناشةرعيى لةكويَداية؟ ناشةرعيى لةوةدايـة كـة تـؤ     نييةة ناشةرعييةكى تيَدا

ء يةة عةشريةتةة تـرية يَناحة  ئةوةى كة ليَتةوة نزيكةة را خزمةة دراوس بيَنى بة

                                                 
 ١٠: احلجرات  1
 ١٧٦: النمـاء  2
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حةقى خـةلَكى ديكـةى بـؤ    ء هؤةةة نةتةوةيةة هةلَيكيَشى بةسةر خةلَكيَكى ديكةدا
ئافرةتيَـك كـة    .يةكنة هى خؤت بـة ضـاكا دابـ َ    وةكشتيَكدا كة  بيَنىة ياخود لة

سَـأَْلُت الن بِـ  و   }: ة طوتوويـةتى ووبى بيسـت دةطيَرِيَتةوة كة لـة بـا   يةة(فَمِيلَةناوى )
 لِـنَ  وَلَ ِـنْ قَـالَ: لَـاو    ؟قَْولَـهُ  الر ُجـلُ  ُ حِـب   أَْن اْل َصَـبِي ةِ  أَلِـنَ  !هِالل ـ  رَُسولَ  َا: فَُقْلُت

: مـطوتـ ء ةرم ثرسىـلة ثيَغةمب}واتة:  (1){ْلمِالظٌّ عَلَى الر ُجُل قَْولَُه ُ  ِنيَ أَْن اْل َصَبِي ةِ
 (2)ة دةمارطرييى حيساب دةكرآ ئينسان قةومى خـؤى ئايا ب ةرى خواـئةى ثيَغةمب

ئينسـان  نييـة   ة دةمـارطرييى لـ رة ـنةخيـَ  فةرمووى: (ةر ـثيَغةمب)؟ آوبوـخؤش
زبايـةتيىة يـان بـة    يئةوانـةى ليَـى نـزيكن بـة حـوك ى ح     )آ وبوخةلَكى خؤى خؤش

هاودةظــةريَتىة يــان بــة ء حــوك ى عةشــريةتايةتيىة يــان بــة حــوك ى هاوشــاريَتى
وةة بــة حــوك ى ييةهاوثيشــةء حــوك ى نةتةوايــةتيىة يــان بــة حــوك ى كةســابةت

ة بـةلَكو دةمـارطرييى ئةوةيـة كـة ثشـتطرييى      (يـة ينى يخزمايةتيىة ئةوة دةمارطري
 .{ناهةقىء ستةمء هاوكاريان بى لةسةر ةولَمء ةلَكةكةى خؤت بكةيتخ

مسولَ انانى هـةر ناوضـةيةك   ء بة طشتى بيَطومان ئؤممةتى ثيَغةمبةر  ئينجا
توندوتؤأل ء مسولَ انانى نيَو هةر كؤمةلَيَك بة تايبةتى ترة كاتيَك تؤك ةء بة تايبةت

انـةى ديكـة آةنـةوة سـةر     ثةيوةندييء دةبنة كة هـةموو ئـةو رـؤرة سـةرثيَبوون    
 ةثشـتى يةكـدى طرتنيـان    ءدي ا  لة يةكدى كردنيـان ء ىية برايةتبناغةى شةريعةت

ئـةوة  نييـة   ئـةوة كيَشـة   دواىلة بؤ سةرخستنى شةريعةت بكةن بة ئامانجة ئيدى 
ة توركــة يــان عةرةبــة ئــةوى ديكــةة يــان ســليَ انى يــان دهــؤك  ليَرةخــةلَكى هــةو

: األرنؤوط ش يب(و قال األلبـان : ا يفو وقال 5119( واللف  لهو وأبو  او : )3949رواه ابن لاجه: ) 1
 .نـحم

(  قةومى خؤى: يةعنى خةلَكى خؤىة بـؤ ويَنـة: خـةلَكى تـؤ كؤمـةلَى ئيسـالمييةة يـان عةشـريةتةكةتةة يـان2
نةتةوةكةتةة خةلَكى شارةكةتء طةرِةكةكةتةة خةلَكى خؤتة هةموويان دةطريَتةوة.
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بـةئم ئينكـاريى ئـةوة    ة (يانة ناكافِْطرِيا خوارِسك )شةريعةت ئينكاريى ئةو ئينتي 
 .ئةوانة بكريَنة بناغة بؤ دابرِ دابرِبوون دةكات

ئي ان بكةنة بناغةى كؤبوونةوةيانة كة برايةتييةك ء خوشكطومتان  وةك ئينجا
 ةى ئيشـكالة رةر ناداة ضونكة هيَنديَك كةس ليَديكة هيضى ةة ئةوةي ةئةوةيان كرد

ى ييـان مسـولَ انةت   ةى دةخةنيى ثيَش مسولَ انةتييَوة كوردايةتدةثرسن: ئ رارىَ
ى دةخــةن؟ هيَنــديَكجار تــؤ ناضــارى حةمتــةن دةبــآ يــةكيان بــة يثــيَش كوردايــةت

بةئم ثرسـيارةكة بـؤ خـؤى شـتيَكى بـآ ريَيـة!        ؟!يان بكةىئةوى ديكةقوربانى 
 ةكةم دةكـةم هيضيان بة قوربانى هيضيان ناكةمة بةلَكو بة ئيسالم خزمةتى ميللةتة

ئـةوى  بة ميللةتةكةشم خزمةتى ئيسالم دةكةمة خؤ ناضار نني يةكيان بة قوربـانى  
بـةلَآ ئةطـةر    .يانـدا بثلَيشـيَنينةوة  ئـةوى ديكة ى يـَ يان بكةينة يةكيان لـةبن ث ديكة
ى كورد بة قوربانى عةرةب دةكةينة يـان عـةرةب بـة قوربـانى كـورد دةكـةينة       يَبلَ

 .ةكان تيَكدةطرييَنرارى واية نةتةوء ئةوة راستة
(انـة لةسـةر   إرتبـاط وإنتمـاء  سةرثيَبوون )ء يبةلَآ ثيَويستة ئةو رؤرة ثةيوةند

بناغــةى ء ةوا بــنة تــةنها ضوارضــيَوة  ر بةشــيَوةيةكىء بناغــةى شــةريعةت بــن  
ى بآة كـة بيَطومـان تـةنها ئـةو     يمسولَ انةتء دوذمنايةتيش دينداريىء ىيد ستايةت
ة لةســةر بناغــةى ةوةيَتــدةبمســولَ انانى تيَــدا باةنةيــة  ريَطــاى هــةموو ء بناغــة
يةكسانيى لة نيَو مسولَ اناندا نايةتةدىة بةبآ ء ئيسالميش نةبآ دادطةريىء ئي ان

ة ئيســالميية ئؤممةتــيةكســانييشة هــةرطيزاو هــةرطيز ئــةو ء هاتنــةديى دادطــةريى
ــدوتؤألء تؤك ــة ــ ء تون ــةك دةن ــ رء ي ــة  ةســةنطةء ةن ــةرة و مــةةن  ك ء خــواى ب
ة ثةيدانابآ.كردووةبنياتنانى ء فةرمانيان بة هيَنانةديى ةرةكةى ثيَغةمب
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حـةوتةماى ـبنةم

ى ـةرةكــس ةـو ئاماجن ةماـن لة بنـدانةبةزي
 ةبوون لةـاطانـبيَئ ء انـؤرِةكـنةطو 

 ردنـةداركـم



 151روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي



 152روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي

حـةوتـةماى ـنةم

دنرـةداركـم ء بيَئـاطـانةبوون لة انـنةطؤرِةك  دانةبةزين لة بنةما

بة هميض نمَيوةيةك دانةبمةزيءء دةسمتبةردارنةبوون لمةو بنمةزاو زةبدةئمة
نةرعييانةى كة وازلَيهَينانيان، سةردةكَيشمآ بؤ هةَلوةناندنةوةى بناغةى 

اووضمة    نمةزانىء  لةسةر وةستانى كؤزمةَلى ئيسممزيىء نمةرعييةت اَيموة    
ةسممتنى  بوونى، بؤ وَينة: دشستايةتييكردنء اشمتطميمرييكردنء اشمت اآب

ئممةه(ى كمموفرو نيمممركء نيةمماَ، كممة اَييممةوانةى بنيممينةى طممةورةو طرنطممى:  
ال  موااللْ ال مع  اةالْف  يْْْْدشستايةتييكردنء دوذزنايةتييكردن لةبمةر خموا )  

ْ!يمةاهلل 
  ال  مااراْلبةم  اَيويستة زشر وريما بني ! اَيكةوة زمةداركردنء طو مان )  

  و وازهَينمممان لمممة  ال    مااه  ) لةطمممة  دةوروبمممةردا، بمممةبآ نمممةرزيى كَيشمممممان  
  و سياسةتء سمتمراتيذى خؤ، كة بَيطوزان بؤ هةر كمارو  مباةيءبنةزاكان )

مجوجؤَلمَيكممممممى سمياسممممممييانة اَيويسممممممتة، لةطمممممة  لممممممآ دابمممممةزينى بنمممممةزا 
نةرعييةكمممان، تَيكمممة  نةكمممةيء، ضمممونكة دابمممةزيء )تنممماز   و نةرزكَيشمممميى  

ةداركردنء طو ممان )زممداراة  دروسممت )زداهنممة  هةزيشمممة حممةِرازء، بممةم  زمم
)جائز ء بطرة جارى وا همةية فةِرزيممش دةبمآ، زمادا  ئازمان ء زةبةسمتَيكى      
نممةرعيى اممةكى لةسممةرى بكممةوآ، ديممارة بمموارى سياسممةتى نممةرعييش، لممة 

كممةزء، تاِراددةيممةكى زشر  سممؤنطةى ئممةوةوة كممة دةقممةكانى نممةريعةتى تَيممدا 
رنط ئةوةيمة لةطمة  دةقَيكمى روونء    دةستى زسوَل انانى تَيدا كراوةيمةو، طم  

بممآ ضةندوضمموونى قوِرئممان و سمموننةتدا تممَيكطريان نممةبآ، ئةطممةرنا سممةنطى     
 يمة، ضمونكة وةك ضمؤن    ال  محل ْ زةحةك دابينكردنى بةرذةوةندى )حتقيم   
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)األص  ْف  يْالعب اةالْالتوقي   ،ْْْْْبناغة لة خوااةرستييةكاندا وةسمتَينرانة  
األص  ْف  يْالع اةالْْْْكةوتةكاندا رَينَيدرانة )بة اَييةوانةوة: بناغة لة هةَلسو

، واتممة: دروسممت نيممة همميض خوااةرسممتييةك ئممة ا  بممدرآ، زةطممةر     1) العف  و
دةقَيكى نمةريعةتى لةسمةربآ، بمةم  بمؤ هةَلسموكةوت و عادةتمةكان همةزوو        
نتَيك رةواو رَينَيدراوة، زةطةر دةقَيكى نةيعةت قةدةغةى كردبآ. بةَلطةى 

 زانةن:ئةوة  كة طوترا، ئة

ة ر رـــــوان ئـــــةو راســـــتيية  ئـــــةم فةرموودةيـــــةى ثيَغةمبـــــةر  -1
 دةدرةوشـيَنيَتـةوةو ضاكتـرين بةلَـطـةية لةوبارةوةة كـة هةرضـةندة ثيَغةمبةر 

كابرايةكى بة خراثتـرين كةسـى تيــرةكةى ةانيـوةة كةضـى كاتَيــك كـة هاتؤتـة ى        
شَـةَ رَاِـ َ اُ  عَْنـهَا: أَن  رَُجــاًل  )عَْن عَائِريَزى طرتوةو قسـةى نةرمى لةطةأل كردوة: 

فََقـاَل: إْئـَيُنوا َلـُه َفلَِبـْئَس اْبـُن اْل َِشـريَِة َأْو ِبـْئَس رَُجـُل          اْســتَـْأذَنَ عَلَـى الـن ــبِ ِّ   
:  َا رَُسـولَ  اْل َشِريَةِو فَلَم ا  َخَلَ عَلَْيهِ أَالنَ لَُه اْلقَْولَو قَالَْت عَائِشَُة را  ا  عنها فَُقْلُت

 الِلهِو ُقْلتَ لَُه اِليِي ُقْلتَ ُثم  أَلَْنتَ لَُه اْلقَْولَ؟ قَالَ:  َا عَائِشَُة إِن  شَـر  الن ـاسِ لَْنزِلَـًة عِْنـدَ    
ــهِ( رواه البخــاري:   ــاءَ ُفْحشِ ــُه الن ــاُس اتِّقَ ــُه الن ــاُس أَْو تَرَكَ ــْن وَ َعَ ــةِ لَ ــْومَ اْلقِيَالَ الِلــهِ  َ

خوا لـيَي راةى  -واتة: )دايك ان عائيشــة  .( واللف  له2591و لملم: ) (6054)
ة دةطيَرِيَتـــةوة كـــة ثياويَـــك مؤلَـــةت وةردةطـــرآ بيَتـــة ى ثيَغةمبـــةر  -بـــآ

                                                 
كةة ةوةة ويَةاومة وةةة ة ي ةة ة، (112: ))القواعااا النوناةيااف الةقىيااف(  )مباان  يميااف( ص : برِوانةة  (1
مىمف(  )عباا الار ن بان ةلصار     ا: )نسللف لطيةف جلمعف يف أصو  الةقا  الا  ويةبرِوان ة،س ك ي ت  

)األصال يف العبالتا     ك ةبةضوة َةن وبراوَةب مةشومويي ةاومةة وي ة ،(106 -105: )السعاي( ص
احلظر، مال مال رنت عان الرالنش  رار ع . راألصال يف العالتا  ا بل اف، مال مال رنت عان الرالنش           

وات  ة)بة غ ةلة ةوواة ستةيوو ك ن اة   يغ بوونة ،ة لة ةلة ويَةكة ةشة س ة انة سةةةةةةةةةة،م (ا حرا 
  اية بآ.ةويةبة غ ةل ةع  يت ك ن اةسيواي ةي ،ة ل ةل ويَةك ةش س ة ان سة   يغ َةكر بآ(.
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دةفةرموآ: مؤلَةتى بـدةن بـا بـآة هةرضـةندة خراثتــرين       ثيَغةمبةرى خوا  
تىة رـا كاتيَـك   كورِى هؤةةكةى خؤيةتىة يـان خراثتــرين ثيـاوى هؤةةكـةى خؤيـة     

قســــةى نــةرمى لةطــةلَ دةكــاتء ريَــزى دةطــرآة وةك  ديَتــة ذوورة ثيَغةمبــةر 
دةلَـآة طومت: ئةى ثيَغةمبةرى خوا  -خوا ليَى راةى بآ -عـادةتى خؤىة عائيشــة 

ة دوايـيش قســةى   -واتة كة ئينســانيَكى خراثـة   -! ئةوةت فةرموو كة فةرمووت 
لة وةئمدا فةرمووى: ئةى عائيشـة ! شويَنء  نةرمت لةطةلَ كرد ؟! ثيَغةمبةر 

ثلــةى خراثتـــرين كــةس لــة ى خــوا لــة ر ذى دواييــداة كةســيَكة كــة خــةلَك لةبــةر 
 خراثييانى دووريى لـيَبطرنء واةى لـيَبهـيَنن(.

ــةرآ و تؤلَةســتيَن و بائدةســتيش    -2 ــة( خــواى كارب ــةوبارةوة  )رــال رالل ل

ــةتى:  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ] فةرموويـــــ

 [ىئ ىئ   ىئ  ی  ی ی  ی  جئ  حئ مئ ىئيئ
دةفـةرموآ: )ئةطـةر لةبـةر ئـةوة      بـة ثيَغةمبـةر    خواى بةرة و مـةةن  ، اإلسراء

واتة لةسةر ثابةنديى بـة شـةريعةتةوة    -نةبوواية كة تؤمان راطيـر كردو ضةسثاند 
ة بة تةئكيد نزيك بوو كة تؤةيَك بة  ياندا بضىة ئةطـةر واشـت كردبايـة بةرِاسـتى    -
ذيانى دنياداو دواي مردنيشة دوو قات سزامان دةداىة ثاشـان هـي  كةسيشــت    لة 

 ضن  نةدةكةوت كة لة بةرانبةر ئيَ ةدا ثشتت بطرآء يارمةتيت بدات(.

ــة    -3 ــآ ويَن ــةروةها خــواى ب ــة( ه ــةتى: )رــال رالل ڈ ڈ ] فةرمووي

گ ڳ  ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ

     ڻ    ڻ    ں     ں    ڱڱ ڱ    ڳ ڳ ڳ ڱ 

 [ہ  ھ  ھ ھ     ہ     ہ    ہ     ۀ     ۀ   ڻ ڻ
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دةبينى كـة د سـتايةتيى    -لة روولةكة و ديانةكان–ة واتة: )ة ريَكيان الـمائدة
ئةوانة دةكةن كة كافرنة بيَطومان خـراثاين شـت كـة ثـيَش دةسـتى خؤيـانى       
دةخةن بـؤ دواِر ذة ئةوةيـة كـة خـوا ليَيـان توورِةدةبـآ وة بـة هةميشـةيى لـة          

ننةوةة وة ئةطةر هاتبا و برِوايان بة خوا و بة ثيَغةمبةرو بةوةى كة ئاطردا دةميَ
بؤى نيَردراوةتة خوارة ببووايةة ئةوانيان بة د ست نـةدةطرتة بـةئم ة ربـةيان    

 لةرِآ دةرضوون(.

 ردنةوةـوونكر
 ئةم بنةماى حةوتةمة دوو بابةتى لة خؤ طرتووة:

طةورانةى كة كؤزمةَلى  ةرعيية من نةبوونى ئةو بنةزادةستبةردارة : ميةك
ةرعييةت مزايممةى نمم ةَيتممدةبَينانيان موازلَيهمم ،ئيسمممزييان لةسممةر بنيمماتنراوة

 :بوونىاووضةَلء  اَيوة نةزانى

 بزانني: يى طرنطىاستر ثيَويستة دوو سةبارةت بةم بابةتةة
ــة ثابةنــديي بريتكؤمــةلَى ئيســالم ىمةبةســتى كــارء ئامــانج/أ ي بــة بنــةما يــة ل

  :داـتةكردنيان لة دنياى واقيعـبةررةسةرعييةكانةوةو ـش
وة كـة بناغـةى   ووةي لـةو مةبدةئانـة خـالَى بـ    كؤمةلَيَكى ئيسـالم ء بؤية هةر كار

كؤمةلَـة لةسـةر بـوون    ء مةبةستنىة ئةوة بيَطومان ئةو كـار ء ئامانجء  نرانر لةسةر
ضـونكة بيَطومـان هـةر شـتيَك      ةتةوةو نـةمانى ضـاكاة  وووة(ةكةى قةرةدار بوجو )

فـةوتاة مانـاى وايـة     ةداكراوةـئـةو ئاماجنـةى كـة بـؤى ثةيـ       كى تيَدا نـةما و رِنيَوة
 .كةرِ ماوةتةوة ناوى بآ نيَو
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ء ئةطـــةر ة ر وريـــا ةيكؤمـــةلَى ئيســـالمء خؤرانى كـــارمشـــوورء بـــةرثرس/ب
ء تةقةلالء دوذمنانيان لةذيَر طوشارى هةوألء دامةةراو نةبنة ئةوة ناحةةء تؤألتوندو

دةسـتيان ثـآ لـة    ء لـة بنـةما شـةرعييةكان يـان  يانـدةدةن      ةثيالنى رؤراورـؤردا 
ــة(ةاأل ء وةك خــواى بائدةســت :ةيان بــةردةدةنـدينةكــ فةرموويــةتى:  )رــال رالل

      ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئىئ ىئ   وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ]

ــان   (1)[ی ی  ی  جئ  حئ مئ ىئيئ   ىئ  ی ــا مانامـ ــة ثيَشـ كـ
 كرد.

ٻ  ٱ ٻ ٻ ٻ( دةفـةرموآ: ] األحـزاب ى )سـوورةت يان كة لة سةرةتاى 

وة ةى ثيَغةمبــةر! ثاريَــز لـة خـوا بكـة     واتة: )ئ ة[ٺ ...پ پ پپ 
خـواى  د ـبـة تةئكيـ   ة(...بة قسةيان مةكة ء مونافيتةكان مةكةء فةرمانبةريى كافر

ثـاريَزراوةة لـةوةى بةقسـةى كـافران      دةةانآ ثيَغةمبةرى خـؤى   بةرة و مةةن 
خـوا  بـداة بـةئم     وا بـآة لـةوةى كـة لـة راسـتة شـةقامى      ـبكاة لةوةى كة بـآ تةقـ  

  ةتةكةيةتى.ـى ئؤميَمةبةست ث

ء  مواالل ال   ى كمممردن )يردنى دشسمممتايةتكمممةَلك: وريمممابوون لمممة تيَ دووة 
 ندا ، كممة يةكممةزيان لةطممة  غممةيرى زسمموَل انا ماارال ال  اَيكممةوة زممةداركردن )

و دووةزيشيان لةطة  هةزوو كةسدا نمةك همةر دروسمت )جمائز ة،      قةدةغةية
 :ةممبطرة فةِرزيش

 (:واالل  م ال) ءمرتمط تايةتىمدشس  أ

                                                 
 ٧٤/٧٥: اإلسراء  1
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  ـم ا اة فـمواالة والـالاوى خوادا )ـايةتى كردن لةثيَنـدوذمنء نـتايةتى طرتـد س
دا ثانتاييـةكى  قورئانـ لـة   يةكيَكة لـةو مةسـة نةى كـة خـواى ثـةروةردطار       ا (

ة بـة  ووة كـة دوايـي ئامـاذ   رِ نيةلة ضةندان ئايةتدا خستوو ءباشى بؤ تةرخانكردوون
 هةنديَكيان دةكةين.

ء كـورتى  دوذمنايةتى كردن لةبةر خـوا(  بـة  ء واتاى )د ستايةتى طرتنء ضةمك
ــب   ــيَكى خؤشـ ــولَ ان هةركةسـ ــانى مسـ ــة كـــة: دةبـــآ ئينسـ ء وآوثـــوختى ئةوةيـ

هةركةسيَكيشـى كـردة ديسـان    دذايـةتيى   ةة تةنها لةبةر خـوا بـآ  بكات ىيد ستايةت
 هةر لةبةر خوا بآ.

بـة د سـت طرتنَيـك لـةثيَناوى خـوادا بـآة لةسـةر        ء  ئاشكراشة كـة خؤشويسـ  
ــد ســتانى خــوا ) ــةرة  اء ا ـأولي ــرِواداراننة خــواى ب ــدآ كــة ب مــةةن ء ( كــورت هةلَ

ء سـت د  خواى بـةرة و مـةةن   واتة: ) (1)[...  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ]دةفةرموآ: 
 ثشتيوانى برِوادارانة ...(.

ان بـة  ـيا ئـةهلى ئي ـ  هةروةها بةلَطة لةسـةر ئـةوةى كـة مسـولَ انان دةبـآ تـةن      

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ]دةفةرموآ:  خواى بةرة و مةةن د ست بطرنة ئةوةية كة 

 (2)[پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
نة ثةذارة دايانـدةطرآة  ء دةفةرموآ: )ئاطادار بن د ستانى خوا نة ترسيان لةسةرة

ــةى برِوايــان هيَنــاوة   ــان ء ئةوان ــردووةثاريَزي ــة؟     ة(ك ــتى خواي ــآ د س ــة ك كةوات
 .نى ثاريَزكارئي اندارا

                                                 
 ٢٥٧: البقرة  1
 ٦٢/٦٣:  ونس   2
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دا بــآة دةبــآ خـواى بــةرة و مـةةن   هـةروةها بــة دوذمـن طــرتنيَكيش لــةثيَناوى   
ــرِ)رــال راللــة( ناحــةةانى خــواى دادطــةرةوةء تايبــةت بكــرآ بــة دوذمــن ء ة كــة ثيَ

وغزيَنـآ كـة   وموشـريكةكاننة ئي انـدار دةبـآ ئةوانـة بب    ء مونافيقء رتاق ةكانى كاف
ثـيَش   ة لـة )رال راللة( دوذمنى خوانء احةةنء غزيَنآودةيانبو خواى بةرة و مةةن 

ِرقـة لـة كـردةوة و بـريى خراثيـان نـةك لـة         .ئةم بوغزاندنةهةمووشيانةوة شةيتان
 وةك:لةو بارةشةوة ئايةت ة رنة  خودى خؤيان وةك مر ظة

ڃ  ڄڄڄ  ڄڦ ڦ ڦ ]مــةةن دةفــةرموآ: ء خــواى بــةرة  -1

وة : )بيَطومان شةيتان بؤ ئيـَ واتة ةرـفاط [چڃ ڃ ڃ چ چ چ 
  ـرنة ئةو كؤمـةلَى خـؤى بانـ   ـى بطـبة دوذمنء نـى بزانـةة ئيَوة  بة دوذمنـدوذمن
 ةى د ةة (.ـثـاتة خاوةنى كلَـو بيانكـتاوةك دةكات

ں ں ڻ ڻ ڻ ]دةفــــةرموآ:  خــــواى بــــةرة و مــــةةن وة  -2

  ے     ھ    ھ      ھ  ھ         ہ ہ  ہ    ڻ ۀ ۀ ہ

رياتى ئي انداران مةطرن كافران لة !هيَناوة )ئةى ئةوانةى برِواتان :. واتة(1)[ے
ان تؤمـار  ـة لةسةر خؤتخوا وبة د ستة ئايا دةتانةوآ بةلَطةيةكى ئاشكرا لة يةن 

خـواى بـةرة و   وة ـةرتان بآ كة ئيَـبةلَطةى لةس خواى بةرة و مةةن واتة:  ةبكةن؟(
 ؟ةـينيانتان ـئي ء نني خواى بةرة و مةةن تى ـد سء تان خؤ  ناويَتمةةن 

ة يـان هـةر   دةكـات  ةر ـوانـدن لـة ثيَغةمبـ   ووى در خواى بةرة و مـةةن   -3
دا دةرِواتة يَـــى ثيَغةمبـــةر ر يـــاخود بـــة ةدةخويَنيَـــت قورئـــانكةســـيَك كـــة 

ڀ        ڀ      پ         پ       پ  پ    ٻ     ٻ    ٻ      ٻ ٱ  ]دةفةرموآ: 

                                                 
 ١٤٤النماء:   1
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ــة: وا (1)[ٿ     ٿ   ٿ  ٿ  ٺ     ٺ     ٺ ڀ  ڀ  ٺ   تــ
ء  ذى دوايى هـةبآة خؤشةويسـتى  ر بةء )كةسانيَكت دةست ناكةون برِوايان بة خوا

ئـةو  ثيَغةمبةرةكةى دةكةنة با ء د ستايةتييان هةبآ بؤ كةسانيَك كة دذايةتى خوا
(ة ...هؤةيـان بـن   ء يان بنة يـان برايـان بـنة يـان تـرية     كةسانة بابيان بنة يان كورِ

كـة   دةكـات ئايةتةدا مةدحى ئةو رؤرة كةسانة هةر لةو  خواى بةرة و مةةن دوايى 
ثيَغةمبـةرى خـوا   ء خـواى بـةرة و مـةةن    ى دوذمنـانى  يبة هي  شيَوةيةك د ستايةت

 ٹ  ...]دةفـــةرموآ: ء دةكـــاتخؤشـــيان نـــاويَنة مـــةدحيان ء ناكـــةن

ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڦڦٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

      ڎ     ڌ ڌ    ڍ  ڍ    ڇ    ڇڇ چڇڃ چ چ چ  ڃڃڄ ڃ 

 –ئا ئةوانة خـوا ئي ـانى لـة دلَـدا نووسـيون       ...واتة: ) ةجا لةمـال (2)[ڎ ڈ
ة وة (4)يَك لة يةن خؤيةوة ثشـتطرييى كـردوون  ر ح وة بة (3)ة-ةوواتة: ضةسثاندو

بــؤ هةميشــة تيَيانــدا ء  نذيَردا دةرِووباريــان بــةر دةياخناتــة ضــةند باخيَكــةوة كــة
ة ئـا ئةوانـة كؤمـةلَى خـوانة     اةينير ئةوانيش لة خواء اةييةر دةميَننةوةة خوا لةوان

 بيَطومان كؤمةلَى خوا سةرفراةن(.

ــةرة و مــةةن  هــةروةها  -4 ې ې ې ى ى ]دةفــةرموآ:  خــواى ب

ېئ   ېئ     ۈئ ۈئ     ۆئۇئ ۆئ    ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

                                                 
 22ة: مجا لـال  1
 ٢٢: الـمائدة  2
 ( ضونكة تؤ كة شتيَك دةنووسى ضيى ليَدةكةى؟ لةسةر وةرةقة دةيضةسثيَنى.3
 ( ئةو ر حة ضيية؟ ئةو نوورء ر شنايييةى ئي انء هيدايةتةية كة لة د لَدا ريَطري دةبآ.4
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ء تـةنها خـوا   ةواتة: )بيَطومـان د سـتى ئيَـوة    (1) [یېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
ء بةرثادةكـةن  ك كـة نويَـذ  ئةوانةن كة ئي انيـان هيَنـاوةة كةسـانيَ   ء ثيَغةمبةرةكةى

ء ى خــوايكــوو  بــةرنة وة هــةر كةســيَكيش د ســتايةتر هةميشــةء دةدةن تةةكــا
ة وة -ئـةوة كؤمـةلَى خوايـة   -كـة ئي انيـان هيَنـاوة     بكات ئةوانةء ثيَغةمبةرةكةى

 بيَطومان هةر كؤمةلَى خوا  ةالَن(.
فـةرمووى:   ا(دمجا لةـالـ )ى سـوورةت ( كـيَن؟ لـة ئايةتةكـةى    الّلـهِ  حِـْزبُ كةواتة )

خـواى بـةرة و   ى يحيزبى خوا ئةوانةن كة دوذمنانى خـواة كةسـانيَك كـة ناحةةايـةت    
ــةةن  ــوا   ءمـ ــةرى خـ ــاب  ثيَغةمبـ ــةر بـ ــةنة ئةطـ ــراء دةكـ ــورِء بـ ــزمء كـ ء خـ

ــاويَن    ــيان ن ــنة خؤش ــيان ب ــاطرن  ء عةشريةتيش ــتيان ن ــة د س ــارة    ةب ــة ب ــةوآ ب ل
ــارة      ــة ب ــرة ب ــردة ليَ ــواى ك ــةلَى خ ــةى كؤم ــةلبييةكةيدا ثيَناس ــدا س  ةئيجابييةكةي

ــتايةت ــيد س ــوا ـكردنى ثيَغةمب ــتايةتء ةرى خ ــدارانيد س ــك  ةكردنى ئي ان كاتيَ
خواى بةرة ناحةةانى ء ى دوذمنيكة بةو دا بة هي  شيَوةيةك د ستايةت ةدةضةسثآ
 انداران نةكةى.ـئي ء ثيَغةمبةرى خوا ء و مةةن 

ــةم ئايةتــة بةثيَ  ــةوةى كــة ل ـــرــا ئ ــةة دةفامريَتــةوةة ة ر ـزان ــآء ىـرِوونيــ ب  ب
 ن:ـطرنطء ى طةورةياستر ةندوضوونة دووـض

ــ ـــرِاس ــان ئي ــ ةمـتيى يةك ــةبآـ: ناطوجنــآ ئينس ــء انى ه ــواى ـدوذمن انى خ
ذمنـانى خـوادا بـة    ة وة د ستايةتى طرتن لةطةأل دوبكات د ستايةتييانء وآوخؤشب

لة ديـن دةرضـوونة! وةك لـة ئايـةتى     ء نيشانةى بآ ئي انيى ةةوةهةموو رؤرةكاني
ــ)(ى 51ذمــارة ) ــة(مائدةـال ــني  ر دا ة ر ب ــة(اشــكاويى خــواى ثــةنهان ب  )رــال رالل

    ٺ ٺ   ڀڀ     ڀ ڀ   پٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ] :فةرموويــةتى

                                                 
 ٥٥/٥٦:الـمائدة  1
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واتة: )ئـةى ئةوانـةى برِواتـان     (1) [ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤٿٿ ٺ ٺ ٿ 
ــدا   ء روولةكــة !هيَنــاوة ــو خؤيان ــة نيَ نةســرِانييةكان مــةطرن بــة د ســتة ئــةوان ل

ــديَكيانن  ءدةكــةن دىى يةكــيد ســتايةت ــديَكيان د ســتى هةن  دىثشــتى يةكــء هةن
د سـتايةتييان لةطةلَـدا بطـرآة     ءدةطرنة وة هةر كةسيَك لة ئيَوة د ستى ئةوان بآ

 .تةمكار ريَن ايى ناكا(ـكةسانى سئةوة لةوانةة بيَطومان خوا 
 ةكردنى خاوةن كتيَبةكان لةطةأل كافرةكاني ديكةدايهةروةها لةبارةى د ستايةت

ــةتى: ف ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک ]ةرمووي

ڱ ڱ ں  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ گ گ گ

ۀ ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ    ڻ    ڻ    ڻ ڻ   ں 

 . مائدةـال [ھ  ھ ھ

بـؤ   خـواى بـةرة و مـةةن    لَيَم ئةوةيـة كـة   ـئةوةى ليَرةدا بة ثيَويستى دةةاب بيـ 
ــةر  ــة  ثيَغةمب ــة   ء باســى روولةك ــةرموآ: ة ر لةوان ــاة دةف نةســرِانييةكان دةك

كردنى د ســتايةتي -بـي  د ســتايةتيى كـافران دةكــةنة ئــةوة خـراثاين شــتة    دة
كة ثيَش دةسـتى خؤيـانى دةخـةن بـؤ قيامـةتة       -ئةوان بؤ كافران خراثاين شتة

و بة هةميشـةيى لـة ئـاةارو ئةشـكةجنةى     ةهؤى ئةوةوة خوا ليَيان توورِةيةضونكة ب
ــى ـد ةةخــدا دةميَننــ  ــةةن  ةوة(ة دواي ــةرة و م ــواى ب ــ خ راشــكاويى ء ة روونة ر ب

ۀ      ۀ    ڻ   ڻ    ڻ    ڻ    ں     ں    ڱ دةفـــــــــــــــةرموآ: ]

واتة: )ئةطةر ئةوانة برِوايان  (2)[ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ
                                                 

 ٥١: الـمائدة  1
 ٨١ /٨٠:الـمائدة  2
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 ةبـةوةى كـة بـؤ ثيَغةمبـةر نَيرداوةتـة خـوارآة هةبووايـة       ء بـة ثيَغةمبـةر  ء بة خـوا 
تى ئـةو  بةرِاسـ ء كافرةكانيان بة د ست نةدةطرت(ة كةواتة ئـةوة سـةنطى مةحةكـة   

 ية ة ر روانة كة دةلَآ: يشيعرة عةرةب

 هِــْل عَْن قَرِ نِـمَْرءِ وَسَـنِ الـْل عَـال تَمَ
 دِيــــــتَــارِنِ  َْقـقَـاْلُمـٍن بِـلُّ قَرِ ـفَُ 

ء مةكــةة بــةلَكو ثرســيار دةربــارةى بــرادةر  ـواتــة: )ثرســيار دةربــارةى مر ظــ  
 ى هاوةلَةكةى هةلَدةطرآ(. يَث هاودةمى بكةة ضونكة هةموو هاوةلَيَك شويَن

ئةطةر ويستت كةسيَك بناسىة بزانـة لةطـةَل كـآ تيَكةَلـةة ئةطـةرنا ئةطـةر هـةر        
و  ة بـآ دةسـةئتة   ـئيدديعاى مسولَ انةتى بآة ئةوة هـةموو كـةس دةتوانـآة قسـ    

بةلَآ بةرِاستى ئةم ئايةتـة تةراةوويـةكى بـا  دةخاتـة      .هةموو كةس ثيَى دةويَرآ
ء كردنيئـةو مةسـةلةى د سـتايةت    .خـةلَك ناسـني  ء بـؤ خؤناسـني   بةردةسـتى ئيَ ـة  

ــى خةلَكــ  ــى كــة تيَكــةلَي   ة ر ةتيَكــةلَى كردن ــآ بزان ــة مــةعناى طرنطــةة دةب كردن ب
وا شـتيَكى سـادة    بوونيانة بةرِاسـتى هـةر  لةطةلَـدا ء طرتنيانـثشتـ ء خؤشويستنيان

يَك بـة ريَطـادا   مر ظ ثيَيوابآ كة مادام نويَذى كـردة ئـةورار لةطـةلَ هـةر كةسـ      نييةة
بـةلَكو   نييـةة  برِواة لة هةر ريَيةكدا سةرى بة فةتارةت بضآة قةيدآ ناكاة نـةخيَر وا 

ء ايـــةة دةبـــآ هةلَســـوكةوتى بـــاةارِخووةك ضـــؤن ضـــوونة مزطةوتةكـــةت لةبـــةر 
بــةثيَى شــةرعى خــوا بــآة  هةلَويَســتى سياسييشــت لةبــةر خــوا بـآ و ء تكؤمـةئتي 

نةطَيِريَتـةوة كـة لـة خزمـةتى كـوفردا بـية هـي          نا نويَذيَكى بآ ر   تؤ لـةوة ئةطةر
لةسةر تؤة بةلَكو نويَـذيَكى   كردووةةرِة نةـذةى فـئةو نويَ خواى بةرة و مةةن  .نيية

كـة لـة هةرضـى خراثةيـة بتطَيِريَتـةوةة ئـةدى ئةطـةر لـة          كـردووة لةسةر تـؤ فـةرة   
لةطةلَ ئةهلى  ءطةورةترين خراثة نةتطيَرِيََتةوة كة ئةوةية ثشتى ئةهلى كوفر بطري
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ۉ   ...] دةفـةرموآ:  خـواى بـةرة و مـةةن     ؟!ئةوانت خؤ  بويَتء كوفر دابي

ــة:  (1)[ ې  ې  ې  ې     ىى  ــ   ...}وات ــذ مر ظ ــان نويَ  ـبيَطوم
لة هـةموو ئـةو    بريتيية(: اءـفحش. ){...( لن رلة )ء (اءـفحشة دةكات لة )ـقةدةغ

لة هةموو ئـةو   بريتييةنكر(يش: )م بة ةمان دةطوتريَن.ء خراثنء شتانةى كة ناقؤئ
تى ة ر خـراثيش ئةوةيـة   ـديـارة شـ   .ان دةكريَنـكردةوة خراثانةى كة بة ئةندامةك

ةوةة تـكة ئينسان دوذمنانى خوا بة د ست بطرآة ئةطةر نويَذةكةت لةوةى نةطيَرِايـ 
 ةوة.ترِايـضونكة ئةطةر نويَذ بوواية دةيطيَ نييةةة نويَذ ـماناى واي

تيان ـولَ انان بـة د سـ  ـانيَك كـة دروسـت بـآ مسـ    ـا كةسـتةنه :تيى دووةمـاسر
ئـةوة   ةبيَطومان ئي انداراننة تيان ثآ ببةس ـثش خواى بةرة و مةةن ثا   ءبطرن
 ردن:ـةلةى مةداركـنة سةر مةسـر بيَياـئةور .نـى طرتيتايةتـد س بةتـنسبة 

  :اارال   م الردن )ممةداركمز - 

 وةك –لَ انان تايبةتـة بـة ئـةهلى ئي انـةوة     ى طرتنى مسـو يئةطةر د ستايةت
ــانكرد  ــا بااـ ــةداركردن - ثيَشـ ــةوة مـ ــةلَك ر دلَء ة ئـ ــى خـ ــةأل ء اطرتنـ لةطـ

 .كـافران دةطريَتـةوة  ء تييةو مسـولَ انان ـطوجنـان لةطـةلَيانة طشـ   ء ساضاندنيان
ــة ــودارا       :وات ــآ م ــةئم دةب ــةىة ب ــولَ انان بك ــتايةتيى مس ــةنيا د س ــآ ت ء دةب

يَيثيَـداوةة  ر شةريعةت نةك هةر .طةأل هةموو كةس هةبآساضاندن لةء طوجناندن
بةتايبـةت لـة    –كـة مسـولَ انان    كردووةثيَويستيشى ء بطرة بة ثةسندى داناوة

لـة سـنوورى شـةرعدا بـة شـيَوةيةك لةطـةأل        -دائيسـالمي  ىيضـا ك ء كـار بوارى 
ةيـان دوورآريَتـةوةو بةرذةوةنـدى    ء كـة ةةرةر  ةفتار بكـةن رء خةلَكيدا مامةلَة

                                                 
 ٤٥:ال ن بوت  1
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ئةو بنضينة  بةثيَى ةطةشةى ثيَبدرآء دابني بكرآ و كاروبارى ئيسالم ثيَشبخرآ
 ى ةكـان حـوك  ئامرِاةواتـة: )  ة(اْلمَقَاَِـدِ  ُحْ ـمُ  لِْلوَسَـائِلِ شةرعييةى كة دةلَـآ: ) 

وانى كؤمـةلَطا ضـاك بكـةى بـةبآ مـودارا      ـتتـ نةتـؤ  ئةطةر  .ئاماجنةكانيان هةية(
طـؤرِينى  ء تةة وة ضاككردنى خـةلَكيش ـثيَويسلةطةلَدا كردنيانة مودارا كردنةكة 
 موداراكردنةكة  فةرِةة. :خةلَكيش بة تةئكيد فةرِةةة كةواتة

يَوةيةك مامةلَـة لةطـةأل   ـةتة مةبةستيش لة مودارا ئةوةية كة تـؤ بـة شـ   ـهةلَب
تةبةر ـضــاكة دةســء ةوةو قــاةانجـةيــان دوورآةيتــء خةلَكــدا بكــةى كــة ةةرةر

 ةوة بةرى.ـرةو ثيَشى بةالمـكارى ئيسء ةىـبك
ةطـةأل غـةيرى   كة وةك طومتان لة (مواالةـالى طرتن )يلةنيَوان د ستايةت ئينجا

كة لةطةأل هةموو كـةس   (دامداراةـالمةداركردن ) ةو نييةة ئةهلى ئي اندا دروست
 .مسولَ انةوة دروستةء بة كافر

ــى مســ    ــة مر ظ ــةوة ك ــان ئ ــةئم بيَطوم ــى   ـب ــة مر ظ ولَ ان ســي ةتى باشــى ل
ــداـهــي  ئيشــ ةبوآـولَ اندا خؤشــنامســ ـــبــة بةلَطــ ةةـنييــ كاىل تيَ ةوة كــة ـةى ئ

 ُ حِبُُّهمَا خَْصلَتَْينِ فِيكَ إِن ) (ى فةرموو:اْلقَْيسِ عَْبدِ أَشَجِّبة ) ثيَغةمبةرى خوا 
ــ ــُم ُهالل  ــاُة اْلحِْل ــؤ دوو ســ  (1)(وَاألَنَ ــة: )ت ـــوات ــوا خؤشــ ـي ةتت تيَ يدةويَن: ـدان خ
 بوو.ولَ ان نةبووـرخؤيى(ة كة ديارة ئةو كاتة رارآ مسةـلةسء وريىـهيَ

ضـاكاين بةلَطةيـة    ةكة ثيَشـا هيَنامـان   ئةو فةرمايشتةى ثيَغةمبةريش 
بضــيَتة مــالَى  كابرايــةكى خــراث مؤلَــةت دةخــواةآ وةة كــة راريَكيــانيــةلةوبارة

)... ئــةويش دواى ئــةوةى دةةانــآ كيَيــةة دةفــةرموآ:  ةثيَغةمبــةرى خــوا 

                                                 
 .(4188(و وابن لاجـه: )1120(و والتـرليي: )17رواه لملم: )  1
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دةن با ـة: )مؤلَةتى بـوات (1)...( ريَةِـأَْو إِْبُن اْل َشِ ريَةِـو اْل َشِـبِْئسَ أَُخـفَلَُنوا لَُه إِْئيَ
كـة   اـئينج(. ...ى كةسى هؤةةكةيةتى راى يان كورِـب رينـبآة هةرضةندة خراثت

قسـةى خؤشـى لةطـةأل    ء يَـزى دةطـرآ  ر ديَتة ذوورةوة ة ثيَغةمبةرى خوا 
سةرى سورِماوةة ضـونكة   (اةى بآر ىخوا ليَ) ةـعائيش بؤية  دايك ان ةدةكات

يش رووالَـةت  دةبـآ بـة   ةئةو وايزانيوة كة هةر كةسـيَكت بـة دأل خـؤ  نةويسـت    
 كـردووة ليَى حـالَيى   ةر ـبوغزى ثيَشان بدةىة بةئم ثيَغةمبء ىيايةتـدوذمن

ء بدةيةوةة هةستى نيَو دأل قى خؤت قوتر ة دةبآ تؤـرة رارى وا هةيـكة نةخيَ
لةثيَناو بةرذةوةندييةكى طـةورةترداة كـة ئـةويش     تةوةدةروونى خؤت كث بكةي
 .كردووةهةر ئيسالم فةرمانى ثيَ

 ةى طـرتن لةطـةأل مـةداركردن   يى سةرةكيى نيَـوان د سـتايةت  يكةواتة: رياواة
 ةدةروونـةوة هةيـة  ء ى كـردن ةيـاتر ثةيوةنـديى بـة نـا      يئةوةية كـة د سـتايةت  

 ةوة هةية.رووالَةت ةنديى بةمودارا كردنيش ةياتر ثةيو
ــةداركردن ) ــهــةروةها م ــ) ساةشــكردنء (مداراةـال ــمداهنةـال ك (  ديســان ليَ

حورمـةت  ء يَـز رء ووى طـة  رء لـة قسـةى خـؤ     بريتييـة ريانة ضونكة مودارا 
دابـةةين لـة حـة     ساةشـكردن و  لـة   بريتييـة ة بـةئم موداهةنـة   بةرانبـةر طرتنى 

اةيكردنـى  ر هة  كردنـة ناهـة ة بـؤ   ء هة  ة  كردنةه(ة يان نااحلق عن التنازل)
بؤية دةبآ ئـةوة  بـزانني كـة ديسـان      ةئةوة  بة تةئكيد قةدةغةية ةبةرانبةر

ثةسـندةة  ء ةوار مودارا لةطةأل موداهةنة  ليَك ريايةة هةربؤية  مودارا ضـةند 
 ناثةسندة.ء ثيَضةوانةوة هيَندة نارِةوا موداهةنة بة

                                                 
 (.2591(و ولملم: )6054رواه البخاري: )  1
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 ىيضــا كء كــاربــزانني كــة ئةجنامــدانى  ثيَويســتة ئــةو حةقيتةتــة بــا  ئينجــا
ــى ــالم ء سياس ــةتى ئيس ــاكرآة     ء ىكؤمةئي ــودارا ن ــةبآ م ــالمييشة ب ــةيرى ئيس غ

ــةرانى خــوا    ــيهم الصــالة والمــالم )ثيَغةمب ــةورة  (عل ــةرى ط ــةتى ثيَغةمب ء بةتايب
ضــاكا لــة بــوارى مــودارادا ء لــة هــةموو كــةس ةيــاتر ســةروةريان موحةممــةد 

ا بـووة! كـةس هـةبووة    يلة هةموو كةسيش مةبـدةئ ة وةك ضؤن سةركةوتوو بووة
ئـةدى كـةس هـةبووة بةقـةدةر      .مةبدةئيى بووبآ؟ نةخيَر بةقةدةر ثيَغةمبةر 
تةنانةت لةطةأل دوذمنةكانيشيدا؟ هةلَبةتة مودارا  بة هـةموو   ةئةو ليَبوردة بووبآ

كةس ناكرآة ضونكة مودارا  دلَيَكـى طـةورةى دةوآة عـةقلَيَكى طـةورةى دةوآة     
ضى لة دلَـدابآ   ةدأل طضكة بآء ئةوةى ضيكلَدانة طضكة ةئةخالقيَكى طةورةى دةوآ

 .يةكسةر هةمووى هةلَدةرِيَذآ
( لةطــةأل مــودارا مبدئيةـالــبوون )بــا هــي  كــةس وانــةةانآ كــة مةبــدةئيكةواتــة: 

ناكؤكن! هةروةها با هي  كـةس طومـانى وا نـةبآ كـة بـةدةم      ء ثيَكةوة دذ ةكردندا
ء ى طــةرميضــؤنء ضـاك ء قســة خـؤ  بــوون ء ووطـة  بــوون رء نيخةلَكـةوة ثيَكــةن 

ــةخيَرهيَنانء ىيثيَشــواة ــانى خــةلَكى نارء ب ــان خــةلَكى فاســق  ةمســولَ انيَزليَن ء ي
ثيَضــةوانةى عيزةةتــى نةفســة! ء  يــةيندروســت ء بارة شــتيَكى ناشــةرعييةطوناهـــ
آ كـردووين  كـة فـةرمانى ثـ    )رال راللة( بةلَكو ئةو خواية نييةةوا  لةرِاستيدانةخيَر 

ن كـة  ـش فةرمانى ثآ كردوويـنة هةر ئةويـانى خؤمان  نةدةيـبة موو لة مةبدةئةك

ې  ...]ةرموآ: ـةرةو مـةةن دةفـ  ـخواى بـ  ةين.ـةلَك بكـقسةى خؤ  لةطةأل خ

هةروةها  ة(...وة قسةى خؤ  لةطةأل خةلَكى بكةن  ...واتة: ) (1)[ې ى
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ة: )وة ضـاكة بكـةنة خـوا    واتـ (1) [ھھ  ھ    ھ  ے    ے  ...]دةفـةرموآ:  

[ ۉ  ې  ېې ]وة هـــةروةها دةفـــةرموآ:  ةضـــاكةكارانى خؤشـــدةوآ(
 وة ثيَغةمبـةر   ة(...ى بكـة  ضاوثؤشء  بةبرا ليَيان خؤ   ...واتة: ) ةمائدةلـا

 وَالَ بَشِّــُروا}دةفــةرموآ:  ةكــة هاوةلَــة بــةرِيَزةكانى دةنيَــرآ بــؤ بــانطكردنى خــةلَك
لَةميَنةرةوة مـةبنة وة  ـسـ ء ة: )دلَخؤشـكةر بـن  ـواتـ  (2){ُت َمُِّروا الَوَ ُرواـوَ َمِّ ُرواـُتنَفِّ

نابــآ  ةبتــةوآ خــةلَكى بــان  بكــةى ئةطــةر .ن(ـةر مةبـــةةمحةختــء ئاســانكةر بــن
قسـةى  ابكيَشىة بة ر وةة بةلَكو دةبآ سةرجنياننيةلَةميَـبيانسء ةوةـدووريان آةي

ء ىنيـان ء كردنة بـة نـةرم  يكارهاوء يَز ليَطرتنرء ضاكةء طة ء ووى خؤ رء خؤ 
كـةس طويَـت    ةةـة  بكر ةىـوةة دوو قسنيةلَةميَـتةوآ بيانسـىة ئةطةر بشميهرةبان
 رآ.ـبؤ ناط

ء مونـافيق ء ديكةشياندا با هي  كةسيش ثيَـى وانـةبآ كـة كـافر     هةروةها بة  ي
يَطـا لـة   ر (يان لةرِووى عةقيدةييـةوة ل ا اةكردن )دذايةتي ةبة دوذمن ةانني موشريك

ى دةطرآ كة لة بوارى هةلَسـوكةوت  كؤمةلَطاى ئيسالمء كؤمةألء سانى مسولَ انئين
 خؤشرِةفتار بن! ديارة ئيَ ة لةء دادطةرء (دا لةطةلَيان ضاكةكاراللـالت  جمال  ـف)
كـوفرةة بـةئم   ء ووى عةقيدةييةوة ئةوة ئاشكراية غةيرى ئيسالممان ثآ طومرِايىر

ثةسند بـنية  ئاكارء ةفتاررِخؤش كى نامسولَ انداخةلَناطرآ كة لةطةأل يَ ان ليَرئةوة 
 كـة تـةنها ئيسـالممان ثـآ     دةكاتضؤن بةوة فةرمااان ثآ  وةكبةلَكو دينةكةمان 

كة لةطةأل خةلَكدا قسةى با   دةكاتاست بآة بة هةمان شيَوة فةرمانيش ان ثآ ر
 ةوشتى روان لةطةلَياندا مامةلَة بكةين.ر بة ءكردارى با  بكةينء بكةين

                                                 
 ١٩٦: البقـرة  1
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    چ     چ     چ    ڃ چ]فةرموويـةتى:   )رـال راللـة(  كاربةريَش ء واى دادطةرخ

ڑ     ڑ   ژ ڈژڌ ڎ ڎ ڈ     ڌ    ڍ   ڍ     ڇ   ڇ   ڇ ڇ

ــة: )خــوا (1)[ک ــة ضــاكةكار  ر وات ــاطرآ ك ــان ليَن ــةأل  ـبةخشــء يَت ــن لةط ةر ب
ــة ء نـان نارةنطـــكــة لةبــةر دينتــان لةطةلَتــ  - كــة ئــةهلى كــوفرن–كةســانيَكدا  ل

 .(2)ةرانى خؤشدةويَن(بةخششت انتان وةدةرتان نانيَنة بيَطومان خوا ني
( وةئمى سآلوى نةسرِانييةك يان روولةكةيةكى دايةوةة يان الش بـ راريَكيان )

 علـي م  المـالم ( يان )ا  ورمحة المالم وعلي مطوتى: ) ةسآلوى لة نةسرِانييةك كرد
أَلَـْيسَ فِـ    ) :خنةطرانةى ليَكراة طوتىةر كة لةوبارةوة ثرسيارى ئينجا(ة ا  ورمحة

كـة ديـارة   ة ناذيـةت؟!(.  وخـوا ة: )ئةدى بـةهؤى بـةةةيى   ـوات ؟!(رَْحمَةِ ا ِ  َ ِيش
كــة بةطشــتى  ة)رــال راللــة(نيع ةتــةكانى خوايــة ء  ةيــىرء ة رء مةبةســتى بــاران

 .(3)مر ظةكان ليَيان بةهرةمةندن

ک ]دةفـــةرموآ:  دةربـــارةى ثيَغةمبـــةر  مـــةةنء خـــواى بـــةرة ئينجـــا

 ةونـاردو واتة: )ئيَ ة هةر بؤية تؤمـان   ةاألنبياء [گک گ گ گ 

                                                 
 ٨: الـممتحنـة  1
مانـاى مـالَى خـؤ     ( ليَـرةدا بـة  ُلْقمِطنِي( دوايى لة روونكردنةوةى )بنةماى ثاةدةيةم(دا روونى دةكةينةوة كة )2

 بةخشةرانةة نةك دادطةران.
؟(  َ ِـيشُ  ا  رَْحمَـة  يف ألَْيس: فقال فيهو له فقيل ا و ورَمحة الم الم موعلْي  :رانّ ـلِنَْص قال أنه ّ ـالش  ب عن( )3

 (.188(و ص: )10و ج: )رازىـال رـالفخ تفمري
 !ا  ةـورمح علي م المالم :فقال النصران  سىلو على  ملم  ـالش ب رأ ت :قال عبدالرمحن بن احلمن عن)
ج:  األَـفياء  وطبقات األولياء حلية(. هلك ا  رمحة يف   ن مل لو ؟ا  رمحة يف ليس أو :فقال ؟ذلك يف له فقيل

 .األَبهان  ا  عبد بن أمحد ن يم أبو: مؤلفـال(و 314(و ص: )4)
: فَقَـالَ  هِ؟الل ـ  وَرَْحمَـةُ  لِيَُهـو ِيّ  تَُقـولُ  لَـهُ  فَقِيلَ وهِالل  وَرَْحمَُة الم لَاُم عَلَْيك: ُهو ِيِّلِْليَ قَالَ أَن ُه ْ بِ ِّـالش  عَْن ُروِيَ)

 (.330(و ص: )10؟( الـمنتقى شرح الـموطأ ج: ) َ ِيُش هِالل  رَْحمَةِ فِ  أَلَْيسَ
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يان يشـ كةواتـة: ئةوانـةى ئي ان   .بةةةيى بي بؤ هـةموو ريهانييـان(  ء ةمحةتر تاكو
ةمحـةت  ر ةمحةتةة را ئايـا ر بؤ ئةوانيش هةر ى نةهيَناوةة ديارة ثيَغةمبةر يَث

 ةذيَر سـايةى ئيسـالمدا دةذيـن   لـة ةوان ضيية؟ ئةوةيـة كـة ئةوانـةى    بوونةكةى بؤ ئ
 .(1)ةتةـةمحر ئةوة ء نامووسيان ثاريَزراو دةبآء نةف ء ماألء سةر

ــة   ــرِة تويَذينةوةي ــةم ب ــوادارم ب ــدى هي ــاواة ر ئي ــةوة كــة ري ــوان يوونبووبيَت ى نيَ
ضؤنة؟ كة يةكةميان تايبةتة ء ( ضييةمداراةـالمةداركردن )ء (مواالةـالى )يد ستايةت

  .كافر دةطريَتةوةء مسولَ انء ة دووةميشيان طشتطريةئةهلى ئي انةوة بة

                                                 
ضـةند بابـةتيَكى سياسـيى    انى كتيَبـى: ) ( ئيَ ة لة باسى )تةبـايىء ثيَكةوة ذيان(يشدا كـة يةكيَكـة لـة باسـةك    1

 هاوضةر  لةبةر ر شنايى عةق ء وةحى دا(ة بة دريَذيى باسى ئةم بابةتةمان كردووة.
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 هةشـتةماى ـبنةم

 و ى يياريَتـبةرثرسةلَثةنةكردن بؤ ـه

 ةكةرـثاردن بة كةسانى هةلَثـةرك نةسـئ



 روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي
 

 

171  



 172روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي

هةشـتةماى ـبنةم

ةلَثةكـةرئةرك نةسثاردن بة كةسانى هو بةرثرسياريَتيى هةلَثةنةكردن بؤ 

 ءداوانممممممةكردنى  ءىيبةرارسمممممميارَيتةواايةو مهةَلنةنممممممةكردن بممممممؤ ا(مممممم  
قةدةغمممة يمممان سممموورنةبوون لةسمممةر تَيدازانمممةوةى، ضمممونكة ئمممة  رةفتارانمممة  

و )جممج  جملممة ئايةتممةكانى خمموا  ن، وةك مك  ط  ) نااةسممند )حممرا  ن، يممان 
)ِإَش اَرل ْْبة ئازماذة يمان بمة رانمكماويممى      فةرزوودةكمانى اَيبةزبةرى خوا 

وَينممة: دةيطمةيةنء، بؤَأْ َْصَطاَح   ْ

ــةةن    -1 ــةرة و م ــواى ب ــةتى: خ ې ى ى ائ ائ ەئ ] فةرمووي

خواى بةرة و مةةن ، القصص [ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ
ــةتء       ــاتة باســى عاقيب ــى باســى دوارِ ذ دةك ــاتة دواي ــتيَك دةك ــةند ش باســى ض

ئـا ئـةو مةنزلَـطــاى    }سةرةجنـام دةكـاتة لة سياقى ئةو ئايةتانـةدا دةفـةرموآ:   
ئةو كةسانةى دةطيَرِين )دةيكـةين بـة مةنزلَـطــاو شــويَنى      دوارِ ذة )بةهةشت( بؤ

تيَدا حةوانةوةى كةسـانيَك( كة نايانةوآ لةسةر ةةوييـدا بةرةيى بة ناحـة  ثةيـدا   
بكةنة )واتة: بائدةستيى خؤيـان بـة ناحـة  فـةرِة بكـةن بةسـةر خةَلــكيدا(ة وة

ضاكــيى دنيــاو   خراثةكارييشيان لةسةر ةةويـدا مةبةسـت نيـةة وة سـةرةجنامي )    
 .{دوارِ ذ(يـش بؤ ثاريَزكـارانة

: ايشـتى ة رنة بؤ اوونةفةرملةوبارةوة    ى خواثيَغةمبةر

لَـا   ! َـا عَْبـدَ الـر ْحمَن    : ُسوُل ا ِقَالَ لِ  ر: عَْن عَْبدِ الر ْحمَنِ ْبنِ سَُمرَةَ قَالَ} -2
وَإِْن ُأْعطِيتَهَـا عَـْن غَْيـرِ     وكِْلـتَ إِلَْيهَـا  ُوْن لَْمـأَلٍَة  اْلإِلَارَةَ فَإِن كَ إِْن ُأْعطِيتَهَا عـَ  تَْمأَلِ

 (و1652( واللف  لهو ولملم: )7147رواه البخاري: ) {... لَْمأَلٍَة ُأعِْنتَ عَلَْيهَا
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دةطيَرِنـةوةة   لـة عةبـدورِرِةمحانى كـورِى سـةمورة خـوا لَيـى راةى بـآ       }واتة: 
ةبـــدورِرِةمحان ! داواى ئـــةى ع ثيَـــى طـــومت: طـــوتى: ثيَغةمبـــةرى خـــوا 

ضونكة بةرثرسـيَتيى ئةطـةر بـة    بةرثرسيَتيىء سةرثةرشتياريَتيى خةلَك مةكةة 
ــةو       ــةى ئ ــة حةوالَ ــةوآة ئةوكات ـــت بك ــةوة ضنط ــةوتنى خؤت ــردن و دواك داواك
بةرثرساريَتيية دةكريَى, )واتة: خوا يارمةتيت ناداة خـؤتء ئيشـةكةت(ة بـةئم  

ئــةوا هـــاوكاريى ة رســاريَتييت ثــآ بــدرآئةطــةر بــؤ خــؤت داواى نةكــةىء بةرث
 .{دةكريَى )لة يةن خواى ثةروةردطـارو لة يةن فريشـتةكانيةوة(

فَقَـالَ أَحَـُد    وأَنَا وَرَُجلَانِ لِْن بَنِ  عَمِّ   َخَْلُت عَلَى الن بِ ِّ : )عَْن أَبِ  ُلوسَى قَالَ -3
وَقَالَ اْلآخَُر لِْثـلَ   و)جل جاللة(بَْ ضِ لَا وَِلاكَ الِلُه  ُسولَ الِلهِ أَلِّْرنَا عَلَى َا رَ :الر ُجلَْينِ

رواه إِن ا وَالِلهِ لَا ُنوَلِّ  عَلَى هَيَا اْل َمَلِ أَحًَدا سَأَلَُه وَلَا أَحًَدا حَرَصَ عَلَْيهِ(  :فَقَالَ وذَلِكَ
واتــة: )لــة ئــةبو مووســاى     .واللفــ  لــه  1733و ولمــلم: 7149البخــاري: 
واتـة لـة    -ةوة دةطيَرِنةوة كة دةلَآ: ر ذيَك منء دوو لة وةضةى مـامم  ئةشـعةريي

ة يـةكيَك لـةو دوو نةفـةرةى كـة     ضووينة خزمةت ثيَغةمبةر  -خزمانى ثشـتى
لـةو ئيشــوكارةى كـة خـواى      لةطةلَ دا بوون طوتى: ئةى ثيَغةمبـةرى خـوا!   
, -لَ انان واتـة: كاروبـارى مســو    -بةرةو بائدةست خسـتوويةتة بةردةستى تـؤ  

مـان ثـآ بســثيَرةة     -بةرثرسـياريَتييــةك  –ئيَ ة  بكـة بـة بـةرثرسء ئيشــيَك     
ة -واتـة: داواى بةرثرسياريَتييــان كـرد     -ئةوةى ديكة  ديسان هةر وايـطـوتة 

فةرمووى: سويَند بة خواة كةسـيَك ناكةينـة سةرثةرشـتيكارى     ثيَغةمبةريش 
 كةسـيَك ســوور بآ لةسةرى(.هي  شـتيَك كة بؤ خؤى داواى بكـاتة يان 

فَضَـرَبَ بِيَـدِهِ عَلَـى     :قَـالَ  ؟ُسـولَ الِلـهِ أَلَـا تَْمـتَْ مُِلنِ     ُقْلُت  َـا رَ : عَْن أَبِ  ذَر قَالَ) -4
 إِِلـا  وَإِن هَا  َْومَ اْلقِيَالَةِ خِْزٌي وَنَدَالَـةٌ   َا أَبَا ذَر إِن كَ اَ ِيٌف وَإِن هَا أَلَانٌَة :لَْن ِبِ  ُثم  قَالَ

واتـة: )ئـةبو ةةرِ    (و1825( رواه لمـلم: ) لَْن أَخَيَهَا بِحَقِّهَا وَأَ  ى اِليِي عَلَْيهِ فِيهَا
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ــآ       ـــارم ث ــا ك ــوا ! ئاي ــةري خ ــةى ثيَغةمب ــومت: ئ ــك ط ــآ: ر ذيَ ـــيَرِيَتةوة دةلَ دةط
, دةلَـآ: ئـةويش   -مةبةستى ثيَى ثلـةوثــايةء بةرثرسـياريَ  بـووة    -ناسثيَرى؟ 

دوايى فةرمووى: ئةى ئـةبو   -دةستى خستة سةر شاب  -انى دامة دةستى لة ش
ــةى    ــدا مايـ ــة ر ذى دواييـ ــثاردةيةة وة لـ ــارة  سـ ــةو كـ ـــيَزى ئـ ــؤ بيَـهـ ةةرِ! تـ
شـةرمةةاريى و ثةشـيَ انييـةة مةطةر كةسيَك بـة حـةقى خـؤى وةريــبطرآء ئـةو      

ـــاى كـــار    ثــآ حةقــةى لةســـةريةتى تيَيــدا ريَبــةريَى بكــات(ة واتــة: دةبــآ بـاب
 سـثيَرراو:

 : نممايسممتة بآ،يةكممة 

 : كةزتمةرخةزيى تَيمدا نةكمماو حةقمى خؤ  اَيمبدا. دووة 

ئةطةر ئةو دوو مةررةى تيَدا نةيةنـة دىة ئـةوا بةرثرسـيَتييةكةى دةبيَتـة مايـةى      
 شةرمةةاريى و ثةشيَ انيى.

ثالَنةريشــى   بةئم لة كاتيَكدا مر ظـ لة خؤي راببينآ كة تواناو شـايسـتةيي هةيةء
بآءة قةناعةتيشـى وابآة كة بـة رِاكردنـى    )رال راللة(خزمةتى خةلَـكء ثاداشتى خوا 

لة ئةركى بةرثرسـياريَتيى طوناهبـار دةبـآة ئـةوا لـةو حــاَلةتةدا نـةك هـةر قةدةغـةء          
ــة     ــةئم ب ــآة ب ناثةســند نيــةة بطــرة ثةسنديشـــةء رــارى وا هـــةية ثيَويســـتيش دةب

 دنء  سـووربوون لةسةرىة بآة ضونكــة:مةرريَـك بةبآ هـةلَثةكر

ــة ـــثيَويس بؤي ــان  نيكــةم وا باشــةة   ةتةـ ــة ةةقي ــهةركةســيَك ب ــةكردنء ى ي هةلَث
ــ ســووربوون لةســةر بةرثرســياريَتي   ى كـــار  ة ئةطــةر شـايســـتة  بــآ   بينــرا ـآى ل

 ى ثآ نةسثيَردرآ.ييَتـياربةرثرس

يان بؤ بطــيَرِرآء  داوايـان   بةئم كةسـانيَك شـايسـتةء لـيَهـاتوو بنة ثيَويسـتة ضاو
 لـآ بكـرآء كـاريان ثآ بسـثيَررآ.
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 ردنةوةـوونكر

 ةلةيةوة:ممان لةبارةى ئة  زةسمتى زانايموَيسمة : هةَلمميةك

س مـن  ة بـة كردووةايان ة ر قسةيان لـآ ـمن سآ ويَنةم هيَناونةوةة ئةطةرنا ةان
 -:وةووةرطرت وونة ـن سآ قسةى سآ لة ةاناياب وةك

دا (البخـاري  َـحيح )لـة كتيَبةكـةى خـؤى     (بآـى ليـَ خواةمحةتى ر) ريىبوخا /أ
انةدا ونيشــانونائــةم هةنــديَك لــةو فةرمايشــتانةى ئاماذةمــان ثــآ دانة لــةذيَر 

 :اوةو طوتوويةتىـهيَن
واتة: )باسى ئةوة كة هـةر  (ة هِـانَُه اُ  عَلَْيـاٌب: لَْن لَْم  َْمأَلِ اإلِلَارَةَ أَعَـب) -1

ــيَك داوا ــكةسـ ــييَتـى بةرثرسـ ــ  ةاـى نةكـ ــوا يارمـ ــ .ةتى دةدا(ـخـ ــةند  اـئينجـ ضـ
 .ناوـفةرموودةيةكى هيَن

واتــة: )هــةر كةســـيَك داواى   (ة لَــارَةَ ُوكِــلَ إِلَْيهَـــا  بــاٌب: لَــْن سَـــأَلَ اإلِ  ) -2
ء ناكـات ة دةكريَت(ة واتة: خوا هاوكـاريى  ـة حةوالَةى ئةو ئيشبكات ىيبةرثرسياريَت
 .ثشتى ناطرآ
)باســى ئـةوة كــة  (ة واتـة:  ُ ْ ــرَُه لِـنَ اْلحِـْرصِ عَلَــى اإلِلَـارَةِ   بـاٌب: لَـا   ) -3

 لةسةر ئةمريايةتيى(.ء بةرثرسيَتيىبآ لةسةر  سوورئينسان  شتيَكى ناثةسندة
انةى هيَنـاونة كـة   انـونيشـ ونا(دا ئـةو  982) ةرِةـ ثـ لـة   هـةمووى ئةوانة 

فةرمايشـتةكةى   ةقـى دبلَيَـى   وةكهـةر  هةنديَكيانكة  ةانةوةونيشانوناةو ـة لـئيَ 
ى دةةانـآ  ثةسـند ة رطة لة سيَهةميان كة بوخاريى بة شتيَكى ناةرن ـثيَغةمب

 ئينسان سوور بآ لةسةر بةرثرسيَتى.
(ة هةنـديَك لـةو فةرمايشـتانةى    َـحيح لمـلم  م لة كتيَبةكـةى خؤيـدا )  يسلوم /ب

 انةدا هيَناون:انــونيشونالةذيَر ئةم دوو 
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 (. واتة: )باسى793 ثةرِة ) ة( اإلِلَارَةِ وَاْلحِْرصِ عَلَْيهَا  عَْن طَلَبِـباُب الن هِ) ـ1
مانـاى وايـة لـة     .ةرى(سوور بوون لةسء ىييَطرتن لة داواكردنى بةرثرسيَتر

 ة.ـداواكردنى بةرثرسيَتى قةدةغةي ةاى موسليمر دا بةثيَىهةندآ حائن

(ة واتة: )باسى ئةوة كـة  794رِة )(ة  ثةُرورٍَةـْيرِ اَـُة اإلِلَارَةِ بِغَـباُب كَرَاهَ)ـ 2
ى لـة  يكة بةبآ ئةوةى ثيَويست بآ ئينسـان بةرثرسـيَت   ةشتيَكى ناثةسندة

ئـةوة ئةطـةر ثيَويسـت نـةبآة بـةئم ئةطـةر ثيَويسـت بـآة          .ئةستؤ بطرآ(
  ةاى موسـليم ر بـةثيَى نيية  بةلَكو ناثةسنديش نييةة حةرام ديارة نةك هةر

 تةكاني ثيَغةمبــةر ـــــفةرمايش موســليم كــةء ة لــة بوخــاريىـهــةر يةكــ
ة كــــة بكــــات ةكانيانونيشــــانوناديَــــننة ئةطــــةر ئينســــان تةماشــــاى 

فةرمايشتةكانيان لـةذيَردا ديَـننة ة ر لـة ئةحكامـةكانى فيتهيشـى دةسـت       
 .دةكاتكة دة لةت لةسةر ئيجتيهادى ئةوان  ندةكةو

 ـاض  ر(ى )244 - 243( لـة  ثـةرِةكانى )  حيى بن شرف الـد ن النـووي  ـ ) /ج
فةرمايشتانةى هيَناون كـة ئيَ ـة ئاماذةمـان    ء (دا هةنديَك لةو ئايةتالصاحلني

ْركِ ـاُر تـَ ـؤَالِ اإلِلَـارَةِ وَإِْختِيـَ  ـبـاُب الن هِـ  عَـْن سُـ    ) :ىونيشـان ونادانة لـةذيَر   آث
ى قةدةغةكردنى )باس :واتة ة(هِ وَلَْم تَْدُع حَاجٌَة إِلَْيهِـْن عَلَْيـا لَْم  َتَ َي ـاتِ إِذاْلوِال َ

واتـة   -ى يداواكردنى بةرثرسيَتىة وة ثةسند بـوونى واةهيَنـان لـة بةرثرسـيَت    
ــةرِ ي  ــدا ن ــارى بةرثرســيَت   ء بةدواي ــر ب ــة ذيَ ــادام -ىيشــانى خــؤت نةخةي ة م

بةرثرسـياريَتيية بـة   ء نةبووبيَتة فةرِة لةسةرىة وة ثيَويستيش نةكا ئةو ئةرك
ــة: ئةطــةر لةســ  .ئةســتؤوة بطــرآ( ـــكةوات ــاخود  ةرى ب ــةرِةى عــةينة ي ووة ف

 ثةسـند  ى لـآ نةكراوةة بـةلَكو يثيَويست بوو بيكاة لةو حالَةتةدا نةك هةر نةه
ى لـآ بهيَنآة بةلَكو وا ثةسندة كة لـة ئةسـتؤى بطـرآة بـةلَكو     يشكة واةنيية 

 .فةرِةيش دةبآ  - ئيَ ة بااان كرد وةك -رارى وا هةية 
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 دوورؤر فةرة هةية:

واتـة: شـتيَك لةسـةر خـةلَكيَك فـةرِةدةبآ       (:ض ال فـائ  الفـر اية )ـفةرِةى كي ـ 
ئةطةر يـةكيَكيانة يـان كؤمةلَيَكيانبـةو كـارة هةلَسـانة لةسـةر هـةمووان        ء بةطشتى

 بارن.طوناهـكردنى   دةضآة ئةطةرنا هةموويان لةسةر كةمتةرخةميى تيَدا

نويَـذى  ديَننةوة كـة كةسـيَك دةمـرآ    بة اوونة ئةوة  بؤ )فةرِةى كي اية(ةانايان 
بشــاردريَتةوة, ئةوانــة فــةرِةى )كي ايــة(نة بــةئم فــةرِةى ء رآبشــؤء لةســةر بكــرآ

 .كي اية ة ر ة رن

دةبـآ  ء ئةوةية كة لةسةر تاك تاك فةرِة دةبآ (:نيـفرض ال ن )ـفةرِةى عةي
رـا   .ثيَـنج نويَـذة فـةرِةةكان    وةك:ى هةلَبسـتآة  يـَ هةركاميَكيان لة ةاتى خؤيدا ث

( رـارى وايـة شـتةكة فـةرِةى     هِيْـ لَعَ ْني  ـَ تَ َ ْما لـَ ذَإِى دةلَيَـت: ) ئي ام نةوةو داليَرة
 وونة: لـة ديَيةكـدا   ـة فـةرِةى عـةينة بـؤ نـ    يَتدةبايةيةة بةئم لةسةر كةسيَك ـكي 

ــؤ     ــان ب ــآ وتاري ــتايةكةيان دةتوان ــةس مامؤس ــدات  ب ــآ     وب ــةو دةتوان ــةس ئ ب
ة فـةرِةى  يَتـ دةبطومـان  , بةس ئـةو دةةانـآ بـان  بلَـآة بيَ    بكات ثيَشنويَذييان بؤ

 .عةينة ضونكة ئةو كارانة هةر بةو دةكريَن

 ةلةيةدا: ممت لة  زةسمدروسء  تماسر تىمة : هةَلوَيسدوو

وتـةى ةانايـاب هيَنـا,    ء فةرمايشـتةكاب كـرد  ء ثا  ئةوةى شـةرحى ئايةتـةكان  
لـة ميانـةى قسـةى ةانايانـداة لـة      ء فةرموودانةداء  شنايى ئةو ئايةتر لةبةر ئينجا

 وو.رِدةخةمةباسةكة دا لَضوار خا

سووربوون لةسةر تيَدامانـةوةىة لـة بنةرِةتـدا    ء ىيةكردن بؤ بةرثرسياريَتـهةلَث /1
قةدةغة يان بة  يةنى كةم ناثةسندةة ئةطةر ئةو كةسـة ناشايسـتة بـآة ئـةوة     
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 ةبكــات ىييــانى كةســيَك داواى بةرثرســياريَت .قةدةغةيــةة ئةطــةرنا ناثةســندة
ــ ء لـة توانايـدا نـةبآة ئـةوة قةدةغةيـة     ء بـآ  ئةطةر ناشايستة بار دةبـآة  طوناه

ئةدى ئةطةر لة توانايدا هةبآ, بآ ئـةوةى كـة هـي  ثالَنـةريَك هـةبآ ضـاك يـان        
خراثة وة بآ ئةوةى كة هي  شتيَك ثةكى لةسـةر وى كـةوتبآة هـةر بـؤ خـؤى      

 .ئةوة ناثةسندة ؟بكات هةلَثةى بؤء بكات داواى

ةة وى وابيَت كارةكة ثةكيشى لةسةرى كةوتويَـثء بآايستة ـش ـهةرضةندة مر ظ/2
نــةيكات! ئةطــةر كارةكــة  ةىَ نــةكرآـبــةئم هــةر وا باشــاة كــة هــةتا داواى لــ

 .فةرِةة طوتوةنةم -ةة بةئم واباشة وثةكيشى لةسةر وى كةوتو

ــةر فةرمايشــتةكةى   بؤضــىبــةئم  كــة  ثيَغةمبــةر طــومت وا باشــاة؟ لةب
ــةهؤى  ــةر ب ــؤ ئةط ــةرموآ: ت ــآ بســثيَردرآة    دةف ــارت ث ــةوة ك ــى خؤت داواكردن

ئةطةر بآ ئةوةى بؤ خؤت داواى بكةى ثيَـت  بةئم ىة يَحةوالَةى كارةكةت دةكر
 وة كـة ؟ مادام بـةهؤى ئـةوة  ةينيرا ئةوة باشا  ةبسثيَردرآة يارمةتى دةدريَى

ــةى ــت دةســثيَردرآة ثشــتطرييى   ةداواى ناك ــةورةخــواثيَ ــة(  ى ط ء )رــال رالل
 ـن بؤ خؤت دةستةبةر بكةىة بؤضى واناكةى؟! بؤية مر ظثشتطرييى فريشتةكا
 ى نةكا لة خةلَك.يوا باشة بؤ خؤى داواى بةرثرسيَت ةئةطةر شايستة  بآ

شـارةةاي نـةبوون و دةشـيزانى    ء بةئم ئةطةر لة شويَنيَك بوو كة نةياندةناسـى  /3
كة ئةطةر ئةو بةو كارة هةلَنةستآ ئةو خةلَ ,ةوكةوتوئيشةكة ثةكى لةسةر ئةو 

مــادام  ةمؤلَــةتى هةيــةء بــوار ة ئــةوة لــةو حالَةتــةدادةكــاتلــةو شــويَنة ةةرةر 
بة شـيَوةيةكى رـوان هـةولَى بـؤ بـداتة وةك       و بة ثيَويستى بزانآء شايستةبآ

خؤ ناشـريين كـردن لةسـةر    ء دا طةرِانبةدواء هةلَثةكردن ة)علية السالم( يوسف
ة بـةئم ئايـا كـةس    ريينةهـةر شـتيَكى ناشـ   ئةوةى ئيشى ثآ دةسثيَرن يان ناة 
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ثيَغةمبةرى  شايستةتر بآ؟ نةخيَرة )علية السالم(هةبووة لةو كاتةدا لة يوسف 
ة؟ بـاة ضـونكة ئـةو    ووة ئايا ئةو ئيشة ثـةكى لةسـةر ئـةو نةكـةوتو     .خوا بووة

دواى تـةعبريى  دايناة )علية السالم(نةخشة ثاةدة سالَيية ئابوورييةى كة يوسف
ؤى ريَبةرآ دةكـراة بـةئم لةطـةأل ئةوةشـدا ئايـا      ةكةى ثادشاة هةر بة خنخةو

نـارد   دواىلـة   ى ميسـر هةلَثةى بؤ كرد؟ وة كاتيَك ثادشا )علية السالم(يوسف 

ڭ  ڭ    ڭ ...يةكسةر ضوو؟ نةخيَرة بةلَكو طوتى: رارآ نايةمة دةرآ: ]

  وســـــــــف ة[ۉۋ ۋ ۅ ۅ  ۈٴۇۈ    ۆ    ۆ     ۇ ۇ  ڭ 
ء رـارآ بطـةرِيَوة بـؤ  ى طـةورة     :ى طوتبة نويَنةرةكةى ثادشا )علية السالم(
ء كـردووة كـة قسـةيان لةسـةر    ئايا ئةو ئافرةتانةى  :ليَى بثرسةء بةرثرسةكةت

ووداوةدا بــرِىة بثرســة بزانــة مةســةلةكةيان ضــى بــوو؟  ر دةســتى خؤيــان لــةو
ى يَة بةس ثبة ناهة  طرياومء كردووةبوختانيان بؤ من  :مةبةستى ئةوةبوو بلَآ
ة مةبةسـتى ئـةوة نـةبوو كـة ئـةوانى تيَــدا      بكـات  تؤمـةتبار عـةيب بـوو خـةلَكى    

ةوةة ضـونكة  بكاتـ  ة مةبةستى ئةوة بوو كة سـاحةى خـؤى ثـاك   بكات تؤمةتبار
دواى  ئينجـا  تؤمـةتبار بـآ.  دةبآ ثةريَزى ثاك بآة نابآ  ة أل ببينآر ئةو بيةوآ

دةردةخـةنة   يوسفى يثادشاي ميسر ليَيان دةثرسآة ئةوانيش بيَتاوان ئةوةى
لة ناكات ثةلة  )علية السالم( يوسفواتة  .دةنيَريَتةوة دواىلة رار دووبارة ئةو

ثـاك نةكاتـةوة لـة ى ثادشـا,     هاتنة دةرةوة لة ةينـدانة تـاكو ثـةريَزى خـؤى     
 نا هةر ثةريَزى ثاك بووة.ئةطةر

ــا  ــةوة ثادش ــى دواى ئ ــآ ثيَ  (1)[ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ...] :دةلَ
ء يَطــةىرء ريَطــةء حورمــةتء يَــزر  ى ئيَ ــة خــاوةنىلــةئــةمرِ  تــؤ  ...)واتــة: 

                                                 
 ٥٤:  وسف 1
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 ى ئيَ ــة تــؤ } نييــةةئةمينداريشــى(ة واتــة: هــي  نيشــانةى ثرســيارت لةســةر 

ڄ ڃ ... ]مـادام وايـة:    :دةلَآئةويش  ئينجا ة{كراوىيَـكةسيَكى مت انةث

 (1)[چ چ چ ڃڃڃ 

ض  لَى كاريطةرى لة حوك ى ئـةم مةسـةلةيةدا هةيـةة    ر ةةتنيء نياة لةرِاستيدا /4
وةدةنآ؟ ض شـــتيَك هانـــت دةدا؟ كـــة ئـــةو كـــارةت ثـــآ ـالَـــت ثيَـــشـــتيَك ث

ــدةرت ضــيية؟ ئةطــةر   ء دةســثيَردرآ ئــةو ئةركــةت دةخةنــة ســةر شــانة هان
ء ةةامةنديى خواى ثةروةردطار بآ, ئةوةبآ خزمةت بة دينر ثالَنةرتء هاندةر

ذينى مسولَ انان بكةىة ئـةوة حـوك يَكى هةيـةو ئةطـةر ئاماجنيشـت شـتيَكي       
 ة.ـحوك يَكى ديكةى هةيء وة شتيَكى ديكةيةديكة بآة ئة

 :وةوــطوتتا ديَ ة سةر ئةوة كة بؤضى ئةوةم ـرا ئيَس

 –دا يياريَتـرسـ ـى بةرثـى داواكردنـ ـى حوك ـة لة طؤرِينـت ة ر دةورى هةيةـني (أ
ةكردن ـهةلَثــء ة وة ســووربوون لةســةرى- ةتة بــة شــيَوةيةكى رــوانـهةلَبــ

ثالَنـةرى  ء تنيـة نيشـانةى  ء تيَكى خراثـة بؤىة ئـةوة لـة هـةموو حائنـدا شـ     
 ة!ـةرعييشـناشء خراث

ئةطـةر   ـيش ديسان حوك ةكـةى دةطـؤرِآة رـارآ مر ظـ    توانايء شايستةيىب( 
نايةتة هةية شايستةية بـؤ كـار ثـآ     كةلَكتى با  نةبآة شايستة  بآ هةر بة نية

ــ ى لـة ثـةنادا آـواة ئـةوة بيَطومـان      دنياتى ئةوةية نيةسثيَردرانة بةئم  بار طوناه
خـؤى نةناسـيوةة ديسـان لةسـةر     ء ةيـ نيبةئم شايستة  ةتى باشةنيةدةبآ, ياخود 

: شايسـتة  يةكـةم كةواتة دةبـآ:   .دةبآ كة خؤى نةناسيوة طوناهـى تووشئةوة  

                                                 
 ٥٥:  وسف  1
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ئةطةر بة شيَوةيةكى رـوان لـة شـويَنيَك كـة      ئينجا .تيشى با  بآنية: دووةم .بآ
لةبـةر خـوا   ء من دةتواب ئـةو ئيشـة بكـةم    ة بلَآ:بكات داواى بةرثرسيَتى ةنةيناسن

ئـةوة  ةة بةئم ـادةبينمة ئةوة بؤى هةير ئامادةم ئةو كارةتان بؤ بكةمة وة لة خؤم
لة شويَنيَك كـة نةيناسـنة بـةئم ئةطـةر بيناسـنة بـا خـةلَك داواى ليَبكـا بؤئـةوةى          

ر ئـةو  ةمان لةسـة ـئايا بةلَطـ  اـئينج .رآ ةـبيَت ى بؤةر ـثيَغةمبتةكةى ـفةرمايش
كـة دةفـةرموآ:    )رـال راللـة(  ية خوات ئةو ئايةتةى نيةة؟ بةلَطةى ـتة ضييـدوو ش

  ۈئ ۈئ ۆئۆئې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ]

 تةرخان دةكةين بؤ كةسانيَك كة  ةمةنزلَطاى دوارِ ذةواتة: )ئةو  ةالقصص (1)[ېئ
ء دةرـهانـ ء تةـنيـ واتـة:   ةلةسةر ةةوىة وة خراثةكارييشيان ناوآ(بةرةييان ناوآ 

 .ةيـنيةريان ئةوة ـالَنث
ُنـوَلِّ    الهِ ا وَالل ـ إِن ـ }كة دةفـةرموآ:   لةو فةرمايشتةى ثيَغةمبةريش  ئينجا

ة تـؤ وةك ئينسـان شـتيَك بـؤ     ( هِـأَحًَدا حَـرَصَ عَلَيْـ   الاْل َمَلِ أَحًَدا سَأَلَُه وَ ايـهَعَلَى 
ء ايبـةتيى سوور بى لةسةرىة ماناى وايـة ديـارة مةبةسـتيَكى ت   ء خؤت داوا بكةى

يوايةتيَكى ديكةدا ر ( كة لةُها َرَأَ ْنلَى هةيةة هةروةها تةعبريى: )يَ(ت ثشخص )
ء تى واية كة ئيشةكةى هةر دةستكةوآة بة هةر نرخيَك بـآ نيةهةيةة ماناى واية 

 بة هةر شيَوةيةك بآ!
ــةرِووى ــ ل ــآ     ـشايس ــتة ب ــةر شايس ــؤرِآة ئةط ــةى دةط ــة حوك ةك تةييشةوة ك

ر شايستة  نةبآ حـوك يَكى ديكـةى هةيـةة بةلَطـةمان ئـةو      حوك يَكى هةيةو ئةطة
دةلَيَت:  -اةى بآر ليَى خوا –ىي اريةةرِى غ ئةبوكة  ثيَغةمبةرة فةرمايشتةى 

                                                 
 يارـختاو اإللارة سؤال عن النه  بابلةذيَر سةرباسى: )ء (ةكةيدار اض الصاحلنيي( ئةم ئايةتةى لة )يوةوة)ن( 1

 دا هيَناوة.(243ص: ) (هـإلي حاجة تدُع أو عليه  ت ني مل إذا الوال ات ترك
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 َــا أَبَـا ذَر إِن ــكَ  دةفـةرموآ: )  (؟ ثيَغةمبــةريش نِ ـتَْ مِلُـ ـتَْم الُسـولَ الِلــهِ أَ  َـا رَ )
 .يَزى(ـن تؤ بيَهة واتة: )ئةى ئةبو ةةرِ! بيَطوما(اَ ِيٌف

تةكانى ةســي ء (ى قيــادةى تيَــدا نــةبوونصائِصَــخَديــارة تايبةمتةندييــةكان )
ى بــؤ خــؤى كؤمــةلَيَك ســي ةتى ية ضــونكة بةرثرســياريَتنــةبوونى تيَــدا يبةرثرســيَت

بـةرِيَوة  ثيَويس ة كة ئةطةر ئينسان ئـةو سـي ةتانةى تَيـدا نـةبنة ئـةو كـارةى بـؤ        
 .وا دةفةرموآ ثيَغةمبةر ئةوةية كة  ةويةرةناضآة بةلَطةاان لةوبا

 ة:ــكةوات
تى بـا   نية ـطؤلَةة كة مر ظء بآ طرآء رةوا بةرثرسياريَتيىكاتيَك وةرطرتنى  
خــةلَكة ضــونكة  شــاهيَديىتواناشــى هــةبآة نــةك بؤخــؤى, بــة  ء شايســتةيىء بــآ

 .اببينآر دةبآ خةلَك تيَتء ةينيةوا ر ئينسان بؤ خؤى شاهيَديى
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 نـؤيـةمى اـبنةم

ؤ ـى خيَـةر ثـلةس نت وـوا بةسـت بة خــشث
 ؤيى ـةربةخـس تنىـثاراس تان وـوةس

ةوةـوويَكر ةمووـلة ه
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 نـؤيـةماى ـبنةم

لة ؤيى ـةربةخـثاراستنى سو ى خؤ وةستان يَلةسـةر ث نت وـت بة خوا بةسـشث
 هـةموو روويَكـةوة.

لمممة رووى لةسمممةر اَيمممى خمممؤ وةسمممتان    ءتمممةنها اشمممت بمممة خممموا بةسممم   
سياسممممميت خمممممؤو،  ءتيمممممااراسمممممتنى سمممممةربةخؤيت فيكر ،ئابوورييمممممةوةو

كردنةوةى هةر جؤرة وابةستةييةك، ضونكة بةبآ اشمت بمة خموا بةسم      درة
 ء اللْال    ََّل   َعْاُةَم   تِْع)اإِلو لةسمممةر اَيممى خمممؤ وةسممتان     َْعَل   لْاهللَوكُّ   ُْتَّال)

رَيمى   ءانمآ سةربةخؤيت )إسمتقم  ى خؤااراسم ، كؤزمةَلى ئيسممزيت ناتو    
 ، وةك:ةدىمنادرآ ئازا ة نةرعييةكان بَينَيت

ڍ ڍ   ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ  ] فةرموويـةتى:  )رال راللة(خواى ثةروةردطار  -1

آل  [ک ک  ک ڑ    ڑ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژژ 
ة واتة: )ئةطةر خوا سةرتان آـا كـةس بةسـةرتاندا ةالَ نابـآة وة ئةطـةر ئـةو       عمران

وة با ئي انـداران   -واتة: كةس -سةرتان دةخا؟  ثشـتتان بةربداتة لة دواى وى كآ
 تةنها ثشـت بةخوا ببةس (.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ] وة خواى بةرةو مةةن فةرموويـةتى:  -2

ــال [ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ــدن ) األنف ــان دوان ــابة بيَطوم ــةلَ خط ( لةط
واتة: )وة ئةطةر بيانةوآ فيَلـَت لـآ بكةنة ئةوة بيَطومان خوا بؤ تؤ  ثيَغةمبةرة 

ئةو تؤى بةهيَز كردوة بة يارمةتىء سـةرخسـتنى خـؤىء بـة ئي انـدارانيش(ة     بةسةة
 واتة: بةو ئي اندارانةى كة لة خزمةتتـدانء ثشـتت دةطرن.

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ] فةرموويـةتى:  )رال راللة(وة خواى بةديهيَنـةر  -3

واتة: )ئةى ثيَغةمبـةر! خوا بؤ تؤ بةسةة وة بـؤ ئـةو   ، األنفال [چ چ ڇ
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ة  كة شويَنت كةوتوون(. شايانى باسة ئةم ئايةتة دوو واتـاى هــةية: واتـة    برِواداران
بؤ تؤ بةسـةة وة ثشــتطرييى ئـةو برِوادارانـة  كـة       خواى بةرة و مةةن ثشـتيوانيى 

بؤ تؤو ئـةو برِوادارانـةى    خواى بةرة و مةةن شـويَنـت كةوتوون, ياخود ثشــتيوانيى 
ــة ت     ــة ة ر ل ــة, ك ــةوتوونة بةس ــويَنت ك ــة ش ــةى    ك ــةو ماناي ــان ئ ــذةرةوانى قورِئ ويَ

 دووةمينيان ثآ بةهيَزترة.

ــةتى: وة -4 ې ې ې ى ى ائ  ائ   ەئ ەئ  وئ وئ   ] فةرموويــ

ـــال [ۆئ ۇئ  ۇئ ــة:  .ائدةـمــ ــاخود   }واتــ ــوة )يــ ـــتيوانى ئيَــ ــان ثشــ بيَطومــ
سةرثةرشتيارو د ستى ئيَـوة( تـةنيا خـواو ثَيغةمبــةرى خوايـةة وة )لـة دواى خـواو        

ثشـتيوانى ئيَوة ئةوانةن كة برِوايان هيَناوةة ئةوانةى نويَـذ   ثيَغةمبةرى خوا( د ستء
 بةرثا دةكةنء ةةكات دةدةنء هةميشـة ركــوو  دةبةن(.

بـؤ ئي انـداران واتايـةكى هةيـةوة هـي       خواى بةرة و مـةةن  ديارة ثشتيوان بوونى 
 واتايةكى ديكةى هةية. ثيَغةمبةر 

ــ -5 ــةرِيَزو دلَســ ـوة دةرب ــ ؤةىـارةى هــاوةئنى ب ــةوةى  ةةرى خــوا ـثيَغةمب دواى ئ
ــايى ســوورِةتى      ــةكانى كؤت ــة ئايةت ــدةدات ل ـــآ هةلَ ـــيان ل ـــر ضــةند سي ةتيَك ثيَشـت

ــا  ـــتح(داة ئينج ــات   )ال  ــ يان دةك ــاوا وةس ڦ  ڦڦ ڄ ڄ  ڦ ڤ ]...: ئ

ة حـالفتـــــ [ڑ ...ڃ چ چ چ    ڃ  ڃ   ڃ    ڄ         ڄ
ن لة ئيـنجـيلـدا وةك درةختيـَكـة واتة: )... ئةوة وةس يانة لة تةورِاتداة وة وةس يا

ثيَشــآ نةمامـةة دوايـى لــقء ثـؤث       -لق و ثؤث دةردةكات بةمالو بـةو دا         كة
قةدةكةى بةهيَز دةكـاتء ضــرِو ثـرِ دةبـــآءة لةسـةر       -دةردةكاتء ئةو لق و ثؤثة

 ئةو قةدةى خؤى دةوةسـتآء  بةرة هـةلَـدةضـآ ...(.
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 ردنةوةـوونكر

 : ممبةخوا بةست ممة : اشمميةك

(ةة واتة: شـتيَك  تَفَ ُّل(ى )وَْزندا لةسةر كيَش )( لة ةمانى عةرةبيْلـتَوَكٌّوشةى )
 وةكةةمحـةتى بـوآ.   ء (ةلَشَـق  يـاخود دةردةسـةريى )   ةبكرآ بة ة ر لـةخؤ كـردن  

( ْلـتَوَكٌّـ (. )بكات )خؤى ةةمحةت دةدا تا سةفةرةكة :(ة واتة َتَجَش ُم الم فَرَدةلَآ: )
ُل عَلَـى  ـالت وَكٌّـ وةكيال طـرتن, )  :واتة (ْلـتَوَكٌّ)وة ماناى  ة(ةيةوَْزنر ئةو كيَش )لةسة

تى ثـآ  ـثشـ  ةءثـةناى خـؤت  ء بكـةى بـة ثشـت    خواى بةرة و مةةن (ة واتة: تؤ ا 
خـواى  كـارى خـؤت بـة     ةءبكةى بة وةكيلـى خـؤت   خواى بةرة و مةةن  ةءتىـببةس

 ثيَرى.ـبس بةرة و مةةن 

 دا:مزمم  لة ئيسمخوا بةس ةى اشت بةمماَيط ءيتمطرنط

ى ميمممم ةندمريء تايبةتمطرنطتمممم ،انمخمممموا بةسمممم  دواى ئي مممم   اشممممت بممممة أ/ 
 انة: موَل انم ى زسةميصمِخصِّ)

( كـراوةة بـؤ ويَنـة: لـة     ْلتَوَكٌّـ لة ة ر لة ئايةتةكانى قورئانى بـةثيَزدا باسـى )  
ــةتى )الشــورىى )ســوورةت ــة ئاي ــةرة39 – 36( ل ــةةنء (دا خــواى ب ســى با م

هــةر لــة مةككــة بــوون     آة رــار دةكــات)ســي ةتةكانى كؤمــةلَى مســولَ ان   
 ةدةكـات نةبووبوونة قـةوارةى سياسـىة سـي ةتةكانيان    ء ةـة مةدينـنةضووبوون

ــةرموآ:  ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  چ چ چ ڇ ڇ]دةفــــــــ

    گ گ گ  گ   ک      ک      ڈ ژ ژ     ڑ ڑ  ک  ک

  ڻ  ڻ   ڻ   ں   ں ڱ     ڱ    ڱ   ڱ     ڳ ڳ ڳ   ڳ
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واتـة: )هةرضـى ثيَتــان دراوة    (1)[ھ ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ ڻ
ء ضـاكاة  ةايـة يـةة وة ئـةوةى لـة ى خو   دنياهةمووى رابواردنيَكى كةمى ذيانى 

ثشت بة ثةروةردطاريان دةبةس . ء بؤ ئةوانةى برِوايان هيَناوة ةدةايَنيَتةوة
زنة ـو دةثاريـَ دةيـَ ء كـارى ناثةسـند  ء ى طةورةطوناهـوة ئةوانة  كة خؤيان لة 

ة  كة بةدةم بـانطى  ـوة ئةوان ةيى دةكةنـيش توورِة دةبن ضاوثؤشـوة كاتيَك
اروباريان لـةنيَو خؤيانـدا   ـكـ ء نويَذيان بةرثاكردء ثةروةردطارى خؤيانةوة ضوون

ء وة ئةوانة  كـة كاتيَـك سـتةم    ة ةييةى ثيَ انداون دةبةخشنر لةوء اويَذةر بة
وةك  ةةنةوة(ـتؤلَـةى خؤيـان دةكـ   ء ةن  ديَـن دةكرآة بـةد  بةرانبةرناحةقييان 

 .اتــدةكت بة خوا بةس  ـانة باسى ثشــئي  دواىلة ني ـدةبين

خواى بةرة و كة با  ئي انى بة  ةتآـكةسيَك ثشت بة خوا دةبةس لةرِاستيدا
ثشـت   ةةـهةيـ  خواى بةرة و مةةن بآة بةو ئةنداةةيةى كة ئي انت بة هة مةةن 

 .خوا دةبةستى بة

 مةررى بة برِوادار حيساب كرانة: ةخوا بةس  بة تثش /ب

ــةةن   ــةرة و م ــة     خــواى ب ــرِوادار ل ــة ب ــة مــةررى ب ــةخوا بةســتنى ب ثشــت ب
 )عليــة الســالم(لةســةر ةارى يــةعتووب بــابى يوســف  وةكقةلَةمــدران دانــاوةة 

 (2)[ۆ ۈ ۈ ۇۆ  ۇ ڭڭ   ڭ  ڭ    ۓ]دةفــــــــةرموآ: 
تـةنها هـى    -يـان هـةردووكى   ةنانيانى: برِيار ياخود بةرنامة دا -واتة: )حوكم 

 ةيةة ثشتم بةو بةستوةة وة با ثشت بةستووان تـةنها ثشـت بـةو ببةسـ (    خوا

                                                 
 ٣٩تا  ٣٦: الشورى  1
 ٦٧:  وسف  2
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بيةوآ ثشت بة شتيَك ببةستآة دةبآ تةنها ثشت ء واتة: ئةوةى كة ئي انداربآ
 بة خوا ببةستآ.

 : ةينيثشت بة خوا بةستنيش ثيَضةوانةى ساةكردنى هؤكارةكان  ج/

مانـاى  وة لـة هؤكارةكـانة   نييـة   اى دةسـت بـةردان  مانـ  ثشت بةخوا بةس 
لةسـةر طـاةى   ء بةسـتوة ثشـتم بـة خـوا     :بلَيَى نييةةدةست بة خؤدا بةردانةوة 

باسى يةكيَك لة بةندة  خواى بةرة و مةةن اكشيَى! بؤضى؟ ضونكة ر ثشتآ ليَى
 قورئـان كة هةنديَك لـة تويَـذةرةوانى    ةة(ذوالقرنني)كة  دةكاتضاكةكانى خؤى 

 ةدةكــاتة ة ر مــةدحى علــيهم الصــالة والمـالم  ن يةكيَكــة لــة ثيَغةمبـةران دةلَـيَ 

: )ئيَ ـة  واتة (1)[ڀ  پ پ     پ پ  ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱ   دوايى دةفةرموآ: ]
ةخسـاندبوو  ر دةسةئمتان ثيَدا لة ةةويدا وة لة هـةموو شـتيَك هؤكاريَك ـان بـؤ    

سـتةية  ر ةودوايـى ضـةند راريَـك ئـ     ة(ة ئةويش بةدواى هؤكارةكان دةكـةوت ...

ــارة  ــدةبدووب ــف [ٺ ڀ    ڀ]ةوة: يَت ــة: ةال ه ــان   وات ــةدواى هؤكارةك )ب
 دةكاتبؤمان باس  خواى بيَ هاوتا )رال رالله(بةئم  (ذوالقرنني)كةوت(ة واتة: 

ــان دةبةســت ـكــة ثشــ ــة هؤكارةك ــة   ةتى ب ــى ب ــة: دلَ ــة(ة خــواووات  )رــال رالل
 وو.تبـى بة هؤكارةكانةوة بةسـتيشـثةيوةست بووة بةئم دةس

عن ج فر بن عمرو بن أليةو عن أبيهو قـال:  } :كة هاتووةلة فةرموودةيةكدا 
 -ة: )ـواتـ  (2){ْلك وَتََا وَهَْلقِْعأَ :الَ؟ قَُلك وَتَأَ  وَتِـاقَنَ ُلسِْرُأ:   ـنبللقال رجل 

وشـايَكى    ثيَغةمبـةر ى ديَـت بـؤ  ى   يتةكـرِ ذيَك كابرايةكى عـةرةبى دةشـ  

                                                 
 99: ال هف  1
 .(و وقال شـ يب األرنؤوط: حد ث حمن731رواه ابن حبـان يف َحيحه: )  2
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 آلـلـَ ةبةرِ – وشـاةكةم  - :ى ثرسـى  ةرـثيَغةمبـ ة لـة  ة ثياوةكـ - دةبآـثيَ
 ئينجـا  ةدةفـةرموآ: بيبةسـتةوة    ةرـثيَغةمب؟ متـبةسثشت بة خوا بء بكةم

 تة(.ـببةس خواثشت بة 

 ةبةسـ   خـوا لةطـةلَ ثشـت بـة     ةآة بة هؤكارةكان ثةيوةسـت بوونـةوة  ـبةلَ
يش بـة قسـةى   قـايم بـآة دةبـآ ضـاك     خواتيَكناطرييَنة بةلَكو كةسيَك ثشتى بة 

 هؤكارةكان رةضاو بكةن. :دةفةرموآ خؤى )رال راللة(ى بةرة خواة بكات خوا
 

 ووى ئابوورييةوة:ر ( لةاإلِْعتِمَاُ  عَلَى الي اتِى خؤ وةستان )يَةم: لةسةر ثدوو

واتـة:   ة(ُه ال  َْملِـُك قَـرَارَهُ  ـلَْن ال َْملُِك ُقوتـَ : )آدةلَبنضينةيةك هةية كة ة ر باوةة 
تى ـبةرِاسـ  ة(نيةبرِيارى خؤى بةدةست  ةنةبآوى خؤى بةدةست ـبذيَ ةسيَكك)هةر 

ــ ـــتارِاددةيةك ــؤ ت ـى ة ر واي ــةوة ض ب ـــةة ئ ـــاك وايـ ــؤ   ـ ــةة ض ب ــةلَ واي ــؤ كؤم ةة ض ب
 ة.ــواي ةتيشـدةولَ

 كؤمةلَيَكى ئيسالميى ئةطةر بيةوآ ئاماجنةكانى بةدةسـت بيَنـآة دةبـآ هـةولَ    
 ت بة خؤى ببةستآ.ثشء لةسةر ثيَى خؤى بوةستآبدات 

لةسـةر  ء ووى ئابوورييـةوة ر  ذطارةدا ثشت بـة خـؤ بةسـ  لـة    ر بةتايبةتى لةم
(م بـؤ  فـتح ى )سـوورةت ثيَى خؤ وةستانة يةكجار طرنطةة بؤية  من ئةو ئايةتـةى  

دلَســؤةى  ء دةربــارةى هــاوةئنى بــةرِيَز  خــواى ثــةروةردطار   كــة   ةهيَناوةتــةوة
لـة   ةيان لـآ هةلَدةداتـي ةتيَكـضةند س اـدواى ئةوةى ثيَش ة خوا ثيَغةمبةرى
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 ڤ]  يان دةكات:ـاوا وةسئ اـة ئينج(1)(داحـالفتى )سوورةتايى ـئايةتةكانى كؤت

ڃ        ڃ         ڃ   ڃ   ڄ       ڄ   ڄ    ڄ (3)ڦڦ   ڦ   (2)ڦ

  (4)[چ چ چ
 بـة  هـاوةئنى بـةرِيَزى ديَنيَتـةوة   ء  ثيَغةمبـةر ويَنة بـؤ   خواى بةرة و مةةن 

ء لةسـةر قـةد   ءيشةكةى بة قـووئيي ةةوييـدا ضـؤتة خـوارآ    ر ء ةطر درةختيَك كة
 .وةستاوةبنكى خؤى 

                                                 

ٺ  ڀڀ     ڀ ڀ    پ      پ    پ    پ    ٻ ٻ   ٻ   ٻ    ٱ   ]دةفــةرموآ:  ( خــواى ثــةروةردطار 1

ڦ ڄ ڄ    ڦ     ڦ ڤ ڦ ڤ   ڤ   ڤ    ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ   ٿ  ٿ     ٿ  ٺ  ٺ    ٺ

ڌ  ڌ     چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇڍ  ڍ    چ  چ    ڃ     ڃ    ڃ    ڃ       ڄ ڄ

ــةة وة   ةالفــتح [ڎ  ڎ  ڈ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ ــةكراوى خواي ــة: )موحةممــةد رةوان وات
بةرانبـةر كـافرانءة دأل نـةرمء بةسـؤةن لـةنيَوان       ئةوانةى لةطةلَيدانء شويَنى كةوتوونة بة ةةبرء توندوتيـذن 

خؤيانداة دةيانبينى هةردةم لة ركوو ء سةردةدانة ئاواتيان بةدةستهيَنانى بةخششء رةةامةنديى خوايةة لة 
روخسارياندا نيشانةء شويَنةوارى كرِنوو  بردن هةيةة ئةوة وةس يانة لة تةورِاتداة وة وةس يان لة ئينجيلـدا  

ئـةو لـقء    ثيَشـآ نةمامـة دوايـى لـقء ثـؤث دةردةكـا       -لقء ثؤث دةردةكا بةمالو بةو دا  كة درةختيَكة وةك
 -لةسـةر ئـةو قـةدةى خـؤى دةوةسـتآء بـةرة هةَلدةضـآة        قةدةكةى بةهيَز دةكاتء ضرِء ثرِ دةبآء  -ثؤثة

بـةرى  خـوا ئـاوا بـة خيَرايـى هـاوةئنى ثيَغةم      -روتيارةكان سةرسام دةكـاتة   -ئةوةندة ةوو طةشة دةكات 
تاوةكو رقى بيَربِوايانيان ثآ هةلَسيَنآة خوا بةلَيَنى بةو كةسـانة داوة كـة برِوايـان هيَنـاوةء كـارة       -ةيادكرد 

 ضاكةكانيان ئةجنامداوةة بة ليَبوردنى تةواوء ثاداشتيَكى طةورة(.
ة ئةوانيش وةك نةمامةكة بووة  خوا ثيَغةمبةرىئاوا بوون:  ثيَغةمبةربؤ   خوا هاوةئنى ثيَغةمبةرى

 وةك لقء ثؤثةكة بوونة ئةويان بةهيَز كردووةء ئةويان بةرة كرد تةوة بةرةو ئااانء لقء ثؤثى هاويشتوة.
)ئةوانةى لةم ئايةتةدا باسكران سي ةتى بةرةى هاوةئن بوونة ئةوةيش كة باسكرا ويَنةى ثاداشتيان بـووة  

 ى ئةواندا دةبآ(.را سي ةتى هةر كةسيَك وةك سي ةتى ئةوان بآة ئةوا لة ريز
 ( يانى وةسفة وةسفء سي ةتى ئةوانة لة تةورِاتدا ئاوا باسكراوة.لَثَـْل) (2
ديــارة   –لة تةورِاتدا ئاوا وةس كراونة وة تةورِاتى ئيَسـتا ئةوةى تيَدا ماوة كة باسـى ثيَغةمبـةريَك دةكـات    ( 3

يَــتة ئةوانــةى كــة لةطةلَيــدان ئــةوة     ة ثيَغةمبــةريَك ديَ بانطةواةةكــةى دنيــا دادةطر  -ئيَســتا طؤرِيويانــة  
 سـي ةتةكانيانةة ئيَسـتا  ئةوة لة تةورِاتدا هـةية.

 29: الفتح  4
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بةشـيَوةيةكى  ء بةرانبـةر ء يارمةتييش بـةبآ مـةرج  ء هاوكاريى وةرطرتنىديارة 
بــةئم ثيَويســتة هةميشــة  نييــةةليَزانانــةة ثيَضــةوانةى لةســةرثآى خــؤ وةســتان  

 كؤتايى ثآ دآ!ء برِدرآدة ةحيسابى ئةوة بكرآ كة كاتيَك دآ
 ذطارةدا ثشت بةخؤ بةس  لةرِووى ئابوورييةوة يـةكجار  ر شايانى باسيشة لةم

وة نيــةدةكاثيَوةنء دةســتء ئــةمريكاشــتيَكى ةةمحةتــةة بةتايبــةت كــة لة يــةن  
 كة ثيَـى دةلَـيَن سياسـةتى وشـككردنى سةرضـاوةكان      ةسياسةتيَك ثةيرِةو دةكرآ

ى لةذيَر ثةردةء (ة ئةم سياسةتة لة دذى تةوذمى ئيسالميىبِْعسيَاسَُة تَْجفِيُف اْلمَنَا)
 دةكرآ.)رةن  لة دذى تري ر(دا ثةيرِةو 

يى  يةنـة  دكة مةبةستيان ثآى وشككردنى ئةو سةرضاوانةية كة هاوكـارى مـاد  
لة  كردووةستةميَكى طةورةى  ئةمريكايةكانيان ليَوة دةكرآة كة بيَطومان يئيسالم

ى كردنـى ئةوانـةى كـة    يبـة بيـانووى دذايـةت    ىة يـان يةكانيشخيَرخواةيدةةطا ء دام
لةحالَيَكـدا كـة    ة(اب ـإرهكة ناويشى ليَناون تري ريست ) ةدةكةن ئةمريكادذايةتيى 

ة كةضـى لـة   دنيـا لةسةر ئاستى دةكات ( ثةيرِةو إرهاببؤ خؤى طةورةترين تري ر )
( مج يـة كؤمةلَة )ء ةى ئةو دامةةراويبة بيانووى ئةوةوة ة ر دذايةتء ثةناى ئةوةدا
يـان ريَطـةوبانيان دروسـت     نةكة مزطةوتيان دروست دةكرد ةدةكاتخيَرخواةييانة 

 ةئةوانـةيان دةدا ء دامـاو ء هةذارء ليَتةوماوء بيَوةذنء يان يارمةتى هةتيو نةدةكرد
ــة ترســى   ــةمريكائيَســتا ل ــانئ ــة وئت ــدان ء ة ة ر ل ــة دةولَةمةن ــارةدارانء ة ر ل ء ث
كؤمةلَـة خيَرخواةييانـة بكـةنة بــؤ    ء هاوكـاريي ئـةو دامــةةراوة   خيَرخـواةان نـاويَرن  

ئةوةى تؤمةتبار نةكريَن بةوةى كةوا ئةو ثارةية ثالَثشـتى دارايـى ئـةو خةلَكانـةى     
 خانةى تري رةوة. نيةكة ئةمريكا خستوو ةثآ دةكرآ
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كـةم مةسـرةفيىة   ء سـادة ذيـان  ء مةسـةلةى ةوهـد   بؤيـة بةرِاسـتى لة يةكـةوة   
ة لة يـةكى ديكةشـةوة   ءئيسـالميى   يـةنيَكى بـؤ هـةر    ثيَويستة ء يىـشتيَكى حةت

 .يش شتيَكى ثيَويستة(تِْثمَارِيـْإِسهةبوونى ثرِ ذةى ئابووريى وةبةرهيَنان )
ى يبـة هـةذار  ضاكساةيى كردن لـة كؤمـةلَطادا   ء ثاكساةيىء كارى ئيسالميى لةرِاستيدا

نة نـةدار ء ةرِاسـتى ئاتـاج  دةكرآة بة كةسانى سـادة دةكـرآة بـة كةسـانيَك كـة ب     باشا 
ى انشـويَنكةوتوو ء ثـةيرِةو  علـيهم الصـالة والمـالم   ضونكة تؤ تةماشاى ثيَغةمبةران بكـة  

ــةران ــيَنراوان )    ةثيَغةمبـ ــوونة ضةوسـ ــؤرة بـ ــةم رـ ــةة ري لـ ــ َفنيبـ ــوونة ُلمتَضـ ( بـ
ء (لمـرفني دةسـت بآلوةكـان )  ء (رفنيـلتـ دوذمنةكانيشيان هةميشة خؤشطوةةرانةكان )

اهيَنان ر خةلَكء اهيَنانر بؤية بةرِاستى خؤ ةو ئةوانة بوونء مستكربين(خؤ بةةلطرةكان )
ــالةســةر مةســةلةى  ــةمطر  دني ــة ك ــى )يب ــةموو   ء (ْدـُْزه ــة ه ــة ل ــانى ســادةة ة ر طرنط ذي

 .يةكئةوة  ةئاستةكاندا
ئةطةر بةشيَوةيةكى سادة  بآة بةرِاسـتى   ةدان بة ثرِ ذة ئابوورييةكاني: طرنطيدوو

وةرِآ بكةى لة  يةنيَكةوة شتيَكت بؤ بآة با بآ مةرريش بآة بةئم طرنطةة نابآ هةر ضا
 ان بؤ خؤى دةبآ دةست جبوولَيَنآ.نابآ هةر ضاوت لةوة بآ, ئينس

بـآة   دةولَةتاستيية  بزانرآ كة يارمةتى وةرطرتن لة هةر يةكة ر وة ثيَويستة ئةو
بـةبآ  ء بآ مـةرج ى بـآة خيَرخـواة بـآة هةركةسـيَك بـآ, مـادام بـة       يحيزب بآة كةسايةت

ثاريَزطاريى لة سةربةخؤيى ء لةطةلَ لةسةر ثآى خؤ وةستاننيية  بآة ثيَضةوانة بةرانبةر
ء فيكـر ء ة لةسةر حيسـابى  دانـت لـة بةرنامـة    ييارمةتيء ئةو هاوكاريى مادامخؤ كردنة 

ارى وا ـة رـ ـضونكـ  ةى بـةو شـيَوةية هـةبآ ة ر ئاسـايية    يئةطةر يارمةت ةسياسةتت نةبآ
ــ يـةك دةطريَت  ةاتـدةكـ ةى هاوكارييـت   يةنـ ئامـاجنى ئـةو   ء جنى تـؤ هةية ئاما ةوةة بـؤ  ـ

ء اوونة: دوذمنيَكى هاوبةشتان هةيةة بةئم بة مةرريَك لةسةر حيسابى  دانـى فيكريـى  
 دوورخستنةوةت لة ئاماجنة شةرعييةكانت نةبآ.ء سياسيى
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ةر جمؤرة  ةوةى هم مردنم مةتكر ،سياسمى ء  ة : ااراستنى سةربةخؤيى فيكريىَييمس
 وابةستةييةك:

ضـؤن لـة    ةسةربةخؤيى فيكريىة واتة: تؤ خؤت ئةو بةرنامةيةى كة بؤ خؤت داتنـاوة 
 ضـؤن بكـةى لـة   ء دين تيَطةيشتووىة ضؤن لة واقيِ تيَطةيشـتووى, دةتـةوآ ضـى بكـةى    

جبوولَـآىة  ء ةكةت بكةىدةتةوآ ضؤن حةرِ ةووى سياسييةوةر ووى فيكرييةوةة وة لةر
ء خةلَكانةى ئةو دةوروبةرة؟ ئةو سياسةتة فيكريـى ء طةلَ ئةو حيزبلةضيية  هةلَويَستت

 ر هــي ةى كــة بــؤ خــؤت داتنــاوةة دةبــآ ثاريَزطــاريى ليَبكــرآ وة لــةذيَيبةرنامــة سياســي
شـتى   دا ئينسان نةهيَلَآ لة بنةما سةرةكييةكانى  يبدةنة ئةطةر نـا دابـةةين لـة   فشاريَك

 .نيةبضووك ةيانى 
ــْلحلــة ئاشــتةوايى ) يَغةمبــةر ة ثبااــانكردثيَشــا  وةك ــة َُ (ى حودةيبيــةدا ل

ء ( نةنووســرآا  رســولبــا ) تــةناةوىل كــردة كافرةكــان طوتيــان: هةنــديَك شــتى بضــووك
( نةنووسرآة هةرضةندة )ثيَغةمبةر  قورس بـوونة   ألئةو شتانةى لةسةر د

ةة ضـونكة  كـةى تيَـك نةدايـةو   ئاشـتةوايية  لةسةر ئةو بيـانوو طرتنانـةى كافرةكـان     بةئم
ة مانـاى  يَككةوتنامةكـةدا ر ةنووسـرانيان لـة  ن اةيبوونيشـى بـة  ر ى نـنية وة يشتى بنـةرِةت 

 .ليَياننيية  دةستبةرداربوونى
تـا   -خـوا وةك باسكردنى نيع ـةتى  -بةةياد بآ  خواكؤمةلَى ئيسالميى لة  وةكئيَ ة 

ة ر بـووينة  وشـى طرفتـاريى   بووينة تو نشيَوى ة رء هةوراة تووشىئيَستا لةطةلَ ئةوةى 
ووى ر بـةةياد بـآ لـة    خـوا ئةمريى كؤمةلَى ئيسالميى دةلَيَم: تا ئيَسـتا لـة    وةكبةئم من 
بااان هيَنـاوةة   خواسوثاس بؤ  ةثاراستنى سةربةخؤيى خؤمانةوةء سياسييء فيكريى

ــةر ثرِو  ــةة ه ــةكســةربةرةانة هيَناومان ــةوة   ء در ء ثاطةندةي ــةو بارةي ــة ل ــةيةك ك دةلةس
لـة  ء تـةنها طومـانى خـراث    نييةةبضووكاين بةلَطةيان بةدةستةوة  ستيدالةرِا ةدةطوتريَت

بؤيـة ئيَ ـة يـةقينى خؤمـان بـة طومـانى خـةلَكى         ةةشةوة تةماشـاكردنة ر ثشت ثةردةى
 .نادةين
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فيكريـى خـؤ   ء ىيبةئم دةبآ ئةوة  با  بزانني: ثاريَزطاريى لة سةربةخؤيى سياسـ 
ة ونيةة بةئم هي  ريَطرةوة )بديال(يشى بارى طةورةى دةوآء نيةكردنة شتيَكى ئاسان 

 .بة هةر نرخيَك بووة ثيَويستة بهيَنريَتةدىة وة ئيَ ة لةو ثيَناوةدا باريش ان داوة
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 دةيـةماى ـبنةم

 ئةندامان بسثيَرينبة  ئةركشايستةيى  بنةماى لةسةر

  و الكف  اءلتةيت )مايسمممبمة خممةَلك سممناردن لةسمةر بناغممةى ن   كممارء ئمةرك 
ء اارَيزطماريىء زانيماريى    )الق ولْ األمان  ْْو دةسمتناكيى  ةضاوكردنى هَيزر

ء خمممممؤِراطريىء بِروااتمممممةويى )الصممممم  واليقمممممممني ، وة    )احلف     عْ العل     م ْْ
 ءخززايممممممممةتى :ديكممممممممةى وةكى ةضمممممممماونةكردنى همممممممميض زةسممممممممةلةيةك ر

َيتيى و هاوزةنممِرةبيى و همماوتةزةنيىء ... هتممد،    ء ناسممياو ةرَيتىمناوضةط
 :وةك

ــةةن   -1 ــةرة و م ــةكانى    خــواى ب ــة دوو كض ــةكيَك ل ــانى ي ــةو لةســةر ةم ــاوة ئ ثي
تويَـذةرةوان  ة ر لـة  ئاذةلَـةكانى بـؤ ئـاودانة كـة       مووسـا  ة بةتةمةنةى ك

ھ ھھ ے ے ]...  فةرموويـةتى:  - (ة شـوعةيب ة )طوتوويان

... ئةى بابــة! بـة كريَـى    }: ة واتةالقصص [ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ
ــةهيَزى        ــوانيى( ب ــؤ ش ــرى )ب ــى بط ــة كريَ ــؤ ب ــة ت ــيَك ك ــاين كةس ــرةة باش بط

 ة واتة: مووسا ئةو دوو سي ةتةى هةردووك تيَدابوون.{ئةميندارة
ــة   لةســةر ةمــانى يوســف   )رــال راللــة(هــةروةها خــواى ثــةروةردطار  -2 ب

ــةرمووة:  ــرى فـ ــاى ميسـ  ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ]...  ثادشـ

واتة: )... من لةسةر عةمبارةكـانى ةةوى دابنآة ضونكــة مـن   ، ف وس [چ
ثــارَيزةرو ةانــام(ة بــة ةاراوةى ئــةمِر  واتــة: بـــ كة بــة وةةيــرى دارايــىء          

 ئابـووريـى.
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لة سياقى ضةند ئايةتيَكـدا كـة باسـى طـةىل      )رال راللة(وة خواى ةانا و توانا  -3

 ڇ چ چ چ چ ڇ: ]بةنى ئيسرِائيال دةكاتة فةرموويةتى

ة واتـــة: )وة طيَرِابوومـــانن بـــة المـــجدة [ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ
ثيَشةوايانيَك كـة بـة فـةرمانى ئيَ ـة ريَن ـايى خـةلَكيان دةكـردة لـة سـؤنطةى

 ئةوةوة كة خؤيان راطرتء برِوايةكى ثتةويان بة ئايةتةكانى ئيَ ة هةبوو(.

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ] فةرموويـةتى:  خواى بـةرة و مـةةن   هةروةها  -4

ــدةكات كــة  النمــاء [ۈئ... ۋ ۅ ة واتــة: )بيَطومــان خــوا فــةرمانتان ثيَ
 سثاردةكان بطةيةننة خةلَكى شايستةى خؤيان ...(.

ٿ ٹ ٹ ٹ ] فةرموويةتى: )رال راللة(هةروةها خواى ثةروةردطار  -5

ة واتة: )ئةى األنفال [ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
 ئةوانةى برِواتان هيَناوة! ناثاكيى لةطـةأل خـواو ثيَغةمبـةرى خـوا مةكـةنة وة     

ـ ناثاكــيى كــردن     كةنة لةكـاتيَكدا كة دةةانن ناثاكـيى لة سثاردةكانتـاندا مة
 (.ضةند خراثـةـ

 وَُهـوَ  اْلُمْمـلِمِنيَ  لِـنَ  عَـالِالً  اْسـتَْ مَلَ  لَنِ): ويةتىةرموف  ى خوا ثيَغةمبةر -6
 هَاللِـ  خَانَ فَقَْد  هِـيِّــنَبِ ُسن ةِوَ ا ِ تَابِــبِ ِ وَأَْعلَُم لِْنُه بِيَلِكَ أَْولَى لِْنُهْم أَن   َْ لَُم

( وَـححهو  7023الــممتدرك: )   ـفـ  اكمرواه احلـ  (اْلُمْمـلِمِنيَ  وَجَمِيعَ وَرَُسولَُه
واتــة: )هــةر  و عــن ابــن عبــاسو20151ورواه البيهقــ  فـــ  المــنن ال ــ ى: 

ا كةسيَك كاروبـارى مســولَ انان بـة كةسـيَك بســثَيرآة وة بشــزانآ لةنيَويانـد       
كةســيَكى لــةو شـايســـتةتر هةيــة بــؤ ئــةو كــارةوة ةانــاترة بــة كتيَبــى خـــواو   
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سـوننةتى ثيَغةمبةرةكـةىة ئةوة خيانةتى لة خـواو ثيَغةمبـةرى خـواو هـةموو    
 برِواداران كردوة(.

 :لَاقَ واْلأَلَانَُة فَاْنتَظِْر الم اعَةَ إِذَا ُايِّ َتِ) :فةرموويةتى هةروةها ثيَغةمبةر  -7
( الم اعَةَ إِذَا ُأْسنِدَ اْلأَْلُر إِلَى غَْيرِ أَْهلِهِ فَاْنتَظِرِ :قَالَ ؟ُسولَ الِلهِفَ إِاَاعَُتهَا  َا رَكَْي

ة واتـة: )هةركاتيَــك سـثاردة ةايـة بـوو      ( عن أب  هر ـرة 6496رواه البخاري: )
ئةبو  -ة -واتة: قيامةتى ئةو كارة و كؤتايى هاتنى –ضـاوةرِيَى قيامةتآ بكة 

طــوتى: ئــةى ثيَغةمبــةرى خــوا! ةايــة بــوونى  -هــورِةيرِة خــوا لـــيَى راةى بــآ
سثاردة ضؤنة؟ ئةويش فةرمووى: هةركات ئيش بة غةيرى خةلَكى شـايسـتةى 

 خؤى سـثيَردراة ضاوةرِيَى كؤتايى هاتنى ئةو ئيشـة بكـة(.
ضونكة بوونةوةر هةمووى قيامةتيَكى هةية وة هةموو شـتيَك لـة خـودى خؤيـدا     

ٺ ٿ ٿ ٿ : ]فةرموويـةتى  خـواى بـةرة و مـةةن    مةتيَكى هةيـةة وةك  قيا

واتـة: )خـوا ئـةو    ، األن ام [ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
ــة      ــة قــورِ دروســتكردوةة ثاشــان بــؤ هــةر دروســتكراويَك ل ــوةى ل كةســةية كــة ئيَ
دروستكراوةكانى كاتيَكى داناوة كؤتـايى تيَـدا بـآة وة بـؤ بوونـةوةريش هـةمووى       

 ة بة تيَكرِايي كؤتايى دآ(.كاتيَك هةية ك
ئينجا ديارة بناغـةو شيَواةى دانانى بةرثرسـانيشة لة هةموو حائندا بريتية لـة  

 [ۀ...ں ں ڻ ]...  فةرموويــةتى: )رــال راللــة(راويَــذة ضــونكة خــوا 
ـــا    ، الشــورى ــذة ...(ة هةروةه ــة راويَ ــدا ب ــةنيَو خؤيان ــان ل ــة: )... وة كاروباري وات

واتــة: )... وة لــة  . آل عمــران [چ...ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ]... فةرموويةتـــى:
 كـاروبـار بةرِيَوةبردندا راويَـذيان ثآ بكــة ...(.
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ردنةوةــوونكر

ى: يميارَيتمانى بةرارسمَ(ةتة بنةِرةتييةكمة : خةسميةك

 ةضةند خةسلَةتيَكى بنةرِةتيى بة مـةرج طـرياون   ئيسالمداى لة يبؤ بةرثرسياريَت
ان ثآ دةسثيَردرآة وة بةثيَى ئـةوةى ئيَ ـة لـة    يسياريَتيبةرثرء بؤ كةسانيَك ئةرك

ثيَويستة لة كةسيَكدا هـةبن   ةى هةنيشة  سي ةتى بنةرِةت ةئايةتةكاندا هيَنامانن
ثيَشـا بـة    اانكارى مسولَ انانى ثآ دةسثيَردرآة ئةو شة  سي ةتةء كة ئةرك

ن دةكةين.اردنة بؤية ليَرةدا بة كورتى باسيتيَروتةسةىل باسك

 : اَن   َمأَلاَ ُْلوَّ  الُقيى )ممدةستناكء هَيز /2، 1

كاريَك بةثيَى سروشـتى كارةكـة دةطـؤرِآة بـؤ ويَنـة:      هةر وة هيَزى ثيَويست بؤ 
لـةوة كـة ئـةو ئينسـانة      بريتييـة  ةهيَـزى داواكـراو تيَيـدا    ةةانسـتيى ء كارى فيكريـى 

بـآة بـةئم هيَـزى     ر شـنبري ء ئةهلى فيكـر ء شارةةا بآء وة ةانا ضاوكراوة بآ تيَيدا
شارةةا بـآ لـة تـاكتيكى    ء ثيَويست بؤ كارى سةرباةيى ئةوةية كة ئةو ئينسانة ةانا

ئاةا بـآة وة هـةروةها لـة بـوارى ئابوورييـدا سـي ةتى       ء شةرِةانء رةنطيى وة ليَزان
ضؤن ء بزانآ ماأل ضؤن ثةيدا دةكرآء ئةوةية كة لة كةسابةت بزانآ ةبةمةرج طرياو

سةر  دةكرآ.

:نارةزايت ءاارَيزطاريى /4، 3

كة بة ثادشاى  وةرطرتوة )علية السالم(كة ئةويش ان لة فةرمايشتى يوسف 

ــوت  ــرى ط ــف [چچ چ چ  ڃڃڄ ڃ ڃ  ...]: ميس .  وس
 :يـانى ة لةسـةر ةةمينـى ميسـر    ةكانخةةيَنـ ء ارـ كة بة بةرثرسى عةمبـ ـب :اتةو
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تيَكم ثـآ  ضـونكة مـن ثـاريَزةرم هـةر شـ      ةىيئـابوور ء مبكة بة بةرثرسى دارايـى 
(ى تيَـدا  تصـرف بسثيَردرآ دةيثـاريَزمة وة ةاناشـم دةةاب ضـؤن هةلَسـوكةوت )    

 دةكةم.

 :م ي  يق طْ ال ب الحةويى )مماتِرواممبء ريىمخؤِراط /6، 5

 :(ة واتـة نـُة فِـ  الدِّ ـ  ـاُل اإلِلَالـَ ـْبرِ وَاليَقِني ُتنَـبِالص ةانايان طوتوويانة: ) وةك
ــؤرِاطريى  ــة خ ــرِواء )ب ــة ب ــةوايةتثت ــت  يويى ثيَش ــدا وةدةس ــة دينداريي  ةدآ(ى ل

دةربــارةى بــةنى  خــواى بــةرة و مــةةن كــة  وةرطرتــوةئةويشــ ان لــةم ئايةتــة 
خؤرانى بـةنى ئيسـرِائيال(   مشوورء بةنى ئيسرِائيال ثيَغةمبةرانىئيسرِائيال )واتة: 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ] :دةفــــةرموآ 

و لةسةر ئة دةكات ى ثيَويستى بةوةيبةرثرسيَت :كةواتة ةالمجدة [ڌ ڌ
كـةم  ء تةنطةتاو نةبىة دأل طضكةء يَى تيَدا نةكةىة ثةلةثرِووةءئيشة خؤرِاطر بى

دةبـآ  ةبـؤ كردنـى ئـةو كارة    ةحةوسةلَة نةبىة وة لةطةأل ئةوانةى كة لةطةلَتدان
ثشوودريَذ بىة وة دةبـآ ئـةو   ء ليَبوردنت هةبآة ئارامطرء ديسان دأل طةورة بى

يَبـاةةى خـؤى كـة لةسـةرى دةرِواة     رء بـةو بةرنامـة   ئينسانة خاوةنى يةقني بآ
بـة مانـاى ئي ـانيَكى بـآ      ةءضونكة يةقني بة مانـاى ةانيارييـةكى بآطومـان دآ   

 دان ديَت.بآ دأل لة دلَـء بآ دوو دلَيىء لةرةلةر
لـة   بريتييـة كـة  بةيةك وشة تةعبرييان ليَ بكةينةدةتوانني ئةم شة  سي ةتة: 

اوةنى ئةو سي ةتانة بآة كة ئةوانـة بنةرِةتييـةكاننة   (ة واتة: خال فاءةشايستةيى )
ثؤثى ديكةيان ليَبكةينةوة.ء ئةو شة  سي ةتانة  هةر كاميَكيان دةطوجنآ لق
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 ئةورار بيَجطة لةم شة  خةسـلَةتة بنةرِةتييانـة ة نابـآ هـي  شـتيَكى ديكـة      
ء تيىناسـياويَ ء ىيناوضةطةريَتء ىيبة مةرج بطريآة بؤ ويَنة: خزمايةتء ةضاوبكرآر

ئـةوة فيكـرى لـة     ى:... هتدة لةبةرضـاونةطريآة بلَيـَ  ء هاومةشرِةبيىء ىيد ستايةت
فيكرى من نزيكةة سروشتى لة سروشتى من نزيكة .

لمممة ء ناردة )أزانة يمممةمسممم ،ار امممآ سمممنَيردران مكمممء ىيدووة : بةرارسممميارَيت
تة كةسممانَيك كممة  متى، اَيويسممماية بةطشمممطمممكؤزةَلء كمدا هممى خةَلمم مَ(مممئةس

نَيرن:مى دةسمَيمك ةنةوة بزانء بةمضاو وردبك ،تمنة دةزِراسدةكرَي

ــك لــة بنةرِةتــدا خاوةنةكــةى خــةلَك ء هــةر ئــيش  ةءكؤمةلَطايــة بةطشــتىء كاريَ
ــةت     ــةو ئةمان ــةوة ئ ــاو وردبكةن ــة دةمرِاســت ض ــة دةكريَن ــانيَك ك ء ثيَويســتة كةس

 ئةطـةر بة كآى دةسـثيَرنة  ضـونكة    ةسثاردةية كة خاوةنة بنةرِةتييةكةى خةلَكة
بـة   بةرانبـةر ( دادةنـريَن  خائنبة ئةهلى خؤى نةسثيَرنة ماناى واية بة ناثاك )ء بآ

بةلَطـة   ةبـة بـرِواداران   بةرانبةرء  ثيَغةمبةربة  بةرانبةرء خواى بةرة و مةةن 

ۈ ۈ  ۆۆ فةرموويـةتى: ]  خواى بةرة و مـةةن  لةسةر ئةوة ئةم ئايةتةية كة 

ء هـةر كاريَـك    ةكيبةرثرسـياريَتي بؤية  دةلَيَني: هةر  (1)[ٴۇ ۋ ۋ ۅ
( لةطـةأل  خطـاب دواندن ) خواى بةرة و مةةن بةطشتى خاوةنةكةى خةلَكةة ضونكة 

ــْمانــاوة )ر [ة ئايــا ئــةوۈ ۆ  ۆ: ]دةكــاتبــرِواداران هةموويانــدا  ة؟ ـيــ( كيَُك

خواى بةرة و مـةةن  كةواتة:  [ةۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅمسولَ انانن بةطشتىة ]
ن بــة خــةلَكى دةكاكــة ســثار ةدةكــات مســولَ انى ابةطشــتى فــةرمان بــة كؤمــةلَط

بـة   (سـثاردة )شايستةى خؤيان بسثيَرنة بةلَطة  لةسـةر ئـةوة كـة مةبةسـت لـة      

٥٨: النماء 1
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 ثيَغةمبةركاربةدةستيَتييةة ئةوةية كة ء ء حوك رِانيى ثلةى يةكةم بةرثرسياريَتيي
  أَلَانَـُة  ا ُاـيِّ َْت الْ إِذ}دةيطيَرِيَتةوة دةفـةرموآ:   يىخاروبلةو فةرمايشتةدا كة

 -دةلَـآ  هـورِةيرِة  ئـةبو  - {؟هِالل ـ  ُسـولَ كَْيفَ إِاَـاعَُتهَا  َـا رَ   :قَالَ والم اعَةَ فَاْنتَظِرِ
(يَكـى  روا ـة ( لة طيَرِانةوة )ا ُأْسنِدَ اْلأَْلُرإِذدةفةرموآ: )ء ةوةدةكاتوونر ئةويش بؤى

ة هةر كاتيَـك كـار   هةية انيةك ماناي يان( هةردووكاْلأَْلُر دَسُِّو اإِذديكةدا دةفةرموآ )
ــاْنتَظِرِ أَْهلِــهِ غَْيــرِ إِلَــىســثيَردرا ) ( بــة غــةيرى خــةلَكى شايســتةى خــؤىة الم ــاعَةَ فَ

هةر ئيشيَك سثيَردرا بة خةلَكى ناشايسـتة, ئيشـةكة    ة بةلَآى قيامةت بكة يَضاوةرِ
 ةدروسـتكردنى بينايـةك بـة كةسـيَكى ناشـياو بسـثيَرة       ةسةرى بة فةتارةت دةضآ

ةوة دةرِمـآة يــان  دةكاتـ  ة يـان ئــةوةتا دواى ئـةوةى كـة بــةرةى   دةكـات ى سـةقةت 
نايةة هةموو ئيشيَك هةروايـةة هـةر ئيشـيَك بـة غـةيرى خـةلَكى شايسـتةى         كةلَكبة

( اْبطَــخِدوانــدن ) )رــال راللـة(  ى ثـةروةردطار قيامـةتى دآةخــوا  ةخـؤى بســثيَرى 

ــدا   ــةأل ئي اندارانـ ــاتلةطـ ــةرموآ: ]دةكـ ڤ    ٹ ٹ       ٹ    ٿ ٹة دةفـ

سثاردانةى كـة  ء واتة: ئةو ئةمانةت (1)[ڦ     ڦ    ڤ ڤ   ڤ 
ةنة كـة ديـارة خيانـةت تيَـدا كردنيـان      ـناثاكييـان ثـآ مةكـ    ةلةنيَوتاندانء نهةتان

 ثيَردريَن.ـتةى خؤيان بسـرى خةلَكى شايسـئةوةية كة بة غةي

ء  كةسممممى يةكممممةزى كؤزممممة   ء  حمممموك ِران ديمممماريكردنىَيية : امممما  مسمممم
هةر كةسَيكى ديكمة كمة دةسمةمت    ء  وَل انان، ئةو كةسةمى زسامطمكؤزةَل

ة، مةيممممكاربةدةسمممتانى خممموار خمممؤى هء  )حمممحية ى دانمممانى بمممةرارس 
تةى مايسم مبة كةسمانى ن ء  كارانة سناردةنء  آ كة ئةو ئةركمآ بزانمدةب

 نَيرآ:مخؤيانيان بس
                                                 

 ٢٧: األنفـال  1



 روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي
 

 

206  

ــةت وةك ــةرمووء ئايـ ــةنن دةكافـ ــتى دةيطةيـ ــةى  ءن بةطشـ ــةم فةرموودةيـ ة ئـ
 اًلـعَالـِ  تَْ مَلَـاسْـ  لَنِ} وآ:ـةيةنآة كة دةفةرمـةت دةيطـبةتايب ةريش ـةمبـثيَغ
ــ لِْن بِيَلِكَ ىـأَْولَ ْمـلِْنُه أَن  لَُمـ َْ  وَُهوَ لِمِنيَـاْلُمْم لِنَ  هِـنَبِيِّـ  ن ةِـوَسُـ  ا ِ بِ ِتَـابِ  وَأَْعلَـمُ  ُهـ
 َممتدرك: ـالـ   ـفـ  اكمرواه احلـ  (1)(لِمِنيَـُممْـ اْل وَجَمِيـعَ  وَرَُسـولَهُ  هَاللِـ  انَـخَ قَْدـف

ــ   (7023) ــ  ف ــححهو ورواه البيهق ــ ـوَ ــنن ال ب ــن  (20151)رى: ـ  الم ــن اب و ع
؟ بيَطومـان  ةـايستةتريش هةيـ ـلةكاتيَكدا لـةو شـ   بؤ بةو كةسةى سثاردوة ةاســعب

يـان   ةيةة يـان لةبـةر د سـتايةتيية   ـةة يان لةبةر ناوضةطةريَتيـيان لةبةر خزمايةتيي
لةبـةر بةرذةوةندييـةكى   يى ثـآ هةيـةة   دنيـا تةماعيَكى تيَيدا هةيةة يان ئوميَـديَكى  

بـة  ء لةبةر ئةوةيةة يانى كابرا ناضآ خةلَكى شايسـتة هـةبآ  ناشةرعييةة ء تايبةتى
هةميشـة ئامـاجنى   ةمةطـةر لةبـةر مةبةسـتيَكى خراث    ةخةلَكى ناشايستةى بسثيَرآ

 اك لـة ـراثةوة وةدةسـتدآة وة ئامـاجنى ضـ   ى خئامرِاةء شيَواةء يَباةر خراث لةرِيَى
يَباةى ضاكةوة وةدةستدآة يـانى بـة ة ريـى وايـة ئينسـان      رء ئامرِاةء يَواةـآى شر

بؤ ئةوةى بةو  ةيشـى باشئامرِاةء يَواةـشء اةـيَبر ةوة لةدةكاتبري بآ ئاماجنى با 
ء ئــامرِاةةى بطــاة وة ئةطــةر ئامــاجنى خراثيشــى هــةبآة بيَطومــان بــري لــة ـئاماجنــ

 ةوة.دةكات اةى خراثـيَبر
                                                 

 ( هةروةها هةر لةو بارةوة ئةم فةرمايشتانة  هةن: 1
ًة عَمَـْيتَ أَْن  ـَرَابـ ـإِن  لَـكَ قَ  و َا  َزِ ُد :امِــ  إِلَى الش حنِيَ بَ َثَنِ ٍر ـأَُبوبَْ  قَالَ :الَـْفيَانَ قَـعَْن  َزِ دَ ْبنِ أَبِ  ُس)أ/ 

ْيًئا فَأَل رَ ـقَالَ لَْن وَلِ َ لِْن أَْلرِ اْلُمْملِمِنيَ شَ هِ ولَ الل ـُساُف عَلَْيكَ فَإِن  رَـُر لَا أَخَـارَةِ وَذَلِكَ أَْكبَـْم بِاْلإِلَـُتْؤثِرَُه
ُه جَهَن مَ وَلَـْن أَْعطَـى أَحَـًدا    ـْرًفا وَلَا عَْدًلا حَت ى ُ ْدخِلَـُه ََـلِْن ُهُل الل ـهِ لَا  َْقبَُة الل ـْيهِ لَْ نَـابَاًة فَ َلَـعَلَْيهِْم أَحًَدا ُلحَ

( رواه هِ الَ تَبَر أَْت لِْنُه ذِل ـُة الل ـ  هِ أَْو قَهِ فَ َلَْيهِ لَْ نَُة الل ـرِ حَقِّـْْيًئا بِغَيـهِ شَكَ فِ  حِمَى الل ـهِ فَقَْد اْنتَهَى الل ـحِمَ
(و وقال: هـيا حـد ث َـحيح اإلســنا  ومل خيرجــاهو وقـال       7024(و واحلاكم فـ  الـممتدرك )21أحـمد: )

 .ش يب األرنؤوط: اـ يف
ًرا جَ َلَ لَُه ـلِمِنيَ شَْيًئا فَأَرَا َ بِهِ خَْيلِْن أَْلرِ اْلُمْم  ُهالل ُه الَْن وَل  هِ الل  ُسوُلرَالَ ـقَ: ْتـةَ قَالَـعَْن عَائِشَ} -ب

(و والطبـران  يف الـم جم 24918( )24414رواه أحـمد: )( رَُه وَإِْن ذَكَرَ أَعَانَُهـ َ ذَك ـِْدٍق فَإِْن نَمـرَ َِـوَزِ 
 (و وقال شـ يب األرنؤوط: َـحيح وهيا إسـنا  اـ يف.4240األوسط: )
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ووك مبيمممء  ةورةمانى طممممانى بةرارسممممنمممَيوازى دانممم ء  ةم: بناغمممضممموارة 
 ذ:مماوَير لة بريتيية

انى بةرثرســانة ض بةرثرســى ـتاكـة شــيَواةيَك ئيَ ــة بةدةســت انةوة بــآ بــؤ دانــ 
ى خةلي ـةةناوى  يـَ ض بةرثرسى يةكةمةرا نـاوى لــآ دةن  ةطةورة ض بةرثرسى بضووك

ة ض ئـةوانى خـوارترة ئـةوة بناغـةى     ةيـران  ر ك كؤمارةسـةر ك وة لـآ دةنـآى سـة  
 خـواى بـةرة و مـةةن    ذة بة بةلَطـةى فةرمايشـتى   ـاويَر لة بريتييةان ـدانانى بةرثرس

( لة ةمانى عةرةبيـدا  ألر. )الشورى (1) [...ں  ں  ڻ ...كة دةفةرموآ: ]
( ةياتر ألردا ) قورئانانى (ة واتة: )ئيشوكار(ة وة لة بةكارهيَنوالش ْأن احلاُلدةلَآ: )

ــ   واتــة:  [ں  ں  ڻ ...]ى بــةكارديَت. ييــةتئكؤمةء ىيبــؤ شــتى سياس
هــــــــةروةها ةاويَذة(ر كؤمةئيــــــــةتييان بــــــــةء ياسيىـارى ســـــــــ)كاروبــــــــ

 بــة ثيَغةمبــةر  خــواى بــةرة و مــةةن  (2)[ڦڦڤ ڦ ...دةفــةرموآ:]
ء ىيســواتــة: كاروبــارى سيا  ةاويَــذيان ثــآ بكــة لــة كاروبــاردا(    دةفــةرموآ: )ر

ئاشــتى. ء : مةســةلةى رــةن وةكيَيــانة ر هــةر ئيشــيَك كــة ديَتــة ء ىيكؤمة يــةت
ئايـةتى ذمـارة   ة )رـال راللـة(  كةواتة: ئيَ ة بـة دةقـى ئايـةتى خـواى ثـةروةردطار      

ــارة )ء (الشــورىى )ســوورةت(ى 38) ــةتى ذم ــرانى )ســوورةت(ى 159ئاي ( آل عم
ان بــؤ ديــاريكراوةة كــة دياريكردنيااــء تاكــة شــيَواةى دانرانــى بةرثرســانء بناغــة
 ة؟ يـان دةبـآ يـةكيَك خـؤى فـةرِة     ـاويَـذ ضييـ  ر بةديلىئايا  ئينجا ةاويَذر لة بريتيية
لة كورِةوة بـؤ نـةوةة يـان دةبـآ     ء لة بابةوة بؤ كورِ ةة يان دةبآ مرياتيى بآبكات

 بةداخـةوة هةنـديَك لـة ةانايـان لةبـةر      وةك ةبكات كآ دةسةئتى هةبوو خؤى فةرِة
                                                 

 ٣٨: الشورى  1
 ١٥٩: رانآل عم  2
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واقيعى ة رة مليَيانـةى كـة بةسـةر مسـولَ اناندا     ء يعى ئيستيبدادييانة شنايى واقر
ء قورئانثيَضةوانةى دةقةكانى ء ةـاوة كة ة ر هةلَةيـينةيةكيان دانـفةرِةكراوةة بنض

(ة واتـة:  ُهـوَْطأَُتُة وَجَبَْت طَاعَُت ْشتَد ْتا لَنِسوننةتةة بنضينةكة  ئةوةية كة دةلَآ: )
 .ثيَويستة بةقسةى بكرآ( ةةياتر بوو)هةر كةسيَك دةسةئتى 

ئةطـةر لـة    ةهيَناويـةتى  ئةو دينى ئيسالمةى كة ثيَغةمبةر  لةرِاستيدابةئم  
ــةدرابآ  ــى  ء حةقيتــةتى خــؤى  ن ــةكرابآة دين ــةرة و مــةةن  )حتريــف( ن ة خــواى ب

مـةت  زة لـة خ ءوونهةميشة دذى ستةمكاران ب ةخواى بةرة و مةةن شةريعةتةكانى 
 خواى بةرة و مـةةن  تةماشاى هةموو ئايةتةكانى  ةبوون داكراوانستةمليَء بةشخوراو

؟  عليهم الصـالة والمـالم  بكةة هةر واى دةبينى هةموو شويَنكةوتوانى ثيَغةمبةران 
ــان طوتــوون   ــان ثيَي ــآ دةســةئتنة كــة ة ردارةك ــةكااان ء ســووك :خــةلَكى ب نزم

ةكان بـوونة ئـةدى دوذمنـانى    بةشـخوراو ء (فِنْي َـتَضْـ ـُلْم(ة ضةوسيَنراوان )أَراذُِلنا)
ةيَـدةرِ يى  ء (رفنيـلتـ كيَن؟ خؤشـطوةةرانةكان )  عليهم الصالة والمالمثيَغةمبةران 

 ( بوون.ت   نـلمخؤ بة ةلطرةكان )ء (لمرفنيكةران )
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 يـازدةيـةماى ـبنةم

 و ييتةمى دامةزراوةـيسـةيرِةوكردنى سث
رةى ـطويَبة انـكةركةـكردنى ئـدابةش

 ةيىـكارامثؤرِيى و ـثس
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 ةمـيازدةياى ـبنةم

طويَرةى بة ئةركةكانكردنى ـدابةشو  ييتةمى دامةزراوةـيسـةيرِةوكردنى سث
 .ىـةيـارامـثؤرِيى و كـثس

)نظ     امْْبمممممةاآى سيسمممممتةزى دازمممممةزراوةكان ار بمممممةِرَيوةبردنماروبممممممك
تاكةكانمدا، بمةطوَيرةى   كارةكمان بةسمةر   ء ابةنكردنى ئمةرك د  ءال مؤسسال
 ءةسمتتَيوةرنةدانى همميض كممممممةسد يىء،ارةزامنمم يىءنؤِرماسمم ءلمَيهممماتوويى

ةى مزةطمممممةر لةسمممممةر بنيينممممم   ى ديكمممممة،انَيك لمممممة كاروبمممممارى ئمممممةو  مئؤرطممممم
 دى، وةك:كردنى يةكياريمهاوك

   ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى] :فةرموويـةتى  خواى بـةرةو مـةةن   -1

ــة: اإلســراء [ەئ ەئ  ائ     ائ ـــآ: هةركةســـة بــةثآى سروشــتى  }ة وات بلَ
ثآى خؤى( كـاردةكـاتة ثةروةردطارتان ةاناترة بـةوةى كـة ريَـى    خؤى )يان بة

 .{راسـتتـرى طرتوة

ەئ وئ وئ ۇئۇئ ]... فةرموويـةتى:   خواى بـةرة و مـةةن    هةروةها -2

ــ [ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی ی  .مائدةـالــــــ
واتــة: )وة هاوكــاريى يةكــدى بكــةن لةســةر ضــاكةكاريى و ثاريَزكــاريىة وة       

ر طونا ء دةستدريَذيىة وة ثاريَز لة خـوا بكـةنة   هاوكاريى يةكدى مةكةن لةسة
 بيَطومان خوا سزاى توندة(.

ُهْم فِ  شَدُّوَأَ وأَُبو بَْ ٍر ُأل تِ  بُِأل تِ أَْرحَُم : )فةرموويةتى ثيَغةمبةرى خوا   -3
 وَأَْقـرَُؤُهمْ  وٍبالـِ طَ  بـِ أَ ُنبْـ وَأَْقضَاُهْم عَلِـ ُّ   وُهْم حَيَاًء ُعْثمَاُنُقدََْأَوَ وهِ ُعمَُر ِ نِ الل 
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وَأَْفرَُاـُهْم زَْ ـُد    وُل َاُذ ْبُن جَبٍَل رَامِوَاْلحََ لِالحَاْلبُِهْم وَأَْعلَُم وهِ ُأبَ ُّ ْبُن كَْ ٍبالل  ابِتَ ِلِ
رواه ابن  (حِهَيِهِ اْلُأل ةِ أَُبو ُعبَْيدَةَ ْبُن اْلجَر ا وَأَلِنُيو أَال وَإِن  لُِ لِّ نَبِّ  أَلِينًا ْبُن ثَابٍِت

ــالو و(154لاجــه: ) ــان  ق ـــرينى ئؤممــةمت   .َــحيح: األلب ــة بةةةييت ــة: )ب وات
بةرانبةر بة ئؤممةمت ئةبوبةكرةة وة بةهيَزترينيان لة دينى خــوادا عومـةرةة وة   
بةشةرمتــرينيان عواانــةة وة شــارةةاترينيان لـــة دادوةرييــدا عةلـــى يــةة وة  

ـان دةخويَنـآ ئوبـةى كـورِي كةعبــةة وة    كةسيَك كة لة هةمووان باشـتـر قورِئـ
ةاناترينيـان بة حةئألء حةرِام موعاةى كـورِي رةبةلــةة وة شــارةةاترينيان لـة     
ـــابيتةة وة هــةر ثيَغةمبــةريَك ئةمينــداريَكى هةيــةو    ميـــراتدا ةةيــدى كــورِي سـ
ئةمينداري ئةم ئؤممةتة ئةبو عوبةيدةي كورِى رةرِرِاحة(ة خــوا لـة هـةموويان    

 بآ. راةى

 ُننَزِّلَ أَْن  هِالل  رَُسوُل أَلَرَنَا :قَالَْت ن هَاأَ عنها ا   را عَائِشَةَ عَْن): هةروةهـا -4
واتة: )لة عائيشـةوة خوا لـيَى . ( أور ه لملم فـ  لقدلة َحيحهلَنَازِلَُهْم الن اسَ

دين كـة  راةى بيَت دةطيَرِنةوة كة طـوتوويةتى: ثيَغةمبةرى خـوا فـةرمانى ثيَكـر   
 خةلَكى لة شـويَنء ثلـةى خؤياندا دابنيَـني(.

 
 ردنةوةـوونكر

 :تةزى دازةزراوةيتميسمس بةاَيىكاروبار بةِرَيوةبردن  ة :ميةك

(يـةكى تايبـةتى خـؤى    ةلؤسمـ دامـةةراوة ) ء هـةر كـارةة ئؤرطـان    دةبيَتديارة 
يَنة بـؤ  ثيَكةأل بكـر ء كارةكان وةك ضيَشتى جميَور تيَكةألء هةبآة نةك هةموو ئيش

اطةيانــدن بــة هــةمان شــيَوةة ر يَكخســ  دامــةةراوةى خــؤى هــةبآةر ويَنــة: كــارى
ــةواة ــةتء بانطــ ــةروةردةة كؤمةئيــ ــةموو  يثــ ــةروةها هــ ــةكانة هــ ىة ثةيوةندييــ
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 ة: ئةنداةيارانة قوتابيـانة ئافرةتـانة وةرةشـوانان ... هتـد    وةكتويَذةكانيديكة  
شــارةةا ء اسـت ر ؤيـدا ســةر ضـونكة بةمشــيَوةية هةركةسـة باشــا لـة كاروبــارى خ   

 طةشةى ثآ دةدات.ء ةوةيَتدةبثيَيدا قووأل ء دةبآ
دا ة ر بـةرةوثيَش  ئيدارييـ ء لـة بـوارى دنيـاداريى    ـ ظـ  ذطارةشـدا مر ر ديارة لةم

لـة هـةموو شـتيَك     ـتوةوة ناطوجنـآ مر ظـ  ـثـؤثى ة رى هاويشـ  ء ضووةوة ةانست لق
ئاويَتـة بـنة بـؤ ويَنـة:     ء كارةكان تيَكـةأل ء كارامةبآة وة ناشطوجنآ ئيشء شارةةا

وةختى خؤى مةشهوور بووة كة طوتوويانة مة ى دواةدة عيلمة كـة دواةدة رـؤرة   
وةك بلَـآى بؤتـة ةانايـةكى     ةةانست هةبوونة هةر كةسيَك ئـةو ةانسـتانةى ةانيـوة   

ديارة ئةو كاتـة ةانسـت كـةم     ةشارةةابووةلة هةموو روويَكةوة مةوسووعيىة يانى 
لـة ةانسـتيَك ثـةجنا لتـى     تا هـةر  ـنةبؤتـةوةة بـةئم ئيَسـ   ى ليَثـؤثى ة ر ء لقء بووة

  .ةوةيَتدةبةى لـآ ـثؤثى ديكء  ذيش ةانيارى لقر  ذ بؤر بؤتةوةوةديكةى ليَ

ء  دابةنممكردنى كارةكممان بةسممةر تاكةكانممدا بممةطوَيرةى لَيهمماتوويى    دووة :
 : انمييارةزايمنء  ىينؤِرماس

 ئـةبو عـةىل كـورِى    وةكة ضـونكة  ئاشـكراية ء ئةميش ديـارة شـتيَكى مـةنتيتيى   
واتــة:  (1)(ُنُهـُِ ْحمـ  لـا  مَْرءِـالـ  ُةـيمـَ قِ: )طوتوويــةتى -اةى بـآ ر خـوا لــآى  -تاليـب  

هـةر بةرِاسـتى وايـةة ثيـاويَكى ة ر      ةلةوةداية كة بة باشيى دةيزانآ( ـ)نرخى مر ظ
ــآ       ــةركةوتوو ناب ــدا س ــةبآة تيَي ــؤى ن ــى خ ــثيَرة ه ــآ بس ــتيَكى ث ــة ش ــاك بيَن ء ض

كــة ئــةو تيَيــدا  ةى ثــآى دةشــكآة بــةئم وةرة ئيشــيَكى ثــآ بســثيَرة يكةســايةت
ئيشـيَكى ثـآ    ةةوةيَتـ دةبثآى بةرةء سةركةوتوةة دةبينى تيَيدا سةركةوتوو دةبآ

بسثيَرة بة ضاكيى ئةجنامى بدات رـارى وا هةيـة ئيشـةكة لـة خؤشـى بضـووكاةة       
                                                 

 (.232(و ص: )34تاج ال ـروس لن جواهـر القالوسو ج: )  1
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ونكة تيَيـدا  بـةئم تيَيـدا سـةركةوتوو نابـآة ضـ     ة بـآ  لة خـؤى طـةورةتر  نيية  مةرج
ء بؤية بةرِاستى ئـيش سـثاردن بـة خـةلَك بـةثيَى ثسـثؤرِيى       نييةةثسثؤرِ ء شارةةا

طؤشت بـؤ  ء : )نان بؤ نانةوايَنشارةةايى ة ر طرنطةة كوردةواريى خؤاان كة دةلَ
خـواى  بيَطومـان هـةر كةسـيَك كـة      ئينجـا ةقةساب(ة ئةوانيش ةانيويانة ضيى دةلَيَن

 خـواى بـةرة و مـةةن    ى كاريَـك هـةر دآة   كـةلَك بـة   ةكردووةدروستى  بةرة و مةةن 
ة طرن  ئةوةية هـةر  ى هي  شتيَك نةيةت كةلَكبة ةكردووةهي  كةسيَكى دروست نة

 تدةدا.ـكةسة ئةو ئيشةى ثآ بسثريدرآ كة بؤى دةس
ئامــادةيى ء توانــاء ضــاو بطيَــرِآ ء ةوةتــبكاضــاو ورد دةبــآى يســةركردايةت

وة هةر كةسة كاريَكى ثآ بسثيَرآ كـة ضـاك    (ةكانى خةلَكى خؤى بزانآةإست دا )
 )رـال راللـة(  ة خواى ثةروةردطار دةبآتيَيدا سةركةوتوو ء دةتوانآ ئةجنامى بدات

 قورئـــانتويَـــذةرةوانى  [.ەئ... ۉ ۉ ې ې ېكـــة دةفـــةرموآ: ]

عَلَـى  ( بة ة ر شيَوة مانايان ليَداوةتةوةة هةنديَكيان طوتوويانـة: ) ېوشةى: )
 عَلَـى (ة هةنديَكيديكـةيان طوتويانـة: )  تِهِسَـجِي   عَلَـى طوتوويانـة: )  (ة هةنـديَك تِهِطَرِ قَ
َْفَهَانِ )ة و(ة تِهِنَاحِيَ أَْي عَلَـى  (وة طوتوويـةتى: ) شَاكِلَةلةبارةى وشةى ) (رَاغُِب األَ

فِـ    حَْمـبَمَا بَي ْنـتُ  جِي ةِ عَلَى اْلإِْنمَانِ قَاهٌِر ـتِ  قَي دَْتُهو وَذَلِكَ أَن  ُسْلطَانَ الم سَجِي تِهِ ال 
لفـر ات   ((1)ُكلٌّ ُليَم ٌر لِمَـا ُخلِـقَ لَـهُ   : وَهَيَا كَمَا قَالَ  والي رِ  َُة إِلَى لَ َارِمِ الش رِ  َةِ

 (سَجِي ة)بة  (شَاكِلَة)راغيبى ئةس ةهانيى وشةى  ة(463و 462: )ص وألفاظ القرآن
 هـةر كةسـة بـة شـيَوةيةك    }(ة دةلَآ: ةفِْطرَسروشت ) :واتة (ي ةـسَجِ)ليَكدةداتةوةة 

ئـةو سروشـتةى كـة بةسـتوويةتيةوةة      بةثيَى دةكات هةلَسوكةوتء دةكات ةفتارر

                                                 
عن عمران قال: قلـت:  ا رسـول ا و فِيمَ  َْ مَـُل ال َالُِلـون؟ قَـالَ: )ُكـلٌّ ُليَم ـٌر لِمَـا ُخلِـقَ لَـُه(و رواه البخــاري:       ( 1

(7551.) 
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ــيَك   ) ــةر كةس ــانى: ه ــةةن   ي ــةرة و م ــواى ب ــداوةة   خ ــتيَكى ثيَ ـــسَ)سروش ء (ي ةـجِ
ــ) ــةو سروشــت  ةـطَبِي َ ــداوةة وة ئ ــى ثيَ ــ)ء (يَك ــة    (جِي ةـسَ ــةو مر ظ ــؤ ئ ســنووريَك ب

هةركةسة ئاسـان دةكـرآ    دةفةرموآ: ةر ـثيَغةمب ئةمة  وةك ةوةدةكاتديار
 .{هاتووةبوخارييدا  حيحىةلة ص وةكة (1)بؤ ئةوةى كة بؤى دروستكراوة

 
 اريى:مَيوةى هاوكمزةطةر بةن ،ارى يةكدىمتوةرنةدانة كمدةس َيية :مس

ء ة ر طرنطــة كــة ئؤرطانــةكان ةءمــةنتيق دةخيــواةنء بةرِاســتى ئــةميش عــةق 
دةةطايـةكانة دةسـتوةرنةدةنة كـارى    ء ندةكامةلَبةنـ ء ةى نووسـينطةكان دامةةراو
بارةوة ثةنديَكيان دانـاوة دةلَـآ: )فـالن كـةس لـة      وردةواريى خؤمان لةويةكدىة ك

لِـْن ُحْمـنِ   }فةرموويـةتى:   . ثيَغةمبـةريش  (2)ة ئةسـكوآ( يَتدةبهةموو ديزان 
واتة: )لة ضاك مسولَ انةتيى ئينسان ئةوةية كـة   (3){ َْ نِيهِ الَُه لَا ـإِْسلَامِ اْلمَْرءِ تَْرُك

واةى لـآ بهيَنآ(ة واتة: خـؤى تـآ هةلَنـةقورتيَنآة     نييةةشتيَك ثةيوةنديى ثيَوةى 
كــارى خةلَكــةوة هةلَتورتانــدن شــتيَكى خراثــةة رــا خــؤ ء بةرِاســتى خــؤ لــة ئــيش

ةو ئـ ة ر طرنطـةة بـؤ ئـةوةى كـة      ةدةستوةرنةدانة كارى يةكدىء تيَهةلَنةقورتاندن
لــآى ببيَتـة   ء ئيشةكةى لـآ تيَكنةضآة بةهؤى ئةوةوة كة هةركةسيَك هات كةسة
 .وةستاء كارةان

خواى بةرة و بةلَطةت ضيية لةسةر بوونى  :طوتوويانة ةبووةهة دةلَيَن كابرايةكى
ة ضونكة تا مام ئاودةل خـؤى  (4)ةـ؟ طوتوويةتى: بةلَطةم ئاشى مام ئاودةلييمةةن 

                                                 
 ردةضةرخآة كة لةطةلَيدا دةطوجنآ.( واتة: هةر كةسيَك رؤرة ئيشيَك دةكاة د لَى بةرةو شتيَك وة1
 .ئةسكوآ يانى كةوضكى طةورةة كاتى خؤى هةبووةة بة كةوضكى داريان طوتوة  2
 .(و وقال األلبان : َحيح3976(و وابن لاجه: )2317رواه التـرليي: )  3
 (  مام ئاودةليَك هةبووة ئاشـيَكى هةبووة.4
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ــوان د  ــابوو ئاشــةكةى ر ــرد  م ــاتى ك ــةأل وةف ــةئم لةط ــةرِاة ب ــت  ء ةط ــة دةس كةوت
كورِةكانىة هةر يةكةيان خؤى لـآ كردة وةستاوة ئاشـةكة تيَكضـووة واتـة: خـواى     

خؤرى مشـوور اى هةيـةة يـةك   بوونةوةر يةك وةسـت ء تةنهايةء مةةنيش هةيةء بةرة
يَك استة هـةر ئيشـ  ر را نييةةتيَدا  ىكةموكوورِيء وةك كاتذميَر دةطةرِآ هةيةة بؤية

 بآ سةر بووة يان سةرى ة ر بوونة تيَكدةضآ.
ى يخؤرةكان هاوكارمشوورخةلَكة ء ناطرآ لةوة كة ئؤرطانةكان ايَطر بةئم ئةوة

ناشبيَتةهؤى بآ ء يةكدى بكةنة بيَطومان بةشيَوةى هاوكاريى حوك ةكةى رياواةة
رـــارى وا هةيـــة ئيشـــيَكى لةبةردةســـت  مـــر ظىة ينـــارِيَكوثيَكء ســـةرةوبةرةيى

ئـةوانى ديكـة هاوكـاريى    ناكات بة تةنيا خؤى ثـآى هةلَناسـوورِآة قـةي   ء ضةقآدة

ەئ وئ وئ  ...دةفــةرموآ: ] )رــال راللــة(كــة خــواى ثــةروةردطار ة بكــةن

وة هاوكاريى يةكدى بكـةن  ...واتة: ) (1)[...ېئېئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ۇئۇئ
ء طوناهـــة دةســتبار بــؤ يةكــدى مــةطرن لةســةر     ءثاريَزكــاريىء لةســةر ضــاكة 
 .(...شةرِفر ش  

 

                                                 
 ٢: مائدةـال  1
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 دوازدةيةم اى ـبنةم

 ولَمانان وـلة مس بةشيَكةى المـكؤمةلَى ئيس

 ،ولَمانانـمس الم وـبؤ خزمةتى ئيس هؤكاريَكة

 راوةـنةك ةر تاثؤـتيى لةسـاسر ةق وـه
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 دوازدةيـةماى ـبنةم

كؤمةلَيَكـة لة ى المـةلَى ئيسـكؤمبيَئاطـانةبوون لـةو راسـتيـية كـة: 
تيى ـاسهـةق و ر ،مسولَمانان الم وـة بؤ خزمةتى ئيسـازيَكئامرِء  مسـولَمانان
 .راوةـنةك لةسةر تاثؤ

هؤكممممار  ءَل انانموَيك لممممة زسمممم مخممممؤى بممممة كؤزةَلمممم  ىمزيمئيسمممم ىؤزممممةَلك
، خممودى خممؤى  ءدادةنممآزسممموَل انان  ءم مخززممةتى ئيسمم  بممؤ)وسممي(ة َيك 
اَيشممى  ، نمة  ءاتوونمهم انانى تَيدا كورت هةَلوَلمنة اَيى واية زس ،ئازان  نية

خراايشمى اةيوةسمتة بمة     ءضماكيى  ،راوةملةسةر تااؤكم  ىراستي ءحةَواية 
، بةم  الدانى مآوا وة، يان لمى خةتعيةرمت بة نماابةندي ءىيراددةى ديندار

دةبآ لةو راستيية  دَلنيابني كة اابةنديى راست و دروست بة نةريعةتى 
 خواوة بةبآ:

ئمممممان و سممممموننةت  و اَيمممممدا   ضممممماك لَيتَيطةيشمممممتنى نمممممةريعةت  قورِ   -أ
 قووَلبوونةوةى.

راسمممممت خوَيندنمممممةوةى واقيمممممع و بممممما  امممممآ ئانمممممنابوونىء تَيمممممدا    - 
 بةرضاوِروون بوونى، دةستةبةر نابآ، وةك:

چ چ ڇ ] فةرموويـةتى:  )رـال راللـة(   و بـة بـةةةيى  خواى بةخشندة -1

ــلت [ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ــة: فصـ ة واتـ
تــرة كـة بـةرةو  ى خــوا بانطــةواة      )وة قسـةى كـآ لـة قســةى كةسـيَك ضاكـ    

 دةكـاتءة كردةوةى با  ئةجنـام دةداتء دةلَـآ: من لة مسـولَ انـانـم(؟

ڱ ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ] فةرموويةتى:هةروةهـا خواى بةرةو مةةن  -2

، آل عمــران [ۀ ۀ   ڻ   ڻ ڻ  ں ڻ  ں     ڱ  ڱ
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يَــوة كؤمةلَـــيَك بــن(ة وة بــا لــةنيَو ئيَـــوةدا كؤمةلَـــيَك هـــةبن )يــاخود ئ}واتــة: 
بانطةواة دةكةن بؤ  ى ضاكةو فـةرمان بـة هةرضـى شـتى ثةسـندة دةكـةنء ة       

 .{ريَطريى لة هةرضى شتى ناثةسـندة دةكةنة هةر ئةوانة  سـةرفراةن

ەئ وئ وئ ۇئۇئ ... ] فةرموويـةتى:  خواى بـةرة و مـةةن    هةروةها -3

ـــمائدة [ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی ی ة الــــــ
وكــاريى يةكــدى بكـــةن لةسـةر ضاكــةكاريى و ثاريَزكــاريىة     واتة: )... وة ها

وة هاوكاريى يةكدى مةكةن لةسةر طوناهـ و دةســتدريَذيية وة ثــاريَز لـة خـوا   
 بكـةنة بيَطـومان خوا تؤلَــةى توندة(.

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ] فةرموويـةتى:  خـواى بـةرة و مـةةن    هةروةها  -4

آل [ ڃ... ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ
ــران ــة: .عم ــؤ       وات ــداكراون ب ــراونء ثةي ــة دةرهيَن ــةلَن ك ــاين كؤم ــوة باش )ئيَ

مر ظايةتيىة فةرمان بة شتة ثةسندةكان دةكـةنء رآ لـة شـتة ناثةسـندةكان     
 دةطرنة وة ئي ـان بة خـوا ديَنــن ...(.

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ]فةرموويـةتى:   خـواى بـةرة و مـةةن    هةروةها   -5

واتة: ة  وسف[ ک ک ک گ گ ک ڑ ڑ ژ ڈ ژ ڎ ڈ
ــ] ــنايي    :آـبلَـ ــةر ر شـ ــة لةبـ ــن كـ ــاةى مـ ــة ريَبـ ــارةةايي ئةمةيـ ــة داء شـ و بـ

ؤم و ئةوانـة  كـة   ـبانطةواةى خةلَك دةكةم بـؤ  ى خـواة خـ    بةرضاورِوونييةوة
كـة خـةلَكى بـؤ  ى غـةيرى ئـةو يـان بـة        )يى بؤ خوا ـثاكوة شويَنم كةوتوونة 

 .[من لة هاوبة  بؤ خوا دانةران نيم ( وةنةشارةةايي بان  بكةم
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 ردنةوةــونكور

ةوازو ممبؤ بانط ،انماريى اَيكةوةكردنيمهاوكء وَل انانمبوونى زسمةك: كؤزةَلمي
 :ةِرزةمف ،ريى لة خرااةممَيطر ةومفةرزان بة ضاك

خـواى بـةرة و   بة طشتى بؤ ئةوةى كـة بتـوانن دينـى     فةرِةة مسولَ انان كؤ بنة
ــ بةرثا بك مةةن  ــ ةنة ضونكـ ة وةك كـردووة آ فـةرمانى ثـ   خـواى بـةرة و مـةةن    ة ـ

ديـــن بـــةرثا  ...واتـــة: ) (1)[... کگڑ ڑ ک ک ک  ...دةفـــةرموآ: ]
لة سآ شتاندا  ةوة بةشيَك لة بةرثاكردنى دين ...(. ة تيَيدا ثةرتةواةة مةبنءبكةن

 :دةبآبةررةستة 

لةسـةر   كردووة(دا فةرِةى آل عمرانى )سوورةت(ى 104لة ئايةتى ذمارة ) وةك
 ةبن بةو سآ ئةركة هةلَسن.ـيان لةنيَودا هـيَككة دةبآ كؤمةلَ ةمسولَ انان

ــةرميــــاخود كــــة دة ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ]: وآفــ

ــةى: )   (2)[ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ــيَني: وشـ ــةر بلَـ ــئةطـ ( ْنلِـ
بـةئم  ة  ( بآةواتـة: لـةنيَو ئيَـوةدا بـا هةنـديَك هـةبن      تب يضـية (ى )ْنـلِدةطوجنآ )

ــيَني: ) ــدةشــطوجنآ بلَ دابرِينــى بةشــيَكة  (يةةنــةك بــؤنيــةبياوونكردنــةوة )ر (ىْنلِ

 [ڳڳ ڳكةواتة: ]
لةسـةر مسـولَ انان فـةرِةة كةسـانيَكيان      ة(ةكـان رـتفميـ بة هةردوو ليَكدانةوة )

 جنام بدةن:لةنيَودا هةبنة ئةم سآ ئةركة ئة
                                                 

 ١٣: الشورى  1
 ١٠٤: آل عمران  2
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ــؤ ضــاكة )   -أ ــبانطــةواة ب ــةهــةموو  ضــاكة [ةڳ ڱ ڱ] (ةرـخي  ى ل
ة وةك لة اةآة را ض راستةوخؤ رايطةياندبآة ض نارِاستةوخؤ بيخوئيسالمداية

 .داهاتوودا ةياتر تيشكى دةخةينةسةر

(ى ت ر ف(ى ناساندن )أل م )ء ( ئةليفاْلمَْ ُروف[ة )ڱ ڱ] -ب
ئايـا هـةموو    ئينجـا هةموو شتة ضاكةكانة ( دةطةيةنآة جنسلةسةرة كة ماناى )

ــةرمانى    ء شــتيَكى ضــاك ــة شــةريعةت ف ــة ك ــان ئةوةي ثةســند لةضــيداية؟ بيَطوم
 .عةقلَيش هةموو شتيَكى شةريعةت ثةسند دةكاتوة بيَطومان كردووةثيَ

ـــ ــر[ة )ں ں ڻڻ] - ر ــةليف اْلُمن َ ــش ئ ــنس(ى )أل م )ء (ي ى  (ج
ة ءن ضني؟ ئةوانةن كة لةطةأل شـةريعةت تيَكـدةطرييَن  دةكالةسةرةة شتة ناثةسن

سـةلي يش  ء فياِةتـى سـا   ء بيَطومان هةرضى شةريعةتيش رةفزى بكاتة عـةق  
 .رةفزى دةكةن

[ة واتـة:  ڻ ڻ ۀدةفـةرموآ: ]  بةرة و مـةةن   خواىواييش د
سةرفراةيى ئؤممةتى ئيسـالم بةسـااوةتةوة بـة هـةبوونى كؤمـةلَيَك )يـان ئـةوةتا        

 خؤيان كؤمةلَيَك بن( كة ئةو سآ ئةركة ئةجنام بدةن.
ــك هــاوةئنى  وة ئةطــةر تةماشــاى واقيعــيش بكــةينة هــةر واى دةبيــنني:   كاتيَ

(ةكانى دواى ئةوانة ضونكة بةرِاستى بـانطى  لجيوة نةوة ) بةرِيَزى ثيَغةمبةر 
نزيـك   خواى بةرة و مةةن بة كردةوةة خةلَكيان لة دينى ء خةلَكيان دةكرد بة قسة

دةخستةوةة خةلَكيان بةرةو باوةشى ئيسالم بان  دةكردة تةماشـا دةكـةين هـةم    
رةدا وة كة ليَ و سةربةرة بوونة هةم لة دوارِ ذيشداء بةختةوةرء دا سةرفراةدنيالة 

[ة واتـة: سـةرفراةيى   ڻ ڻ ۀدةفـةرموآ: ]  خواى بةرة و مـةةن  
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سةركةوتنيانة بةسـااوةتةوة بـةوةوة كـة ئـةو سـآ      ء بةختةوةرييانء مسولَ انان
 ئةركة ئةجنام بدةن.

چ چ (يش كة دةفـةرموآ: ] فصلتى )سوورةت(ى 33هةروةها ئايةتى )

ة ماناى واية ئيَ ـ  (1)[ڈ    ڎ   ڎ   ڌ ڌ    ڍ   ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
لةسةرمان ثيَويستة كة باشاين قسة بكةينة وة ديارة كةسانيَكيش باشاين قسـة  

 كة باشاين كةس بن. ةدةكةن

ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ  ]...فةرموويةتى:  خواى بةرة و مةةن  هةروةها

 (2) [ۆئ  ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی
سوننةت لةسةر ئةوة بيَنينةوة كة كؤمـةأل بـوونى   ء قورئاندةتوانني ة ر دةقى 

ء فةرمان بة ضاكة كردنء هاوكاريى ثيَكةوة كردنيان بؤ بانطةواة كردنء  انانمسولَ
 آ لة خراثة طرتن فةرِةةة بةئم بةوةندة ئيكتي ا دةكةين.ر

لمممة خممموا نزيمممك    ء خمممواى بمممةرز و زمممةزن   الى  ك بمممانطكردن بمممؤ  مدوو: خةَلممم
 ريء كارة: متمضاكء  طةورةتريء تنةوةيانمخس

آل ى )ســوورةت(ى 104ووة ئايــةتى ذمــارة )بــة بةلَطــةى هــةردوو ئايــةتى ثيَشــ

ــ ( كة خعمران ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ةةن دةفـةرموآ: ] ـمـ ء ةرةـواى بـ ـ

شـــــتيَك  :كةواتـــــة ة[ڱ ڱ   ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ

                                                 
 ٣٣: فصلت  1
 ٢.الـمائدة( 2
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بـة مـراد بطـاة    ء ة ثآى لـة خـةم برِةخسـآ   ءبةختةوةر بآء ئينسان ثآى سةرفراة
 شتيَكى ة ر طةورةية. ماناى واية
ار ـواى ثةروةردطـ(يش كة خفصلتى )سوورةت(ى 33ا ئايةتى ذمارة )ـهةروةه

   چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ]: تيَيـدا دةفـةرموآ   )رال راللـة( 

 خــواى بــةرة و مــةةن كةواتــة: ديــارة بانطــةواة بــؤ  ى  ة[ڈ   ڎ   ڎ     ڌ
 ارة.ـطةورةترين ك

لممة ات مناكممكممردةوة، همميض بممة همميض  بممة نممةكات ةكانىمكةسممَيك قسمم آ: هممةرمسمم
 دا:مزيمارى ئيسمبوارى ك

بـة كـردةوة    آكـة نـةتوان   قسةيةك نةكاء بآ رنطة ئينسان ئاطاى لة خؤىة ر ط
ةية كة دةيكةى ئةطـةر خـةلَك بـؤ    ـة ضونكة تؤ ئةو قسبكات (ىجتميدبةررةستة )

شتيَكى ضاك بان  دةكةىة مادام ثيَت ضـاكة لـة ثيَشـدا بـؤ خـؤت ئـةجنامى بـدةة        
ةةقةكانى خةلَكى دأل كردةوةة يةكيَكة لة نيشانة ء سةرةرِاى ئةوةة ليَكجيايى قسة

لـة ضـةندان ئايـةتى     خواى بةرة و مةةن كة  ةدةغةألء (افقــلنوو )ر دووء نةخؤ 
وونة ر (ةكـان در دةكـةنة دوو  لنـافق كة دةغةأل ) ةكردووةى بةثيَزدا باسى قورئان

ةنة ـنة شتيَك دةلَيَن كردةوةى ثيَناكـ ـلةوآ شتيَكى ديكة دةلَيَء ليَرة شتيَك دةلَيَن

ڱ ڱ ڱ (دا كـة دةفـةرموآ: ]  الصفى )سوورةتة سةرةتاى بةتايبةتى ل

ہ ہ ھ ھ ھ    ہ ہ  ۀ    ۀ    ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

بؤ شتيَك دةلَيَن كـة كـردةوةى ثـآ     !اوةـن هيَنواتة: )ئةى ئةوانةى برِواتا ة[ھ
 .ة  ى خوا كة شتيَك بلَيَن كردةوةى ثآ نةكةن(طوناهـناكةن؟ طةورةترين 
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لـة خؤيـدا   ء بكـات  سةكةى بة كردةوة تةررةمةرا بةرِاستى ئةوة كة ئينسان ق

چ چ ]دةفةرموآ:  مةةنء ة ر طرنطةة بؤية خواى بةرة ةبكات بةررةستةى

  (1)[... ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ
ء ( شـويَن ةيـاتر ئي ـان   60لـة نزيكـةى )   ةدا(قورئـان )لة هةموو ئايةتةكانى وة 

ة: ـ[ة واتـ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌليَـرةدا: ]  ةاتوونـةوة هـكردةوةى ضاك  ثيَك
(ة ضـونكة ئةطـةر كـردةوةى    دةكـات  كردةوةى ضاكء دةكات انطةواة بؤ  ى خوا)ب

بـان  بكـةىة بـة     خـواى بـةرة و مـةةن    هةر بـة قسـة خـةلَك بـؤ  ى     ء ضاك نةكةى
كردةوة خةلَك لة دين دووردةخةيةوةة خةلَك بة دةنطتةوة ديَتة بـةئم كاتيَـك كـة    

 لَةميَتةوة!!ـكردةوةكانت دةبينآ دةس
ء س هةيـة لـة مةيـدانى كـارى ئيسـالمييدايةة قسـةى بـا        ك كةبةرِاستى هةنديَ

لـآى ورد دةبيةوةة نةخيَرة دووركوذى ء يةة بةئم دوايى كة تةماشاى دةكةىبةريَ
رـوانى نيَـوةرِ ك ويَرانـةة     رووالَـةت  نزيك خةسارة! قسـة رـوانى كـردةوة ويَرانـةة    

 ة بةرِاستى دةبآ ة ر وريا بني.مةةن ثةنامان بداء خواى بةرة

 بكات ولَ انان حيسابـا لة مسـى نابآ خؤى ريالمـكى ئيس يةنيَء  وار: كؤمةألـض
 ةوة:تبكاولَ انان رياـخؤى لة مسء 

(ى 33ستةى كؤتايى ئايةتى ذمارة )ر لة )رال راللة(ئةويش خواى ثةروةردطار

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ دةفــــةرموآ: ] (دافصــــلت)ى ســــوورةت

 .[ڌ ڌ   ڎ ڎ ڈ

                                                 
 ٣٣: فصلت  1
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ة ئيَ ـة  ماناى ةيـاترت بةدةسـتةوة دةدا   ةةوةآى وردبيهةتا لـ قورئانبيَطومان 

ڌ سـتةيةى سـيَيةم: ]  ر ئةو خواى بةرة و مةةن ئيَستا ة ر ضاك دةةانني بؤضى 

 .كردووةئةوة باس دواىلة [ى ڎ ڎ ڈ
ــةب    ــا ن ــة خــؤى وري ــدانى كــارى ئيســالمييدا ئةطــةر ئينســان ل ــة مةي خــؤى  ةآل

ةوة لـة  دةكاتـ نانة خـؤى ريا لـة مسـولَ ا   آةوة لة خـةلَكة خـؤى دادةبـرِ   دةكاتريا
ــؤى ــةى خـ ــةردةءميللةتةكـ ــةرةجنام ثـ ــؤى ء ة سـ ــوان خـ ــة نيَـ ــك دةخاتـ ء نيَوانيَـ

نةوةة وة دةسـلَةم ليَى  ةبةهرةمةند بن يَىخةلَكةكةيةوةوة لةرياتى ئةوةى خةلَك ل
دووردةكةونةوةة ئيَ ة هةرضةند كـردةوةى  ليَى  ةنزيك ببنةوةليَى لةرياتى ئةوةى 

دلَسـؤةيان  ء بـان  بكـةين   خواى بةرة و مةةن لَك بؤ  ى با  بكةينة هةرضةند خة
دةروونيش اندا وابآ كة ء بة قسةة بةلَكو نابآ هةر لة قةناعةتهةر نةك  بنية بةئم

 خؤمان ثآ لة خةلَك ضاكا بآ.
مةةن لـة  ء خؤ ثآ ضاك بوون خراثةة بةئم ئةسلَى ضاك بوون باشةة خواى بةرة

ــةهى    ــةدا ن ــى تةةكي ــردووةباس ــةنة     لةوا ةك ــة دةك ــان تةةكي ــة خؤي ــة قس ــةى ب ن

رـا   ...}واتـة:   ةالـنجم  [ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ...دةفةرموآ: ]
ةانـاترة بـةوةى    - خواى بةرة و مةةن  –تةةكيةى خؤتان مةكةنة ئةو  (ةـبة قس)

ــ ئةط ة{دةكـات ز ـثاريَ ڤ ڤ    ٹ    ٹةرنا لـة شـويَنى ديكـة دةفـةرموآ: ]    ـ

 [ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ
ى دروسـتى  يوثيَكـيَكر بةو ةاتةى بةء ـ واتة: )وة سويَند بة دةروونى مر ظ .الشمس
ئـةو   ةوونكـردةوةة بيَطومـان سـةرفراة   ر ثاريَزكـاريى بـؤ  ء بةدكاريى ئينجاة كردووة

ئـةو كةسـةى دةروونـى     ةكةسةى دةروونى خؤى ثاككردةوةة وة بيَطومان نائوميَد
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ــ خـؤى ئــالَوودةى   كــردةوة تةةكيـةى خــؤ كــردن  كةواتــة بـة   ةتــاوان كـرد( ء طوناه
ضـاك نيشـان    بـة  خـؤت ء كاريَكى باشةة بةئم ئةطةر بة قسـة خـؤت تةةكيـة بكـةى    

 .كراوةئةوة نةهى لـآ  ةبدةى
طلةييشـ ان  ء ةخنةر ئيَ ة دةبآ وريابني خؤمان لة مسولَ انان دانةبرِينة ئةطةر

 ني لــةبــةئم هــةر بةشــيَك كــة تيَيــدا دةذيــنة ةلــة واقيعيَــك هــةبآ ةلــة مســولَ انان
 مسولَ انان.

ة ررار ئـــةوة دةكةنـــة ةتـــةوذمى ئيســـالمييشء ســـالمهةلَبةتـــة ناحـــةةانى ئي
 :كةةتـةوذمى ئيسـالميى  ء بيانووى شةرِ ثآ فر شتنى ئيسـالمييةكان ء دةستةضيلة

خؤيـــان ء نيـــةخـــةلَكيان ثـــآ مســـولَ ان ء ولَ انةـئـــةها هـــةر خؤيـــان ثـــآ مســـ
ئيَ ـة نـةك لةبةرئـةوةى    ء ةكة بةرِاستى ئـةوة خراثـ   !ثةسندن ؤخء ريادةكةنةوة

نــةهى  مــةةنء خــةلَكى عــةملانيى وا نــةلَيَنة بــةلَكو هــةر لةبةرئــةوةى خــواى بــةرة
ــان    ةكـــردووةليَ كـــة ئيَ ـــة خؤمـــان لـــة مســـولَ انان ريابكةينـــةوةة نابـــآ خؤمـ

 بةشيَكني لة مسولَ انان.هةر ئيَ ة ضونكة ريابكةينةوةة 

 ة ئي مان مكم ة ميم وَل انةتيمزسجةوهةرى ء  ألمى بة كاكمخراايء  يىماَين : ضاك
 :روواَلةتء  انممنيشوناوة، نةك بة مكردةوةى بانء 

آل ى )سوورةت(ى 110لة ئايةتى ذمارة ) خواى بةرة و مةةن تةماشا بكةن 

ٺ ٺ ٺ دةفةرموآ: ]ء دةكات وو لة ئؤممةتى ثيَغةمبةر ر (داعمران

 ... ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ  ٺ ٿ ٿ

  (1) [ڃ
                                                 

 ١١٠: آل عمران  1
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ــة   ــوة باشــاين كؤم ــة: )ئيَ ــتة    وات ــة ش ــةرمان ب ــداكراونة ف ــةلَكى ثةي ــؤ خ لَن ب
 نـبـرِوا بـة خـوا ديَنـ    ء ريَطريى لة شتة ناثةسندةكان دةكـةن ء ثةسندةكان دةكةن

ثاسـاوى ضـاكا   ء وةك دةبينني خواى كاربـةرآ وةك روونكردنـةوةى هؤكـار    (ة...
بناغةيـةة   ئي ان بة خوا را ديارةسآ سي ةتةتان تيَدانة بوونى ئؤممةتى ئيسالمة 

كـة ئي ـان    بكـات  تاكو ليَ ـان حـالَى   ةخستوويةتة دوايى خواى بةرة و مةةن م بةئ
لةطةأل شـتى  ا ـبككة خاوةنةكةى وا ليَ ة(ي هةيةتبارـإع)ء قورسايىء ةن ـكاتيَك س

ة ئا ندابـة هةر كةسيَك ئةو سآ سي ةتةى تيَبآ دذى شتى ناثةسندء تـثةسند دابيَ

ــةوة ــ ئ ــةألـباش ــ ٺ ٺ) اين كؤم ــا عةرةب ــةة  (ةة ر ــوردةة تورك ــةة ك ةة عةرةم
 .هتد ...ةـفارس

ــاكيى     ــزانني ض ــة ب ــة ئيَ  ــة ك ــالَيَكى ة ر طرنط ــةوة خ ــاك   ئ ــة ك ــةرى ء ب رةوه
كـردةوةى باشـةة يـاخود ثيَضـةوانةكةيةتى بـؤ خراثيـىة       ء مسولَ انةتيية كة ئي ان

 .انـناونيشنةك بة 
ئيسـالميى نـني؟    كؤمةلَى ئيسالميىة نابآ هةر بلَيَني: ئيَ ـة  :ئيَ ة ثيَ ان دةلَيَن

لـة خـةلَكى ديكـة باشـاين     بآ  هةر ضؤن ةكةواتة: ئيَ ة لةبةرئةوةى كة ئيسالميني
!! ئةوة ة ر ة ر شتيَكى هةلَخةلَةتيَنةرةة هةر ئةو رـؤرة  ةـنيكة ناويان ئيسالميى 

كة ة ررار دةست بـة خؤيانـدا    ةكردووةبريوبؤضوونة هةلَةيةشة واى لة مسولَ انان 
كـة لـة كـردةوةى بـا       ةكردووةتويَذى مسولَ انان ء ة ر ضني واى لةء بةردةنةوة

 خؤيــان بــة خزمــى ثيَغةمبــةر  ئةوانــةىء شــيَ ء دوابكــةونة بــؤ ويَنــة: ســةيد
آ دةضـيَتة بةهةشـتة يـان    ر شيَخةة ئةوة هـةر يـةك  ء مادام سةيددةةاننة دةلَيَن: 

كةكان بؤخؤم فةرموويةتى: ضا مةةنء شتيَكى هةلَبةسااو ديَنن دةلَيَن: خواى بةرة
واتـة: يـةكيان    !دةبةخشـم  دةيانبةمة بةهةشتآ ة خراثةكانيش بة ثيَغةمبـةر  
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تيَن! بةئم كوا شـتى  ـخراثةوة هةموو بؤ بةهةشء شيَ  بة ضاكء لـآ ناميَنآ سةيد
 بِـهِ  أَبَط ـ  وَلَـنْ ... }دةفـةرموآ:   ةمة ـوا لة كويَدا هةية؟ ئةوة ثيَغةمبةرى خات

هةر كةسيَك كردةوةى  ...ة: )ـوات (و2699) :رواه لملم {نَمَُبُه بِهِ ُ ْمرِْع لَْم عَمَُلُه
هــي   خــواى بــةرة و مــةةن ةضــةلَةكى ثيَشــى ناخــا(ة بــةلَآ لةطــةأل  ر اةـدواى آــ
  )رــال راللــة( رطــة لــة نةســةبى تــةقواة خــواى ثــةروةردطار      نييــة  نةســةبيَك

ــةرموآ: ] ــرات[ ژ... ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ...دةفـ ــة: )احلجـ  .... واتـ
ديـارة ئـةو بري كـة نةفامييـة      ة(ة ة رتـرة ...زترتان لة ى خوا ثاريَزكارترتانـة  بةرِيَ

كتيَبـى  داة هـةتا لـة    دا هةيـةة بـؤ ويَنـة: لـة هيندسـتان     دنيـا لةنيَو ة ر لـة طـة نى   
 ةةيَـرِ وان و  وةك)كؤمارى ئةفالتوون(يشدا هةيـةة دةلَـآ: خةلَكـة فةيلةسـووفةكان     

 وةكخةلَكى ديكـة    ةءئاسن وان وةككان سةرباةيية ةءةيو وان وةكثادشايةكان 
 ة!ـشتى وا وايء لةتكة طؤةةء  ـط

و بةلَك ةكةس ضاك نابيَت ونيشانوناة بة وئةوة هةمووى هةلَةية لةرِاستيدابةئم 
بـةلَكو   ةكةس خراث نابيَـت  ونيشانونابة  وةكة هةردةبآبة نيَوةرِ ك ئينسان ضاك 
 .دةبآبة نيَوةرِ ك ئينسان خراث 

(دا كـة بـة   رةـالبقـ ى )سـوورةت (ى 177لة ئايـةتى ذمـارة )   ة و مةةن خواى بةر

   پ   پ    پ   ٻ    ٻ ٻ  ٻ ]( ناســـراوةة دةفـــةرموآ: البِـــّرئايـــةتى )

ٿٿ      ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀڀ     پ ڀ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ

ڃ چ چ       ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ

ــة:  ة[ڌ ڌڎ ڎ  ڍ  ڍ    ڇ ڇڇ   ڇ  چ چ  واتــــــ
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ء اواة بـةلَكو ضـاكة  ـ ذئرء  ذهةئتر وو بكةنةرنيية  ةوةـريى هةر ئضاكةكاء ضاكة}
ــاكةكاريى ــتر ض ــوا     ء اس ــة خ ــنن ب ــرِوا بيَ ــة ب ــة ك ــت ئةوةي ــىرء دروس ء  ذى دواي
ية  كة خؤشتاندةوآ يدارايء ة لةو ماألءثيَغةمبةرانء خوا(ى ) كتيَبء فريشتةكان

ء سوالَكةرانء ةرريىيَبوارانى بآ خرء نةدارانء منائنى هةتيوء ببةخشن بة خزمان
ة ء انيَك ئةطـةر دايـان  ـة وةفادار بن بؤ ثةيءبدات ةةكاتء بكات كؤيلةكانة وة نويَذ

ــة ناخؤشــيى  ــن ل ــارامطر ب ــةداريىء ئ ــة كــاتىء ن ــة ر ل ــا ئةوان ــةوةداة ئ  ووبةرِووبوون
ء لةم ئايةتةدا خواى بةرة ة{تةقينةـاسر ة هةر ئةوانةشن ثاريَزكارىءاستطؤيةكاننر

(ة دةـعقيــة ثيَنجيــان دةربــارةى بريوبــاوةرِ )دةكــات ةت بــاسحةظــدة ســي  مــةةن
ة يـةوة  كردنى خـةلَك لـة  يـةنى مـادديى    يهاوكـاري ء شةشيان دةربارةى دةستطرتن

(ة اءـالوفـ ةسةر باسـى ئةمةكـداريى )  ـديَت ئينجا ذووة رء ديَتةسةر باسى نويَذ ئينجا

ڇ فـةرموآ: ] (ة دوايى دة ـالصخؤرِاطريى )ء ثاشان ديَتةسةر باسى ئاراميى

دةكــــةن لــــة ت ـاســــر [ة واتــــة: )ئــــا ئةوانــــةڍ  ڍڌ ڌڎ ڎ

ٻ ٻ سةرةتاكةشـى دةفـةرموآ: ]   ةمسولَ انةتييانداة وة ئةوانة  ثاريَزكارن(

ــةوة ٻ ٻ پ پ پ پ ــاكة ئـ ــة: )ضـ ــة  [ة واتـ ــةرنييـ  وو بكةنـ
: ضـاكة  بـةلَكو  نييـةة ووكةشيى رء يىرووالَةت  ذئاوا(ة واتة: ضاكة شتىرء  ذهةئتر

 لَة.كاكء رةوهةر
ثيَ ان  ةئيسالميى :ئيَ ة دةبآ ة ر لةوة وريابنية هةر لةبةرئةوةى ثيَ ان دةلَيَن
هـي  بـؤ    ونيشـان وناوانةبآ بةوة لة هةموو ئـاوان دةثةرِينـةوةة ضـونكة بةرِاسـتى     

ء ة كــردةوةدةكـات  يـان خراثـى   دةكـات  ئينسـان ناكـاة ئـةوةى كـة ئينسـان ضـاك      
 رةوهةرة.ء نيَوةرِ ك
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 ةيـةمسـيَزداى ـبنةم

 رِاىـتيَك ىكردنـيهاوكار ىـالمـى ئيسـكؤمةلَ
 ى ئاماجنةيانةدـؤ هيَنب ولَمانانـمس

 آـت دةزانـبةثيَويس كان،يةـةرعيـش
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 233روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي

 ةمـدةيسـيَزاى ـبنةم

ى يؤ هيَنانةدب ولَمانانـمس تيَكـرِاى ىيـكردنى هاوكارالمـةلَى ئيسـكؤم
 بةثيَويسـت دةزانآ.كان، شـةرعيـية ةـئاماجن

اَيويسممممت دةزانممممآ كممممة ئممممةركى   لةسممممةرخؤى بممممة ىيسمممممزيئ ىؤزممممةَلك
 - بمممةاَيى توانممما –وَل انان مزسممم لةطمممة  تَيكمممِراىى يبرايمممةتدشسمممتايةتيىء 

ن اَيويسممممممتء اةسمممممندةكا، بمممممؤ هَينانمممممةد  ئازا مممممة ءبكمممممات جَيبمممممةجآ
 ءتوَيممذو كؤزممة   كةسممايةتيىء زةنممِرة ء هاوكارييممان بكممات، بممة هممةزوو    

لمممة بازنمممةى   ءدةمعةقيممم ءسمممةر بناغمممةى ئي مممان كانيانمممةوة، زمممادا  لة ةتةوذز
رنةوة.مبط مزدا لةطةَلى يةكمئيس

نيارو رةخنممممةكانيان ماَيشمممم ءيش دةدا هممممة  لممممة ئازؤذطممماريت موة هةوَلممم 
 ء، كممممة ءهممممة  بممممةاَيى توانمممما  رَيِروونييممممان بكممممات    ء،بةهرةزةنممممد بممممآ 

وة لةسمممةر بناغمممةى خاَلمممة هاوبةنمممةكان    ،وِريمممةكانيان ضارةسمممةر بكمممات وك
ء ، زةطمممةر لممة كمممة  ءوكةوتيان لةطمممة  دةكممات م  هةَلسمم مشرتك  ل   ال ق  ا ْْا)

ئةطمممةرنا بمممةهيض  ،انةدايتيمزانسممموتووَيمممذى هَي نانمممةء  ءهمممةوا  دشسمممتانة
لممممةكاتى   ء،لةطممممة  ناورووذَينممممآ  نجؤرَيممممك وردة بابةتممممة خيمفييممممةكانيا  

لةسمةر   ءوَل انانةمدا بة رةونتى بمةرزو جموانى زسم   مرانيشمتوزِرو تَيكطيمزش
 يان لةطممة  دةكمممات: زازةَلممة  )جممج جملممة      فةرزايشممتةى خمموا  ئممة بناغممةى  

واتممممة: . مؤمنوناالاااا [ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ]
)بة كا  رةفتار و كردةوة كمة ضماك،ة، خراامة اما  اَيوةبنمآ، ئَي مة زانماتريء

لةطممة   بمةوةى كمة ئممةوان باسمى دةكممةن ، ضمونكة بَيطوزممان ئمةو نممَيوازة كمة      
 زسمموَل انان لةطمة    ديمارة  يسمت يان اةسمند بمآ، اَيواندا خةَلمكى نازسمموَل 

 ضونكمة: ندترة.ماةسو رمتمتماَيويس
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 ک گ گ گ گڳ] فةرموويـةتى:  خواى بـةرة و مـةةن    -1

واتـة: )وة برِوادارانـى ثيـاوو برِوادارانـى ئـافرةت هةنـديَكيان        ،وبةـالت[ ھ...
 يانن ...(.ـخؤرى هةنديَكوورـمشاو ـثةن ءتـثش

ــةتى: ةرةو مــةةنهــةروةها خــواى بــ  -2 [ ې... ۈ ٴۇ ۋ] فةرمووي
بـراى يةكـدينة    ءواتة: )بةرِاستى برِواداران براى يةكدينة يان خوشـك  ةاحلجرات

 يان خوشكى يةكدين ...(.

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ] فةرموويـةتى:  )رال راللة(ار ـخواى ثةروةردطوة  -3

ب بلَـآ:  دةكابة بةنـ وة . واتة: )راءـاإلس [گ... ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژژ
 ...(. ضونكة شةيتان نيَوانيان تيَكدةداة ئةوة بلَيَنة كام قسةى ضاك

فةرمايشـــتى ة رنة ئةمـــة  ضـــةند  لةوبارةشـــةوة ثيَغةمبـــةر  ئينجـــا
 فةرمايشتيَك لةوبارةوة:

 :)رـال راللـة(  : قَـالَ اُ    َُقـولُ  سَمِْ ُت رُسولَ الِلـهِ   :جَبٍَل قَالَ ْبنِ ُل َاذِ )عَْن -4
رواه الرتليي: (   لَُهْم لَنَابُِر لِْن ُنوٍر  َْغبُِطُهْم الن بِيُّونَ وَالشُّهَدَاُءاْلُمتَحَابُّونَ فِ  جَلَالِ

واتـة: )موعـاةى كـورِى     ةَحيحَحيحو وقال األلبان : و وقال: حمن (2390)
 م لـة ثيَغةمبـةرى خـوا بـوو     ـدةلَآ: طويـَ  - آ بآـرِةةاى خواى لـ –رةبةل 

ى: ئةوانـةى لةبـةر شـكؤمةنديى مـن     دةي ةرموو: خواى بةرةو مةةن فةرموويـةت 
كـة   -امةتداـلـة قيـ  – يان هـةن ـيان خؤشدةوآة ضةند دوانطةيةكى نووريندييةك

ــةران ــة: بة    ءثيَغةمب ــواةن(ة وات ــآ دةخ ــةيان ث ــةهيدان خؤةط ــش ــةو  بةتـنس ئ
 انةوة.ـكردةوةي
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بَْ ُضـُه   اْلُمْؤلُِن لِْلُمـْؤلِنِ كَاْلُبْنيَـانِ  َُشـدُّ   )} دةفةرموآ: هةروةها ثيَغةمبةر  -5
ة: )بـرِوادار بـؤ بـرِوادار وةك ديـوار وايـةة      ـوات (1){ابِ ِهِــب كَ بَْينَ أَََـوَشَ و(اـبَْ ًض

 تةنيَويةك(.ــة وة ثةجنةكانى خسدةكات هةنديَكى هةنديَكى مةحكةم
فِهِْم لَثَُل اْلُمْؤلِنِنيَ فِ  تَوَا ِّهِْم وَتَرَاُحمِهِْم وَتَ َـاطُ : )دةفةرموآ ةر ـوة ثيَغةمب -6

واتة:  (2)(لَثَُل اْلجَمَدِ إِذَا اْشتَ َى لِْنُه ُعْضٌو تَدَاعَى لَُه سَائُِر اْلجَمَدِ بِالم هَرِ وَاْلُحم ى
ــرِواداران لــة يةكــدى خؤشويســتنيان   ءبــةةةيى بةيةكداهاتنــةوةيان ء)ويَنــةى ب

كـة ئةطـةر ئةنـداميَكى     ةرةسـتةيةك وان  وةكداة يـ ؤةو ثةر شـييان بـؤ يةكد  ـس
 (.اتـدةك داريىـيَهاتن بةشـتا ل ءهةموو رةستة بة شةوخنوونيى ةا  بووناس

 ةوةـردنـوونكر

ء  تايةتيىـد سـ ثتـةوترين  ء  رينـى مسـولَ انان قوولَتـ  يبرايـةت ء  د ستايةتيىيةك: 
تيَيـدا فةرموويـةتى:    خـواى بـةرة و مـةةن    زة كـة  ـة بةثيَـئةو ئايةت ة:ـييبرايةت

 (3)[ .. ۈ ٴۇ ۋ]

ى نـةكات  يبرايـةت ء بـرانة واتـة: ناطوجنـآ ئينسـان ئي انـدار بـآ       برِواداران هـةر 
ة ئةطـةرنا  اسـتةقينةية ر ىيلةطـةأل ئي اندارانـداة كـة لَيـرةدا مةبةسـت ثـآى برايـةت       

 (وبـة الت)ى سـوورةت (ى 71ة هةروةها ئايةتى ذمارة )4ى ديكة  هةنيرؤرة برايةت

                                                 
 .و عن أب  لوسى األش ري 2585( واللف  لهو ولملم: 2446واه البخـاري: )ر  1
 .عن الن مان بن بشري ( واللف  لهو 2586(و ولملم: )6011رواه البخاري: )   2
 ١٠: احلجرات 3

بةوان دةلَيَني: برادةرة بةئم لةرِاستيدا ئةطةر بشلَيَني: براة هي  ئيَ ة بةطويَرةى عور ء باو ة ررار وايةة   4
ئيشــكاىل شــةرعيى تيَــدا نييــةة ضــونكة برايــةتيى دينيــى هةيـــةء برايــةتيى دنيــاييش هةيــةة برايــةتيى دينيــىء  

 عةقيدةيى هةيـةء برايةتيـى نةتـةوةيىء نةذادييش هةيـةة با تةماشاى ئةم ئايةتانة بكةيـن:
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ــةرموآ:  ــة دةف ــ) ة[...ک گ گ گ گ] ك ــؤى اءـأَْولِيَ ( ك
ثشتيوانة خؤشةويستة سةرخةرة يارمةتيدةرة ء (يش واتة: )د ستوَلِ ) (يةةوَلِ )

 نزيك( هةموو ئةم مانايانة دةطريَتةوة.
 خوشكى ئي اندارى.ء لة برا نييةةكةواتة: هي  كةس لة ئي اندار نزيكا 

نزيكييـانة  ء د سـتايةتييان ء ى مسـولَ انان يدةربارةى برايةت ثيَغةمبةريش 
حَـقُّ   :قَـالَ  هِ ُسـولَ الل ـ  أَن  رَ: رَةَـعَـْن أَبِـ  ُهرَ ْـ   ) ة:ـنـ ة ر شتى فـةرمووةة بـؤ ويَ  

 وإِذَا لَقِيتَُه فَمَـلِّْم عَلَْيـهِ   :قَالَ ؟هِالل ُسولَ ر لَا ُهن   َا :قِيلَ وتٌّـلِمِ سِـلِمِ عَلَى اْلُمْمـاْلُمْم
ا وَإِذ وْتُهـمِّـ شَفَ هَالل ـ إِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ وَ وتَْنصَحَكَ فَاْنصَْح لَُهـوَإِذَا اْس وا  َعَاكَ فَأَجِْبُهوَإِذ

 -اةى بـآ ر خـوا لــآى   – هـورِةيرِة  ئـةبو واتة: ) (1)(ُهـوَإِذَا لَاتَ فَات بِْ  ولَرِضَ فَُ ْدُه
فـةرمووى: مـافى مسـولَ ان لةسـةر مسـولَ ان شـة         خوا  ةرىـدةلَآ: ثيَغةمب

ــة ضــني ئــةى    ايَطــر ووى: ئةطــةر لــة؟ فــةرمخــوا ثيَغةمبــةرىشــ ة طــوترا: ئةوان
 ة وة ئةطةر بانطى كردى وةئمـى بـدةوةة وة ئةطـةر   (2)ثيَيطةيشتى سآلوى لـآ بكة

ة وة ئةطةر (3)ضى بؤ ئةو ضاكة ثآى بلَآء اويَذى ثآ كردىة ضى دلَسؤةيية بؤ ئةور

                                                                                                                   

ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ائ ائ دةفةةرمو:    مةزنبةرزء  خواى

واتة: )وة رةوانةمان كرد بؤ  ى طةىل عـاد هــوودى برايـانة فـةرمووى: ئـةى طةلةكـةم! خـوا         ،األعراف[ ەئ
بثةرس ة رطة لةو ثةرسااويَكى ديكةتان نييةة را ئايا خؤتان ناثـاريَزن؟(ة مانـاى وايـة خوايـان نةثةرسـتوةء      

آ:خوا بثةرس ةوة دوايـى بةقسةشـيان نـةكردووةء خـوا )رـال راللـة( لـةناوى بـردوونة لةطـةأل          ضووة ثيَيان بلَ
ئةوةشدا خوا )رال راللة( دةفةرموآ: بؤ  ى طةلـى عاد هوودى برايانـ ان ناردة بؤضى برايـان بووة؟ ضونكة لة 

 نةذادء رةضةلَةكدا برايـان بووة.
 .(2162رواه لملم: )  1
 ـا سآلوى ليَبكـةى.( هـةولَ بدة تؤ ثيَش2
 ( بة ماناى دلَسؤةيى دآة بة ماناى مشوور لـآ خواردن دآء بة ماناى ئامؤذطاريش ديَت.النُّْصـْح( وشةى )3
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ة وة (1)ى بـؤ بكـة  خـوا اى بـةةةيى  داوى كردة تـؤ   خواستايشى ء سوثاسء ثذمى
ة وة ئةطـةر وةفاتيشـى كـرد    (2)لــآى بثرسـة  ء ى بكـة سـةردان  ةئةطةر نةخؤ  بوو

 رةناةةكةى برِ  بؤ بة خاك سثاردنى(. دواىلة ء شويَنى بكةوة

 دى بن:ــولَ انان دةبآ مايةى بةهيَزبوونى يةكـدوو: مس

ء كردووةنيَـوان مســولَ انانى ويَنــا  ىيثةيوةنــدتى نيةضـؤ   خــواثيَغةمبـةرى  
ــةرموآ:  ــ اْلُمــْؤلُِن لِْلُمــْؤلِنِ )}دةف ــ  ـكَاْلُبْنيَ وَشَــب كَ بَــْينَ   و(اـانِ  َُشــدُّ بَْ ُضــُه بَْ ًض

 دةكاترا ئةوة  بةرِاستى دةيةوآ تا ئينسـان دةروونـى خـؤى وا ليـَ     (3){أَََابِ ِهِ
خؤشـييان دلَـى   ء بآ فةر  بآ لةطـةلَيانة بـة قـاةانج   ء كة لةطةأل ئي انداراندا ئاوابآ

ــة نارِةحــةت ءخؤشــبآ ــة يناخؤشيء ىية ب ــى س ــيان دلَ ــآش ــةر   ةغلَةت ب ــةبآ ف ء ب
ئامادةبـآ بـؤ    ةيَكخراوةيـى رء ىيىة بةبآ تيَخويَندنـةوةى ئينتي ـاى سياسـ   يرياواة

ئـيش  ء اهيَنـانى دةوآ ر هاوكاريـان بـآة ئـةوة بةرِاسـتى خـؤ     ء هةمووان دلَسؤة بآ
ة ئةطـةر  آنايـ  فةرِاهةمى ئةوةى بؤ يئينسان وا بة ئاسان ةءلةسةر خؤ كردنى دةوآ
يَكخراوة خالَيَكى سـةلبيى  رء ة ئةو مةسةلةى حيزبنةبآيا ئينسان ة ر لة خؤى ور

ــدا     ــةك ثةي ــة دةمارطرييي ــة ك ــةويش ئةوةي ــةة ئ ــة دةكاتهةي ــة   ـمر ظ ــآى خؤش ث
ةنطـة ضـاكةى بـؤ خـةلَكى     ر ة بـةئم هـةبآ كؤمةلَةكةى خؤى لة هـةموو ضـاكةيةكى   

ديكة ثآ خؤ  نةبآة كة ئةوة نابآ وابآة با ثيَت خؤشبآ خةلَكى خؤت با  بآة 
ضـاكةيةت بـؤ   ء ى كة لة باةنةيةكدا كؤبوونةتـةوةة بـةئم دةبـآ ئـةو خؤشـيى     ئةوة

ضونكة لة باةنةيـةكى فـراوانادا لةطـةأل ئـةوانيش هـةر       ةخؤشبآ آئةوانيديكة  ث

                                                 
 (.ا   َْرحَُمكَ(ة تؤ  ثآى بلَآ: )  احلَْمـُد( كة ئةو ثذمىء طوتى: )1
ا بؤى ئةجنام بداة ضـونكة بؤيـة دةضيَتــة    ( هةلَبةتـة هةر تةنيا ليَثرسـينيش نييةة بةلَكو ئةطـةر ضيشى ثآ كر2

  ى هاوكاريى بكا.
 (. 6026و  2446واه البخاري: )ر  3
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ئي انيىة كة ئيَ ـة لـةم   ء ى ئيسالميىيلة باةنةى برايةت بريتييةثيَك دةطةيةوةة كة 
 بنةماى سيَزدةيةمةدا باسى ليَوة دةكةين.

ــ ــةكى ديكــوة ل ــةدا ـة فةرموودةي ــةرموآ:   ةرـثيَغةمب ــ}دةف ــو ـاْلُمْم لُِم أَُخ
عِْرُاُه وَلَاُلـُه   :لِمِ حَرَاٌمـلِمِ عَلَى اْلُمْمـُكلُّ اْلُمْم وُيُلُهـاْلُمْملِمِ لَا  َُخوُنُه وَلَا  َْ يُِبُه وَلَا  َْخ

ــُه  ــ  (1)...(وَ َُلـ ــراى مسـ ــولَ ان بـ ــة: )مسـ ــة }ولَ انةة ـواتـ ــةروةها بـ ــهـ  بةتـنسـ
ة ناثـاكيى لةطـةأل ناكـاة وة در ى    {بـرانة يـان خوشـكن   ء ةوة خوشـك ـئافرةتانيش

لة كاتى تةنطانةداة هةموو شتيَكى مسـولَ ان لةسـةر    ناداة وة ثشتى بةرناكالةطةأل 
ســامانىة وة خــويَنى ...(. ء ئــابرِووىة وة مــاألء مســولَ ان قةدةغةيــة: كةرِامــةت

ة بـآ  ئـابرِووى تـةنيا  يـةنى نـامووس    ء ةتمةبةسـتى لـة كةرِامـ   نييـة   ديارة مـةرج 
كةرِامةتة كة ديارة خيَزانى ء ( لة ةمانى عةرةبيدا واتة: كةسايةتيىْرضـعِضونكة )
(ة دةنـا  عِـْرض خوشـكى ئةوانـة بةشـيَكن لـة )    ء هاوسـةرىة يـاخود كضـى   ء ئينسان

ــْرضةى )ـوشــ ــء ارـئيعتيبــء ىي( واتــة: كةســايةتعِ كةرِامــةتى ء (م ةـســان  )ـناوب
 .ئينسان

 ةن:مدى بكميى يةكمناخؤنء  ىة خؤنت بموَل انان دةبآ هةسمآ: زسمس

ة كــة كــردووةئــةوةى ضــةند رــوان ويَنــا  تةماشــا بكــةن ثيَغةمبــةرى خــوا 
ا ُل اْلجَمَـدِ إِذ ـاُطفِهِْم لَثـَ ـْم وَتَـرَاُحمِهِْم وَتَ ـَ  ـنيَ فِـ  تَوَا ِّهـِ  ـُل اْلُمْؤلِنـِ ـلَثـَ }دةفةرموآ: 

بيَطومان ئةوة ديارة  (2){ٌو تَدَاعَى لَُه سَائُِر اْلجَمَدِ بِالم هَرِ وَاْلُحم ىـُه ُعْضـتَ َى لِْنـْاش
هةموو ئةندامةكانى ئاراميان لـآ هةلَـدةطريآة ضـاوى    ةئةطةر ئينسان ددانى بيَشآ

هــةموو ئةندامــةكانى نارِةحــةت دةبــنة هــةروةها هــةر ئةنــداميَكى   ةئــاةارى هــةبآ

                                                 
 و وقال األلبان : َحيح.(1)حمن غر ب :قال(و و1927رواه التـرليي: )  1
 . ان بن بشريـعن الن م( واللف  لهو 2586(و ولملم: )6011رواه البخاري: )  2
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ئــاةار دةضــيَذنة ضــونكة هــةموويان بةيةكــةوة  هــةموو ئةندامــةكانى ديكــة ةبيَشــآ
  ا بني.ئاوثةيوةس ة ئيَ ة  دةبآ بؤ يةكدى 

كة مسولَ انان بة ئةندامانى رةسـتةيةك دادةنـآة واتـة:      ثيَغةمبةرثاشان 
بؤويَنـة:   ةهةموويان يةك ئيش بكةننيية  مةرجء بكات دةبآ هةر كاميَكيان ئيشيَك

ة يَـك دةبينـآة هـةر كاميَـك لـ      لَر و سةريشـدا ضـاو   لَيَك دةبينآة لـةنيَ ر ئيَستا سةر
 لَـى خـؤى دةبينـآة    ر دا ثةجنةكان هةر ثةجنةىطوآة لووتة ةمانة هةتا لة دةست

مسولَ انانيش دةبآ ئاوا ئيشةكان لةنيَوان خؤياندا دابة  بكةنة هـةر كةسـة ئـةو    
وة كة بؤى دةكرآ ئـةجنامى بـداة    بكات ئةو كارةء كة ضاكى ليَدةةانآ بكات ئيشة

 ى يةكدى بكةن.يناخؤشء ىيخؤشء دةبآ هةست بة ئاةار
 أَحَـُدُكمْ  ُ ـْؤلِنُ  الَ}دةفةرموآ:   ثيَغةمبةركة  هاتووةلة فةرمايشتى ديكةدا 

تـاكو   ةآـوة ئي ـان ناهيَنـ  ـواتة: )يةكيَك لة ئيَ (1){لِنَْفمِهِ ُ حِبُّ لَا هِـألَخِي ُ حِب  حَت ى
ئي ـان   ةولَ انيشـى ثـآى خـؤ  نـةبآ(    ئةوةى بؤ خؤى ثآى خؤشـة بـؤ بـراى مس   

ئةطةرنا دةطوجنآ كـابرا ئـةوةى    نييةة(ى اللـكتةواو )ء ناهيَنآة واتة: ئي انى تيَر
بؤ خؤى ثآى خؤشة بؤ براى مسولَ انى ثآى خؤ  نةبآة بـةلَكو رـارى وا هةيـة    

قاةاجنة بـؤ برايةكـةى   ء ة ئةو خيَرـ(ى هةيةة ثآى ناخؤشدـحَمَمسولَ ان ئريةيى )
 .ةـنيبةئم دةلَيَني ئي انيَكى ضاكى  نييةةرةدا ناتوانى بلَآى ئي انى ـليَآة ـبض

ء (ةـل اللـ هةلَسـوكةت ) ء ىيمةسةلةى برايةت ةبةرِاستى سةنطى مةحةكى ئي ان
 لةطةأل خةلَكة ئةطـةر دةتانـةوآ تـةراةووتان بةدةسـتةوة     ة(ةالقـأخخوورِةوشت )

ةفتـار  ر ن لةطـةأل خـةلَك ضـؤن   ئي انى خؤتانى ثآ هةلَسةنطيَننة تةماشـا بكـة  ء بآ
ئـةوةى بـؤ   وة بـؤ ئـةوانيش ثيَـت خؤشـة؟      ةدةكةن؟ ئةوةى بؤ خؤت ثيَت خؤشة

                                                 
 (. 45: )(و ولملم13رواه البخاري: )  1
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بـة  ء بؤ ئةوانيش ثيَت ناخؤشة؟ ئايا بة خؤشييان دلَ خؤشـى  ةخؤت ثيَت ناخؤشة
ناخؤشييان دأل ناخؤشى؟ بؤيـان دلَسـؤةى؟ بؤيـان بـة ثةر شـى؟ ... هتـدة بـةوة

 ذووى رء  انةكةى ضةندةة نةك تةنيا بة نويَذى ة رئي دةبآئينسان لة خؤى حالَى 
 ة ر!

خمواى    لةبمةر  مويسم ميةكمدى خؤن ء  ىيدشستايةتء  ىيضوار: برايةت
ةية:مةرزى همى بماايةيةك، بةرز و زةزن 

آى: شتيَكة ئةطـةر بيكـةم ضـاكةوة    ـبلَ نيةى ئةوةيبرايةتء تايةتيىـد س مةسةلةى
تاعةتى خؤم هةيةة تاةة ء  ذوورء نويَذء يدةعةقء ئةطةر نةشيكةمة ئةوة مادام ئي ان

بكـةين كـة دةفـةرموآ:      ثيَغةمبـةر ةواو! ناة با تةماشاى ئةو فةرمايشتةى ـمن ت
ُ ـْم عَلَـى شَـْ ٍء إِذَا    اْلجَن ـَة حَت ـى ُتْؤلُِنـوا َولَـا ُتْؤلُِنـوا حَت ـى تَحَـابُّوا أََولَـا َأُ لٌّ         الَا تَْدُخُلو}

نة ـان نةهيَنـواتة: )ناضنة بةهةشت تا ئي  (1){أَْفُشوا الم لَامَ بَْينَُ ْم ؟ْمفَ َْلُتُموُه تَحَابَْبُت
نةوآة شتيَكتان ثآ بلَيَم ئةطـةر بيكـةن يةكـديتان    ئي انيش ناهيَنن تا يةكديتان خؤش

هاموشـؤى يةكـدى   ء خؤشبوآ؟ سآلو لة يةكدى كردن بآلوبكةنـةوة(. واتـة: سـةردان   
بةهةشتى   ةرـثيَغةمبستى ثةيدابوونة كةواتة: بكةنة ئةوة هؤكاريَكة بؤ خؤشةوي

لـة كةسـيَك    كـردووة لة كةسيَك ئي انى نةبآة وة ئي انيشى قةدةغـة   كردووةقةدةغة 
  ثيَغةمبـةر !! ديـارة  برايـة مسـولَ انةكانيدا  ء خوشـك خؤشةويستيى نةبآ لةطةأل 

ــةئةوة ــدةرِ يى ) ني ــآى ةيَ ــبلَ ــردووة(ى ةـلبالغ ارى (يَكــى ســؤةدأســلوبوة شــيَواة )ك
اسـت  رء يَـك ر بي ـةرموآة ئـةوة    ةمبةرـثيَغ(ى بةكارهيَناوةة بةلَكو مادام عاطف )

خوشكانةى خؤت خؤشناوآ ء وايةة بؤضى؟ ضونكة ئةطةر ئي انت هةبآة ضؤن ئةو برا
تةماشاى ئةو فةرموودةيةى  ئينجايان خؤشدةوآ؟ ناطوجنآة  خواى بةرة و مةةن كة 

و(و عن أب  هر رة 2688(و والتـرليي: )68(و وابن لاجه: )5193(و وأبو  او : )54رواه لملم: ) 1
 وَححه األلبـان و واللف  ألَحاب المنن.
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وَلَـْن   وُمْملُِم أَُخو اْلُمْملِمِ لَـا  َْظلُِمـُه وَلَـا ُ ْمـلُِمهُ    اْل}بكة كة دةفةرموآ:   ثيَغةمبةر
ُه ـعَنْـ بِهَا ُه الل ًة فَر جَ ـٍم ُكْربَـِلـر جَ عَْن ُلْمـُه فِ  حَاجَتِهِ وَلَْن فَكَانَ فِ  حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ الل 

واتــة:  (1){ َــْومَ اْلقِيَالَــةُِه الل ــلًِما سَــتَرَُه ًة لِــْن ُكُربَــاتِ  َــْومِ اْلقِيَالَــةِ وَلَــْن سَــتَرَ ُلْمـــُكْربَــ
ة وة هـةر كةسـيَك بـة    ناكـا تةسلي يشى ء ناكاتلَ ان براى مسولَ انةة ستةمى ليَ)مسو

كارةكةى بـؤ   خواى بةرة و مةةن ة بكات بؤى ريَبةرآء بآ كارى برايةكييةوة ماندوو
 خواى بةرة و مةةن  ةةويَنآة وة هةر كةسيَك خةميَك لة مسولَ انيَك برِدةكات ريَبةرآ
 ذى قيامــةتى ىلَ دةرِةويَنــآة وة هــةر ر خــةميَك لــة خةمــةكانى ةةواندنــةر بــةو خــةم
لــة قيامــةتآ   خــواى بــةرة و مــةةن   ى مســولَ انيَك بثؤشــآة  كــةموكوورِيكةســيَك 
ة نـة لةكاتيَكـدا كةسـيَكيش    بكات نة بؤخؤى ئامادةية مافى ثيَشيَالواتة:  ةدةيثؤشآ(

را ئةوة ة ر ةةمحةتةة ةولَ ى لــآ نةكـةىة    ثشتى بةربداة بكات شيَالبيةوآ مافى ثيَ
دةتوانـآ ةوَل ـى لــآ نـةكاتة بـةئم تةسـلي ى دوذمنـى نةكـةىة          ـمر ظبة هةر حاألة 

بـآ   مسولَ انانى فةلةستني بةرانبةرة ئيَستا ئةطةر مسولَ انان ل بؤ ويَنة: نييةةئاسان 
ة بـةلَآ  كـردووة ةفتاريـان  ر و فةرموودةيـة هةلَويَست بـنة مانـاى وايـة ثيَضـةوانةى ئـة     

دةفـةرموآ:   ستةميان لـآ ناكةىة بةئم تةسلي يان دةكـةىة كةضـى ثيَغةمبـةر    
كـا(ة واتـة: لـة    تةسلي يشـى نا ء ناكـات تةمى لــآ  ـة واتة: )س{لُِمُهـُه وَلَا ُ ْمـلَا  َْظلُِم}

يةكى خيَـريش  وعادبآ هةلَويَست نابآة را ئةطةر بة ء دا بآ دةن دوذمنةكةي بةرانبةر
بآ هةلَويَست نةبآة دوايـى دةفـةرموآ: هـةر كةسـيَك كـارى       ـبآة طرن  ئةوةية مر ظ

 بـؤى ريَبـةرآ  ء كـارى دةسـاةيَنآ   خواى بةرة و مـةةن  ة بكات ةرآـريَب مسولَ انيَك
 لة خةمـةكانى  )رال راللة(باة خوا  طةر خةميَكى سةر مسولَ انيَك  بوة ئةة دةكات

ــؤ دةرِ ر ــةتى ب ــيَك      ذى قيام ــةر كةس ــة! وة ه ــةند طةورةي ــآة ض ــةموكوورِيةويَن ى ك
لـة   )رـال راللـة(  ى بـة بـةةةيى   خـوا لـآى نةكاتـة هـةلَآلة ئـةوة    ء آمسولَ انيَك بثؤش

                                                 
 (.2580(و لملم: )2442رواه البخاري: )  1
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قيامةتآ دةيثؤشآة شت لةوة طةورةتر هةية؟! ئةوة بةرِاسـتى ثايةيـةكى طةورةيـةة    
ــذ     ــةو نويَ ــةر ب ــةبآ ه ــة ثيَ انوان ــا ئيَ  ــة: ب ــي ء  ذوورء كةوات ــة كةس ــة تاعةت يانةى ك

ء سـؤة ء ىيبرايـةت ء ىيلة ئاوآ دةثةرِينـةوةة ئـةو ثةيوةنـديى كؤمةئيـةت     ةدةيانكةين
 ةهاوكاريى ثيَكةوةكردنـة  ء ثشتى يةكدى طرتنء بةرطريى لة يةكدى كردنء بةةةيى

 ثاداشتى طةورة طةورةيان هةية. ة ر
وآ: دةفـةرم  ةر ـانة ثيَغةمبـ ـثيَشا هيَنامكة ييةكةدا ـلة فةرموودة قودسوة 

اْلُمتََحابُّوَن فِـ  َجلَـالِ  لَُهـْم لَنَـابُِر لِـْن ُنـوٍر  َْغـبُِطُهْم        }دةفةرموآ:  خواى بةرة و مةةن 
ــهَدَاُء ــونَ وَالشُّ ــ (1){الن بِيُّ ــةر شــكؤ }ة: ـوات ــة لةب ــةى ك ــائيى خــوا يةكــ ء ئةوان يان ديب

ــدةوآ ــوورينن    خؤش ة (لــة قيامــةتة لــة بةهةشــت   )ة لةســةر ضــةند دوانطةيــةكى ن
رـا يـةكيَك بـؤى هةيـة بلَـآ: رـا        ة{شةهيدان خؤةطةيان ثـآ دةخـواةن  ء بةرانثيَغةم

تـاكو   بـةرةتر؟  شـةهيدان  و عليهم الصـالة والمـالم   ثلةيةك هةية لة ثلةى ثيَغةمبةران
و شةهيدان خؤةطةى ثآ آـواةن؟ ةانايـان دةلَـيَن:     عليهم الصالة والمالمثيَغةمبةران 

ثاداشـتيَكى بدريَتـةوة كـة هـى      ةتايبةتدةطوجنآ هةنديَك كةس لةسةر كردةوةيةكى 
ئةوةيـة كـة ئةوانـة لةسـةر ئـةو يةكـدى        يـاخود  ةنـةبآ ة ر لةو بةرةتر ئةو ثاداشتةى 

علـيهم  ثيَغةمبـةران  ثلةيـةكيان ثيَـدةدرآ كـة     خواى بةرة و مةةن خؤشويستنة لةبةر 
ةهيدانيش كة لـة هـةموو كـةس    ـكة لة هةموو كةس طةورةترنة وة ش الصالة والمالم

ئةو شويَنةيان نـةبآة يـانى   نيية  ة بةرةترنة حةة بةو شويَنةيان دةكةنة وة مةرجثاي
 ة.ـان هةيـدة بةرةيـثلةيةكى هيَن

 
 
 

                                                 
 .(و وقال: حمن َحيحو وقال األلبان : َحيح2390رواه التـرليي: )  1
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 ى:ميبرايةتء  تايةتيىمدشس ارى ااراستنىمريء هؤكمتم : بانماَين

ــؤن   ــة ض ــتايةتيىئيَ  ــةتء د س ــولَ انان  يبراي ــةأل مس ــاريَزين لةط ــان بث  داى خؤم
ةتى؟ بة سآ شتان دةطوجنـآ ئينسـان باشـاين    ـاندا بةتايبة لةنيَو خؤمءتىـبةطش

 يَت:ـبيَن فةرِاهةمى يبرايةتء تايةتيىـد ستةبةركةرى ثاراستنى ـهؤكارى دةس

 ان:مةكمئازا ة هاوبةنء  ا ممدى لةسةر خمردنى يةكمكاريمهاوك -1

لةسـةريان يةكـدةنطنية   ء خالَى هاوبةشنء ئةو شتانةى كة ئاماجنى هاوبة 
اتـة:  (ة واوَُن فِيمَـا ات فَْقنَـا عََلَْيـهِ   ـنَتَ ـَ طوتوويانـة: )  وةكى يةكدى بكةينة يهاوكار

ء ى بـةرة خـوا ئـةوة    ةكة لةسـةرى كـؤكني(   )هاوكارى يةكدى دةكةين لةوةدا

ــةرموآ: ]... ــةةن دةفــــــ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  مــــــ

ء واتـــة: )وة هاوكـــاريى يةكـــدى بكـــةن لةســـةر ضـــاكةكاريى (1)[...ېئېئ
ــ اوكـاريى يةكـدى مةكـةن لةسـةر     ثاريَزكاريىة وة ه  ةدةسـتدريَذيى ...( ء طوناه

خـواى  ة ثاريَزكاريى هـةر شـتيَكة بـؤ    ءضاكةكاريى هةر شتيَكة بؤ خةلَك با  بآ
ــةرة و مــةةن  ــآر ىاريَطــ ب ــديى ب ــة ضــاكةكاريى خــةلَك راةى   ةةةامةن ــارة ب دي

 ة بة ثاريَزكارييش خوا!ءدةكةى

 تةحةممولكردنى جياوازييةكانى يةكدى: -2

مر ظـةكانى ريـا ريـا     )رـال راللـة(  ى ثةروةردطار خوالَطةمان ئةوةية كة بة
لـة   )رـال راللـة(  ى بةديهيَنـةر  خوابؤضوونيان ريايةة بؤية ء ميزاجء وةخولَتاند
ة بــةئم باســى عــةق  ثيَكــةوة دةكــاتدا باســى دأل ثيَكــةوة رؤشــدران قورئانــ

                                                 
 ٢: الـمـائدة  1
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ــةرموآ: ]   ــاة دةف ــدران ناك ــةرموآ:   (1)[.. ٺ ٺ ٺٿرؤش ــةئم ناف ب
ضـونكة دةطوجنـآ دَلـةكان ثيَكـةوة بـنة بـةئم ناطوجنـآ         ة(هِْمُعُقـولِ فَ بَْينَ وَأَل )

ــةوة        ــةكان ثيَك ــةر دلَ ــةبآة وة ئةط ــةوةيان ه ــؤرة بريكردن ــةك ر ــةكان ي عةقلَ
ــةوة ريـــ  ــبدريَنة ئـ ـــرؤشـ ــةك ةةرةرى ـايى بريكردنةوةكـ ــةةان نـ ــةلَكو  نييـ بـ

 .ئيسالمفراوان بوونى ء هؤى دةولَةمةنديىدةبيَتة
 خـوا  –تا كـة ذياننامـةى هـاوةئن دةخويَنينـةوة     ـة ئيَسـماشا بكة ئيَ تؤ تة

ايةكيديكـةى هـةبووةة   ر ةبووةة عومـةر ـايةكى هـ ر بةكر ئةبوة -بآ  اةىر ليَيان
تةكة بؤ ئيَ ة تةسك دةبووة بةئم ئةطةر ـش ةا هةبووايةر تا هةر يةكـئةطةر ئيَس
وان دةبـآة بؤيـة عومـةرى    اة شـتةكة بـؤ ئيَ ـة فـرا    ر اة ضوارر اة سآر بووة دوو

 ابَحََْـ أَ ن أَ ْولـَ   نِر ـسـَ  الـَ دةلَآ: ) -رِةةاى خواى لـآ بآ–كورِى عةبدولعةةيز 
واتـة: )مـن دلَخـؤ      ة(2)(ةـصَْخُر تَُ ْن ْملَ واُفلِـتَْخ َ ْملَ ْولَ ْمُهن أَلِ وواُفـلِتَْخ َ ْملَ ٍدم حَُل

ةر ـن نةبووايةة ضـونكة ئةطـ  ارياييار  موحةممةدنةدةبووم ئةطةر هاوةئنى 
فراوانيـى نـةدةبوو(ة   ء وخسـةت ر ئيَسـتا بـؤ ئيَ ـة     ةارياييان نةبووايةر ئةوان

ارياييـان هـةبووةة بؤضـى؟ ضـونكة شـتةكة فـراوان بـووة        ر واتة: ثيَ خؤشة كة
لـة   - اةى بـآ ر لــآى  خـوا  –بـةكر   ئةبو: (3)ةوةـبا ويَنةيةكتان بؤ بيَن  ةبؤيان
ء يـةك دةدايـة خـةلَكىة يـانى بـةرةيى      وةكمووضـةى   ةوة بـو ـكة خةلي  داكاتيَك

 لــآى  خـوا –بـةئم عومـةر    ةنزميى نةدةخستة نيَوان خةلَك لـة مووضـة ثيَدانـدا   

                                                 
 ٦٣: الـاألنف  1
 (.24(و ص: )4( تفمري روح الـم ان  لآللوس و ج: )2
 لَـنْ  وَبَـْينَ  اْلقِْبلَتَـْينِو  إلَـى  ىوَََل  اْلهِْجرَتَْينِ هَاجَرَ لَْن بَْينَ أَُتمَوِّي: فَقَالَ الن اسِ بَْينَ سَو ى حنِيَ بَْ ٍر أَبَا ُعمَُر نَظَرَ( 3

 بَلَـا ٍ   َاُر الـدُّْنيَا  وَإِن مَـا  هِوالل ـ  عَلَى ُأُجوُرُهْم وَإِن مَا هِولِل  عَمُِلوا إن مَا :بَْ ٍر أَُبو لَُه فَقَالَ الم ْيفِ؟ خَْوفَ اْلفَْتحِ عَامَ أَْسلَمَ
ة للمـاور يو ص:  . األح ـام المـلطاني  لَ َـُه   قَاتَلَ كَمَْن  هِالل  رَُسولَ قَاتَلَ لَْن أَْج َُل لَا :ُعمَُر لَُه فَقَالَ ولِلر اكِبِ

(309.) 
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يــةكيان  وةكئـةوة بؤضـى   ى طـوت:  بـةكر  ئـةبو بـة  ء تةماشـاى كـرد   -اةى بـآ ر
ئـةوةى دويَنـآ مسـولَ ان    ء دةدةيتآ؟ بؤضى ئةوةى ضةند سالَة مسولَ ان بووة

ى: طــوت -اةى بــآر لـــآى خــوا –بــةكر  ئــةبوةكيان دةدةيتــآ؟ يــ وةك ةبــووة
ثاداشتى مسـولَ انةتييةكةيان لـة قيامـةتآ وةردةطرنـةوةة بـةئم ئـةوة ذيانـةة        

اةى ر لــآى  خـوا  –كةضى عومـةر   ةذيانيش هةموويان ثيَويستيانةة ئاوا باشاة
 طوتى: ئةوةى شةرِىء لة سةردةمى خيالفةتى خؤيدا ئةو ياسايةى طؤرِى - بآ

ئــةوةى تةماشــا ناكــةم كــة لــة خزمــةت  وةكة كــردووة  ثيَغةمبــةرلــة دذى 
نزميى ء بةرةيى -اةى بآر لـآى خوا–ة عومةر كردووةرةنطى  دا ثيَغةمبةر

كة لـة   هاتووةدا خستة نيَوان مووضةكانيانةوةة هةرضةندة لة ذياننامةى عومةر
باشاةة ضـونكة   بةكرئةبوايةكةى ر طوتى:ء دا ثةشيَ ان بووةوةكؤتايى تةمةني

بـوار  ء بةئم طرن  ئةوةية هةردووكى دةرفةت ةى ثةيدابوويوردة وردة ضينايةت
ةينة ـئةوةيان ئيش ثيَدةك: يَنـ(ى تيَدا هةيةة ئيَستا ئةطةر مسولَ انان بلَجمال)

 دا هةية.ـةينة مةراىل تيَـيان ئيش ثيَدةكئةوى ديكةيان 
بكةين كـة دةفـةرموآ:     را ئةطةر تةماشاى ئةو فةرمايشتةى ثيَغةمبةر

لَثَُل اْلُمْؤلِنِنيَ فِ  تَوَا ِّهِْم وَتَرَاُحمِهِْم وَتَ َاُطفِهِْم لَثَُل اْلجَمَدِ إِذَا اْشتَ َى لِْنُه ُعْضٌو }
(ى أعضــاءكةواتــة: ئةندامـةكان )  (1){تَـدَاعَى لَـُه سَــائُِر اْلجَمَـدِ بِالم ــهَرِ وَاْلُحم ـى    
 وةكئةنــداميَك ثيَكــديَتة ئــةو ئةندامانــة  رؤراورــؤرنة يــةك رةســتة لــة ضــةند

طومتان هةر كاميَكيان ئيشى خؤى هةيةة كارى هةريةكةيان لـة هـى ئةوةيديكـة    
ئــةو ئةندامانــة هــي  ناكؤكييــان  ةريايــةة كةضــى هةمووشــيان ثيَكــةوة تــةبان 

                                                 
 .عن الن مان بن بشري ( واللف  لهو 2586(و ولملم: )6011رواه البخاري: )  1
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هةريةكـةيان  ء ة لـة يةكـديش ريـان   ءهةموويان هاوكارى يةكـدين  نييةةثيَكةوة 
 ة.ـاى هةيـكاريَكى ري

ــؤ     ــةوة بـ ــةكان بتؤةنـ ــآ رياواةييـ ــاوابنة وة دةبـ ــآ ئـ ــولَ انانيش دةبـ مسـ
بـة دةسـت نـاكرآة وة ئـةوةى بـة       ةهاوكارييانة ضونكة ئةوةى بة ضاو دةكرآ

بـة طـوآ نـاكرآة     ةبة    ناكرآة وة ئةوةى بـة ةمـان دةكـرآ    ةدةست دةكرآ
ة ةئـةوى ديكـ  بةئم هـةر كاميَكيـان لـة بـوارى خؤيـدا دةتوانـآ هاوكـار بـآ بـؤ          

 مسولَ انانيش دةبآ وابن.

ى مكاتم  نَيواز لمة ء  دةستةواذةء  رمتةعبيء  ريء ونةمهةَلبذاردنى ضاكت -3
 دا:موكةوتمهةَلسء  ذموتووَيء  ةمقس

ک ک ( كـردن دةفـةرموآ: ]  ت اللبؤ هةلَسوكةوت ) مةةن ءبةرةى خوا

ء ةـقسـ ة ضاكاين شـيَواةى  بواتة: ) (1)[ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ
ة باشا دةةانـني بـةوةى   ـوةنآة ئيَ ـيَستى خراثى وان ثالَثيَهةلَوء ةفتارة قسةر

 )رـال راللـة(  ى ثةروةردطار خواوةس ى تؤى ثآ دةكةن(. بؤية ء ئةوان دةيلَيَن

ــةرموآ:   (2)[.. ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژژ]دةفــــ
شـةيتان   ة بيَطومـان ضاكة ئـةوة بلَـيَن   ىب بلَآ: كامة قسةدةكاواتة: )وة بة بةن

ــان تيَكـــدةد ــوان  ة واتـــة:(...ا نيَوانيـ ء ئةطـــةر لةطـــةأل يةكديـــدا شـــيَواةى رـ
ــةوة    ــان ئ ــةكاربيَننية بيَطوم ــوان ب ــتةواذةى ر ــة   ر دةس ــاكة ل ــةكى ة رض يَطريي

بـة  ء بة وشةيةكى نارِيَـك  ةسيَكىة رارى واية كيبرايةتء د ستايةتيىتيَكضوونى 

                                                 
 ٩٦: مؤلنونـال 1
 ٥٣: اإلسـراء  2
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اناية هةر ئةو مء بآ ئةطةركة دةيةشيَنآة  كةسيَكدلَى  ةدةربرِينيَكى برينداركةر
اتةرِووة دلَــى ـبــة شـيَوةيةكى رــوان بيخـ  ء آاتـة قـالَبيَكى دةربرِينــى روانـةوة   

ةكةى نارِةحةت نابآ. هةلَبةتة ئينسان دةبآ حة  بلَـآة بـةئم دةبـآ    ةرـبةرانب
ى قورئـان مـةةن دةربـارةى   ء حةقةكة  بة شيَوةيةكى حة  بلَـآة خـواى بـةرة   

ــةرموآ: ] ــة: )ئيَ (1)[.. ٱ ٻ ٻ ٻٻبــــةرِيَز دةفــ ــةم واتــ ــة ئــ  ــ
بـؤ  ء اسـت ر اسـتى دابةةانـدوةوة وة بةشـيَوةيةكى   ر ةمان لةسةر بناغـةى قورئان

 (....استييش دابةةيوة ر ضةسثاندنى
بطيَـرِآ كـة هةميشـة لةطـةأل      لةو كةسانةمان )رال راللة(خواى ثةروةردطار 

ء ة ـىة بـةئم حةقةكـة  بـة شـيَوةيةكى حـ     يؤةـني بـة دلَسـ  ـدا حة  بلَيـَ ييةكد
ء د سـتايةتيى ة ءبة شيَوةيةكى وا بآ كة لة ئاستى بةرةى ئيسـالم اك بلَيَنية ـض

  اندا بآ.يالميـئيسء انيىـى ئي يبرايةت
 

 
 

 
 
 
 

                                                 
 ١٠٥: اإلسراء  1
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  ةمـاى ضواردةيـبنةم

 ووة ـلة خ انـردنى ئةندامـخؤ بذارك

 ةوةيان ـازاندنر خؤ ،تةكانـثةسخراث و 

 ندةكانـجوان و ثةستة ـةوشر و ارـئاكبة 
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  ةمـيواردةـاى ضـبنةم

ان بة ـخؤ رازاندنةوةي ثةستةكان وخراث و ردنى ئةندامان لة خووة ـخؤ بذارك
 جوان و ثةسـندةكان.تة ـةوشو ر ئاكـار

خمدة اةسمتةكان    ءلمة خموو    خؤ بذاركردنى يةك يةكى ئةنمدازانى كؤزمة  
 و، الفضائ ةتة بةرزو اةسندةكان )  و خؤ رازاندنةوةيان بة خةسَ(الطذائ )

رةونمتة   ءى ئمةدة  آدا بمةا يكمِراى خةَلم منيان لةطمة  تَيكم  وكةوت كردمهةَلس
زيممان ئةزيةتممدانء   لممة هممةرجؤرة م، خؤااراسممءم مبممةرزو جوانممةكانى ئيسمم 
كردن مديكمةو، كؤنشم  ى ززمان و ئةندازمةكان   ءبمة د   ،طةياندنَيك بة خمةَلكى 

 ، وةك:ازانممس ءا مزدةسمتء  ءززان  ءبة د ،طةياندنيانَيا بؤ سوود
[ ی جئ حئ مئ ىئ]: فةرموويـةتى لةوبـارةوة  )رال راللة( ةرــةخشبخواى  -1

واتة: )بةرِاسـتى سـةرفراةة كةسـيَك كة خؤى تةةكيـة كــردوة(ة واتـة:    .لىاألع
 خؤى ثـاكء ضـاك كـردوة.

ٻ ٻ ٻ ٻ پ ]: فةرموويـةتى  )رال راللة(هةروةها خواى ثةروةردطار  -2

  ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ   ٺ  ٺ   ڀ ٺ   پ ڀ ڀ ڀ  پ پ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   ڦ  ڦ    ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ

ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ   ڇ  چ  چ   ڃ ڃ ڃ چ چ

ــدال[ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ــا  رع ــة: )ئاي ة وات
كةسيَك كة دةةانآ ئةوةى لة ثةروةردطارتةوة بؤ تؤ دابـةةيَنراوةة حةقـةة وةك   
ئةو كةسة واية كة كويَرة؟ بيَطومان تةنيا خاوةن عةقآلن بريدةكةنـةوةو ثةنـد   

دةطرنة ئةوانةى كة ثةميانى خوا بةرآ ديَننء ثةميانى ثتةو ناشـكيَننة وة  وةر
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ئةوانةى كة ئةوةى خوا فةرمانى ثـآ كـردوةة بطةيةنـدرآة لـة ثةيوةندييـةكان      
دةيطةيةننة وة لة ثةروةردطاريان دةترسنء لة ليَثرسينةوةى خراث دةترسـنة  

ــؤرِادةط   ــةروةردطاريان خـ ــديى ثـ ــةر رةةامةنـ ــة لةبـ ــةى كـ ــذ وة ئةوانـ رنء نويَـ
بةرثادةكةنءة لةوةى كة ثيَ انداون بة ثةنهانيىء بة ئاشكرا دةبةخشنة وة بة 
هةلَويَسـتء قسـةى ضـاك هى خراث ثـالَ ثيَـوةدةنيَنة ئـا ئةوانـة سـةرةجنامى      

 مةنزلَـطـاى دوارِ ذيان بؤ هةية(.

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ]: فةرموويةتى خواى بةرة و مةةن هةروةها  -3

)ئةوةى كة ئاسانة وةريبطـرة و فـةرمان بـة     واتة:، األعراف[ چ چ
 ضاكة بكة و ثشت لة نةفامان بكة(ة واتة: ثشتطويَيان آة.

اْلُمْملُِم لَْن سَلِمَ اْلُمْمـلُِمونَ لِـْن لِمَـانِهِ وَ َـدِهِ     : )فةرموويةتى  شثيَغةمبةري -4
( واللفـ  لـهو ولمـلم:    10رواه البخـاري: ) ( جَرَ لَا نَهَى الِلُه عَْنـهُ اوَاْلُمهَاجُِر لَْن هَ

ــاص    (و41) ــن ال  ــرو ب ــن عم ــدا  ب ــن عب ــة    وع ــيَكة ك ــة: )مســـولَ ان كةس وات
مسـولَ انان لة ةمانء دةستى سـة مةتء ثـاريَزراو بـنة وة كؤضـكةر كةسـيَكة     

 واة لة شـتيَك بيَنآ كة خوا قةدةغـةى كردوة(.
 ب حـِ ى ُ ت ـ و حَْمُكُدحـَ أَ ُنلِْؤال  ُـ }: فةرموويـةتى   ى خـوا ثيَغةمبـةر هةروةها  -5

 (و عن أنس بن لالكو45(و ولملم: )13رواه البخاري: ) {هِمِْفنَلِ بُّحِا ُ لَ يهِخِأَلِ
واتة: )يةكـيَك لة ئيَوة ئي ان ناهيَنآة تاكو ئةوةى بؤ خـؤى ثيَــى خؤشــةة بـؤ     

 برايةكةيشـى ثيَـى خؤشـنةبآ(.
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 ردنةوةـوونكر
ان، تايبةمتةنمممديي،يء  جممموء ةونمممتى اةسمممند رء يمممةك: ئمممةدةبى بمممةرز  

و، هةركات  دايية لةطة  سةرجة  خةَلكيئي تيازى خةَلكى ئيسمزء نيشانة
 سممما  بممموو، زسمممؤطةر ء اسمممتر خوااةرسمممتيىء عةقيمممدة دازمممةزراوء ئي مممان

 جوان دةبآ:ء ئةدةبيش بةرزء ةونتر

 بةلَطةاان لةسةر ئةوة كة هةر كاتيَـك عةقيـدة دامـةةراو بـووة وة خواثةرسـتيى     
رـوان دةبـآة ئـةم دوو ئايةتـة بـةثيَزةى خـواى       ء ةوشـتيش بـةرة  ر   بووةساء استر

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ كـة دةفـةرموآ: ]   )رال راللة(ثةروةردطارة 

    ٻ    ٻ  ٻ        ٻ    ٱ     حئ      ىئ ىئ ی ی ی ی جئ

واتة: )ئايا سةرنج  (1)[ڀڀڀ ڀٺ    پپ    پپ 
ء درةختيَكى ثـاك  وةكضاك ء وشةيةكى ثاك !نادةى ضؤن خوا ويَنةيةكى هيَناوةتةوة

ثؤثةكانيشــى ء لــقء ةطورِيشــةكةى ضةســثاوة لــة ةةويــدا   ر كــةة ةبــةردارء ضــاك
ــة هــةموو كاتيَكــدا بــة ئيزنــى ثــةروةردطارى بــةر    ء بةرةبوونةتــةوة بــةرةو ســةرآة ل

ء بؤئـةوةى بريبكةنـةوة   ةة ئاوا خوا ويَنة ديَنيَتةوة بؤ خـةلَكى (2)دةكاتى دةركةميوة
 ثةندوةربطرن(.

ة هةلَبةتـة درةخـت   كردووةسآ شتى لـة درةخـت باسـ    خواى بةرة و مةةن دا ليَرة

 ةة كة لةسةر(ُلشَب ه) ( بة درةخت ضويَندراوېئ ىئ)ء (يةُلشَب ٌه بِهَاويَضويَندراوة )

( وشةى تةوحيـدة  ېئ ىئدةلَيَن: مةبةست لة ) قورئاناى ة ربةى تويَذةرةوانى ر

                                                 
 ٢٤/٢٥إبراهيم:   1
 ( واتة: هةميشة ميوةدارء بةرهةمدارة.2
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هـي  ثةرسـااو نـني(ة وشـةى      اى بـةرة و مـةةن   خـو (ة واتة: )بيَجطة لـة  ال إِلهَ إِاّل ا )
بة درةختيَكى بةردارى دةضويَنآة  خواى بةرة و مةةن (ية كة طَيِّبٌَة كَلِمٌَةتةوحيد ئةو )

َْـلْ : )دةكـات سـآ شـتى ىلَ بـاس     خـواى بـةرة و مـةةن    را درةختة بةردارةكـة   ء (أَ
َْْل(ةكةىة )ُأُكْل)ء (فَْرْع) ء (ةكةى ديارة لقفَْرْعة )ةطورِيشةكةيةتى ور (ةكةى ديارةأَ

 ميوةكةيةتى.ء (ةكةشى بةرُأُكْلطةئكةيةتىة وة )ء ثؤث
 ئيسمزةتييش سآ بةنى سةرةكيية:

ــة عــةق  ء ئي ــان /1 ــة كــة ل ــدا ريَطريدةبــآة ء عةقيدةي ةطورِيشــةى ر ضــؤن وةكدلَ
عةقيـدة  لـة عةقلَـدا    ء دةضةسـثآة ئي ـان  ء ةوةيَتـ دةبدرةختةكة بة ةةويدا بآلو

ــدا تيَطةيشــ  وةك ــان وةكةوة لةدلَ ــوولَء قةناعــةت ثآهيَن ــآة قب كردن ريَطريدةب
ــةر ــةرة وةكهـ ــواى بـ ــةةنء خـ ــةرموآ: ]... مـ ٹ ٹ ٹ ڤ  دةفـ

ــة (1)[..ڤ ــة خــوا ئي ــانى لةدلَــ ةواتــةاجملا ل  ةدا نووســيون ...(: )...ئةوان
ڳ ڳ ڳ ڱ  دةفـةرموآ: ]...  )رال راللـة( هةروةها خواى ثةروةردطار 

 ي ان نةضؤتة نيَو دلَةكانتانةوة ...(.واتة: )... وة رارآ ئ (2)[ڱڱ
ثؤثةكانـةة كـة ئـةو    ء لة رـآى لـق   ةئيلتيزام بة ئيسالمةوةء وة ثاشان ثابةنديى /2

 ةكانى ئينسان دةردةكةوآ.ييرووالَةت ثابةنديية  لةسةر ئةندامة
ء ثةســندء ةوشــتى بــةرةرء لــة ئاكــار بريتييــةوة دوايــني بةشــى مســولَ انةتييش  /3

ء لقء قةدةءيشةكةى با  ضةسثيبآرء ةطر درةخت ئةطةرضؤن  وةكروانة هةر
ة دةكـات بـآة بـة تةئكيـد ميـوة  دةر     يشبـةردار  ةءطةئيـةكانى سـا  بـن   ء ثؤث

 ةءعةقيدةكــةى ضةســثابآء بةهــةمان شــيَوة  ئةطــةر ئينســان بةرِاســتى ئي ــان

                                                 
 ٢٢: احلجرات  1
 ١٤: احلجرات  2



 روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي
 

 

255  

ء ةوشتيشـى بـةرة  رء ئاكـار ء اسـت بـآة ئـةخال    ر تاعةتةكةى بـؤ خـوا  ء عيبادةت
 ثةسند دةبآ.

 ،اةسند همةَلقوموى نةفسمى تةزكيمةكراوة   ء  ةونتى بةرزرء  خوو دوو:
َِ دةِرذآ. بمممؤ منوونمممة:  ى تَيمممدايطمممؤزة ضممم ء   )حمممبخؤنويسممم  بمممآ ئمممةوةى 
 زنع :)دةست طرتنةوة ء   ببض) (َيبوونةوةقرء   عطاء) بةخشني

تيَيــدا  بةلَطــةمان لةســةر ئــةوة ئــةو فةرموودةيةيــة كــة ثيَغةمبــةرى خــوا  
ــةرموآ:  ــ}دةف ــأَ ْنلَ ــْبأَو وَ ِ ب حَ ــْعأَو وَ ِ ضَغَ ــلَو وَى  ِطَ ــفَ : ِ عَنَ ــإِ ْدقَ  لَمَْ تَْس

واتة: )هةر كةسيَك لةبةر خوا خةلَكى خؤشبوآة وة لةبةر خوا خةلَك  (1){انمَـ اإلِ
ــةوة     ــةر خــوا دةســت بطريَتــةوةة ئ ببووغزيَنــآة وة لةبــةر خــوا ببةخشــآة وة لةب

 ئي انةكةى تةواوة(.
 ئينجـا بوغزاندنى ثـيَش خسـتوونة   ء خؤشويس  ةين ثيَغةمبةر تةماشادةك
 ئينجـا نةبةخشنية ضونكة ئينسان ئةطـةر كةسـيَكى خؤشويسـتة    ء دوايى بةخشني

 ثآى ببةخشآة وة ئةطةرء بكات ئةو خؤشويستنةى ثالَى ثيَوةدةنآ كة هاوكاريى
ء بةخشـآ كة ثـآى نة  ةدةكاتبوغزة واى ليَء  ر ئةو ئينجاقى لة كةسيَك هةلَساة ر

 هاوكاريى نةكا.
(ة رـا  نَْفـسْ يشـةكةيان دةطةرِيَتـةوة بـؤ دةروون )   ر هةموو كردةوةكان :كةواتة

ء ةوشـت رء ضاك بآة ئةوة مسـؤطةر كـردةوة  ء ثاكء ئةطةر دةروونةكة تةةكيةكراو
دةروونـى تةةكيـة نـةكراويش هـةر      ةضـاكى لـيَ ثةيـدادةبآ   ء ئاكـارى ثـاك  ء ةفتارر

 دةر خؤى ليَ ثةيدادةبآ.ةفتارى لة قةرء ةوشترء كردةوة

                                                 
 .  ألالةو وَححه الميوط  واأللبان ( عن أب4680رواه أبو او : )( 1
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( دآة نَمَـا ة بة ماناى )هاتووة( وَتَْزكِيًَة زَكاًةة  َْزُكوة زَكى(: كة لة )تزكيةوشةى )
ــرَواتــة: طةشــةى كــردة وة بــة مانــاى ) ( دآة واتــة: ثــاك بــؤوةة وة بــة مانــاى  طَُه

( لـة يـةك كاتـدا سـآ     تزكيـة (  دآة واتة: ضـاك بـووة مانـاى وايـة وشـةى )     ََلَحَ)
دةطريَتةخؤى: ثاك بوون وة ضاك بوون وة طةشةكردنة كة ديارة نةف  بـة  مانايان 
خـواى  ى كردن بؤ يبةندايةتء خواى بةرة و مةةن خؤشويستنى ء خواناسنيء ئي ان

)رال ة وةك خواى ثةروةردطار دةكاتطةشةء ضاك دةبآء ثاك دةبآ ةبةرة و مةةن 

ىتيتجث مث  مب ىب يب جت حت ختمتدةفةرموآ: ] راللة(

ء بـة يـادى خـوا دلَيـان دادةمركـآ     ء انةى ئي انيـان هيَنـاوة  واتة: )ئةو (1)[ىث
ئـارام دةطـرآة ئاطـادار بـن! تـةنيا بـة يـادى خـوا دَلـةكان ئـارام           ء ئؤخذنى بؤ دآ

ى يبةلَآة دَلـى ئينسـانة  يـةنى مةعنـةويى ئينسـانة تـةنيا بـة ثةيوةنـد         ةدةطرن(
 ةرة و مـةةن  خواى بـ بؤية  ةئارام دةطرآء ئؤخذنى بؤ دآ )رال راللة(لةطةأل خوادا 

ٺ ٿ دةفـةرموآ: ] ء (دا ئينسـانى ئي انـدار دةدويَنـآ   الفجـر ى )سـوورةت لة 

 (2)![ة واتــة: )ئــةى نةفســى ئــارامطرتووٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
 اةى(ر يَتخوا  لء اةىر ة تؤ تثةروةردطارء بطةرِيَوة بؤ  ى خاوةن

 خواى بةرز و زةزن لةطة   كردنَ(ةتى بنةِرةتيى بؤ زازةَلةمآ: نؤ خةسمس
 ء:مم(َمعةقء  انةى ئي انمنيشء  طةمدا بةَلكمخةَلء 

ــةروةردطار   ــواى ث ــة( خ ــال رالل ــةكانى )  )ر ــة ئايةت ــوورةت(ى 22 - 19ل ى س
ــةرِوو  الرعــد) ــؤ دةخات ــؤ خةســلَةتى ســةرةكيي ان ب خــةلَكى ء كــة ئينســان ة(داة ن

                                                 
 ٢٨: الرعد  1
 ( كة بةهؤى يادى خواء ئي ان بة خواء بةندايةتيى بؤ خواوة ئارامى طرتوة.2
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بنةرِةتييـةة مامةلَـة لةطـةأل    ء ئـةو نـؤ خةسـلَةتة سـةرةكيى     بةثيَىمسولَ ان دةبآ 
ة وة ئـةو نـؤ خةسـلَةتة خـواى     بكـات  لةطـةأل خـةلَكى خـوادا   ء رة و مـةةن  خواى بة

ٻ عـةق ة واتـة: ]  ء نيشانةى ئي ـان ء دايناون بة بةلَطة )رال راللة(ثةروةردطار 

    ٿ     پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ پ  ٻ ٻ ٻ پ پ 

  ڄ ڄ ڄ     ڦ     ڦ    ڦ   ڦ     ڤ      ڤ    ڤ   ڤ     ٹ    ٹ  ٹ    ٹ

   ڇ   ڇ   ڇ ڇ    چ چ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ   ڄ 

كــة  ةرعــدال[ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ    ڎ   ڌ    ڌ   ڍ    ڍ
 ثيَشا مانام كردن.

 بــؤ ثيَغةمبــةر  )رــال راللـة( ة وخـوا كةســيَك بزانـآ ئــةوةى لة يــةن  بـةلَآ  
ئي انـدارةة وة ثيَضـةوانةكةى   ء دابةةيَنراوةة هةقةة ماناى واية ئي ـانى ثـآى هةيـة   

ء ثـةى ثـآى نابـا   ء ناكاتواتة ئةو كةسةى دةركى ئةو حةقيتةتة ئينسانى كويَرةة 
 .نيةئي انيشى ثآى 

هـى كةسـيَكة كـة ئي ـانى هةيـةة       ةدةكاتكةواتة: ئةو نؤ سي ةتةى كة باسيان 

 .[ٺ ٺ ٺ ٺكـة دةفـةرموآ: ]   نةداعاقلَيَتييةكة  لةكويَداية؟ لةو شويَ
ة هـةم خـاوةن   ءي ـانن كةواتة: ئةوانةى ئةو نؤ سـي ةتةيان تيَـدان هـةم خـاوةنى ئ    

 عةقلَن.
 انةن:ـي ةتة ئةمـرا ئةو نؤ س
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  : اْاهلل  ه اءْ ع  فوا )ممانى خمماداربوون بة اةميموةف -1

[ةواتة: )ئةوانـةى كـة   ٿ ٿ ٿ ٹدةفةرموآ:] خواى بةرة و مةةن 
خواى بةرة و  انى ـوةفادارن بة ثةميانى خواوة ثةميانى خوا بةرآ ديَنن(ة ثةي

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ دةفـةرموآ: ]  بةرة و مةةن  خواىضيية؟  مةةن 

ــة:  (1)[..ڃڃ ڃڃڄ  ڄڄڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  واتـ
ثـآى  ء ن وةضـةكةيانى وةرطـرت  ةكـا ئادةمزاد)كاتيَك ثةروةردطارت لة ثشـتى  

لةسـةر   -فةرموون: ئايا من ثةروةردطارتان نيم؟ طوتيان: بـاة شـايةديي ان دا   
 (.... (2)-ئةوة

ة بـةئم ئـةوةى   كردووةسةر ئةم ئايةتة ة ر قسةيان لة قورئانتويَذةرةوانى 
خـواى بـةرة   ئةوةية كة  ةاستةرء ثةسندلة ى من مانايةكى ء كة ديَتة ةةينةوة

ليَرةدا دةيةوآ تيَ ان بطةيةنآ كـة هـةموو ئينسـانيَكى وا خولَتانـدوة      و مةةن 
خـواى  بةديهيَنةريَتى ء خواى بةرة و مةةن بيناسآة وة دان بة ثةروةردطاريَتى 

دا بيَنآ بؤخؤىةوة سـةرةجنام دةبـآ هـةر ئـةو ثـةروةردطارة       مةةن بةرة و 
 .بكات ى هةر بؤ ئةو ثةروةردطارةيبةندايةتء بثةرستآ

ة وةرطرتـوة لـة هـةموو ئينسـانيَكى     خواى بةرة و مـةةن  ئا ئةوة ثةميانيَكة 
ة؟ وة ـبزانــآ ثــةروةردطارى كيَيــء هــةموو ئينســانيَكى وا خولَتانــدوة بيناســآ

دةسـتى لـة   ء ة كـآ ة ر كـافرة كـة ليَـى بتـةومآ     ءئـةوة ة رن بةلَطة  لةسـةر  
خـواى بـةرة و    ذان باسـى  ر  ذيَـك لـة  ر هةموو ثنضكان بربِآة بةبآ ئـةوةى كـة  

 كردبـآة يةكسـةر هـاوار    خواى بةرة و مةةن ى كردبآة ياخود هاوارى لة مةةن 
                                                 

 ١٧٢: األعراف  1
 ( واتة: شايةدييان دا لةسةر ئةوة كة خوا )رال راللة( ثةروةردطاريانة.2



 روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي
 

 

259  

دا بؤمـانى  قورئانـ لـة   خـواى بـةرة و مـةةن     وةكة خواى بةرة و مـةةن  ة تدةكا

ــ ــةرموآ: ]ء ةكاتدباســــ ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ دةفــــ

ء (مشركنيـالـ باسى هاوبة  بؤ خوا دانةران ) خواى بةرة و مةةن (1) [...ڳ
 وةك دةفةرموآ:)وة كاتيَك كة شةثؤليَكى دةريـا ء دةكات( ال افر نبيَربِوايان )

طةردنكةضــيى خؤيــانى بــؤ ســا     ء دايثؤشــنيةلة خــوا دةثارِيَنــةوة  (2)هــةور
 خواى بةرة و مـةةن  ئةوةى  ةدى ناناسن ...( خوا كةسىدةكةنةوةوة بيَجطة لة 

دةي ةرموآ وايةة هـةموو ئينسـانيَك كـة دةسـتى لـة هـةموو ثنضـكان دةبـرِآة         
خواى بةرة و  انةية كة ـكةواتة ئةوة ئةو ثةي ةخواى بةرة و مةةن ة دةكاتهاوار
 (.خواى بةرة و مةةن  انى ـ)وةفا بة ثةي وةرطرتوةلة خةلَكى  مةةن 

 : اق  ضْامليث امْنق  عنةوةناندنةوةى ئةو اةميانة اتةوة )هةَل -2

[ة واتـة: )وة ثـةميانى   ٹ ٹ ٹ دةفةرموآ: ] خواى بةرة و مةةن 
تةئكيـدى  ء (يَكة سويَندى لةسةر خورابآعَْهْد ان )ـ: ثةيليثاق ةثتةو ناشكيَنن(

 لةسةر كرابيَتةوةة هةلَيناوةشيَننةوة.
ندنةوةشـى شـتيَكى ديكةيـةة ثيَيـةوة     كـردن شـتيَكةوة هةلَنةوةشا   آوةفا ث
 هي  شتيَكيش ناكةن ثيَضةوانةى ئةو ثابةنديية بآ.ء ثابةندن

 ان:ممدنى اةيوةندييةكمةيانمط -3

ــةةن   ــةرة و م ــواى ب ــةرموآ: ] خ [ة ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄدةف
ــةوةى خــوا فــةرمانى ثــآ    ــةى كــة ئ ــة: )وة ئةوان ــة  كــردووةوات ــدرآ ل بطةيةن

                                                 
 ٣٢: لقمان( 1
 !ليَ دةكاة دةلَآى ئةو شةثؤلة تاةة حيسا  تةواودةكات ( كة شةثؤلَى ة ر طةورة دآة وةك شا  سيَبةرت2
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ــةنن(ة   ــةكانة دةيطةيـ ــثةيوةندييـ ــة   رـ ــت لـ ــا مةبةسـ ــةو  ا ئايـ ــدنى ئـ طةيانـ
ــة   ــةى ك ــةةن  ثةيوةندييان ــةرة و م ــواى ب ــةرمانى ثيَ خ ــردووةف ــةنريَنة  ك بطةي

 ضيية؟!
ى ليَكداوةتـةوةة بـةئم   يهةنديَك لة ةانايان ئةوةيان بة ثةيوةنـديى خزمايـةت  

ى يى خزمايةتية هةم طةياندنى ثةيوةندءواتاى ئايةتةكة لةوة فراواناةء ضةمك
كـردن  ة ضـاكة  ءبـاب دةطةيـةنآ  ء م ضـاكة كـردن لةطـةأل دايـك    ة هةءدةطةيةنآ
ة لةطةأل هـةموو كـةس   ءميوانء ليَتةوماوانء دراوسآء دةرء منداألء لةطةأل ماأل

فةرمانى ثيَكردوون  خواى بةرة و مةةن دةطةيةنآة هةموو ئةو ثةيوةندييانةى 
: سـةرنج بـدةن   ةكة دةبـآ بطةيةنـدريَنة هـةموو ئـةو ثةيوةندييانـة دةطةيـةنن      

 ضاكة كردن لةطةأل خةلَك.ء خةلَك د ستيى ئينجاثيَشآ خواثةرستيىة 
 ار:ممان لة اةروةردطممترس -4

ــةةن   ــةرة و مـ ــواى بـ ــةرموآ: ] خـ ــة ڄ ڄدةفـ ــة: )وة لـ [ة واتـ
ــن(  ــةروةردطاريان دةترسـ ــدابآة    ةثـ ــةورةطرتنى لةطةلَـ ــة طـ ــة بـ ــانيَك كـ ترسـ

ــذةرةوان ــيَن: وشــةى ) ء تويَ ــان دةلَ ــشــارةةايانى ةم ــة رســيَ( تيَةـخَْش ــة ب كة ك
( ئـةوةى  خَـْوفْ ة بةئم وشـةى ) بآ (ى لةطةلَدات ظيم) مةةن طرتنء طةورةطرتن
 .ةـنيلةطةلَدا 

 راو:ممينةوةى خممَينرسممان لة لممترس -5

ــةةن   ــةرة و م ــةرموآ: ] خــواى ب ــة ڄ ڃ ڃدةف ــة: )وة ل [ةوات
ــة كــة ئينســان   ةليَثرســينةوةى خــراث دةترســن( ليَثرســينةوةى خــراث ئةوةي

 ى ثآ نةبآ.)رال راللة( سيارةكانى خواى ثةروةردطاروةئمى ثر
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 :خواى بةرز و زةزن ريى لةبةر ممخؤِراط -6

رارى وا هةية كةسيَك خؤرِادةطرآ لةسةر شتيَكة ضـونكة لـة ثيَضـةوانةكةى    
لةبةرئــةوةى تةماعكارييــةكى هةيــةة  ةدةترســآة وة رــارى وايــة خــؤرِادةطرآ

[ة واتة: چ چ چڃ چ دةفةرموآ: ] خواى بةرة و مةةن بةئم 
ةةامةنـديى ثـةروةردطاريان خـؤرِادةطرن(ة نـةك لةبـةر      ر )وة ئةوانةى كة لةبةر

 ليَيـان  خواى بةرة و مـةةن  يان لةبةر ةةرةريَكة بةلَكو هةر بؤئةوةى  ةتةماعيَك
ة يـاخود  دةكـات اةى بآة خؤرِادةطرن لةسةر ئةوةى كةسيَك نةفامييان لةطةأل ر

ــ    ــةر تاع ــان لةس ــةوتآة ي ــةقيَكى دةف ــيبةت   ح ــةر موس ــؤرِادةطرنة لةس ةت خ
خـــؤرِادةطرنة هـــةمووى  داخراثـــةى خراثةكارانـــ بةرانبـــةرخـــؤرِادةطرنة لـــة 

 دةطريَتةوة.

  :الل  ام ْالح  إقنوَيذ بةرااكردن ) -7

[ة واتـــة: )وة نويَـــذ ڇ ڇدةفـــةرموآ: ] خـــواى بـــةرة و مـــةةن 
 ادةكةن(. ـبةرث

 را:مبة ئانكء  انيىممبةخشني بة اةنه -8

[ة واتـة: )وة  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌدةفـةرموآ: ]  و مةةن  خواى بةرة
بـة ئاشـكرا دةبةخشـن(ة ئةطـةر ثيَويسـت بـة       ء لةوةى كة ثيَ انداون بة ثةنهانيى

بة  بكات بة ثةنهانيى دةبةخشنة رارى وا  هةية ئةطةر ثيَويست بكات ثةنهانيى
يـان بـة    ةبة ئاشكرا بةخشني لةرِاستيداوة ةئاشكرا ببةخشن بة ئاشكرا دةبةخشن

نهانيى بةخشنية دةطةرِيَتةوة سةر حالَـةتى رياريـاة رـارى وايـة وا باشـة بـة       ثة
رارى وا  هةية بة ثةنهانيى بةخشني باشـاةة ليَتـةوماويَك    ةئاشكرا ببةخشني و
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ةنة تـؤ  ـدةلَآ: يارمةتييةكم بـدةنة هاوكارييـةكم بكـ    دةكاتوو لة كؤمةلَيَك ر دآ
بة ئاشكرا ببةخشىة خةلَك ء ا  بآتت بةـنيء اببينىر ةر لةو كاتةدا لة خؤتـئةط

كرا بةخشينة باشاةة وة ليَرةدايـة كـة ثيَغةمبـةر    ـئةو بة ئاشء دةكاتضاو لة تؤ 
  :ا وَأَْجُر لَْن عَمِـلَ بِهَـا   ـنًَة فَلَُه أَْجُرهَـلَْن سَن  فِ  اْلإِْسلَامِ ُسن ًة حَمَ}دةفةرموآ

واتــة: )هــةر كةســيَك لــة (1) {... ورِهِْم شَــْيٌ صَ لِــْن ُأُجـــرِ أَْن  َْنُقـــلِــْن غَْيــو بَْ ـدَهُ 
ة بـة  - يَبـاةة بكـرآ  ر دواى ئةو كار بـةو  -كيَنآة را ـةكى با  بشـيَير المداـئيس

ةوةى ـة بـآ ئـ  دةكاتضاكةى ئةو كةسةى بؤ دةنووسرآ كة كارى ثيَء قةدةر خيَر
 ةوة ...(.ـبيَتةيان كةمـضاكء رـ  لة خيَـهي

 كؤمةلَيََك عةرةبى دةشـتةكيى  يةى فةرموو؟ئةو فةرموودة كةى ثيَغةمبةر 
ــو ضــاوا ء هــةذاريى ة كــةة ى ثيَغةمبــةرى خــوا نــهات ــة نيَ ــةداريى ب وة ةاننين

دةموضـاوى موبـارةكى تاريـك     ة ثيَغةمبـةر  نةراأل بـوو رء ووتر دياربووة ة ر
ــات ــوو  ء داه ــاخؤ  ب ــة ة رى ثيَن ــئةوك ــىة  ان ــؤرة بين ــةو ر ــدىةى ب ــةكيَك  ئي ي

ة رـا  نيارمةتييانـدا ء نئـةو هاوكارييـان كـرد    دواىلـة  يكة  ة خةلَكيدنيارمةتيدا
ة لةو حالَةتةدا (2)ثارضة مانطيَك درةوشايةوة وةكووى موبارةكى ر ثيَغةمبةر 

 ئةو فةرموودةيةى فةرموو.

خةلَكيديكـة   ةيَيةكى با  بشكيَنآ ورء واتة: هةر كةسيَك هةنطاويَكى خيَر بنآ
لة هـى ئـةوانيش كـةم نابيَتـةوةة هـةتا      ء ضاوى ليَبكةنة ثاداشتى ئةوانيشى هةية

 ذى قيامةت ضةند كةسيديكة ئـةو ضـاكةية بكـةن بـةهؤى ئـةوةوةة بـة قـةدةرر

(ة203(و وابن لاجه: )2554( واللف  لهو والنمـائ : )1017: )لملمرواه  (1
دةلَيَن: ئةوة بةلَطةية لةسـةر رةوايـى داهيَنـراوى      ثيَغةمبةررا هةنديَك خةلَكى نةشارةةا لة فةرمايشتى ( 2

   ثةيوةندى بة داهيَنراوةوة نية.(ة ناة ئةوة هيالبدعة احلمنةضاك )
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بـة   هةروةهاةوةة يَتب هةمووان ثاداشتى هةيةة بآ ئةوةى كة لة هى ئةوانيش كةم
 خراثةشةوة هةرواية. نسبةت

 دانةوة: وةمزى خرااة بة ضاكة -9

[ة واتـة: )وة بـة   ڌ ڎ ڎ: ]دةفـةرموآ  خواى بـةرة و مـةةن   
 ن(.ـقسةى ضاك هى خراث ثالَ ثيَوةدةنيَء هةلَويَست

كةسانيَكى ثآ وةسـ كردوون كـة ئـةهلى     خواى بةرة و مةةن  ةي ةتةـئةو نؤ س
 ئةهلى عةقلَن.ء ئي انن

يى، سممآ مضاواؤنمم ء ضمماكةكاريى ء ضمموار: كممة  ضمماوةِروانيى لممة خممةَلك    
 دا:كيمى جوانء لةطة  خةَلزازةَلةء  بةرزيىةونتر ةورةىمط بنةزاى

رـوان  ء ةوشتى بـةرة ر هةر كةسيَك ئةو سآ سي ةتةى تيَدابنة بةرِاستيى دةتوانآ
 بؤ مامةلَةكردن لةطةأل خةلَكيدا. ةلة خؤيدا بيَنيَتةدى

ڄ ڃ ڃ ڃ ئةم سـآ سـي ةتةاان لـةم ئايةتـة بـةثيَزة وةرطرتـوون: ]      

وة فةرمان بـة  واتة: )ئةوةى ئاسانة لة خةلَك وةريبطرةة  (1)[ڃ چ چ
أي لـا  ( وايـان ليَكداوةتـةوة: )  ال فـو وشـةى )  ةضاكة بكةة وة ثشت لة نـةفامان بكـة(  

(ة واتة: )ئـةوةى دةطوجنـآ بـة ئاسـانيى بكريَتـة ئامـانج وة بـة         َْمُهُل قَْصُدُه وَتَنَاوُلُه
 ئاسانى ئينسان دةستى دةيطاتآ(.

 ٌلجُـ رَ: فَالنِجُـ رَ اُساء: الن ـ مـَ لَُ اْل ُض ْـ بَ الَقـَ لـةوبارةوة طوتوويـةتى: )   (رـإبن كثي)
  ٌءمـِ ا ُلل ـ إِو وَُهجُـ رِْحا ُ ال لـَ وَ هِتـِ اقَطَ قَْوال ُتً لِّْفُه فَوَ هِانِمَْحإِ ْنلِ كَا لَفَا عَلَ ْيُخفَ ٌنمِْحُل
 ْضرِْعأَفـَ  هِلـِ ْه  جَفـِ  ر مَتَاسْـ وَ كَْيلَى عَصَْ تَاْسوَ هِاللِى اَلَى عَا َمَتَ ْنإِو فَوفُِرْ مَاْلبِ ُهْرُمفَ

                                                 
 ١٩٩: األعراف  1
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واتة: )هةنـديَك لـة ةانايـان طوتوويانـة: خـةلَك دوو رـؤرة        (1)(ُهدَْيكَ  ُُّر َ كَلِذَ ل  َلَفَ ُهْنعَ
ثياون: يةكَيكيان ضاكةكارةة ئةوةى كة بـة ئاسـانيى لـة ضـاكةى ئـةو ديَتـة دةسـتت        

ود ة يـاخ بكـات  يـان سـةغلَةتى   ةنـةبآ داوامةكة كة لة توانايدا  ـآشتيَكى لء وةريبطرة
تؤ فةرمانى ثآ بكة بة ضاكةة را ئةطةر لةسةر طومرِايى خـؤى بـةردةوام    ةخراثةكارة

بةردةوام بوو لةسةر نةفاميى خؤىة ئةوة ثشتى تيَبكـة بـةلَكو   ء ليَت عاسآ بووء بوو
 ثيالنةكةى هةلَبوةشيَنيَتةوة(.

 تيَكيانـة شـ اتـدةكـ ةغلَةت ـة ة ر خةلَكى سـ ـئةوة ة ر شتيَكى طرنطةة هى وا هةي
ة ـوودا دةميَنـآة بؤيـ  ر لـة  ئـةو كةسـة    نييةةكة لة تواناياندا  دةكاتاوةرِوان ـض ـآل

ٺ ٺ ٺ ٺ ]كـة بلَـآ:    كـردووة  ةر ـفةرمانى بة ثيَغةمب خواى بةرة و مةةن 

ة واتــة: )بلَــآ: مــن هــي  كريَتــان لــيَ داوا ناكــةمة وة مــن  (2) [ٹ       ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ
ة هـي   ءئيحرارييتـان ناكـةم  ء سـةغلَةتيى  تةكلي يشتان ناخةمة سةر(. واتة: تووشـى 

 .نيةكم ليَتان يةينضاوةرِوا

يممان، بؤ ؤزبوونمدَلسم ء  كم : بمةبآ خؤااراسم  لمة زيانطةيانممدن بمة خةَلم     ماَينم 
 ةواو:متء  بِروادارَيكى تَيرء  وَل انمنابَيتة زس مزرشظ

ــةر     ــة ثيَغةمب ــرين ك ــةوةوة وةردةط ــة ل ــة ئةم ــىر ة ر ب ــكاويى رء ووني اش
جَرَ لَا نَهَى اوَاْلُمهَاجُِر لَْن هَ واْلُمْملُِم لَْن سَلِمَ اْلُمْملُِمونَ لِْن لِمَانِهِ وَ َدِهِ} :آفةرمودة
 ئاةاريـان ء كةواتـة: كةسـيَك بـة ةمـان ةيـان بـة مسـولَ انان بطةيـةنآ        (3) }عَْنُه ُهالل 

ئـةوة  تةواو نايطريَتـةوةة  ء ة بة دةست ئاةاريان بداة ثيَناسةى مسولَ انى تيَرءبدات

                                                 
 (.521الـمصباح الـمنيـر يف تهي ب تفميـر إبن كثيـر ص: )  1
 ٨٦ص:   2
 .عن عبدا  بن عمرو بن ال اص (40( واللف  لهو ولملم: )10رواه البخاري: )   3
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 ُنلِْؤال  ُـ }: فةرموويـةتى   ى خـوا ثيَغةمبـةر بؤ مسولَ انيَتىة بؤ ئي انداريَتييش 
وة بة ثيَضةوانةشةوةة ضـى بـؤ خـؤى     (1){هِمِْفنَلِ بُّحِا ُ لَ يهِخِأَلِ ب حِى ُ ت و حَْمُكُدحَأَ

بـةو ئي انـدارة لـة قةلَـةم دةدرآ      ئينجاثيَي ناخؤشة بؤ ئةويش ثآى ناخؤ  بآة 
 دةيةوآ. بةرة و مةةن خواى كة 

كؤتايى تويَذينةوةمان دةربارةى ئةم بنةماى ضـواردةيةمة بـةم فةرموودةيـةى    
و هِبِاحِصـَ لِ ْمُهُريْـ خَ ا ِ دَنْـ عِ ابِحََْـ األَ ُرـيْـ خَ}ديَنني كة دةفةرموآ:  ثيَغةمبةر 

باشـاين هـاوةأل لـة ى    واتـة: )  (2){هِارِـجـَ لِ ْمُهُرـيْـ ى خَالَ ـَ تَ ا ِ دَنْـ عِ انِرَـياجلِ ُرْيخَوَ
باشاينيانة بؤ هاوةلَةكةىة وة باشاين دراوسآ لـة ى خـواى    ةمةةنء خواى بةرة

يـان  دوو مسولَ ان كة دةبنة هـاورِآة   ةباشاينيانة بؤ دراوسيَيةكةى( ةمةةنء بةرة
 خـواى بـةرة و مـةةن    باشـابآة ئـةويان لـة ى     ئـةوى ديكـة  كامـةيان بـؤ   دراوسآة 
ى ئةوةية كة لة دلَةوة بؤى با  بـآة بـة ةمـان لةطـةلَى بـا       يباش ئينجاباشاةة 

بآة بة ماأل لةطةلَى با  بآة بة دةست لةطةلَى با  بآة بة هةموو شيَوةيةك با  
 ةى لةطـةأل خـةلَك  يباشـ  لةرِاسـتيدا ا  دةبـآ؟  ـئايا كآ لةطةأل خةلَكى ب اـئينجبآة 

 ان هـةتا ئي انةكـةى   ة بؤيـة مسـولَ  خواى بـةرة و مـةةن   ةأل ـاستيية لةطر بةرهةمى
 سوودتر دةبآ.ء كةلَكبؤيان بةء دا باشالةطةأل خةلَكييش ةثتةوتربآء كاملَا

                                                 
 (و عن أنس بن لالك.45(و ولملم: )13رواه البخاري: )  1
 (و وقال: حمن غر بو وَححه األلبـان .1944ي: )رواه التـرلي  2
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 ثازدةيـةم اى ـبنةم

هـةولَدان بؤ  خـةلَك و ردنى ـخزمةتك
بةشـيَكة لـة  بةختـةوةركردنيـان،
 تيىخـواثةرسـ

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي
 

 

268  



 روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي
 

 

269  

 ثـازدةيـةماى ـبنةم

 بةشـيَـكـة لة دان بؤ بةختـةوةركـردنـيان،خـةلَك و هةولَردنى ـخزمةتك
 :تيىخـواثةرسـ

جممؤرة خززةتطوزارييممةك بممة    اَيشكةنممكردنى هممةر  ىئيسمممزي ىؤزممةَلك
 ءىيكؤزةميمممةت ءىيفةرهمممةنط :لمممة همممةزوو بوارةكمممانى   كؤزمممةَلطا  ءخمممةَلك

   ْاهللع    طا) خمممموافةرزانبممممةريى بممممة  ،ددام... هتممممءىميياسمممممس ءئممممابووريت
كمة هميض    ،ى هةَلمدةزاَلآ يى خززمةتطوزار مجؤرَيك قؤَلةبةوبوارةدا ل، ءآندةدا

 ءىيت اننةروةرمنيشم  ءىيَلك دشسمت ةاليةنَيك نةتوانآ زوزايةدةى خ ءكةس
 ، ضونكة:اتمموزاريت بةسةردا بكمخززةتط

چ چ ڇ ] فةرموويـةتى:  )رـال راللـة(   بـةةةيى و بةخشـةر   خواى بـة  -1

ــلت[ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ــة:  ةفصـ واتـ
تـرة لـة هـى كةسـيَك كـة خـةلَك بـؤ  ى خـوا بـان  بكـاتء          )وة قسةى كآ ضاك

 كردةوةى ضـاك ئةجنـام بداتء بلَـآ: من لة مسـولَ اناب(.

ــةةن هـــــةروةها  -2 ــواى بـــــةرة و مـــ ــةتى: خـــ ې ې ]...  فةرموويـــ

واتــة: )... وة قســـةى بــا  لةطــةأل خــةلَكى بكــةنء  ،رةـالبقـ [ ۈئ...ى
 شـتى با  بة خةلَـكى بلَـيَن ...(.

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ] فةرموويـةتى:  خواى بةرة و مـةةن   ديسان -3

واتة: )وة لـة ريَــى خـوادا    . رةـالبق [ے ۓ     ھ ے   ہ ہہ ھھ ھ
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ببةخشـــنء بةدةســـتى خؤتــان خــؤ مةفــةوتيَننء ضاكـةكـــاربنة بيَطومــان خــوا 
 ضاكـةكارانى خؤشـدةوآ(.

گ ڳ ڳ ڳ ] فةرموويـــةتى:خـــواى بـــةرةو مـــةةن  وة -4

ــ[ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ . جاحلــ
بؤ خــوا   -واتة: )ئةى ئةوانةى برِواتان هيَـناوة! ركوو  ببةنء كرِنـوو  ببةن 

 ة وة ثةروةردطارتان بثةرس ء ضاكة بكةنة بةلَكو سةرفراة بن(.-

ڃ چ چ چ چ ڇ ] فةرموويةتى: )رال راللة(هةروةها خواى بةديهيَنةر  -5

ڑ  ڑ   ژ ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ    ڌ    ڍ   ڍ     ڇ ڇ    ڇ

واتـة: )خوا ليَتـان قةدةغة ناكات كة ضـاكة بكـةنء     ةةـممتحنال [ک ک
ببةخشن بة كةسانيَك كة لةسةر ديـن لةطةلَــتان نارـةنطنءة لـة نيشــت انتانء       

 لـة مـاألء حالَـتان وةدةرتـان نانيَنة بيَطومان خوا بةخشةرانى خؤشدةوآ(.

ــةر -6 ــواثيَغةمب ـــرين     ى خ ــةبارةى باشـت ــة ل ـــاتيَك ك ــةس ثرســيارى   ك ك
( 2330: )رلييـالتـ رواه ( ُهـعَمَلُـ  وَحَُمـنَ  ُعُمرُهو طَالَ لَْن) فةرمووى:لـيَـكـراة 

هما وأقـره  شـرط  علـى  َـحيح : وقـال  (و1256: )واحلاكموقال: حمن َحيحو 
 إسـنا ه   :ا يثمـ  األلبان : َـحيحو وقـال   قال( و17850اليهبـ و وأحـمد: )

ةوةية كة تةمةنى دريَــذ بـآء كــردةوةى    ئ -باشـتـرين كةس -واتـة: ) ودـجي
 با  بآ(.

 رَـيْـ ال خَو وَُفلَْؤُ وَ ُفلِْأ َ ُنلِْؤُمـال} فةرموويةتى:  ى خواثيَغةمبةرهةروةها  -7
رواه الطبــران  فــ    ( اسِـلن لِ ْمُهـُ فَْنأَ اسِـالن  ُرـْيخَفو وَـلَْؤـال ُ و وَُفلِْأـال  َ ْنيمَفِ

جابر بـن عبـدا و وقـال األلبــان      عن (و والدارقطنـ  5787الـم جم األوسط: )
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واتة: )ئي اندار خةلَـكى هؤطــرى خـؤى    فـ  الململة الصحيحة: حمن َحيحو
دةكـاتء هؤطـرى خةلَـكـيش دةبآة وة خيَر لـةو كةسـةدا نيـة كـة نـة بتوانـآ       
خةلَـكى هؤطـرى خؤى بكـاتءة نة بؤخؤى هؤطرى خةلَـكى بآة وة باشـتـرينى 

ى سـوودبةخشـتـــرينيانة بــؤ خةلَـــكى(ة كةواتــة: كــآ لــة هــةموو كــةس خــةلَك
 باشـتـرة؟ ئةو كةسة كة سوودى بؤ خةلَـكى ةياترة.

إِذَا أَحَـب  الل ـُه عَْبـًداو    وة ثيَشـةوا )ئةبو حاميدى غةةالـى(يش طوتوويـةتى: ) 
ــوَائِجَ اةَْلــقِ إِلَْيــه ــرَ حَ شـويســـتة واتــة: )ئةطــةر خــوا بةندةيــةكى خؤ، (1)ِ(أَْكثَ

ــي بكــةوآ(ة تــاكو ئيشـــيان بــؤ ريَبـــةرآ    ـــك ة ر ئيشـــيان تيَ وادةكــات خةلَ
 بكـاتءة خيَرى بطــاتآ.

 روونكـردنةوة

خوااةرسممم  و يةكمممة : خززةتكممممردنى خةَلممممكء سمممموودزةندكردنيان،    
 :فةرزانبةريية

ــاةانج    ــةوةركردنيانء قــ ــوودمةندكردنيانء بةختــ ــةلَكء ســ ــةتكردنى خــ خزمــ
ة عيبادةتء تاعةت لة قةلَةمدةدرآة عيبادةت بة مانا فراوانةكةىة  ثيَطةياندنيانة ب

وة هـةبآة ض ثةيوةنـدييان بـة خةلَكـةوة     خـواى بـةرة و مـةةن    ض ثةيوةندييان بـة  

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ دةفـةرموآ: ]  خواى بةرة و مةةن هةبآة كةواتة: كة 

واتة: )ريننء مـر ظم تـةنها بـؤ ئـةوة دروسـتكردوونة بــ ثةرس (ة        (2)[ڃ
                                                 

ألب  حالـد الغزالـ و  راسـة وتــحقيق: حممـد عثمـان اُةْشــتو         احلمنى ا  ماءـأس شرح يف األسنى مقصدـال( 1
 (.80القاهرةو ص: ) –النـاشـر: ل تبة الفرقـان 

 ٥٦: اليار ات  2
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بة تةنيا هةر خةريكى نويَذء ر ذووء ةيكرء ثارِانةوة بنة ضونكة نيية  ماناى وائةوة 
ئةطةر ثةرس  هةر ئةو شـتانةبآة دةبووايـة خـةلَكى هـةر خـةريكى ئةوانةبووايـةة       

ة ئينجا ئـةو كةسـةى نويَـذدةكاتة    خواى بةرة و مةةن عيبادةت يانى ملكةضيى بؤ 
خــةلَك بــؤ  ى ئيســالم بــان   ملكةضــةةوة ئــةو كةســةى خــواى بــةرة و مــةةن بــؤ 

ملكةضةة وة كةسيَك فةرمان بة ضاكة دةكاتء رآ  خواى بةرة و مةةن دةكاتة بؤ 
يان لـة بـوارى راطةياندنـدا    ة ملكةضة خواى بةرة و مةةن لة خراثة دةطرآة هةر بؤ 

كاردةكاتة يان لة بوارى كؤمةئيةتييدا كاردةكات ... هتدة لة هةر بواريَكداة مادام 
نزيك بيَتةوةوة بؤية بيكات ضـونكة   خواى بةرة و مةةن اةة بيكا كة ثآى لة بةو ني

 واى فةرمووةة ئةوة هةر لة باةنةى عيبادةتداية. خواى بةرة و مةةن 
رــا ئةطــةر مبانــةوآ بةلَطــة بيَنينــةوة لةســةر ئــةوة كــة خزمــةتكردنى خــةلَك   

 هيَنامانن: عيبادةتء تاعةتةة ة ر بةلَطة هةنة هةر لةو دةقانةدا كة ثيَشا

 خممواى بممةرز و زممةزن   ء كردنممى كممارى بممما ،    طمموتنى قسممةى بمما    /1
 فةرزانى اَيكردوون:

 (1)[. ې ې ىدةفةرموآ: ]...  )رال راللة(خواى ثةروةردطار 

 (2)[ ھھ ھ ھ ے  ےهةروةها: ]... 

بة ضاكة طوتنء ضـاكة كـردنة    كردووةفةرمانى  خواى بةرة و مةةن كةواتة: 
ء كردةوةاان ضاك بآة لةطةأل خةلَكيـدا بةطشــتىءة   دةبآ قسةاان ضاك بآ

بة مسولَ انانةوةة بةلَكو دةفةرموآ: ضاكة بكةن لةطةأل هـةر   كردووةتايبةتى نة
 كةسيَكدا.

                                                 
 ٨٣: البقرة  1
 ١٩٥: البقرة  2
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 ء سةرفرازيى اَيوة بةس،اوة: ضاكةكردن بة طشتى، فةرزانى ايََكراوة /2

ڱ ڱ ں خـــــواى بـــــةرةء مـــــةةن دةفـــــةرموآ: ]...  

اكة بكـةن بـةلَكو سـةرفراة بـن(ة دواى ئـةوةى      واتة: )... وة ض ( 1)[ں
خـواى  فةرمان خوا دةكات بة ركوو  بردنء سةردة بردنء عيبادةت كـردن بـؤ   

 ة ثاشــان فــةرمان بــة ضــاكةكردن دةكــاتة خــواى بــةرةء مــةةن بــةرة و مــةةن 

       ڱ       ڱ      ڳ     ڳ        ڳ   گ ڳ دةفـــــةرموآ: ]

 (2)[ ں ں  ڱ     ڱ

ء بةخشمممةرانى  ة كمممة ضممماكةكاران ورايطةيانمممدو زمممةزن خمممواى بمممةرز و   /3
 خؤندةوآ، دةفةرزوآ:

ــةروةردطار ــواى ثـ ــة( خـ ــال راللـ ــةرموآ: ]...  )رـ  ھھ ھ ھ ے دةفـ

ــةتى:  وة (3)[ے ــة: )...  (4) [ژ ڑ ڑ ک]... فةرموويـــ واتـــ
 بيَطومان خوا بةخشةرانى خؤشدةوآ(.

( بـآة بـةئم   عـا ل ( دةشطوجنآ بة ماناى دادطـةر ) اْلُمْقمِْطهةلَبةتة وشةى )
دوايـى روونـى   -لةم ئايةتـةدا بـة مانـاى بةخشـةر دآة نـةك بـة مانـاى دادطـةر         

 .-دةكةينةوة لةبةرضى

                                                 
 ٧٧: جاحل  1
 ٧٧: احلج  2
 ١٩٥: رةـالبق  3
 ٨: ةـممتحنال  4
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 رَم ـ  َ اًدبْـ عَ ل ُهال ب حَأَ اذَإِوَ(  دةلَآ: )عبدالرمحن بن ناَر الم ديوة شيَ  )
 لَبـَ ْقأَوَ واتِرَ ـَ ْنُماْل كِْرتـَ وَ اتِرَْيخَْلا لِْ فِلِ ُهقَف وَوَ ورٍيمِعَ ل ُك هِْيلَعَ نَو هَوَ وابَبَْساألَ ُهلَ
ــُقبِ ــعِ وبِـُل ــلَإِ هِا ِـبَ ــحَمَاْلبِ هِـْي ــوَ ةِـب  ــة: ) ة(1)(ا ِ َوِاْل ــةكى  وات ــوا بةندةي ــةر خ ئةط

خؤشـويستة هؤكارةكانى بؤ ئاسان دةكاتة وة هـةموو ةةمحةتييـةكى لةسـةر    
ان لـة خراثـةكانة   سووك دةكاتة وة سةرى دةخات بؤ كردنى ضاكةكانء واةهيَن
 (.وة رووى دلَى خةلَكى لةو دةكات بة خؤشةويستىء هؤطري

 بانمتمريء كمةس سموودبةخشمتمرينميانمة بممؤ خةَلمك : /4

واتـة:   (2){اسِلن ـ لِ ْمُهُ فَْنأَ اسِالن  ُرْيخَ}فةرموويةتى:  وةك ثيَغةمبةرى خوا 
 )ضاكاينى خةلَكى سوودبةخشـاينيانة بؤ خةلَك(.

ء خـؤ لـة ريـزى     و كـردةوةى بـا    خـواى بـةرة و مـةةن     ى  : بانطـةواة بؤدووةم
مسـولَ ـــاناندا حيســـابكردنة ســـآ هؤكـــارى طرنطـــى ضاكتـــر بوونـــن لـــة  ى 

 :خواى بةرة و مةةن

هةميشـة دةبـآ بـة ورديـى سـةرجنيان بـدةينء ثيَكيانـةوة         قورئانئايةتةكانى 
دةفـةرموآ:   يَدةطةينة خواى بةرةء مةةنببةستنية ئينجا ةياتر لة نهيَنييةكانيان ت

 [  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ چ ]
لة هى كةسيَك كة بانطـةواة بـؤ  ى خـوا دةكـاتءة      واتة: )وة قسةى كآ ضاكاة(3)

 كردةوةى با  ئةجنام دةداوة دةلَآ: من لة مسولَ اناب(.
                                                 

 .235( تيسيـر الكريـم الرمحن فـي ت سيـر كـالم الـ نانة 1
جـابر بن عبـدا و وقال األلبـان  يف الململة عن (و والدارقطنـ  5787رواه الط ان  يف اا جم األوسط: )  2

 حمن َحيح. :الصحيحة
 ٣٣فصلت:   3
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 ديارةة كةسيَك خاوةنى ضاكاين قسة بآة بؤ خؤشى ضاكاين كةسـةة ضـونكة  
كةسـيَك باشـاين قسـة     لةرِاسـتيدا )طؤةة ضـيى تيَـدابآ ئـةوةى ليَـدةرِذآ(ة بـةلَآ      

دةكــاتة كــة باشــاين كــةس بــآة بــةة ريى وايــةة هةرضــةندة رــارى وايــة بابــاى  
 خراثيش قسةى با  دةكات.

؟ ئةوةية كـة ئـةو   )رال راللة(كةواتة باشاين كةس كيَية لة تةراةووى خوادا 
 ضةند سي ةتةى تيَدابن: 

بان  بكاتة نةك بؤ  ى خؤىة يان بؤ  ى  خواى بةرة و مةةن لَك بؤ  ى خة  -1
 حيزب:

وة ئةطــةر حيزبيشــى هةيــةة  )رال راللــة(خــةلَك بــانطكردن بــؤ  ى خوايــة
(يـةة بـةلَآ   وسـيلة ضـونكة حيـزب هؤكـار )    )رال راللـة( حيزبةكةشى بؤ خوايـة 

ا خــةلَك بــة دةورى خؤيــدرةمســةر و مر ظــى خوانــاسء بــا ة خــؤى ناكاتــة  
)رـال  بسوورِيَنيَتةوةة بةلَكو خؤيشىء خـةلَكيش بـةدةورى رةةامةنـديى خـوادا     

)رـال  دةسوورِيَنةوةة ئيَ ة دةضـني لـة كةعبـة بـة دةورى مـالَى خـوادا        راللة(
دةخوليَينةوةة ئـةوة يـانى بـا مسـولَ انان بـزاننة كـة دةبـآ لـة بـوون           راللة(

وري رةةامةندييـدا  (دا تاكة ةاتيَـك شايسـتةى ئـةوةبآ مر ظـةكان بـة دة     وجو )
 )رال راللة(آوليَنةوةة تةنيا خواية

 كردةوةى بـا  ئةجنـامدان:  -2

هةر قسةيةكى با  مؤرى كردةوةى ثيَوةنةبآ وةك ثـارةى قةلَبـةة كـةس    
وةريناطرآة كةسيَك وةستاى قسان بآ بةئم كؤلَـةوارى دةسـتان بـآة قسـةى     

بـةئم نيَـوةرِ ك    رـوان بـآة   رووالَـةت با  بكاتة بةئم كردةوةى خـراث بـآة   
 دوور كوذى نزيك خةسار بآ. نييةةي  ويَران بآة ه
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 خؤ جيماكردنمةوة لة زسموَل انان زشر خراامة:  -3

 خؤ رياكردنةوة لة مسـولَ انان ضةند رؤريَكى هةيـة: 

أ/  رؤريَكى ئةوةية ئينسان بلَآ: )من شتيَكمء ئةو خةلَكـة شـتيَكى ديكةيـة(ة    
ة ر خراثــةة كــة خــؤت ثــآ لــة خــةلَكى ةيادبــآء بيَطومــان ئــةوة حالَــةتيَكى 

 ثيَتوابآ بةكةلَكى نيَو خةلَكى نةماوى!!
ب/  حالَةتيَكى ديكة ئةوةية كة خةلَكيَك دابرِىة كؤمةلَةكةى خؤت دابرِىء 
ثيَتوابآ كة ئةو خةلَكةى ديكـة بـة هـيالك ضـووةة راررـار ئـةو تؤمةتـة بـؤ         

 .ئيسالمييةكان دةكرآ

 ية لة ضاكمة لةطة  كردنيان:ين نى خةَلمك، رَيطمربوووَل انسمَيية : نازسم

ة كـة  يـ ني ئةوة  خالَيَكى طرنطةة لةبةرئةوةى خةلَك نامسـولَ انة مانـاى ئـةوة   
 ضاكةيان لةطةلَدا نةكةىة دةتوانني ة ر بةلَطان لةوبارةوة بيَنينةوة:

دةربـارةى بـآ برِوايـانء هاوبـة  بـؤ خـوا دانــةرةكانء        خـواى بـةرةء مـةةن     -1

ــةرموآ: ] ضــؤنية ــانة دةف ــدا كردني ــة لةطةلَ ڇ    چ      چ    چ      ڃ چتى مامةلَ

ڑ    ڑ   ژ  ڈژ    ڈ   ڎ ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڇ ڇ ڇ ڍ

( ليَــــرةدا کثيَشــــا بااــــانكرد كــــة مةبةســــت لــــة ) (1)[ک

ــةرانة ضــونكة )   ــةك دادط ــة )کبةخشــةراننة ن ــان( ل ــاى  قورئ ــة مان (دا ب

( بةخشةرانةة واتة ئةوانةى ک)ةكةواتة: مةبةست لة هاتووةدادطةرانيش 
 (يَك لة مالَى خؤيان دةبةخشن.ْطْمقِكة هةند )

                                                 
 ٨: ةـممتحنال  1
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 ھھ ھ ھ ے بةطشـــتى دةفـــةرموآ: ] )رـــال راللـــة(خـــواى دادطـــةر   -2

  لةطــةأل كــآ ضــاكة بكــةينة بةطشــتى  كردووةة ديــارى نــةالبقــرة (1 )[ے
ــك   دةفــةرموآ ضــاكة بكــةنة واتــة لةطــةأل خــةلَكة ئيــدى مســولَ انء كــافرى ليَ

 ةكرد تةوة.ريان

بةرِاستى بةلَطةيـةكى بـةهيَزة لـةو بـوارةداة      )علية السالم(هةلَويَستى يوسف   -3
ضونكة لة ميسر بيَجطـة لـة خـؤى مسـولَ انيَكى ديكـةى ىَل نـةبووةء هـةموويان        

كـة ديـارة ة ر ليَـى نزيـك     -كافر بوونة بة بةلَطـةى ئـةوة كـة دوو هاوةلَةكـةى     
ــوون ــننء دةضــ   -ب ــك دوو خــةون دةبي ــؤ  ى يوســف  كاتيَ ــة الســالم( ن ب  )علي

(يـان لةطةلَـدا دةكـاتة    لناقشـة خةونةكانيان بؤ ليَكبداتةوةة دوايى كة ط توطؤ )

ــةرموآ: ]      ڃ  ڄ  ڄ    ڄ    ڄ   ڦ ڦ ڦ ڦدةفـ

 (2)...[ چ چ ڇ ڇ ڇ   ڃ ڃ ڃ چ چ
واتة: )ئةى دوو هاوةلَةكةى بةندخيانـةم! ئايـا ضـةند ثـةروةردطاريَكى رياريـا      

؟ ــ  )رال راللة(كة ةاتى خواية  ـةروةردطارى تاكى ملثيَكةضكةر  باشانة يان ث
انةى كة رطة لـةو دةيانثةرسـ ة شـتيَك نـني رطـة لـة ناوانَيـك كـة         ـ   بتـ ئةو  

...(. وة  -كردووتـانن بـة ثةرسـااو    –خؤتانء بابء باثريانتان ناوتان ليَناون 
ة ميسـردا  ثادشا  كة خةون دةبينآة ديارة هةر ثادشـايةكى كـافر بـووة وة لـ    

مسـولَ انيَكى ديكـةى ليَنـةبووةة بـةئم يوسـف       )علية السالم(بيَجطة لة يوسف 
لة ئةجنامى ليَكدانةوةى خةونى ثادشادا نةخشـةيةكى ئـابووريى    )علية السالم(

                                                 
 ١٩٥:  وسف  1
 ٤٠: وسف   2



 278روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي

ثاةدة سالَيى دادةنآة بؤ دةرباةكردنى خةلَكى ميسر لة طرانيىء قـاتء قرِيـىء   
ن دةخايةنآة نةخشةيةكى ثاةدة سالَيى برسيَتييةك كة ديَتةرِيَيانء حةوت سائ

دادةنآ: حةوت ساأل كشتوكاأل بكـةنء ثةةمةنـدةى بكـةنء هـةلَيبطرنة حـةوت      
 سالَى ديكة طرانيى دآة دوايى سالَى ثاةدةيةم هةرةانيىء خؤشطوةةرانيى دآ.

ــة الســالم( يوســف  ــؤ     )علي ــآة ب ــالَيية دادةن ــاةدة س ــة ث ــةو نةخشــة ئابووريي ئ
سر لة برسيَتىة لة حالَيَكدا كة بيَجطة لة خؤى مسولَ انيَكى دةرباةكردنى خةلَكى مي

ــيَ   ــةى ل ــةةديك ــتيَكى     نيي ــانةكاندا بةطشــتىة ش ــةأل ئينس ــاكةكردن لةط ــة ض كةوات
ثةسندة.

 ضى لةوة خؤشاة ئينسانى مسولَ ان ضاكةى لة ضاوى هةموو كةسيَكدا هةبآ؟
اكةكردن لــةوبارةوة ة رنة كــة نــةك هــةر ضــ فــةرموودةى ثيَغةمبــةريش   -4

لةطةأل نامسولَ انانة بةلَكو ضاكةكردن لةطةأل ذياندارانء ئاذةئنيش هةر خيَرء 
ضاكةيةء مايةى ثاداشــتةوة هـةروةك بـة ثيَضــةوانةكةشىة ةيانطــةياندن بـة       
ذيـاندارانء ئـاذةئنيش خراثـةء مايـةى ســزاء رةةرةبةيــةة بـؤ نــ وونة دوو     

 لةو فةرمايشتانة ديَنينـةوة:
 عَلَْيـهِ  اْشـتَد   بِطَرِ ـقٍ    َْمشـِ  رَُجـلٌ  بَْينَمَـا }دةفةرموآ:  ةمبـةرى خوا أ/ ثيَغ

 لِـنَ  الث ـرَى   َْأُكـلُ   َْلهَـثُ  كَْلـبٌ  فَـإِذَا  وخَـرَجَ  ُثـم   فَشَرِبَ فِيهَا فَنَزَلَ وبِْئًرا فَوَجَدَ واْل َطَُش
.  لِنِّـ  بَلَـَُ قَـْد   كَـانَ  ييِال ـ  لِْثـلُ  اْل َطَـشِ  لِنَ اْل َْلبَ هَيَا بَلََُ لَقَْد :الر ُجُل فَقَالَ واْل َطَشِ

 لَـهُ  ُهالل ـ  فَشَـ َرَ  واْل َْلـبَ  فَمَقَى  َورَقِ حَت ى بِفِيهِ أَْلمَ َُه ُثم  لَاًء ُهُخف  فَمَألَ واْلبِْئرَ فَنَزَلَ
 رَْطبٍَة كَبٍِد ُكلِّ  فِ :فَقَالَ ؟ألَْجًرا اْلبَهَائِمِ هَيِهِ فِى لَنَا وَإِن  وهِالل  رَُسولَ  َا قَاُلوا. لَُه فَغَفَرَ
واتـة: )لةكاتيَكــدا ثياويَـك بــة ريَيةكـدا دةرِ يشــت كـة تينــويَتى تينـى بــؤ       (1){أَْجـرٌ 

(.2244(و ولملم: )2363رواه البخاري: ) 1
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هيَنابووء سةغلَةتى كردبووة برييَكى د ةيةوةة دابةةية نيَو بريةكةء ئاوى خواردةوة 
نويَتييان ةمانى لة ةةوى ثاشان هاتةدةرة سةطيَكى بينى ةمانى دةركيَشابووء لة تي

طـوتى: ئـةو سـةطة تينـوو      -لة دلَى خؤيدا  -دةخشاندء طلَى دةخواردة كابرايةكة 
بووة بة ئةنداةةى ئةو تينويَتييةى بـؤ مـن هـاتبووة بؤيـة دووبـارة دابةةيـةوة نَيـو        

خؤى لة ثآ كـردةوةء ثـرِى كـرد لـة ئـاو وة بـة دةمييـةوة         (1)بريةكةء خوف ةكةى
سـةرآة وة لـةو ئـاوةى كـة لـة خوف ةكـةدابوو دايـة سـةطةكةة          طرتى هةتا هاتةوة

خواى ثةروةردطاريش سوثاسـى كـردء لَيـى خؤشـبووة طوتيـان: ئـةى ثيَغةمبـةرى        
خوا! لة ئاذةألء ذياندارانيش ثاداشت ان بـؤ هةيـة؟ فـةرمووى: لـة هـةموو خـاوةن       

ار بـآة  رطةريَكى تةرِدا ثاداشت هةية(ة واتة: هةر شتيَك كـة خـويَنى هـةبآء ذيانـد    
ــةأل       ــاكةكردن لةط ــة نســبةت ض ــةوة ب ــةة ئ ــةى ثاداشــتت هةي ــدا بك ــاكةى لةطةلَ ض

 ئاذةئنيش.
ب/ هةروةها خراثةكردنيش لةطةأل ئاذةئندا سزاى هةيةة وةك ثيَغةمبةرى خـوا  

  :الَ والن ـارَ  فِيهَـا  فَدَخَلَْت ولَاتَْت حَت ى سَجَنَْتهَا ر ٍةـهِ  فِ اْلرَأٌَة ُعيِّبَتِ}دةفةرموآ 
واتة:  (2){األَْرضِ خَشَاشِ لِْن تَْأُكُل تَرَكَْتهَا هِىَ وَالَ وحَبَمَْتهَا إِذ ووَسَقَْتهَا أَْط َمَْتهَا هِىَ

)ئافرةتيَـك سـزادرا لةســةر ثشـيلةيةك كــة بةسـتبوويةوة هـةتا مــردة بـةو هؤيــةوة       
ى ئافرةتةكة ضووة ئاطرةوةة نة خواردنء ئاوى ثيَداة نة رآى ثيَدا لة خشـثء خـالَ 

 ةةوى آواة خواى ثةروةردطار لةسةر ئةوة سزاي دا(.

ء هـــةموو  ء ســـوود ثيَطةيانـــدنيان طشـتطيــــرة ضـــوارةم: خزمـــةتكردنى خةلــــَك
 رؤرةكـان دةطـريَتـةوة:

                                                 
 (ة واتة: طؤرةوى ئةستوورى لة ضةرم دروستكراو.ُخـف( )1
 .(و واللف  له2242(و ولملم: )3482رواه البخاري: )  2
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ــةموو ــة ه ــةلَك ل ــة خ ــدن ب ــوود طةيان ــةلَكء س ــةتكردنى خ ــينَي: خزم ــة دةَل ك
آ وةربطـرآء ليَـى   روويةكةوةة هةر شتيَك كة خةلَك ثيَويستى ثآى بآء سوودى لـ

بةهرةمةند بآ دةيطريَتـةوةة ضونكـة:

(ة واتـة: )ضـاكة بكـةن(,    ھھ( كة دةفةرموآ: )إحمانرارآ وشةى )  -1
طشتييةء هةموو ضاكةيةك دةطريَتةوة.

( ديســـان طشـــتييةء هـــةموو ضـــاكةيةك    ڎ ڎهـــةروةها وشـــةى )   -2
دةطريَتةوة.

ا(ة (ة واتـــة: )كـــردةوةى بـــا  ئةجنامـــدةد ڍ ڌوة وشـــةى: )  -3
كردةوةى باشيش هةمووى دةطريَتةوة.

(ة واتة: )وة ضاكة بكةن ڱ ڱ ں ںهةروةها: )  -4
 بةلَكو سةرفراة بن(ة ديسان ئةويش طشتيية.

 ْمهُـ ُ فَْنأَ اسِالن ـ  ُرـيْـ خَ}دةفـةرموآ:   (يـش كـة ثيَغةمبـةر    نَْفـعْ وشةى )  -5
ــلِ ــةرموآ:   (1) {اسِلن  ــة دةف ــان ك ــ}ي ــى ـُهْموَأَحَبُّ ــ ا ِ إِلَ ــ ُهْمـأَْنفَُ  ة وشــةى {الِهِـلِ ِيَ
(يش كة بة ماناى )سوود(ةة ئةويش طشـتيية.نَْفْع)

جابر بن عبدا و وقال األلبان  يف الململة عن (و والدارقطنـ  5787رواه الطبـران  يف الـم جم األوسط: ) 1
.حيحة: حمن َحيحالص
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ى كممة بممة هانممدةرى خمموا رازيكممردن خززممةت      اَينجممة : خممةَلكى ئيسمممز  
 دةكةن، هيض كةس اَيشميان ناكةوَيتةوة: 

ــداريىء     ــة دينـ ــان بدةينـ ــةقى خؤمـ ــالميى حـ ــةى ئيسـ ــةر ئيَ ـ ــتى ئةطـ بةرِاسـ
ضــونكة  اكةكارييدا ثيَشــ ان ناكةويَتــةوةةة هــي  كــةس لــة ضــمســولَ انيَتييةكةمان

خةلَك كة ضاكة دةكـات لةطـةأل خـةلَكىة ضـاوةِروانى شـتيَكى لــآ دةكـاتة خـةلَك
(ة يـان لةبةرئـةوةى دةيـةوآ خـةلَك     ذاتــ  ضاكة دةكـات بـة هانـدةريَكى خـوديى )    

بـةئم  مةد ء ستايشى بكاتة يانى حةمتةن هاندةرةكةى لة ضوارضيَوةى دنيادايةة 
بـةلَكو   نييـةة ئينسانى ئي انـدارء مسـولَ ان هاندةرةكـةى لـة ضوارضـيَوةى دنيـادا       

(ةكةى ة ر  افعء قيامةتةوة هةيةة بؤية هاندةر )خواى بةرة و مةةن ثةيوةندى بة 
لةو هةموو ئـارامطريى   عليهم الصالة والمالمتؤ تةماشاى ثيَغةمبةران بكة ة بةهيَزة

خـواى  (ةيانة ئايـا لةبةرضـى وا بـوون؟ ضـونكة لةبـةر      ْلتَحَـمُّ(ء بةرطةطرتن )ََْبْر)
ة ئيـدى  كـردووة ء خـةلَكيان بـان    كـردووة ضاكةيان لةطـةأل خةلَكـدا    بةرة و مةةن 

ــآ       ــةيان ث ــةندة قس ــةوةوة هةرض ــةرِوويان بوونةت ــداونء رووب ــةندة ئاةاريان هةرض
 .طوتوونء ئةةيةتيانداون

ة:يان لة خةَلمك نيى هيض ضماوةِروانييةكميمزنةنمة : خةَلمكى ئيسم
ئةوة  ضةندين ئايةتى خواى ثةروةردطار دةيطةيةننة بؤ ويَنـة:

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ دةفـةرموآ: ]  خواى بـةرةء مـةةن    -1

)رـال  خواى ثةروةردطار  (1)[ڦ ڦ ڄ ڄ   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ستايشيان دةكاتء دةفةرموآ: )خواردنيَك كة خؤشياندةوآة دةيـدةن   راللة(

بــؤ ئــةوةى خــواى –ديــالة تــةنها لةبــةر رةةامةنــديى خــوا بــة هــةذارء هــةتيوو 

.٩ /٨: اإلنمان 1



 روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي
 

 

282  

ــآ    ــؤ  ب ــةلَ ان خ ــةروةردطار رووى لةط ــة    -ث ــةتان ثيَدةدةينةن ــةو خواردن ئ
ثاداشتيَكى مادديي ان ليَتان دةوآء نة سوثاسكردنيَكى بـة دةميـيش(ة ديـارة    
ئينسان ئةو رؤرة خواردنـةى خؤشـدةوآ كـة ة رى ثيَويسـت بـآة يـان ة رى       

ة خواردنانـــةى ة ر خؤشـــدةويَنة ئةطـــةرنا كةســـيَك برســـى بـــآة ئـــةو رـــؤر
بــةئم خواردنيَــك كــة    نييــةةخــواردنيَكى لــيَ ةيادبــآة ة ر بــة خةمييــةوة     

خؤشياندةوآء دلَيان ثيَوةيةتىة لةبةرئةوةية كة ثيَويستييان ثيَيةتىة لةطـةأل  
 ئةوةشدا دةيدةن بة هةذارء هةتيوء ديـالة كـة ديـارة هـةذارء هةتيوةكـة روون     

مسولَ انن يان كافر؟ ضونكة بـة موتلَـةقيى فةرموويـةتىء بةطشـتى      داخؤنيية 
ــة دةســتى     ــك كــة ل ــآة ديليَ ــةئم ديلةكــة هــةردةبآ نامســولَ ان ب ــاونىة ب هيَن

 مسولَ اناندا بآة ديارة كافرة.
دةفـةرموآ:   بـة ثيَغةمبـةر    )رال راللـة( هةروةها خواى ثةروةردطار   -2

ــرآء     (1)[ٹ      ٹ    ٿ   ٿ     ٿ    ٿ    ٺ ٺ ٺ ٺ] ــي  ك ــآ: ه ــان بلَ ــة: )ثيَي وات
ثاداشتتان لـآ داواناكةمة وة هي  ئةركء قورسـاييء بارطرانييشـتان ناخةمـة سـةر     

 .شان(
 يدِاعِالم ـ  ٍدْ سـَ  نِبْـ  لِْهسـَ  ْنعَ}كة:  هاتووةدا وة لة فةرمايشتى ثيَغةمبـةر 

 ُهتُـ ْلمِعَ انـَ أَ اذَإِ ٍلمـَ عَ لـى عَ  نـِ ل ُ  ا ِ ولَسُـ رَ ا ـَ  :الَقَفَ   ِّبِـالن  ىلإِ ٌلُجرَ اءَجَ: الَقَ
 اسِالن ـ  دَنْـ عِ ايمـَ فِ ْدهـَ اْزوَ واُ  كَبُّحُِ  ايَْنالدُّ  فِ ْدهَْزإِ: الَقَ واُسالن   َنِب حَأَوَ اُ   َنِب حَأَ
واتــة: )لــة ســةهلى كــورِى ســةعدى ســاعيديى دةطيَرِنــةوة كــة  (2)  {اُسـالن ــ كَبُّــحُِ 

طوتى: ئةى ثيَغةمبةرى خوا! كـاريَكم   ثياويَك هاتة  ى ثيَغةمبةر  طوتوويةتى:

                                                 
 ٨٦: ص  1

 .وَححه األلبـان  وعن سهل بن س د الماعدي ( 4102) :هـواه ابن لاجر  2
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 ثآ بلَآ كة ئةطةر بيكةم خوا خؤشـيبويَمء خةلَكيش خؤشيان بويَمة ثيَغةمبةر 
فــةرمووى: دنيــا بــة كــةم بطــرة خــوا خؤشــيدةويَىة وة ئــةوةى كــة لــة دةســتى    

ى(ة بـةلَآة هـةر   خةلَكيداية بة كةمى بطرةء ضـاوت ليَـى نـةبآ خـةلَك خؤشـياندةويَ     
ــةتى       ــزء حورم ــةة ريَ ــتى خةلَكيداي ــة دةس ــة ل ــةبوو ك ــةوةدا ه ــةماعى ل ــيَك ت كةس
دادةبــةةآة بــةئم ئةطــةر بــآ منــةت بــوو لــةوةى لــة دةســتى خةلَكيدايــةء ضــاوى  
تيَنةبرِىء بة  يةوة طرن  نةبووة لة يان بةرِيَزدةبآة ئةو خةسـلَةتة ضـةند طرنطـة    

 .ةهلى ةانست )أهال العلم(بؤ ئةهلى ئي ان! بة تايبةتى بؤ ئ
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 شازدةيـةم اى ـبنةم

ةرمان بة ـف و  ةوازـى: بانطــئةجنامدانى ئةرك
 ثاكـسـازيى و و راثةـريى لة خـو ريَط ةـضاك

 ضاكـسازيى كـردن لة كؤمةلَـطادا
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 شـازدةيـةماى ـبنةم

 ، ثاكسـازيى وو ريَطريى لة خراثة فةرمان بة ضاكة وكردن بانطةواز
 :ى سةرشامنانةي، ئةركى سةرةككردن لة كؤمةلَـطـاداسازيضاكـ

ء ضممماك بمممؤ ئيسممممم  و همممةزوو نمممتَيكى  بانطمممةواز  ىئيسممممزي ىكؤزمممةَل
إىلْاإلس  المْ)ال  اعولَْيطمرتء لممة خراامة   فممةرزان بمة ضاكمممةو ر  سمموودبةخشء، 

ء كارى هةرة طمرنطء  ة ئةركب م كط  معط فْ ال هيْعمْال  األمطْ ال اخلريْ
 .ة  دةوروبةريداملةطض  ءوخؤىملةنَي خؤى دةزانآ، ض سةرةكميى

لممة طا مازيت كؤزةَلممماكسممض ءازيتماكسمما ءبممؤ طممؤِريء دةكممماتهممةروةها كار
سممممةر رَيبمممممازو ذَيممممر سممممايةى  ى دَيتةبةتممممةواويهممممةتا هممممةزوو بوارةكانممممدا، 

 ، ضونكة:ةريعةتن

ہ ہ ہ ہ ھ ] فةرموويــةتى: )رــال راللـة( تــاك و ثـاك  خـواى   -1

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ   ڭ    ۓ   ھ ے ے ۓ  ھ ھ

ــاةى    .النحــل [ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ــؤ ريَب ــة ب ــة: )بانطــةواة بك وات
ثةروةردطارت بة حيك ةت و ئامؤذطاريى با  و بة ضاكتـرين شـيَواة وتوويَـذيان   
لةطةلَدا بكةة بيَطومان ثةروةردطارت ةاناترة بةوةى كة لة ريَباةى وى  يداوةوة 

 توة(.ةاناتريشة بةوانةى كة رآى راستيان طر

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ] فةرموويـةتى:  خواى بةرة و مةةن هةروةها  -2

 آل[ۀ ۀ  ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ں      ں     ڱ       ڱ ڱ 
واتة: )با لةنيَو ئيَوةدا كؤمةلَـيَك هةبن بانطـةواة بكـةن بـؤ ضـاكةوة فـةرمان       .عمران
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ة وة بكةن بة هةموو شتيَكى ثةسندوة ريَطريـى بكـةن لـة هـةموو شـتيَكى ناثةسـند      
 هةر ئةوانة  سةرفراةن(.

ڳ ڳ ڳ ] فةرموويــةتى: )رــال راللــة(ى ثــةروةردطار هــةروةها خــوا -3

ــ[ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ـــة: ، ةـاجلاثي وات
)ثاشان تؤمان لةسةر بةرنامةيةك دانا لة ئايينى خؤمانة رـا شـويَنى بكـةوةوة    

 بة شويَن ئارةةووى ئةوانة مةكةوة كة ناةانن(.

ڑ ڑ ک ک ]...  فةرموويـةتى: ى بةرةو مـةةن  خواوة هةروةها  -4

 ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

واتة: )... دةرـا حوك يـان لةنيَوانـدا بكـةة بـةوة كـة خـوا        .مائدةـال[ ۆ...
ناردوويةتة خوارآة وة بةدواى ئارةةووةكانيان مةكةوة و  مـةدة لـةو حةقـةى    

بةرنامةو ريَبـاةيَكى   -انبؤ هةر كام لة ئؤممةت –بؤت هاتوةة بؤ هةر كاميَكتان 
 تايبةتيي ان داناوة(.

 روونكـردنةوة

يةكةم: بانطـةواةكردن بـؤ ئيســالمة ئامـاجنى هـةرة طـةورةء طرنطـى كؤمـةألء         
مجورؤلَة ئيسـالمييةكانةوة سةررةم كـارء ضـا كييةكانى ديكـة لـة باةنـةى كـارى       

 اجنة سـةرةكـيية:ئيسـالمييدا ر لَى هؤكارء ئامرِاة دةبيننة بؤ هيَنانةدى ئةو ئام

خـواى بـةرة   ة واتة: بؤ  ى ريَباةى خواى بةرة و مةةن بانطكردنى خةلَك بؤ  ى 
هةردوو تةعبريةكةى بةكارهيَناوةة لة شـويَنيَكدا   خواى بةرة و مةةن ة را و مةةن 
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)وة قسةى كآ لة هى  :واتة (1)..[ڇ ڇ ڍ ڇ   ڇ    چ  چ ] :دةفةرموآ
دةكات بؤ  ى خوا ...(ة وة لة شــويَنيَكى ديكــةدا   ئةو كةسة ضاكاة كة بانطةواة 

ة ضــونكة خــةلَك بــانطكردن بــؤ  ى لـالنحــ...[ ہ ہ ہ ہدةفـــةرموآ: ]
ة بـؤ  ى بةرنامـةى   خـواى بـةرة و مـةةن    واتة: بؤ  ى ريَباةى  خواى بةرة و مةةن 
 .خواى بةرة و مةةن ة بؤ  ى ئايينى خواى بةرة و مةةن 

ــ    ــى لـ ــة دوايـ ــة كـ ــة: ئيَ ـ ــة رووى   واتـ ــةينة لـ ــةوة كاردةكـ ة رووى راطةياندنـ
كؤمةئيةتييـةوةة كارى سياسيىء دبلؤماسيى دةكةينة هةمووى بؤ ئةوةيـة خـةلَك   

بآء بـؤ   خواى بةرة و مةةن نزيك آريَتةوةة خةلَك بةندةى  خواى بةرة و مةةن لة 
 )رـال شةريعةتى خواى ثةروةردطار  بةثيَىصولَحاو بآة خةلَك  خواى بةرة و مةةن 

 علــيهم الصــالة والمــالمذيــانء طــوةةرانى خــؤى بــةرِيَوةبباة ثيَغةمبــةران   راللــة(
: كردووةهةموويان ئةوة ئاماجنى سةرةكييان بووةة بؤية  هةر بةوة دةستيان ثيَ

لةسةر ةمـانى هـةر كـام لـة نـوو ء هـوودء سـاَلحء         )رال راللة(خواى ثةروةردطار 

ۅ بــارة دةكاتــةوة: ]... ئــةم رســتةية دوو علــيهم الصــالة والمــالمشــوعةيب 

واتــة: )... ئــةى طةلةكــةمة خــوا بثةرســ ة (2)...[  ۉ ۉ ې ې ې ې ىى
علـيهم  ...(ة ئةوة قسةى هةموو ثيَغةمبـةران  نيية  بيَجطة لةو ثةرسااويَكيديكةتان

 .بووةة سةرةتاء كؤتايى كارةكةيان بريتى بووة لةوةالصالة والمالم 
دةيلَـيَن: كـة    -تايبةتى لـةم ر ذطـارةدا   بة -كةواتة: ئةوةى كة هةنديَك خةلَك 

ئةوةى بانطخواة بآ ناتوانآ كارى سياسـيى بكـاتءة ئـةوة  كـة كـارى سياسـيى       

                                                 
 ٣٣: فصلت  1
 (65ة73ة85ة 59) :ة ئايةتةكانىاألعراف  2
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دةكات با بانطخواة نةبآءة كارى بانطةواةء كارى سياسيى لةيةكدى ريابنة ئةوانة 
بةرِاستى لة ئةصلَى مةبةست حالَى نةبوونة ضونكة كارى سياسـيىء دبلؤماسـيىء   

نءة ضا كى كؤمةئيةتيىء فيكريىء ئةوانة هـةموويان ئـامرِاةنة وة خـةلَك    هةلَبذارد
  .ئاماجنة لةرِاستيدابانطكردنة ئا ئةوة  خواى بةرة و مةةن بؤ  ى 

هةرضمةندة لةطمة  بانطمةواز بمؤ ئيسممم  لةيمةك       دووة : بانطةواز بؤ ضاكة، 
نزيكء، بةم  يةك نني:

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ   ں ں ]: ئـــــةم ئايةتـــــة

ــراوة  (1)[ڻ ڻ ڻ ۀڻ ــري كـ ــاوا تةفسـ ــاران ئـ ــا  :(2)ة ة ررـ )بـ
 :( واتـة خَْيـر ) :(ة يانى...كؤمةلَيَك لةنيَو ئيَوةدا هةبن خةلَك بان  بكةن بؤ ئيسالم 

( ريايـة لـة وشـةى )ئيسـالم(ة بـةلَآة هـةموو       خَْيـر )ئيسالم(ة بةئم ديارة وشـةى ) 
تةوخؤ يان نارِاستةوخؤ خيَرء ضاكةيةك لة ئيسالمداية وة ئيسالم بةشيَوةيةكى راس

سةرضاوةى هةموو ضاكةء خيَـرء خؤشـييةكةة بـةئم وشـةى )ئيسـالم( مـةفهوومء       
ناردوويـةتىة   خواى بةرة و مةةن لةو ئايينةى  بريتييةواتايةكى تايبةتى هةيةة كة 

هةموو ضاكةيةك هـةمووى وةحـى دةقـى لةسـةر كردبـآة بـةئم وشـةىنيية  مةرج
( واتة: ضاكةء خَْيـرديكةى هةيةء فراواناء طشتطريةة )( مةفهوومء واتايةكى خَْيـر)

 ئارةةووى دةكات. مر ظهةر شتيَكى با  كة 
ء هانيـداونة بـةئم هةنـديَك    كردووةواتة: وةحى بةطشتى خةلَكى بؤ ضاكة بـانط 

خـواى بـةرة و مـةةن    ضاكة هةن كة خةلَك بة عةق ء ئةةموونء بةو فياةتـةى كـة   
يـةوة ئيسـالم    يـان ثـآ بكـةنة ديـارة بـة دلَنيـايى      ثآى بةخشيونة دةتـوانن دةرك 

١٠٤: آل عمران 1

( خؤيشم لة هةنديَك كتيَب دا وامكردووة! بةئم ئةوة ليَرة راستم كردةوة.2
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بيَجطة لة ضاكة فةرمان بة هي  شتيَكى ديكة ناكات وة خةلَك بؤ هي  شتيَكى ديكـة  
مةفهوومةكـةى فـراواناةة    ( لـة روويـةكى ديكـةوة   خَْيــر بان  ناكاة بـةئم وشـةى )  

ةيبيننيء بؤويَنة: ئةو تةكنؤلؤريايةى دة هةموو شتيَكى با ء بةسوود دةطريَتةوة
بؤتة مايةى بةختةوةرى بةشةرة ئةطةر بةشةر بؤ مةبةسـتى ضـاكة بـةكارى بيَنـآة     
ئــةو هــةموو ئــاميَرء ئامرِاةانــة كــة دروســتكراونة هــةموو ئةوانــة وةحــى دةســتى   

ئةو توانايـةى داوة بـة    خواى بةرة و مةةن ئينسانى نةطرتوة فيَريانى بكاتة بةئم 
وونى خـــؤى بطاتـــة داهيَنـــانى ئـــةو ئينســـانة كـــة بـــة عـــةق ء فـــياةتء ئـــةةم

ــتانة ــة دةفـــةرموآ: ]  ةشـ ــة ئايةتةكـ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱكةواتة: كـ

ة ويَرِاى ئةوةى كة دةبآ خةلَك بان  بكرآ بؤ ئيسـالمة كـة بـة    آل عمران[ ۀ...
دلَنياييـةوة ئيسـالم وةك طومت بيَجطـة لة ضاكـةة خـةلَك بؤ هي  شتيَكى ديكة بان  

شتيَكى ديكة  كة بةسـوودء بة كةلَك بآ بـؤ خــةلَكة    ناكاة بةئم ويَرِاى ئةوة هةر
ئةو ئايةتـة دةيطريَتـةوةة كة دةبآ ئيَ ة خةلَكى بؤ ريَن ـايى بكـةينءة يةكـدى بـؤ     

 ريَن ايى بكةينءة فيَرى يةكدى بكةينءة يةكدى لـآ شارةةا بكةين.
ء رَيطممرتء لممة خرااممة لممة ِرووى ريزبةنممديى      سممَيية : فممةرزان بممة ضمماكة   

ء طرنطييممةوة، امما  بانطممةواز دآ، ئةركمَيكمممى      الزم   يل،تيممب )ا كاتممةوة
 و طرنطمى زسمموَل انانة:  يةكمجار طمةورة

ضـونكة تــؤ تــا يـةكيَك بــان  نةكــةى بــؤ  ى ئيسـالمء بــة دةنطتــةوة نةيــةتة     
ناتوانى فةرمان بة ضاكةء ريَطريى لة خراثةى لةطةلَدا ئةجنام بدةىة واتة: كةسـيَك  

ارآ ئيسالمى قبوولَ نةكردبآة وةك ئي انء عةقيدةة ثاشان وةك كة لة بنةرِةتدا ر
كـة بلَـآى: ئـةوة مةكـة خراثـةء      نييـة   شةريعةت ثيَيةوة ثابةند نةبووبآة تؤ ريَـت 

ئةوة بكة ضاكةة ثيَشآ دةبآ ئيسـالمى قبـووأل كردبـآة ئينجـا دوايـى فـةرمان بـة
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بـة ضـاكةء ريَطـرتن    ضاكةء ريَطريى لة خراثةى لةطةلَدا ئةجنام دةدةية وة فةرمان 
لة خراثةة دةطوجنـآ بـة شـيَوةى تايبـةت ئـةجنام بـدرآء دةشـطوجنآ بةطشـتىة
واتة: دةطوجنآ كؤمةلَيَك لة مسولَ انان خؤى بؤ تةرخان بكةنة وة دةشطوجنآ كة 
هةر كامَيـك لـة مسـولَ انان لـة ةاتـى خؤيـدا ئـةجنامى بـداة بـؤ هـةردووك لـةو دوو

 شيَواةة  بةلَطةمان هةية:
ةى ئةوة كة كؤمةلَيَك لة مسولَ انان خؤيان تةرخان بكةنء ثسـثؤرِ بـن لـة    بةلَط

ئةجنامدانى فةرمان بة ضاكةء ريَطريى لة خراثةداة لـةنيَو كؤمـةلَطاى مسـولَ انانداة    

ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   ڳئةو ئايةتةيـة كـة خـواى بـةرةء مـةةن دةفـةرموآ: ]      

شـــايش ة وةك ثيَآل عمـــران[ ۀ... ڻڻ   ں   ں      ڱ    ڱ  ڱ 
( بـآة ئـةوة ئـةم ئايةتـة ئـاوا      تَْب ـِيْض( ليَرةدا بؤ بةشيَك )لِـْنبااانكردة ئةطةر )

تةفسري دةكرآ: )وة با لـةنيَو ئَيـوةدا كؤمـةلَيَك هـةبنة بانطـةواة دةكــةن بـؤ  ى
ضـاكةء فــةرمان بــة هةرضــى شــتى ثةسـندة دةكــةنءة ريَطريــى لــة هةرضــى شــتى   

ــةن  ــندة دةكـ ــةم...ناثةسـ ــة: ئـ ــراوة   (. كةواتـ ــانى ريَكخـ ــةم ثيَكهيَنـ ــة هـ ئايةتـ
مةدةنييةكانء هةم ثيَكهيَنانى ريَكخراوة سياسييةكانيشى ليَ دةفامريَتةوةة ديارة 
لة مَيذووى ئيسـالمء لـة دةوَلـةتى ئيسـالمييداة كؤمـةلَيَكى ديـاريكراو هـةبوون بـؤ

كـةيان  ئةجنامدانى فةرمان بة ضاكةء ريَطريى لة خراثة وة ناويَكى تايبةتيى بؤ كارة
( واتة: فةرمان بة ضاكة كردنء ريَطريـى لـة خراثـة كـردنء     احلِْمبَةداناوة بة ناوى )

ة كؤمـةلَيَكى ديـاريكراو   خـواى بـةرة و مـةةن    حيساب كردنـى ثاداشـتةكةى لـة ى    
هةبوون ئةو ئةركةيان ئةجنامداوةة بة نيَو باةارِء شويَنى كـارء كةسـابةتدا طـةرِاون    

امؤ  كردبآة يـان خراثةيـةكى كردبـآة ئاطاداريـان     وة هةر كةسيَك ضاكةيةكى فةر
كردوونةوةة هةريةكة بة شيَواةى خؤى.
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ــرِاى ئــةوةى دةطوجنــآ كؤمــةلَيَكى تايبــةت لــةنيَو   وة بةلَطــةى ئــةوة  كــة ويَ
مســولَ اناندا هــةبنة ئــةو ئةركــة ئــةجنام بــدةنء لة يــةن دةســةئتى شــةرعييةوة 

لة ةاتى خؤيشيدا ئةو ئةركـة ئـةجنام    دانرابنة ويَرِاى ئةوة دةشطوجنآ هةر كةسيَك

ک گ گ دةفـةرموآ: ]  بداة ئةو ئايةتةية كة خواى بةرةء مةةن

ة كة ئةوة  ديارة ( 1) [. گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

ــةتى: ]  ــتى فةرمووي ــة طش ــاوانى  ک گب ــةموو ثي ــة: )وة ه [ة وات
ئي اندارء هةموو ئافرةتانى ئي انـدار هيَنـديَكيان د سـتء ثشـتيوانى هيَنـديَكياننة      

 (....رمان بة ضاكة دةكةنء رآ لة خراثة دةطرن لةنيَو خؤياندا فة

لةبارةى فةرمان بة ضاكةء ريَطريى لـة خراثـةوة    فةرمايشتى ثيَغةمبةريش 
ة ر ة رنة ئيَ ة دووانيان لـآ بة اوونة ديَنينـةوة:

 نَْفمـ   يِيوَال }دةفةرموآ:  يةكيَكيان ئةو فةرموودةية كة ثيَغةمبةرى خوا 
 عَلَـْيُ مْ   َْب َـثَ  أَْن ُهالل ـ   َن ـلَُيوشـِ  أَْو رِـاْلُمْن ـَ  عَنِ ُون ـوَلَتَْنهَ ُروفِـبِاْلمَْ  ْأُلُرن ـلَتَ هِودِـبِيَ
طيـانى   ةاتـةى واتة: )سويَند بةو  (2){لَُ ْم تَجِيُبـ َْم فَالَ ُهـلَتَْدُعن  ُثم  دِهِـعِْن لِْن اًباـعِقَ

شــتة ثةســندةكان بكــةنء ريَطريــى لــة شــتة   منــى بةدةســتةة دةبــآ فــةرمان بــة 
ناثةسندةكان بكةنة ئةطةرنا نزيكة خوا لة يـةن خؤيـةوة سـزايةكتان بـؤ بنيَـرآة      

 ثاشان بيَطومان هةرضةندة ليَى بثارِيَنةوة وةئمتان نةداتةوة(.
بــةوةوة ة خــواى بــةرة و مــةةن   كةواتــة: ريَــزء قــةدرى مســولَ انان لــة ى     

ةو شتانة بكةن كة شةريعةت بة ثةسندى داناون وة رآ بةسااوةتةوة كة فةرمان ب

٧١: توبـةال(  1

 .(و وقـال: حد ث حمنو وَححه األلبـان 2169رواه التـرلـيي: )( 2
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بةدةميانـةوة   خـواى بـةرة و مـةةن    لة شتة ناثةسندةكان بطرنة هةتا ئـةو كاتـةة   
 دآء دوعا ء ثارِانةوةكانيان طـريا دةكات.

 لِـْنُ مْ  رَأَى لَـنْ }دةفـةرموآ:   هةروةها لة فةرمايشتيَكى ديكةدا ثيَغةمبةر 
 لَـمْ  فَـإِنْ  وفَبِلِمَـانِهِ   َْمـتَطِعْ  لَـمْ  فَـإِنْ  وبِيَـدِهِ  فَْلُيغَيِّْرُهْن ُ غَيِّرَُه بِيَدِهِ فَاْستَطَاعَ أَ ُلْن ًَرا

ة واتـة: )هـةر كاميَـك لـة ئيَـوة شـتيَكى       (1) {مَانِـاإلِ ـ  أَْا َُف وَذَلِكَ وفَبِقَْلبِهِ  َْمتَطِْع
ى با بـة ةمـانى   بيطؤرِآة را ئةطةر نةيتوان -بة هيَز–ناثةسندى بينى با بة دةست 

بيطؤرِآة را ئةطةر نةيتوانى با بة دلَى ثآى نـاخؤ  بـآة وة ئـةوة   واةترينـى     
: )لـة دواى ثيَناخؤشـبوونى دلَـةوةة بـة     هـاتووة رؤرى ئي انة(ة وة لة ريوايةتيَكدا 

قةدةر دةنكة خةرتةلةيةك ئي ان بـوونى نيـة(ة واتـة: كةسـيَك بـة دَلـيش رقـى لـة
ئي اندارمة بة دةست ثآى ناطؤرِدرآء بة ةمانيش دذى  خراثة نةبآة ناطوجنآ بلَآ:

ناوةستآة بةهةر حاأل بةئم تةنانةت بة دلَيش رقى ليَى نةبآة ماناى وايـة بـة قـةد    
 دةنكة خةرتةلةيةك ئي انى نية.

بة دأل ثيَناخؤ  بوون هةر دةبآ هةبآة ئةطةرنا ماناى واية ئي ـان لـة    :كةواتة
دلَى ئةو ئينسـانةدا نيـة.

ء  ء رَيطريى لة خرااة كردن، حيك ةت ارة : فةرزان بة ضاكمة كردنضمو
 وردةكماريى زشرى دةوآ:

هةلَبةتة ئيَ ة دةتوانني بـة ثـوختيىء بـة طوشـراويى ئامـاذة بـة ضـةند خالََيـك
بكةين لةو بوارةداة ئةطةرنا بةرِاستى فةرمان كردن بـة ضـاكةء ريَطـرتن لـة خراثـةة      

باسيَكى وردء قوولَى دةوآ.

(خَْر ٍَل حَب ُة مَانِـاإلِ  لِنَ ذلِكَ وَرَاءَ وَلَْيسَويف روا ة: ) (و وقال األلبان : َحيح.4031رواه ابن لاجه: ) 1



 294روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي

ء نممارةزايمى ئةو ئةركمة بةِرَيموةنماضمآ: بةبمآ زانيمارى -1

(ءة لن ـر (ءة شتى ناثةسـند ) ل روفكةسيَك ةانياريى نةبآ بة شتى ثةسند )
شارةةايى بة كةسةكانء واقيِء هةلء مةررةكانيان نـةبآة ديـارة ناتوانـآ ئـةو     

 ئةركة ريَبةرآ بكات.
سندةكانة دةبآ بـزانني ض  را شارةةايى يةكةم بة شتة ثةسندةكانء شتة ناثة

ــآ بكــةينة وة ض شــتيَك      ــةرمانى ث ــا ف ــة رووى شــةريعةتةوةة ت شــتيَك ثةســندة ل
 ناثةسندة تاكو رآى ليَبطرين.

وة شــارةةايى دووةم بــة كةســةكانء بــةو واقيــِء هــةلء مةررــةى كــة تــؤ   
دةتةوآ ئةو ئةركةى تيَدا ئةجنام بدةى؟ ضونكة خؤ تؤ نابـآ هـةر لـة خؤتـةوة     

بطرىء بلَآى: ئـةو شـتة بكـةنة يـةكيَك بـؤى هةيـة بَلـآ: ئـاخريةخةى خةلَكى 
خـواى بـةرة و   بؤضى ئةجنامى بدةم؟ تؤ دةلَآى: لةبةرئةوةى ثةسندةة ئةوةتا 

واى فةرمووةة ضونكة ةانينى ئةوة كة ئـةو   واى فةرمووةء ثيَغةمبةر  مةةن 
شتة ثةسندةة يان ناثةسندةة بةس لة وةحييةوة دةةاندرآ.

ــرةدا ــةق      ئينجــا ليَ ــة ع ــديَكى ب ـــةوة هةرضــةندة هةن ــةرِةيَكى دينيي ــةوة ف ئ
ــة ثةســندى     ــدرآء شــةريعةت ب ــة شــةر  نةةان ــةئم هــةر شــتيَك ب ــدرآة ب دةةان

( بكـةىة  ُلْلزَْمفةرمانى ثآ بكةىء خةلَكى ثيَوة ثةيوةست )نيية  دانةنابآة بؤت
غـة  خةلَكى لـيَ قةدة نيية  وة هةر شتيَك شةريعةت بة ناثةسندى دانةنابآة بؤت

بكةىة مادام تؤ وةك دين ئةوة ئـةجنام دةدةىة ئةطـةرنا هةرضـى راسـت بـؤوة      
دةلَآ: بة عةقلَى من ئةوة ثةسندةء دةبآ بيكةىة وة بة عـةقلَى مـن ئـةو شـتة     

.خراثةء دةبآ نةيكةىة ماناى واية دةبيَتة ئاذاوة
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ــؤ      ــةةموون ضــاكيىء خراثييااــان ب ـــةق ء ئ ــة ع ــة ب ــةو شــتانةى ك ــةئم ئ ب
هتـددا مـادام    ...لة بوارةكـانى ئيـداريىة ثيشةسـاةيىة كشـتوكاأل     دةردةكةوآ 

دةسـة تى شـةرعيى وئتء كؤمـةلَطا ياسـايان ثـآ دةربكـاتء بِرياريـان لةســةر
بداتة ئةوة لةسةر خةلَكى ثيَويستة ثيَيانةوة ثابةنـد بـنة مـادام بةرذةوةنـديى     

 ني الـ رور(.خةلَكء كؤمةلَطا لةوةدابآة بؤ نـ وونة: ياساكانى هاتوضؤ )قوان
بةلَآ هةر كةسيَك ئةركى فةرمان بة ضاكةء ريَطريـى لـة خراثـة ئـةجنام بـداة      
دةبآ شارةةاى شةريعةت بآة بؤ ئةو شتةى كة فةرمانى ثآ بة خـةلَك دةكـاتة   

ــة خــةلَكى قةدةغــة دةكــاتة ئةطــةرنا مــةرج   ــاخود ل هــةموو شــةريعةت نييــة  ي
شارةةابآ.

نمتى راجيمايى هةَلطممردا نماكرآ،      ء نةهى لة خرااة لة فةرزان بة ضاكة -2
و نااةسمممند )زنكر ةكمممان، زانايمممان  بمممةَلكو اَيويسمممتة اةسمممند )زعمممروف 

ء يةكممممدةنط بممممء كممممة ئممممةو نممممتة اةسممممندة يممممان   لةسممممةريان اَيكهمممماتن
نمااةسندة:

(يـش هـةر ئـةوة دةطةيـةننء ةانايـانيش      الــمن ر ديارة وشةى )الــ عرو (ء ) 
واتــة: ئــةو شــتانةى كــة ةانــراوة   (الـــم روفلةســةر ئــةوة يةكــدةنطنة ئينجــا )

(يـش واتـة: ئــةو شـتانةى كـة ةانـراوة ناثةسـندنة ضــونكة       الــمن ر ثةسـندنءة ) 
(ى تةعري يان لةسةرةة واتة: ةاندراوة كـة ئـةو شـتة    ألهةردووكيان ئةليف  م )

 ثةسندةء ئةو شتة  ناثةسندة.
ى ثةسـندةة  بؤ ويَنة: كردنى ثيَنج نويَذة فةرِةةكانة ئةوة ديارة دةةانـني شـتيَك  

خواردنةوةى شةرِاب دةةانني شتيَكى ناثةسندةة هةروةها لةو رؤرة شتة ةانراوانـة  
بن كة ناكؤكيىء راريايى ةانايانيان لةسةر نةبآة ةانايان لةسةر ئـةوة يةكـدةنطنء   
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دةلَيَن: ئةو شتانةى كة رارياييان لةسةرةة شويَنى فةرمان بـة ضـاكةء ريَطريـى لـة     
كـةميَك لـة ةانايـان دةلَـيَن:      بةشـيَك (ى ئافرةتانةنِقَاْبة )ـيَضخراثة ننية بؤ ويَنة: ث

افرةت مولزةمــــة بــــةوةى دةموضــــاوى ـدةموضــــاوى ئــــافرةت عـــــةورةتةء ئــــ
هةر شتيَكيش راريـايى تيَـدابووة   نييةةعةورةت  :(1)دابثؤشآةبةئم ة ربةيان دةلَيَن

ا نـةلَيَنية دةبـآ   فةرمان بة ضاكةء ريَطريى لة خراثةى تيَدا ناكرآة ئةطةرنا ئةطةر و
هةر ةانايةك بؤخؤى رايةكى هةبووة با ريـا  بآ لة راى ةانايانى ديكـةةبؤى   :بلَيَني

 آةبةوة  دنيـا دةبيَتـة فةوةاء طيَذاو.ـهةية لة خةلَكى هةلَثيَض

 ء رةونتى بةرز، بؤ كةسمَيك كمة فمةرزان بمة ضماكة      رةضاوكردنى ئةدة  -3
ء رَيطريى لة خرااة دةكات:

فةرمان بة ضاكة دةكاتء ريَطريى لة خراثة دةكاتة دةبآ ئةدةبء ئةو كةسةى 
رةوشتيَكى بةرةء روانى هـةبآء شـيَواةيَكى رـوان بـةكاربيَنآة خـواى كاربـةريَش       

ــة(  ــال راللــ ــةتى: ] )رــ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ فةرموويــ

واتة: )ئايا فةرمان بـة خـةلَكى دةكـةن بـة شـتى ضـاكةء        (2)[ھھ ھ ے
دةخويَننـةوة؟ ئايـا ئيَـوة     -تةورِات-كتيَبى خوا  خؤتان لةبريدةضيَتةوةة وة ئيَوة

( لـــة روولةكةكانـــةة بـــةئم هـــةموو خطـــابنافـــامن(؟ هةلَبةتـــة رووى دوانـــدن )
لـةكاتى   )رـال راللـة(  هةر وانة هةرضةندة خواى ثـةروةردطار   قورئاندواندنةكانى 

ــةئم      ــآة ب ــاريكراو كردب ــةلَيَكى دي ــة كؤم ــدنى ل ــدا رووى دوان ــدنى ئايةتةكان دابةةان
 وك ةكة خةلَكى غةيرى ئةوانيش دةطريَتةوة.ح

هونـةريى لةبـةر ر شـنايى قورِئـانء      ( برِوانة: )ئافرةتء خيَزان لة سايةى شةريعةت دا(ة وة )ضـةند بابـةتيَكى  1
سوننةت دا(ة وة )سروشتء ثايةكانى خيَزانء مةسةلةى ضةند ذنيى لة تةراةووى عـةق  و وةحـى دا(ة كـة لـة     

هةمووياندا راى ة ربةى ةانايانـ ان لةوبارةوة بة بةلَطةوة خستؤتةرِوو.
٤٤: البقرة 2
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ناطوجنآ تؤ شتيَكى ثةسند بة خةلَكى بلَآىة بةئم بؤخـؤت نةيكـةىة وة رآى   
شتيَكى ناثةسنديان لـآ بطرىة بةئم لة خؤتدا هةبآ.

 هَ عَـنِ اْلُمْن َـرِ ال  ـُروفِو وَْانْـ ـُروفِ بِاْلمَ ْـ ـْر بِاْلمَ ْـ لُـ ُأْءوتوويانة: )طةانايان هةروةها 
بـةئم   ةةطـر خراثـة ب  وة رآ لـة ىة يبةضاك ةـواتة: )فةرمان بةضاكة بك ة(1)(بِاْلُمْن َرِ
(!يىخراث نةك بة

ء  ء خرااةكانممممممدا رةضمممممماوبكرآ اَيويسممممممتة ريزبةنممممممديى لممممممة ضمممممماكة -4
ء قازا ةكانمممدا بكمممرآ، همممةر خرااةيمممةك     هاوسمممةنطيى لمممةنَيوان زيمممان  

ةر ضمماكةيةك ء همم خرااةيممةكى وةك خممؤى يممان طممةورةترى بَيتممةوة جممآ   
ضاكةيةكى وةك خؤى يان طةورةترى نةيةتةوة جمآ، نابمآ دةسمتكاريى    

بكرآ:

ئةوة مةسةلةيةكى تؤةيَك وردةء لة كاتى فةرمان بة ضاكةء ريَطريى لة خراثةداة 
دةبآ ريزبةنديى ضاكةء خراثـةكان رةضـاوبكرآة وة هاوسـةنطيى لـةنيَوان قـاةانجء      

ةيةك  بـةرىة دةبـآ تةماشـاى بكـةى ئـةو      ةياندا بكرآة بؤويَنـة: تؤ دةتةوآ خراث
خراثةيةى  يدةبةى خراثةيةكى وةك خـؤى ديَتـةرآة يـاخود لـة خـؤى طـةورةتر؟       
ئةطةر واية دةستى لـآ مةدةة بؤ ويَنة: كةسيَك غةيبةت دةكاتة تؤ دةبـآ تةماشـا   
بكةى بةهؤى ئةوة كة تؤ دةلَآى: غةيبةت مةكةة ياخود رآى لـآ دةطـرىة دةبـآ   

ئايـا بـةهؤى ئـةو ئامؤذطـاريىء ريَطرتنـةى تـؤة ئـةو ئينسـانة ةيـاتر تةقدير بكةىة
تووشى غةيبةت نابآ؟ وة ياخود ويَرِاى غةيبةت بوختانيَكيش بةو كةسة ناكات كـة  

 اـَفَلَمّـ  و اَلن بِ ُّ فَنَهَاُهْم, اَلن اُس فَزَجَرَُه, اَْلمَْمجِدِ طَائِفَةِ فِ  الَـفَبَ رَابِ ٌّأَْع اءَـجَ}: قَالَ  لَالٍِك ْبنِ أَنَسِ عَْن( 1
( واللفـ  لـهو ولمـلم:    221رواه البخـاري: )  و{هِـْعَلَيـ  قَـفَُأْهرِ ـ  اٍءـَلـ  لِـنْ  بِـيَُنوبٍ   اَلن بِـ ُّ رَـأَلـَ  بَْولَُه قَضَى

ــ  (و284) ــةرةبيَكى خيَلَ ــة: )ع ــورِىة     وات ـــيان خ ــةلَكيش تيَ ــردة خ ــزى ك ــةوت مي ــةكى مزط ــة  ي ــات ل ةكيى ه
فـةرمانى كـرد سـةتلَيَك ئاويـان      نةهى ليَكـردنة كاتيَـك ميزةكةى تةواوكرد ثيَغةمبـةر   ثيَغةمبـةريش 

ثيَداكرد(.



 298روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي

غةيبةتى دةكات؟ ئةطةر بزانى خراثادةبآة دةبآ دةستى ليَنةدةىة هةروةها هةر 
ة دةبآ تةماشا بكةى ضاكةيةك كة فةرامؤ  كراوةة تؤ دةتةوآ فةرمانى ثآ بكةى

ى لــة ضــاكةى ضــاكةكة ةياتربــآ طوناهـــئايــا بــةهؤى ئــةو ضــاكةوة خراثةيــةك كــة 
نايةتةدى؟ ياخود بـةو هؤيـةوة ضـاكةيةكى طـةورةتر لةبـةين ناضـآ؟ ئةطـةر وابـآ

 دةبآ دةستى ليَنةدةى.
ليَرةدا با ويَنةيةك بيَن ةوة بؤ ئةوةى شتةكةتان ةياتر بؤ روون بيَتـةوة: ر ذيَـك   

ــدادةبآة بــة ى    (1)(تيميــةإبــن ) ــة خــةلَكيَكى لةطةلَ رةمحــةتى خــواى ليَبــآ كؤمةلَ
كؤمةلَيَك لة تةتةرء مةغؤلييةكاندا تيَثـةرِدةبن كـة خـةريكى شـةرِاب خواردنـةوةنة     
ئــةوانيش دةلَــيَن: بــا بضــني نةيــةلَني شــةرِاب آؤنــةوةء ليَيــان تيَكبــدةينة دةلَــآ: 

مان بة ضاكةء ريَطريـى لـة خراثـةيان لةطةلَـدا     ليَيانطةرِيَنة دةلَيَن: ئةدى نةضني فةر
ــةوان ئيَســتا ســةرطةرمى شــةرِاب      ــةرِيَنة ضــونكة ئ ــةخيَر ليَيانط ــآ: ن بكــةين؟ دةلَ
خواردنةوةء سةرخؤشينية ئةطةر سةرخؤ  نـةبن دةضـن دةيـى دةكـةنء ريَطريـى      
ــةى ــانى خراث ــة مةتاةة ي ــن س ــةرخؤ  ب ــةر س ــوذنة ه ــةلَكى دةك ــةنء خ دةك

خؤشيانء بؤ خةلَكيش كةماة لةوةى كة سـةرخؤ  نـةبنة   سةرخؤشييةكةيان بؤ 
ئينجا رةنطة مةترسيى ئةوةشى بووبآ كـة ئـةوان بضـن نةيـةلَن شـةرِاب آؤنـةوةء       
لةطةلَيان بةشةرِبَينء سـةرةجنام تووشـى ةيانيـان بكـةن. كةواتـة:  بردنـى خراثـة

بلَـآى  يـة  ني دةبآ ة ر عاقآلنةء وردبينانةبآء هاوسةنطيى تيَدا رةضـاوبكرآة ئـةوة  

 وبُِجملتِه  زَْل مل وإن  َقِل  أن: ةالثاني واِدُّه وخْيُلفه  ُزولَ أن: األوىل : رجاٍت أربُع اُان رِ إن اُر: )القيم ابن قال -1
 لواُع والثالثُة لشروعتانو األوليان فالد رجتان لنهو شرٌّ هو لا خيُلفَه أن: الراب ة ولثُله هو لا خيُلفَه أن: الثالثة

(.7(و ص: )3ج: ) ومنيـال ال رب عن موق نيـال إعالم(. ُلحر لٌة والر اب ُة اجتهاٍ و
َْحَابِ  وَبَْ ُض أَنَا لَرَْرُت:  َُقوُل اَرِحيَُه وَنَو رَ ُروحَُه ُهالل  قَد سَ تَْيمِي ةَ اْبنَ اْلإِْسلَامِ ْيخَشَ وَسَمِْ ُتوقال: )   فِـ   أَ
 اْلخَْمـرَ  ُهالل ـ  حَر مَ إن مَا: ُهـلَ ُتوَُقْل عَلَْيهِو فَأَْن َْرُت لَ ِ و كَانَ لَْن عَلَْيهِْم فَأَْن َرَ اْلخَْمرَو  َْشرَُبونَ لِْنُهْم بِقَْوٍم الت تَارِ زَلَنِ
 .(فَدَْعُهْم اْلأَْلوَالِ وَأَْخيِ اليُّرِّ  ةِ وَسَْب ِ النُُّفوسِ قَْتلِ عَْن اْلخَْمُر  َُصدُُّهْم وَهَُؤلَاءِ الص لَاةِو وَعَْن هِالل  ذِْكرِ عَْن تَُصدُّ لِأَن هَا
 (.7(و ص: )3ج: ) ومنيـال ال رب عن موق نيـال إعالم
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هةر ضؤنيَكى بآة با من ئةو خراثةية  بةرمء با دنيـاى لةسـةر كـاول بـآ! ضـونكة      
كاتى خؤى شتى وا بووةء ئيَستا  ئةوانةى بة كرضء كالَيى لة ديـن تيَطةيشـتوونة   
دةلَيَن: را ضؤن دةبآ ليَبطةرِيَني لة باةارِ ئةوة هةبآة يان ئةو نةفةرة ئـاوا بكـات؟   

ةرايـةكة رـارى وا هـةبووة كـابرا لةسـةر ئـةوةى شـةرِابى        دةضآ لةطةلَى دةكاتة ه
ئيسـالم(يش لـة    خوارد تةوة كوشتوويةتىة كة ديـارة ئةطـةر حـوك ى )شـةريعةتى    

ئارادا هةبآء دةولَةتى ئيسالمييش هةبآ سزايةكةى ضال قةمضييـةة يـاخود هةشـتا   
اب كة شـةرِ نيية  قةمضييـة  ى ة رييةكةىة بةئم كوش  سزاى شةرعيى ئةو كةسة

 دةخواتةوةة يان كةسيَك دةيى دةكات سزايةكةى كوش  نية.

كردنى سمممزا ء رَيطريمممى لمممة خراامممة  لمممة جَيبمممةجيَ  فمممةرزان بمممة ضممماكة -5
 نةرعييةكان جيمماية، ضونكة هةزوو كةس بمؤى هةيمة فمةرزان بمة ضماكة     

بممء،  ء رَيطريممى لممة خرااممة ئممة ا  بممدات، بممة زممةرجَيك زةرجممةكانى تَيممدا 
ى سممممزا نممممةرعييةكان، تممممةنيا زممممافى دةسممممةمتى  بممممةم  جَيبممممةجَيكردن

 نةرعيية:

ئةوة  خالَيَكى ة ر طرنطـةة تـؤ دةبينـى كؤمـةلَيَك كـةس شـةرِاب دةخؤنـةوةة        
تةنها بؤت هةية ئةطةر بزانى خراثا ناقـةومآة بضـى نةيـةلَى شـةرِابةكة آؤنـةوةة      

ة بلَآى: وةرن هةريةكـةى ضـال يـاخود هةشـتا قةمضيشـتان ليَبـدةم      نيية  بةئم بؤت
دةسـةئتى شـةرعييش    ئـةوة ئيشـى دةسـةئتى شـةرعييةة     نييـةة ئةوة ئيشـى تـؤ   
( دةكاتءة دةبآ بةلَطةى لةسةر هةبآة يان بؤ خـؤى دانـى   إثباتداواى سةملاندن )

 ؟ثيَدا بيَنآة يان دوو شاهيَدت هةبن

ء زانممدراو   ةى كممة الدةبممردرآ بينممدراوم ك   طاَيويسممتة ئممةو خمممرااةية ) -6
 ء اشكنينةوة امةى اآ برابمآ:  َتَجسُّ ْسى سيخوِريى )َيرِ بآ، نمةك لمة
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 ةة خـواى بـةرةء مـةةن   حةرامـ  ضونكة سيخورِيى كردن بةسةر مسولَ انانةوة 

وة سيخورِيى بةسةر يةكدييةوة  ...واتة: ) (1)[.. ڀ ٺ ...دةفةرموآ: ]
 .(2)(...مةكةن 

ئةوةيـة كـة تـؤ     ( وايـةة ئـةويش  تَحَمُّـسْ ( وةك )تَجَمُّْسديارة سيخورِيى كردن )
هةست رابطرى بة شيَوةيةك كـة ئـةو كةسـة هةسـت ثـَي نـةكاة ضـاودَيريى بكـةىء         

دا ةة بــةلَكو لــة فةرمايشــتى ثيَغةمبــةر حةرامــ يةكــةى بزانــىة ئــةوةكةموكوورِي
 كَـانَ  لَـا  عَْينَُهو تَفَفَقَْأ بِحَصَاٍة خَيَْفتَُه لَُهو تَأذَْن وَلَْم أَحٌَد بَْيتِكَ فِ  لَعَاط  لَوِ}: هاتووة

واتـة: )ئةطةر كةسيَك لـة كـةليَنى دةرطـاى مالَةكــةتةوة بـة بـآ       (3){ُجنَاحِ لِْن عَلَْيكَ
ئيزنى تؤ تةماشاى مالَةكةت بكـاتة ئةطـةر وردة بةرديَكت تيَطــرتء ضـاويت كـويَر    

 بار نابى(.طوناهـكردة 
ة {ُلْن َـًرا  لِـْنُ مْ  رَأَى لَْن}كة دةفةرموآ:  ثاشان فةرمايشتةكةى ثيَغةمبةر 

واتة: )هةر كةسيَك لة ئيَوة خراثةيةكى بينى(ة ئيدى نةك هـةر كةسـيَك بـة طومـان     
فــآلنة كـةس لـة مـالَى خؤيـدا ئـةو كـارة بكـاتء بضـآ لَيـى            ئيَســتا بلَآ: لةوانةيـة  
بة شيَوةيةك كة بؤخؤشى هةستى ثآ نةكات بضآ سـيخورِيى   ياخودبةذووربكةوآة 

ة دةكات يان ناكاة ئـا ئـةوة قةدةغةيـةوة دةبـآ     بةسةرةوة بكات بزانآ داخؤ خراث
خراثةيــةكى بينـــراوء ةانــراو بــآء لةبةرضــاو بــآة ئينجــا ئــةو خراثةيـــة نــةهى لـــآ 

 دةكرآء رآى لـآ دةطريآ.
                                                 

 ١٢: احلجرات  1
 وَالَ ُمواـتَحَم ـ  وَالَ واـتَجَم مُـ  وَالَ تَبَاغَُضـوا  وَالَ تَحَاسَـُدوا  الَ) : هِالل ـ  رَُسـولُ  قَـالَ  :قَـالَ   ُهرَْ ـرَةَ  أَبِى عَْن -2

ــ وَُكوُنــوا واـتَنَاجَُشــ كــدى مةبــةنء يةكــدى واتــة: )ئيَرةيــى بــة ية (و2563( رواه لمــلم: )اـإِْخوَاًنــ هِالل ــ ا َـعِبَ
مةبوغزيَننء راسووسيى مةكةنء هةست لة يةكدى رامةطرنة وة لة موةايةدةدا بؤفريودان نـر  ةيـاد مةكـةنة    

 وة ئةى بةندةكانى خوا ثيَكـةوة برابن(.
 (2158( واللفـ  لهو ولملم: )6888رواه البخـاري: )  3
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ء  دةبممممآ ريزبةنممممديى لممممة نممممَيوازةكانى البردنممممى نااةسممممند )زنكممممر       -7
بممؤ قممورس بيممآ، نممةك بممة  ضةسممناندنى اةسممند )زعممروف  لممة ئاسممانةوة  

 قسة البيآ اَيويست بة دةست ناكمما: ، زادا  بةانةوةاَييةو

واتــة: كةســيَك خراثةيــةك دةكــاتة تــؤ دةةانــى ئةطــةر بــة قســة ثــآى بلَــآىء  
ئامؤذطاريى بكةىة دةستى لـآ هةلَدةطرآة ثيَويست ناكـات بلَـآى: دةبـآ هـةر بـة      

 فَْلُيغَيِّــْرُه اُلْن َــًر لِــْنُ ْم رَأَى لَــْن}هيَــز  يبـــةرمة لةبةرئــةوةى فةرموودةكــة دةلَــآ: 
لة بةرةترةوة بـؤ خـوارتر دةضـآء     ة ضونكة فةرمايشتةكةى ثيَغةمبـةر {دِهِـبِيَ

شيَواةى ثلةثلةيى لة نزمةوة بؤ سةريَ ان ثيَشان ناداة ئةطةرنا مادام خراثةيةك بـة  
قسةيةكى خؤ   بضآة ثيَويست ناكات هيَزى لـآ آةية كارة بةلَكو رارى واية بـة  

كء هيَ ا بؤ كردنيَكة باباى خراثةكار دةست لةو خراثةية هةلَدةطرآ وة ضاو ليَكردنيَ
ثيَويست ناكات هةر قسةشى لةطةأل بكةىة وة ئةطةر بة قسةى نـةرم دةسـتى لــآ    
هةلَبطرآة ثيَويست ناكات قسةى توندى لةطةأل بكـةىة وة ئةطـةر بـة قسـةى تونـد      

يـةكى ليَبـدةىة وة ئةطـةر    دةستى لـآ هةلَبطرآة ثيَويست ناكات ليَى رابسآى ةللة
بة ليَرِاسانيَك دةستى لـآ هةلَبطرآة ثيَويست ناكات ةللةيةكى بة كردةيـى ليَبـدةى   

 ... وة هةروةها.
 الوازتريء ئاستى باوةِر كةية و بؤكَيية؟ -8

ـــةر   ــنية    فةرمايشــتةكانى ثيَغةمب ــالَى ب ــان ح ــة ليَي ــآ ة ر وردبينان دةب
تيَدةطــةينة كــة   يشـتى ثيَغةمبــةر   ئةطـةرنا دوايـى بـة شـيَوةيةك لــة فةرما    

 ء فةرمايشـتة بةرةةكانى نيـة.شايستةى ثيَغةمبةر 
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ــةو فةرمايشــتةيدا كــة دةفــةرموآ:   ثيَغةمبــةر  ــإِْن ...}ل ــْم فَ ــتَطِْع لَ   َْم
ــانِهِ ــإِْن وفَبِلِمَـ ــْم فَـ ــتَطِْع لَـ ــهِ  َْمـ ــكَ وفَبِقَْلبِـ ــ َُف وَذَلِـ ــ أَْاـ ــة  (1){مَانِـاإلِ ـ وة لـ

رواه  {خَـْر َلٍ  حَب ـةُ  مَانِـاإلِ  لِنَ ذلِكَ وَرَاءَ وَلَْيسَ}كةدا دةفةرموآ: ريوايةتةكةيدي
را ئةطةر نةيتوانى بـا بـة ةمـانى بيطـؤرِآة رـا ئةطـةر        ...واتة: ) (و50لملم: )

نةيتوانى با بة دلَى ثآى نـاخؤ  بـآة وة ئـةوة   واةترينـى ئي انـة(ة وة لـة       
ــةدا: )وة لــة دواى ثيَناخ  ؤشــبوونى دلَــةوةة بةقــةدةر دةنكــة    ريوايةتةكةيديك

خةرتةلةيةك ئي ان بوونى نيــة(ة ئـةوة بـؤ كةسـيَكة توانـاى هـةبآ بـة دةسـت         
بيطؤرِآة بةئم هةر بة دأل ئيكتي ا بكاتة يان توانـاى هـةبآ بـة ةمـان بيطـؤرِآة      
بةئم هةر بة دأل ئيكتي ا بكاتة بابايةكى ئاوا ئي انةكةى بيَهيَـزةة بـةئم تـؤ بـة     

دا دةرِ ىة شــةرِاب عيَراقــوليَرء ســليَ انىء دهــؤكء باةارِةكانيديكــةى بـاةارِى هــة 
ةء دةفر شرآة كـابرا خـؤى بـة مسـولَ ان دةةانـآء      حةرام داندراوةة كة شتيَكى

شةرِابيش دةفر شآة لة حالَيَكدا كة ناتوانى نـة بـة دةسـتيش دوكانةكـةى ثـآ      
ة را ئايا ئـةوة  داآةىءة نة بة ةمانيش دةرفةتت هةية بلَآى: شةرِاب مةفر شة

ماناى واية تؤ بيَهيَزترين ئي انت هةية؟ نةخيَرة بؤضى؟ ضونكة لةو حالَةتةدا تـؤ  
توانات هةر ئةوةندةيةء ئةوة بؤ كةسيَك بيَهيَزترين ئي انةة كـة بـة دةسـتء بـة     
ةمان بتوانآ  يبةرآة بةئم بةس بة دأل ئيكتي ا بكاتة وةك كةسيَك كة خؤى بة 

دةةانآة ئايا ناتوانآ برِياريَك دةربكاء بلَآ: نابآ شةرِاب حكوومةتء دةسةئتدار 
ب ر شرآ؟ باة ئايا ناتوانآ ثؤليسان بنيَـرآء بلَـآ: شـةرِاب مةفر شـن؟ بـاة بـؤ       
ئةوةيان ئةطةر بةس بة دأل ثآى ناخؤ  بـآة ئـةوة بيَهيَزتـرين ئي ـانى هةيـةة      
ــانء       ــةر ئي  ــرِى بةس ــةوة ف ــةبآة ئ ــاخؤ  ن ــآى ن ــيش ث ــة دلَ ــةر ب ــةئم ئةط  ب

 نييةةبةلَآ ئةطةر بلَآ: بة دأل ثيَ ناخؤشة بةئم دةسةئمت  نييةةمسولَ انيَتيةوة 
                                                 

 (49رواه لملم: )  1
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كة راستيش ناكاة ئةوة دةطوجنآ بلَيَني:  واةترين ئي انى هةيةة بـةئم بـؤ مـنء    
تؤى مسولَ ان كة بؤمان ناطوجنآ نة بة دةست رآى ليَبطرينء نة بـة ةمـانيشة   

 ةبآ.بيَهيَزترين ئي انـ ان هنيية  مةرج
رِ ين بةئم بةهةرحاأل اوونةكةمان وا هيَنايةوةة دةتوانني بـة دوكانةكانـدا بـ   

ة بةئم ئايا واقيعةكةى ثآ دةطؤرِدرآ؟ تـؤ دةبـآ   هةريةكى وتاريَكيان بؤ بدةين
تةماشا بكةى ئةطةر مةةةننـةى ئـةوةبوو كـة ثـآى دةطـؤرِدرآ دةبـآ بيكـةىة        

نييـة   درآة نايكـةىء ماناشـى وا  بةئم ئةطةر مةةةننةى ئةوةبوو كة ثآى ناطـؤرِ
كة ئي انةكةت بيَهيَزةة ياخود بيَهـيَزترين ئي ـانت هةيـةة ضـونكة ثيَتوايـة ثـآى     

واتــة:  (1)[ې ى ى ائدةفــةرموآ: ] نــاطؤرِدرآة خــواى بــةرةء مــةةن 
 ة(.)ئامؤذطاريى بكةة ئةطةر ةانيت ئامؤذطاريى سوودى هةيـ

، ء نااةسممند  ى اةسممندلممة بةرانبممةر نممت   بممةبآ هةَلوَيسممتى دةروونيممى   -9
 ة:يئي ان بوونى ني

واتـة:   ضـاكة و خراثـةدا   بةبآ هةلَويَسـتى دةروونيـىء قـةلبيى لـة بةرانبـةر      
هةلَويَستى ئيجابيى لة بةرانبةر مةعرِووفداة كـة حـةةى ثـآ بكـةىء ثيَتخؤشـبآ      
بضةسثآة وة هةلَويَستى سةلبيى لة بةرانبةر مونكةرِداة كـة ثيَتخؤشـبآ  بضـآة    

ــةو ه  ــةبآ ئ ــوونى  ب ــان ب ــةةةلَويَســتة ئي  ــةبآ فةرمايشــتةكةى    نيي ــةوة ب ــة ئ ك
ة هةر بة عةق  ديارةء كةسيَك بة دأل ثآى خؤ  نةبآ ضـاكة  ثيَغةمبةريش 

ئـةو دلَـةى كـة     نييـةة هةبآء بة دأل رقى لة خراثـة نـةبآة ئـةوة ديـارة ئي ـانى      
 انـةوة  ئي انى تيَدابآة وا لة خاوةنةكةى دةكات لةطةأل ضاكةيةكدا بآ كة لـة ئي 

ــة   ــةو ئي انةي ــآ كــة دذى ئ ــةك ب ــدةقولَآة وة دذى خراثةي فةرمايشــتةكةى  .هةلَ
                                                 

 ٩: األعلى  1
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 لِـنَ  ذلِـكَ  وَرَاءَ وَلَـْيسَ ... }ة ر روونـة كـة دةفـةرموآ:     ثيَغةمبةرى خـوا   
ة واتة: )لة دواى ثيَناخؤشبوونى دلَ بؤ شتى ناثةسندة بة (1){خَْر ٍَل حَب ُة اإلِميَانِ

 ي ان بوونى نية(.قةدةر دةنكة خةرتةلةيةك ئ

ء  هةرضمممةندة دروسممممتة دةسمممتةيةكى ديممماريكراو فمممةرزان بمممة ضممماكة     -10
كمة  نييمة     ئة ا  بدةن، بةم  ئةوة زاناى واِحْس  َب رَيطممريى لة خرااة )
 :نيية  ئةركَيكى طمشممتى

ــة    ضــونكة خــواى بــةرةء مــةةن  ـــرةتى ب ــدارانى ثيـــاوء ئاف ــة طشــتى ئي ان ب

ک گ ة دةفـةرموآ: ] كـردووة ف ئةجنامدانى ئـةو ئةركـة وةسـ   

كــة ثيَشــا  (2)...[گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
(ى ثيَويسـت بـوونى:   نِْمـبَة ة بةئم بيَطومان ريَـذة ) كردووةضةند راريَك مانامان 

( طَـْر ِي )ئةركى فةرمان بة ضاكةء ريَطريى لة خراثة( ثةيوةندييةكى راستةوانة )
 لةطةأل تواناء بؤلوانى تاكةكان دا هةيـة.

ء فةرمان بة  ثابةندكردنى كؤمةلَـطـا بة شةريعةتةوةة بةرهةمى بانطةواة ثيَنجةم:
ء فشـار! ضونكة ثابةنديى  ء ريَطريى لة خراثةيةة نةك بةكارهيَنانى هيَز ضاكة

 :(3)ة ر ناكرآ بة شةريعةتةوة بة

خـواى  ثابةندكردنى كؤمةلَطا بة شةريعةتةوةة واتـة: بـانطكردنى خـةلَك بـؤ  ى     
ة بةرهـةمى بانطـةواةء   خـواى بـةرة و مـةةن    خةلَك كردن بة بةندةى ة بةرة و مةةن 

                                                 
 (50رواه لملم: )  1
 ٧١: توبـةال  2
 ( وةك بة دريَذى لة )ئيسالم و دةولَةتداريى و حوك رِانيى(دا بااانكردووة.3
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فةرمان بة ضاكةء ريَطرتن لة خراثةء باقى مجورؤألء ضا كييةكانةة نةك بةرهـةمى  
بةكارهيَنانى هيَزء فشار خستنةسةر خـةلَكة بؤضـى؟ ضـونكة خـةلَك بـةة ر ثابةنـد       

ر كةسـيَك بنيَـرى بـؤ    ناكرآ بة شةريعةتةوةة كـوردةواريى خؤمـان دةلَـيَن: )بـة ة     
ــآى: دةبــآ بضــى    ــى بلَ مــاةووانة لــة دارآ هــةلَنارِوانآ(ة كابرايــةك بــة تــؤبزيى ثيَ

بؤ بيَـنىة كابرا بة ة رى بنيَرى بؤ ئةو شاخة تةماشـاى دار ماةووةكـان    (1)ماةوواب
 ناكاتء ديَتةوة دةلَآ: يةك ماةوويان ثيَوةنةبوو!

ــة:  ــتيداكةواتـ ــةريعةتةو  لةرِاسـ ــة شـ ــديى بـ ــونكة  ثابةنـ ــاكرآة ضـ ــة ة ر نـ ة بـ
ة بؤيـة  بـة ة ر نـاكرآ  مسولَ انةتيى هةلَتوئوى قةناعةتء دألء دةروونى ئينسـانةء  

ــانءة      ــةى بانطكردنيـ ــة ميانـ ــآ لـ ــةريعةتةوةة دةبـ ــة شـ ــةلَك بـ ــدكردنى خـ ثابةنـ
تيَطةياندنيانءة ر شنبريكردنيانءة فةرمان بة ضاكةء ريَطرتن لة خراثةدا بـآة نـةك   

هيَزداة ضونكة بةداخةوة ئيَستا هةنـديَك  يـةنى ئيسـالميى     لة ميانةى بةكارهيَنانى
وايان لة ميَشكدايةة كة ئةطةر دةسةئمتان هةبوو خةلَك هةمووى دةبيَتة مسولَ انى 

ضونكة ئةطةر دةسةئتيشت هةبآة ئةوثةرِى خةلَكى دةكةية  نييةةبا ة نةخيَر وا 
ة ء لة دةروونـةوة بيـانطؤرِى  (!! بةلَكو دةبآ لة دينيان تيَبطةيةنىلنـافقدوورِوو )

دةضيَتة مزطةوت بةئم نيةتى بؤ خوا لـآ ناهيَنآة دةلَآ بةرِ ذوومة بـةئم لـة مالَـآ    
خواردن دةخـواة ئينجـا ئـةوة بـوو بـة ضـى؟ وةك ضـؤن لـة سـةردةمى ثيَغةمبـةر           

دةفةرموآ:  داة سزاى مونافيتانيش لة هى كافران توندترةة خواى بةرةء مةةن

واتة: )بيَطومـان دوورِووةكـان لـة     (2).[. ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ]
هةرة خوارةوةى ئاطرى د ةة  دان ...(. كةواتة: بـةكارهيَنانى فشـارء ة رء    ثلةى

هَيز بـؤ فـةرِةكردنى ئيسـالم بةسـةر خةلَكـداة خـةلَك ناكاتـة مسـولَ انة بـةلَكو لـة           
                                                 

 ( بةكاردةهيَنرآ. َبَـاْ (  ماةوو: ئةوةية كة بؤ ثيَسـتة خؤشـكردن )1
 ١٤٥: النماء 2
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لـة حالَـةتى ني ـا ء     بريتييـة كوفرى ئاشكراوة دةيانبا بؤ كوفرى ثةنهانة ئـةويش  
دووِروويىة دةبـآ بـة بانطـةواةء تيَطةيانـدنء هؤشـياركردنةوةى خـةلَكء قةناعـةت        
ثيَهيَنانيانة كؤمةلَطا بطؤرِدرآء كيـانء قـةوارةء دةولَـةتى ئيسـالميى دابــ ةةرآة      

 .(1)كردووةواي ثيَغةمبةرى ئيَ ة 
نمةنممممة : كؤزةَلممممطاى زسمممموَل ان وةك ضمممؤن بمممة درو(مممةكان )الشممممعائر  

 ةرنازةكمانيش )الشمرائع  دةناسرآ:دةناسمرآ، بة ب
نويَذى تيَـدا بـةرثابكرآء ر ذووى تيَـدا بطـريآءة     نيية  كؤمةلَطاى مسولَ ان هةر ئةوة

ء بـان ء قامـةتء ...هتـدى تيَـدا ئـةجنام      خـواى بـةرة و مـةةن    نويَذى رةذنةكانء يادى 
ة دةبـآ  (2)(شـ ائر بدريَنة بةلَكو كؤمـةلَطاى مسـولَ ان ويَـرِاى بـةرثاكردنى درواـةكان )     

(يشى تيَدا ثيادةبكريَنة ئةورار ئةو كؤمةلَطاية بة مسولَ ان لة قةلَـةم  شرائعبةرنامةكان )

ڱ ڱ ڱ ڱ دةفــــةرموآ: ]...  دةدرآة هــــةروةك خــــواى بــــةرةء مــــةةن

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ هةروةها دةفـةرموآ: ]  (3 )[..ںں

نة كـة بةرنامـةيان   واتة: )ياخود ئةوانة هاوبةشانيَكيان بؤ خوا داناو (4)..[ ۇ ۇ ۆۆ
 بؤ داناونة لة شتيَكدا كة خوا مؤلَةتى ثيَنـةداوة ...(.

لـة هــةموو    حـةرام  (يش واتة: بةرنامـةكانى ذيـانة ضاكــةء خراثــةء حـةئألء     شرائع)
 بوارةكانى حوكمء سياسةتء ئابووريىء كؤمةئيةتيـىء رةنـ ء ئاشـتيىء ... هتددا.

                                                 
ر ( وة )ئيســالمء مسـولَ انةتيىء كـارى ئيسـالميى لةبـة      ثوختةى ذياننامةى ثيَغةمبـةرى خـوا  ( وةك لة: )1

 ر شنايى قورِئان و سوننةت دا(  )ئيسالمء دةولَةتداريىء حوك رِانيـى(داة روونـ ان كرد تةوة.
ٹ ٹ (ى بةكارهيَناوةة وةك دةفـةرموآ: ] ش ائرلة قورِئاندا وشةى )  )رال راللة((  خواى ثةروةردطار 2

 -كاروبـارى حـةج وةك بؤتـان روونكرايـةوة      -ة واتـة: ) احلج[ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
 وةيةة وة هةر كةسيَك درواةكانى خوا بة بةرة بطرآة ئةوة لة ثاريَزكاريى د لَةكانةوةية(.بةوشيَ

 ٤٨: مائدةـال  3
 ٢١: الشورى  4
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 حةظدةيـةم  اى ـبنةم

لة ديـن و  نى هـيَز بؤ بةرطريكـردنبةكـارهيَنا
 دا ولة كـات و شـويَنى خؤيـ ذيـنى كؤمـةلَـطـا،

 ةوةبة مةرجـة شـةرعييـةكانـ
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  ةمـةظدةيـاى حـبنةم

بةكارهيَنانى هـيَز بؤ بةرطريكـردن لة دين و ذينى كؤمةلَطا، لة كات و شـويَنى 
 بة مـةرجة شـةرعييةكانةوة: دا وخؤيـ

دا، و ثَيويسا  ونى هَيزو هؤكارةكانى لة كااىى وواااو  وهةب ىميئيسال ىؤمةَلك
ى يرواا ثارَيز لاةثَيااو ، ءبطاةة باة ئاةركى شةرةاانى نة انا       ءبة مااىى ةاةرىيى  

(ى حطم   الان )احورمةىةكااا ءالما(ى ئيسااازقدسممماتةؤ ييةكان )اثيااالَيكةنناااى 
، ءبااةثَيى بانااياة ةااةرىييةكان    ،دَيايااةكاردا بنيشاا نان ءخااا  ءمسااوَلنانان

)ال مح ل       ْخةاثااااة  ءىى لااااةنَيوان بةرنةوةناااادييضاااااوكةننى هاوشااااةنطرة
 ة:اا(نا، ضونك ال مفس ال

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ] فةرموويـةتى:  )رال راللة( كاربةرآ ءخواى ةاأل -1

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

ــالا[ ىئ... ائ ائ ەئەئ ــان   .ألنف ــة: )وة بؤي ــؤ   –وات ــافران و ب ــؤ ك ب
اتاندا هةية لـة هيَـز و وئخـى بةسـااوةة     ئامادة بكةن ئةوةى لة توان -دوذمنانتان

دوذمنى خوا و دوذمنى خؤتانى ثـآ باسـيَننة وة كةسـانيَكيش رطـة لـة دوذمنـة       
بةرضاوةكان كة ئيَوة نايانزاننة بةئم خوا دةيانزانآ ...(. واتة: با هيَزتـان هـةبآ   

 تاكو دوذمنانى ثةنهان و ئاشكرا ليَتان باسن و تةماعتان تآ نةكةن.

ھ ھ ھ  ہ  ہ   ہ ہ    ۀ ]فةرموويةتى: بةرةو مةةن واى خ وة -2

 .شـــورى ال[ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ
ــةةن    ــةرة و م ــواى ب ــات       خ ــداران دةك ــي ةتى ئي ان ــى س ــة باس ــياقيَكدا ك ــة س ل

دةفةرموآ: )وة ئةوانةى كاتيَك دةستدريَذييان كراية سةرة تؤلَة دةستيَننةوةة وة 
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وةك خؤيــةتىة كةســيَكيش ليَبــوردن بكــاتء  ســزاى هــةر خراثةيــةك خراثةيــةكى
 ضاكسـاةيى بكات ثاداشتى لةسةر خوايةة بيَطومان خوا ستةمكارانى خؤشناوآ(.

ک ک ک ک گ ]...  فةرموويـةتى:  خواى بةرة و مـةةن  هةروةها  -3

واتة: )هـةر   .البقرة[ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں
كرانـة سـةرتان لة يـةنى    كةسيَك دةستدريَذيى كردة سـةرتانة وةك دةسـتدريَذيى   

ويةوةة ئاوا دةستدريَذيى بكةنةوة سةر و بةرثةرضى بدةنـةوةة وة ثـاريَز لـة خـوا     
 بكةنة وة بزانن خوا لةطةأل ثاريَزكارانداية(.

 الَ} لةوبارةوة فةرمايشتى ة رنة بؤ ويَنة: فةرموويـةتى:  ثيَغةمبةرى خوا   -4
 أَْلُر  َْأتِىَ حَت ى خَالَفَُهْم أَْو خَيَلَُهْم لَْن  َُضرُُّهْم الَ الِلهِ أَْلرِبِ قَائِمًَة ُأل تِى لِْن طَائِفٌَة تَزَاُل
( واللفـ   1037( ولمـلم: ) 3641رواه البخاري: ) {الن اسِ عَلَى ظَاهُِرونَ وَُهْم الِلهِ
 (1)دةستةيةكى كـةم لـة كؤمـةلَى    –ة واتة: )بةردةوام كؤمةلَيَك لة ئؤممةتى من له

فةرمانى خوا ريَبـةرآ دةكــةنة نـة ئةوانـةى ثشــتيان بـةردةدةن       -فراوانى من
ةيانيان ثيَدةطـةيةننءة نة ئةوانة  كة دذايةتييان دةكـةنة هةتــا فـةرمانى خـوا     

 ة لةو كاتةشدا ئةوان بةسةر خةلَـكـةوة بائدةس (.-هةتا دنيا كؤتايى دآ –دآ 

 عَلَْيـهِ  ُ قَاتِـلُ  وقَائًِمـا  الـدِّ نُ  هَـيَا   َْبـرَحَ  لَـنْ ) فةرموويـةتى:  هةروةها ثيَغةمبةر  -5
واتة: )ئةم ئايينـة  (و1922( رواه لملم: )الم اعَُة تَُقومَ حَت ى اْلُمْملِمِنيَ لِنَ عِصَابٌَة

بـةردةوام بــة راوةســتاويى دةميَنيَـــتةوةة كؤمةلَـــيَك لـة مســـولَ انان لةثيَنـــاويدا    
 دةرةنطنة هةتاكو قيامةت دآ(.

 

                                                 
 ( ضونكة ئوممةت بة ماناى كؤمةأل دآ.1
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 وةروونكـردنة

لمممة  بريتييمممةيةكمممة : هةرضمممةندة جيهمممماد بمممة زانممما تايبةتييةكمممةى )كمممة    
لممة بنةِرةتممدا ئممةركى دةوَلممةتى ئيسممممزيية، بممةم  وةك حاَلمممةتى         1)جممةنط 

ء لةكماتى نةبوونى دةوَلمةتدا، زسموَل انمان لةسممةريان اَيويسممتة    همةمواردن
 بةطموَيرةى توانما بةرطريى بكمةن :

ــة  ــاد )ب ــةتى    هةرضــةندة ريه ــةركى دةولَ ــة بنةرِةتــدا ئ ـــةكةى( ل ــا تايبةتيي مان
ئيسالمييةة بة بةلَطةى ئةوة كة لة قؤناغى مةككةدا رآ نـةدرا بـة مسـولَ انان هيَـز     

 بةكاربيَنـنة بةلَكو لة قؤناغى مةدينةدا ريَطايان ثيَدرا.
ــة ) ــن هشـــام ل ـــ انى دووةمــى   (2)هــاتووة(دا سيـــرة اب ــةكاتى باســكردنى ثةي ل

 شِـْئتَ  إْن بِـاْلحَقّ  بَ َثَك يِيال  هِوَاَلل : لَةَـنَْض ْبنِ ا َةَـُعبَ ْبُن اُسـاْل َّب لَُه فَقَالَ)عةقةبةدا: 

                                                 
( ئةطةرنا ماناى فراوانى ريهاد بريتية لة بةكارهيَنانى هةموو هةوألء توانايةك لةثيَناوى راةيكردنـى خـوا )رـال    1

(ةكانـدا هـاتوةة لـة ئايةتـة مةككـةيى      لـدن  ( وةك ضؤن لـة ئايةتـة مةدينـةيي )   جها راللة(داة بؤية وشةى )
( كـة بـةس بـة مانـاى )رـةن (ةة تـةنيا لـة ئايةتـة مةدينـةيي          قتـال (ةكانيشدا هاتوةة بـةئم وشـةى )  ل  )
م مانـاى غـةيرى   ( دةطريَتـةوةوة هـة  قتـال ( هـةم مانـاى رـةن  )   جهـا  (ةكانـدا هاتوةةكةواتة:وشـةى )  لدن )
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی دةفةرموآ: ] (يش دةطريَتةوةة بؤ ويَنة: خواى ثةروةردطار قتال)

قاةاجنةكـةى بـؤ    –ة واتة: )هةر كةسـيَك تيَكؤشـا ئـةوة بـؤ خـؤى تيَدةكؤشـآ       ال ن بوت[ ی جئ حئ
راللـة(دا  وة خـوا دةولَةمةنـدء بـآ نيـاةة بةرانبـةر بـة ريهانييـان(ة مـر ظ لـةثيَناوى خـوا )رـال             -خؤيةتى 

تيَدةكؤشآة بةئم خؤى ليَى بةهرةمةندةة خوا )رال راللة( ليَى بةهرةمةند نابآء كةس ناتوانآ سووديَك بـة  
 بطةيةنآ. خواى ثةروةردطار 

ة واتـة: )لـةرِآى   احلـج  [ۈئ...ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ هةروةها خواى بةرةء مةةن دةفةرموآ: ]
 خوادا وةك بؤ خوا شـايسـتةية تيَبكؤشن ...(.

(ةكانـداة بـة مانـاى هةولَـدانء خـؤ مانـدووكردنء       ل ـ  ( لة سوورةتة مةككـةيي ) جها وشةى ) بةكورتى:
( بـة مانـا تايبةتييةكـةى هـاتوة كـة رـةن ء كوشـتار        جهــا  تيَكؤشان هاتوةة وة رارى وا  هةية وشـةى ) 

 يةكاندا هاتوة. دةطةيةنآء بةو ماناية  تةنيا لة سوورةتة مةدينةيى
  .اْلقَْوُم بَْ ُد بَا َعَ ُثم  لَْ ُروٍرو ْبُن رَاُءـاْلبَ  هِالل  ولِـرَُس  َدِ عَلَى رَبَـاَ لَْن أَّولَ انَـكَ :قَالَ ٍكوالِـلَ ْبنِ كَْ بِ عَْن (2
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 بِـيَلِكَ  ُنـْؤلَرْ  لَـمْ "  هِالل  رَُسوُل الَـفَقَ :قَالَ نَا؟ـيَافِـبِأَْس غًَدا لِنَى لِـأَْه عَلَى لَنَمِيلَن 
(ة واتـة: )عةبباسـى كـورِى عوبـادةى كـورِى نةةَلـة ثـآى        حَالُِ ْمر إلَى واـاْرجُِ  وَلَ ِْن

ئةطةر  -ئةى ثيَغةمبةرى خوا -طوت: سويَند بةو خوايةى كة تؤى بة حة  ناردوة 
ئريادة بكةىء ثيَت ضاك بآة بةيانى بة اشـيَرةكااان لةطـةأل ئـةو موشـريكانةى     

مووى: فـةر  كة لة مينـا كؤبوونةتـةوة رووبـةرِوو دةبينـةوةة ثيَغةمبـةرى خـوا       
ة بةلَكو بطةرِيَنةوة بؤ  ى بنـةء -واتة: رةن  كردن–فةرمااان بةوة ثآ نةكراوة 

بارطةكانتان(ة بةلَآ لة قؤناغى مةككةدا مسولَ انان ريَيان ليَطريابوو كة ضةكء هيَـز  

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ دةفـةرموآ: ]  )رال راللة(بةكاربيَننة وةك خواى ثةروةردطار 

اتـــة: )ئايـــا تةماشـــاى ة والنمـــاء[ ۈ... ک ک ک ک گ گ
ئةوانة ناكةى كة ثيَيـان طوترا: دةست بطيَرِنةوةء ضةكء هيَـز بةكارمةهيَنـنة بةئم 

 (....بدةن؟ (1)نويَـذ بةرثابكـةنء ةةكات

ٱ دةفـةرموآ: ]  خـواى بـةرةء مـةةن    بةئم لة مةدينةدا ئـةم ئايةتـة بـةثيَزة   

واتة: )مؤلَةت درا بؤ  (2)[ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ

                                                                                                                   

–" اجِبِـاْلجَبَ لَأَْه  َا: "قَّط ُهسَمِْ ُت ََْوٍت بِأَْنفَيِ اْل َقَبَةِ رَْأسِ لِْن الّشْيطَاُن ََرَخَ  هِالل  رَُسولَ نَاـبَا َْ  افَلَم 

  هِالل ـ  رَُسـولُ  فَقَـالَ  :قَالَ ؟حَْربُِ ْم عَلَى اْجتَمَُ وا ْدـقَ ُهـلَ َ ءِبَاـوَالّص ُليَّلٍم فِ  لَُ ْم هَْل -اْلمَنَازُِل: اجُِبـوَاْلجَبَ
 .أَْز َبَ اْبُن يَاـهَ ةِـاْل َقَبَ أَزَّب هَيَا

 ".لَك لَأَْفُرغَّن هِالل وَ أَلَا وهِالل  عَُدّو أَْي ُعْممَ"أَتَ بَأَْز َ اْبُن وَُ قَاُل: هِشَاٍم اْبُن قَالَ
 اّلـيِي  هِوَالل : نَْضلَةَ ْبنِ ُعبَا َةَ ْبُن اْل َّباُس لَُه فَقَالَ :قَالَ. "حَالُِ مر إلَى اْرفَّضوا"  هِالل  رَُسوُل قَالَ ُثّم :قَالَ

 وَلَ ِـنْ  بِـيَلِكَ  ُنـْؤلَرْ  لَـمْ "  هِالل ـ  رَُسـولُ  فَقَـالَ  :قَالَ وبِأَْسيَافِنَا غًَدا لِنَى أَْهلِ لَىعَ لَنَمِيلَّن شِْئت إْن بِاْلحَّق بَ َثَك
َْبَْحنَا حَّتى عَلَْيهَا فَنِْمنَا لَضَاجِ ِنَاو إلَى فَرَجَْ نَا قَالَ "حَالُِ ْمر إلَى اْرجُِ وا النبـو ة البن هشـامو ج:   )الميـرة .أَ

 .(231(و ص: )2)
 (ة.تـزكيـة النـفس( ة ر لة ةانايان ثيَيانواية مةبةست لة ةةكات ليَرةداة ثاككردنةوةى دةروون )1
 ٣٩: احلج  2
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كة رـةنطيان لةطةَلـدا دةكـرآء سـتةميان لــآ كـراوةة وة بيَطومـان خـوا         ئةوانةى 

( واتة: مؤلَةت دراة كةواتة: ثيَشا مؤلَـةتء  ٱلةسةر يارمةتيدانيان بة تواناية(ة )
ئيزن نةبووة كة هَيزء ضـةك بـةكاربيَننة ئينجـا ئةمـة لَيـى وةردةطـريآ كـة ئةسـ          

ئـةورار رـةن ء ريهـاد بكـةنة      ئةوةية مسولَ انان دةولَةتء قةوارةيةكيان هـةبآ 
رةن ء ريهاديش بؤ بةرطريى كردنة لةو قةوارة ئيسالميية وة بؤ بـةرطريى كردنـة   
لة بانطةواةى ئيسالميى كـة رآى لـة بةردةمـدا تـةختء ئاضـوو  بـآة ئةسـلَةكةى        

ة وة مـةنتيتى عـةق ء واقيعـيش ئـةوة دةخـواةآة      كردووةواي وايةء ثيَغةمبةر 
وة قـةوارةء دةسـةئتت   نييـة   سـةر ةةمينةكــة هـى خـؤت     تؤ رارآنيية  مةعتووأل

ــ      نييةة خـؤى دةولَـةت   ةيةنىة خةلَكةكةت بؤ سـا  نةبؤتـةوةة بضــى دةولَـةت رابط
 دةبآ سـآ بنةماى هـةبآ:

سةر ةةمينيَكت هةبآ هى خؤت بآء دةسةئتت بةسةريدا هةبآء كؤناِ لَت   -أ
 كردبآ.

 سةئت.خةلَكيَك هةبآ تؤيان قبووأل بآ وةك دة  -ب
 بةرنامةيةكيشت هةبآ كة ثيادةى بكةى.  -رـ 

ــةتى    ة ضــى بــةئم تــؤ خــةلَكت نــةبآء خاكــت نــةبآء دةســةئتت نــةبآة دةولَ
كاتيَك كة ضوو بؤ مةدينةء مسولَ انان هـاتن بةيعـةتيان ثيَـدا     ثيَغةمبةرى خوا 

امء وة بة براطةورةى خؤيان لة قةلَةمياندا وة باوةشيان كردةوة بؤ بانطـةواةء ثـةي  
بةرنامةكةىة ئةورار دةولَةتى دامةةراندة ضونكة لةوآ دةيتوانآ شةريعةتى خـواى  

 .ثيادة بكات )رال راللة(ثةروةردطار 
بةلَآ وةك طومت بنةرِةت ئاوايةة رةن ء ريهاد دةبآ دةولَةتى ئيسـالميى ثـآى   

ــةتى هــةئواردن )  ــةئم وةك حالَ ــةبوونى قــةوارةء  إســتثناءهةلَســآة ب ــةكاتى ن (ء ل
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ةتى ئيسالمييداة مسـولَ انان لةسـةريان ثيَويسـتة بـةطويَرةى توانـا بـةرطريى       دةولَ
بكةن لة دينء ذينء نامووسء مالَيانءة بةهؤى نةبوونى دةولَةتةوة ئـةو ئةركـةيان   
لةسةر  ناضآة ديارة هيَز بةكارناهيَنن بؤئةوةى دةولَـةتى ئيسـالميى دامبـةةريَننة    

بؤئـةوةى بـةرطريى بكـةن لـة خـاكى خؤيـانة        بةئم بؤ ويَنة: دةبآ هيَز بـةكاربيَنن 
ئةطةر خاكةكةيان داطريكراة وة بةطشتى بةرطريى لةخؤ كردن هةميشة هةر هةيـةة  

ک ک ک  ...دةفـةرموآ: ]  )رال راللـة( بةئم لةو وة خواى ثـةروةردطار 

ــةرموآ: ] (1)[.. ک گ گ گ گ ڳڳ ۀ ہ ہ ہ ہ وة دةفــ

ــة    (2)[ھ ــة ل ــةم ئايةت ــارة ئ ــة دي ــورى )ســوورةتك ــة وة ىالش ى ســوورةت(ي
 .(  لة مةككة دابةةيوةالشورى)

 سةرنج بدةن ئةمة ة ر طرنطة: لة قؤناغى مةككةدا بـة كـردةوة ثيَغةمبـةر    
ئـةوان   نييـةة رآى نةدةدا هاوةئنى بةرِيَزى ضةك بةكاربيَننء دةي ـةرموو: مؤلَـةت   

وةة بةئم دةيانطوت: با بةكارى بيَننية ئةو دةي ةرموو: نةخيَر فةرمانـ ان ثآ نةكرا
مســولَ انانى وا ثــةروةردةدةكردة كــة  خــواى بــةرة و مــةةن وةك ثــةروةردةكردن 

طيانى فيداكاريىء بةرخؤدانء خةباتء ريهاديـان تيَـدا هـةبآة بؤئـةوةى كـة هـةر       
 كاتيَك ثيَويست بووء هةلء مةررةكة رةخساة ئامادةبن!

 نابمممآ بكرَينمممة  و هؤكمممارنكانى هَيمممز سمممةرة ا   ء هؤيمممة دووة : هَيمممز
لممةاَيناو و  ء طو ممماوى خؤيمدا  ئازمان ، ديممارة ئمازِرازيش لممةكاتى اَيويسمت   

لممة ااراسممتنى ايمممرشزييةكانى   بريتييممةئازمما ى نمممةرعييدا بةكممماردآ، كممة   
 ء نيشمت ان: ء خماك ء حورزةتةكانى زسموَل انان ئيسمم 

                                                 
 194:البقرة  1
 ٣٩: شورىال  2
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بآ ئةمة  خالَيَكى طرنطة: ئةو شتانةى ئيسالم وةك هؤكارء ئامرِاة دايناونة دة
وريابني نةيانكةينة ئامانجة كاتى خؤى كة ئيَ ة ضةك ان ثيَبـووة دوايـى ئـةوة بـوو     
هــةلء مــةرريَك بةســةرداهاتة مةكتــةبى عةســكةريي ان هةلَوةشــاندةوةء ضــةكء  
بنكةء بارةطاكااان نةمانة هةنديَك لة برايانى خؤمان ثيَيانوابوو كة تةناةوملان لة 

ــالمةتيي  ــردووةئيس ــة ة ك ــةخيَر ثاشةكش ــةن ــة   كردووةمان ن ــةر ئيَ  ــونكة ئةط ة ض
لــة ئاشــتةوايى   ثاشةكشــةمان كردبــآ دةبــآ بلَــيَني: ثيَغةمبــةرى خــوا       

(دا كـة ريَكةوتننامةيـةك لةطـةأل هاوبـة  دانةرةكانـدا      َُْلُح احُلدَْ بِــيَة حودةيبيية )
ئي زا دةكاتة كة هةتا دة سالَى ديكة لة دذى يةكدى شـةرِ نةكـةنة دةبـآ بلَـيَني:     

 اةى لة رةن ء ريهاد هيَنابوو؟! نةخيَـر.ئةويش و
ئامـانج ئةوةيـة كـة دةبـآ      نييـةة مةسةلةى هيَزء بةكارهيَنانىة ئامرِاةةة ئامانج 

هةميشــة هــةتبآة ئــامرِاةء هؤكــار بــؤ نييــة  هةميشــة هــةتبآة بــةئم ئــامرِاة مــةرج
ةة بةديهيَنانء ريَبةرآ كردنى ئاماجنة وة ئةطةر ئاماجنةكة ثةكى لةسةر ئةو ئامرِا

ــة      ــةكى لةســةرى نةكــةوتء ثيَويســتى ب ــةئم ئةطــةر ث ــننية ب ــةكارى ديَ كــةوتة ب
ئامرِاةيَكى ديكة بووة ئةوكاتة دةبآ دةست لةو هؤكارة هةلَطرىء هؤكـاريَكى ديكـة   

 بةكاربيَنىة كة ئاماجنةكة ثيَويستى ثيَيةتى.
م وة لةرِاستيدا هةميشة ئاماجنة طرن ء بنةرِةتييةكان نةطؤرِء ضةسـثاونة بـةئ  

ئامرِاةء هؤكارةكان لة حاألء هةلء مةرريَكةوة بـؤ حـاألء هـةلء مـةرريَكى ديكـة      
طؤرِانيان بةسةردادآة ئةو ئامرِاةة دويَنآ باشبووةة بةئم بةكةلَكى ئةمرِ  نايآة بؤ 
ويَنة: لةرِووى بآلوكردنةوةى ةانستء بانطةواةةوةة كاتى خؤى ئةو هةموو هؤكارى 

ــ   ــتا لةبةردةسـ ــةى ئيَسـ ــا    راطةياندنـ ــتى ةانـ ــا لةبةردةسـ ــةنة ئايـ ــةدا هـ تى ئيَ ـ
ثيَشووةكاااندا هةبوون؟ نةخيَرة ئةوان ئامرِاةى سادةيان بةكاردةهيَناة حةلةقةى 
دةرسيان هةبووة وتاريان هةبووة كؤمةلَة خةلَكيَك طويَيان ليَ دةطرتنة بةئم ئيَستا 
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نامـةء طؤظـار   راديؤء تةلةفزيؤنء كةنالَى ئااـانيىء كؤمثيوتـةرء ئينتـةرنيَتء ر ذ   
تـؤ   ا لة هةر بواريَكى ديكـةدا هةيةة ئةمانة كاتى خؤى هيضيان نةبوونة وة هةروةه

دةبآ تةماشابكةى لةو هةلء مةررةى تؤداة ض ئامرِاةيَك كاريطةرترة بؤ هيَنانـةدى  
ئةو ئاماجنة؟ دةبآ ئةوةيان بةكاربيَنىة ئايـا وا باشـة ئيَ ـة ئيَسـتا بضـينةوة ئـةو       

مان لةوآ هـةبآء خؤمـان بكةينـة نيشـانة بـؤ موشـةكةكانى       شا ء داخانةء بارةطا
ئةمريكا وة حزبة عةملانييةكانيش ناوء ناتؤرةمـان بـةدوا آـةنءة ثـةردةء نيَـوان      
بكةويَتة نيَوانى خؤمانء ميللةتةكةمان وة خةلَكةكةمان ةيـاتر سـةرطةردان بكـةنة    

ةطـةر ر ذيَـك هـات    بـةئم ئـةدى ئ   نييةةئايا ئةوة باشة؟ نةخيَر بة دلَنياييةوة با  
واى ثيَويست كرد ئيَ ة دةست بدةينةوة ضةكة ليَ ان قةدةغةية؟ نةخيَروةك ضؤن 

عومــةرى كــورِى خــةتتاب خــوا ليَــى راةى بــآة  خةلي ــةى دووةمــى ثيَغةمبــةر 
ء ئةبو بـةكردا خـوا ليَـى راةى بـآ دةياندايـة دلَـرِاطرياوان       ئةوةى كة ثيَغةمبةر 

خةلَكى ةلة ةلةى ئةشرِا ة خةلَكى بةدةرةوةء سةر ك  (ة كؤمةلَيَكالـمؤلفة قلوبهم)
ــةر    ــاتى خــؤى ثيَغةمب ــوونة ك ــاوةكو شــةرِء    عةشــريةت ب ــآ ت ــاريى دةدان دي

خراثةيان لة ئيسـالم دوورآاتـةوةة دوايـى ئـةبو بـةكريش خـوا لَيـى راةى بـآ لـة          
سةردةمى خؤيدا هةر دةيدانآة عومةر خوا ليَى راةى بآة كـة دةولَـةتى ئيسـالميى    

زء دةسـةئتى ثةيـداكردء بـآ منـةت بـووة لَيـى طرتنـةوةو طـوتى: كـاتى خـؤى           هيَ
ئيســالم دةســةئتى كــةمبووةء دةوَلــةتى ئيســالميى بيَهَيــز بــووةة لةبةرئــةوة        

 !(1)ثيَويستيي ان بة دلَرِاطرتنى ئيَوةبووة بةئم ئيَستا بارود   طؤرِاوة
                                                 

( هـ أعطى الرسول ب ض رؤساء القبائلو فأعطى لائة ب يـر ل ل 8)فب د انتصار ااملمني على هوازن سنة ) -1
ل او ـةو وح يم بن حـزامو واحلارث بن كلدةو واحلارث بن هشـامو وسـهيل بـن     لن أب  سفيان بن حربو وابنـه

عمروو وحو طب بن عبد ال زىو وال الء بن جار ة الثقف و وعيينة بن حصنو واألقرع بن حابس التميم و ولالك 
زهـريو  رجااًل لن قر ش لنهم: خمـرلة بن نوفل ال - ون الـمائة–بن عوف النصريو وَفوان بن أليةو وأعطى 

وعميـر بن وهب اجلمح و وهشـام بن عمروو وس يد بن  ربـوعو وعــدي بـن قـيسو وآخـرونو و بــدو أن عطـاء        
ألَحابه: إذهبــوا   بأبيات لن الش رو فقال  لل باس بن لر اس مل   فهو ف اتب الرسول  الرسول 
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ةك ئةوانــةى رـا ئايــا عومــةر خــوا ليَــى راةى بـآ ئــةو ئايةتــةى لةكارخســت؟ و  
طومانى خراثى ثآ دةبةنة كة شيعةكانن دةلَيَن: عومةرى كورِى خةتتاب ئايةتيَكى 

بةئم عومةرى كورِى خةتتاب خوا ليَى راةى بـآ   نييةةخواى لةكارخست! نةخيَر وا
ضاك لة شةريعةت حالَى بووة طوتى: هـةلء مـةررى ريَبـةرآ كردنـى ئـةم ئايةتـة       

مةررى دووبارة بوويةوةة ريَبةرآى دةكةينةوةة  وة هةر كاتيَك هةلءنيية  ئيَستا
هةر كاتيَك ئيسالم ثيَويستى بةوةبوو دلَى خةلَكى رابطرينة دووبارة ئةوانةى كة بة 
ثارة شةرِء خراثةيان لةكؤأل مسولَ انان دةبيَتةوةة شةرِةكةيان لةكؤأل مسـولَ انان  

 دةكةينةوةة بةئم ئيَستا ئيسالم ثيَويستى بةوة نية.
ا مةسةلةى دةست برِينة عومةر خـوا ليَـى راةى بـآ لـة سـالَى برسـيَ        هةروةه

دا سزاى دةست برِينى راطرتة طوتى: ئةطـةر خـةلَك دةيشـيان كـرد     (1)(عام الرلا ة)
دةستيان مةبرِنة بؤضى؟ طوتى: ضـونكة ئيَ ـة نـاتوانني كيَشـةى برسـيَتيى خـةلَك       

طةر كةسيَك لة برسان دةيى ضارةسةر بكةينة كة ناتوانني تيَريان بكةينة ناشبآ ئة
بكاتة يان مةةةننةى ئةوة هةية لة برسان دةيى كردبآة ئيَ ة دةستى بربِينة نـةك  

                                                                                                                   
ر به رسـول ا (و لنهـج عمر بن به فاقط وا عين لمـانهو فأعطـوه حتـى را و ف ان هيا قطع لمـانه الـيي أل

 (.150اةطاب يف التشر عو ص: )
و ويف خالفة أب  ب ر جاء رجـالن لـنهم   )واسـتمر إعطاء الـمؤلفة قلوبهم لن األلوال حتـى وفـاة الرسول 

يهـا  إىل اةليفةو وطلبا لنه أراًا قائلَْيـنِ: إن عندنا أراا سبخة ليس فيها كـأل وال لنف ـةو فـإن رأ ـت أن ت ط   
فانطلقا إليه ليشهد  ماو فلما مسع عمر لا يف ال تاب تناوله  -وليس يف القوم عمر–لناو ف تب  ما كتابا بيلك 

كان  تألف ماو واإلسالم  ولئي قليـلو وإن ا  قـد    لن أ د هماو وتفل فيه فمحاهو وقال  ما: إن رسول ا  
كمائر ااملمنيو فاحلق لن رب م فمـن شـاء فليـؤلن ولـن     أغنى اإلسالم وأعزه اليومو فاذهبا فاجهدا جهدكما 

شاء فلي فرو فرج ا إىل أب  ب ر لتيلر ن وقاال لقالة سيئةو فوافق أبو ب ر عمر على لا ف لـه ورجع إليه. فقـاال 
 (.152 -151له: اةليفـة أنت أم عمر؟! قال أبوب ر: هو إن شـاء(. لنهج عمر بن اةطاب يف التشر ع ص: )

عوف بن احلارث عن أبيه قال: مس  ذلك ال ام عام الرلا ة ألن األرض كلها َارت سو اء فشبهت بالرلا  عن ( 1
 .(310ص: ) (و3ج: ) وطبقات ابن س د) وكانت تم ة أشهر.
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لةبةرئةوةى ئايةتةكة ثةكدةخرآة بةلَكو لةبةرئةوةى ئايةتةكة ةةمينةى ريَبةرآ 
 كردنى رةخساو نيـة.

 بـؤ ويَنـة: لـة فةلةسـتني ةةمينـةى      وان را ئايةتةكانى رةن ء ريهـاديش هـةر  
ريَبــةرآ كردنيــان رةخســاوةة ضــونكة دوذمنَيــك هةيــةء خــاكى مســولَ انانى        

ة لة شويَنيَكى ديكـة ةةمينـةى رةخسـاوةة بـةئم لَيـرة كـة ةةمينـةى        كردووةداطري
ئيَ ـة لـة ئايةتـةكان ثةشـيَ ان بووينةتـةوةة بـةلَكو       نيية  رةخساو نةبووة ماناى وا

اة لةسـةر سـةرء ضـاويان    هةركاتيَك ةةمينـةى ريَبـةرآ كردنـى ئايةتـةكان رةخسـ     
 دادةنيَنيء دووبارة ريَبةريَيان دةكةينةوةة خوا ثشتيوان بآ.

 

ء هَينانمةدى بةرذةوةنمديى    سَيية : رةضماوكردنى بنيمينة نمةرعييةكان   
ء تممةرازووى بممةكارهَينانى هَيممزة، لةبةرئممةوة اَيويسممتة لممة    سممةنطى زةحممةك

 بينمانة رةضماوبكمرآ :ء دوور زةسةلةى بةكارهَينمانى هَيزدا زشر وردبينمانة

(ة  َْفـُع اْلمَضَـارِّ وَجَْلـُب اْلمَنَـافِعْ    : )كـردووة بةرذةوةنديى ةانايان ئاوا ثيَناسةيان 
واتــة: )دوورخســتنةوةى ةيانــةكانءة هيَنانةثيَشــى قاةاجنــةكان(ة ئينجــا ســةنطى   

ــز    ــةكارهيَنانى هيَ ــةكى ب ــةمةح ــآ     بريتيي ــا دةب ــديىة ر ــةدي بةرذةوةن ــة هيَنان ل
ن: ئةطةر ئةو بةرذةوةندييـة بـةوة ديَتـةدي كـة هَيـز بـةكاربيَننية هَيـز        تةماشابكةي

بةكارديَننية بةئم ئةطةر بزانني ئةو بةرذةوةنديية نةك بةوة نايةتةدىة بةلَكو بةوة 
لةدةستدةضآة دةبآ بةكارى نةهيَننية ضونكة ئيَ ة برِيارمـان نـةداوة ئامرِاةةكـان    

ــةلَكو برِيا  ــنة ب ــة ئاماجنــةكااان هةميشــة  هةميشــة بةدةســت انةوة ب ــداوة ك رمان
لةبةرضــاو بــنة بــةئم ئــامرِاةة ئةطــةر ةاني ــان خزمــةت بــةو ئاماجنــة دةكــات         
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بةكاريديَننيءة كة ةاني ان خزمةتى ثيَناكاة رارآ لةوآ دايدةنيَنية يـان دةيطـؤرِين   
 بة ئامرِاةيَكى ديكة.

ء  ند دةستةء اةنا اَيبمردنيدا، ضة ضوارة : لة بوارى بةكارهَينمانى هَيز
ء خماَلى رةنمى      بوونإفطا كؤزةَلمَيك لة زسموَل انان دووضارى زَيدةِرشيى )

 ء زسموَل انان: زشريان هَيناوةتة سةر ئيسمم 

بةناوى رةنـ ء ريهــادةوة    -اذةم ثيَداـايش ئامـثيَش -ةوة دةلَيَني: ـبةداخ
يَشــتخانةيةكة يـان لـة    انةيةكة يان لة ضـةكة يان لة تاةيةخـانةيـى لة ضاخيـتؤ بيَن

باةارِيَكداة كة ئؤتـؤمبيَليَكى ئةمةريكييـةكان يـان دوو سـةرباةى ئةمـةريكي بةويَـدا       
تيَثــةرِدةبنة لةطــةأل دوو كــافران ثــةجنا مســولَ انيش بكــوذىة وة رــارى وا هةيــة  
دوذمنةكـة هـةر بــة بـةريش ناكــةوآة ئايـا ئــةوة لـة شــةرعدا ريَطـةى دةبيَتــةوة؟       

ئيسـالم دةَلـَين: ئةطـةر بـةهؤى كوشـتنى سـةد كـافرةوة بزانـى          نةوةلَـآلة ةانايانى
اريَزىة نةك لة ثةناى كوشتنى كافريَكدا سةد ـمسولَ انيَك دةكوذرآة دةبآ خؤت بث

 مسولَ انيش بكوذى!
ئينجا هةنديَك لةوانـةى لـة بـوارى رـةن ء ريهـادء لـةو مةيدانـةدا كاردةكـةنة         

ة ئـةويش  كـردووة يةدا تيَكـةلَيان  مةسةلةيةكى شةرعيى هةيةة لةطةأل ئةم مةسـةلة 
(ة واتة: )خةلَك كردنة قةلَغان(ة دةلَـآ:  الت تَـرُّْسلةوة كة ثآى دةطوتريَت: ) بريتيية

ئةطةر هاتو دوذمنانى ئيسالم مسولَ انانيَكيان كردة قةلَغانءة بةثيَش خؤيـان دانء  
ارةكان وردة وردة دةيانهيَنانءة تؤ  هي  ضارةت نةبووة بؤ ويَنة: كاتى خـؤى شـ  

هةموويان قـةئ بـوونء شـوورةيان هـةبووةة مسـولَ انانيان بـةثيَش خؤيـان داوةء        
بؤخؤشيان لة ثشتيانةوةة كة ديارة ئةطةر كابرا تري يان هةر شتيَك باوآة سةرةتا 
بة مسولَ انةكان دةكةوآة لةو حالَةتةدا ةانايان ة ربةيان يان هةموويان بة دروست 
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ؤى ئةوةوة دوذمن ةةفةرت ثـآ بـةرآء ئةطـةر بزانـى     (يان داناوةة مادام بةهجائز)
ئةو مسولَ انانةى بؤ كافرةكـان كـراون بـة ثـةرذينء ضـةثةرء قـةلَغانة نـةيانكوذى        

ارةكةت لـآ داطريدةكةنة ــبؤئةوةى كافرةكانيش بكوذىة قةئكةت لـآ دةطرنء ش
ةكان دروستة ئةوانة بكوذىة ضونكة ئةوةندة مسولَ انة كة ديلن رةنطة دوايى كافر

هةر بشيانكوذنة را تـؤ ئةطـةر بـة ناضـاريى ئـةو مسـولَ انانة بكـوذىء كافرةكـان         
بشكيَنىة باشاة لةوةى بؤئةوةى ئةو ضـةند مسـولَ انة سـة مةت بـنة كافرةكـان      
بيَن قةئكة بطرنء دوايى ئيَوة  بكوذنء ئةوانيش بكوذنة هيَنديَك فيداى هةمووان 

ة (1)ديَكان هةموويان بكوذريَنء بكريَنة بةئطيَرِبكريَن باشاةة نةك لةبةر خاترى هيَن
يةة بةئم ئةمة ريايةء ئةوة  ريايـة تـؤ بـآى لـة     ـبيَطومان ئةمة شتيَكى مةنتيتي

ثةناى ئةوةدا كة دةستت لة كافريَكى طريدةبآة بيَنى مسـولَ انان خـةلَتانى خـويَن    
ة ر ناشةرعييةة بكةىء قةتالَ عاميان بكةىة بةرِاستى ئةوة شتيَكى بآ مةعناية وة 

ــاترووى طةشــى مســولَ انانيش ناشــريين   ــة   دةك ــة وئت ــة ل ــةوةى ك ــةروةها ئ ة ه
ــ ـــئةورِوثييـ ــؤ نـــ ـةكاندا روويـ ــويَنيَكى وةك بةريتانيـــ ـداة بـ ــة شـ ــةو ـ وونة: لـ ا ئـ

تـؤ لـةوآ   نيية  دا دةرِ نة خةلَك ئاطاى لة هي  شتيَكـةمةندةفةرانةى بةذيَر ةةويـش
يَنيةوةة يان خةلَك بيَ ةوةى بزانن ض خةبـةرة! بـة   يان لة شويَنيَكى ديكةدا دةيتةق

فرِ كــةوة بــةو بوررانــةيان دادانة بةرِاســتى ئيَ ــة نابــآ بةشــيَوةيةكى ســؤةداريى  
(انة بلَينَي: مـادام ئـةوةى كردوويـةتى مسـولَ انةوة ئـةوةى لـة دذى كـراوة        عاطف )

ــة   ــةتى ئةمريكايـ ــة دةولَـ ــان لـ ــة  رق ـ ــةوة ئيَ ـ ــ (2)ئةمريكايـ ان ء مسولَ انانيشـ
ر ـةة نةخيَــا هةر ضاكـا لة دذى ئةمريكـدةويَنة كةواتة هةرضى مسـولَ ان بيكـخؤش

                                                 
( بةئم باباى تريء ت ةن ء ضىء ضى هاويَذة دةبـآ نيـةتى شـكاندنى كافرةكـان بـآ وة ئةطـةر هـي  بواريشـى         1

 لَ انيَك بكوذآ وة بةثيَى توانا دةست بثاريَزآ.هةبآة نابآ هي  مسو
( ديارة مةبةستيش لة دةولَةتى ئةمريكا ئةو رذيَ ةية كة خراثةكاريىء ستةم دةكاتة نةك خودى ئةمريكا )يان 2

 هةر شويَنيَكى ديكة( وةك خةلَكء وئت.
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ةوة بـؤ تـةراةووى شـةريعةتة    ـة دةبـآ بطةرِيَينـ  ـئةوة حوك يَكى سـؤةدارييةء ئيَ ـ 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ فةرموويـةتى: ]  ضونكـة خــواى بـةرةء مـةةن   

حوك ةكةى بطيَرِنـةوة بـؤ    واتة: )وة هةر شتيَك تيَيدا كةوتنة راريايىة (1)..[ ېئېئ
دةفـةرموآ:   قورئـان ضى دةفةرموآ ئةوة بكـةنة رـا    قورئان ى خوا ...(ة بزانن 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ]... 

ــةوةى       (2)[ٿ ــآ ئ ــوذآة ب ــةتا بك ــآ خ ــيَك نةفســيَك ب ــةر كةس ــة: )... ه وات
لة ةةويدا كردبآة وةك ئـةوة وايـة    (3)كوذراوةكة كةسى كوشتبآة يان خراثةكاريى

ةر ـافر بـآة هـ  ـةموو خةلَكى كوشتبآ ...(ة نةشـي ةرمووة مســولَ ان بـآ يـان كـ    ه
وذىة وةك ئةوة واية هةموو خةلَكى سةر ةةويت كوشـتبآة  ـا بيكـنةفسـيَك بآ خةت

 كـردووة (ى ا ـفمـ ةوةدا نةبآ كة خراثـةكاريى ) ـمادام بة حة  نةبآءة لة تؤلَةى ئ
 اذاوةء ثةشيَويى ناوةتةوة.ـلة ةةويـداء ئ

 
 
 

ء تاق انممةدا تممةوذزَيكى ديكممةى   اَينجممة : لممة كاردانممةوةى ئممةو كؤزممة    
 ى زشرى بةرانبممةر بممة حساس  ي اَييممةوانة دروسممت بممووة، كممة هةسممتياريى )

ء   إف طاْ ء جيهماد هةيمة، بمةم  بَيطوزمان همةركا  لمة )       ء جةنط ء هَيز ضةك
 ء اَييةوانةى سرونتى ئؤممةتى ئيسمممزيية:    هةَلةنتفطيط)

                                                 
 ١٠: الشورى  1
  ٣٢: مائدةـال 2
 ( وةك ريَطريىء ثةشيَوى نانةوة.3
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(ةة هةميشـة  تفـر ط ( بووة ئةمـة  بةةايـةدان )  إفراطثيَشآ تيَثةرِاندن )ئةوةى 
تيَثةرِاندنء بةةايةدان هةردووكيان هةر خراثنة ئيَ ة نابآ دةسـتكاريى شـةريعةتى   

بكةينة نابآ هيضى لـآ كةم بكةينةوة لةبةر خاترى  )رال راللة(خواى ثةروةردطار 
 نييـةة يانةوة ناضآة يان قبوولَيـان  كةسانيَكة يان بةهؤى لـآ ترسانيان كة لة عةقلَ

هةروةك نابآ ةيادةشى آةينةسةرة لة رقى خةلَكىء وةك كاردانةوة بةرانبـةريانة  
 شةريعةت ضؤنةة ثيَويستة ئاوا وةريبطرين.

لة حةقيتةتدا ئيَ ة نابآ بلَيَني: هةر توند دةبنية لة شويَنيَكدا كة ثيَويسـتى بـة   
ةة لة شويَنيَكيشدا ثيَويستى بة تونديى بكاتة نةرميى بكاتة تؤ هةر توندبى هةلَةي

بة هةردوو وةس ةكان وةس ى  تؤ هةر نةرم بىة ئةويش هةلَةيةة خواى بةرةء مةةن

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ دةفـةرموآ: ]  دةكاتة بؤ يةكةميان ثيَغةمبةر 

واتة: )را بةهؤى ميهرةبانيى خوا وةية  (1)[. ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ
لَيانداة وة ئةطةر قسة رة ء دلَـرِة  بـاىة لـة دةورت    كة تؤ نةرمء نيان بووى لةطة

(ة وة لــة شــويَنيَكى ديكــةداء لــةبارةى ثيَويســت بــوونى ةبريــىء  ...دةتةكينــةوة 

ٱ ٻ ٻ ٻ توندييــــةوة لــــة شــــويَنى خؤيــــداة دةفــــةرموآ: ]

ــآ      (2)[ٻ پ پپ ــةدذى ب ــة ل ــةن  بك ــةر! ر ــةى ثيَغةمب ــة: )ئ وات
ــةلَ   ــة لةط ــذ ب ــانء توندوتي ــانء دوورِووةك ــةدا  ...يان برِواي ــة شــويَنيَكى ديك (ة وة ل

ــةر     ــاوةئنى ثيَغةمب ــؤ ه ــ ةكان ب ــةردووك وةس ــآ    - ه ــان راةى ب ــوا ليَي  -خ

ــةرموآ: ]    ــةوةء دةفـ ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ  ٻٻ   ٻ    ٱكؤدةكاتـ

                                                 
 ٥٩: آل عمران  1
 ٧٣: ةـالتوب  2
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واتة: )موحةممةد رةوانةكراوى خوايةة وة ئةوانة  كة لةطةلَيـدانة   (1)[...ڀ
 لةنيَوان خؤشـياندا بة بـةةةيىء دلَنـةرمن(. توندوتيذن لةسةر بآ برِواكانة

 (2)[ھھلة بـوارى هةلَســوكةوتداة دةفةرمــوآ: ]    خواى بةرة و مةةن وة 

ې ې  ...ة واتــة: ) وة ضاكـــة بكـةن (ة هةروةهــا دةفةرمــوآ: ]    رةـالبق

(ة بـةئم لـة بـوارى    ...واتة: ) وة قسةى ضاك لةطةأل خةلَكى بكةن (3) [...ى

ــ ــةرموآ: ]رووبةرِووبوون ــا  (4)[ .. پ ڀ ڀڀ ...ةوةدا دةف ــة: )ب –وات

(ة كةواتة: هةر شتةء لة كـاتى خؤيـداة وةك   ...ةبرييتان ثيَوة ببينن  -دوذمنانتان
كوردةواريى دةلَيَن: )كةنطرء ماست بة وةختى خؤى(ة واتـة: هةر شيَواةة لة كاتى 

 خؤيدا.
ة دةفـةرموآ:  ئـاوا ثيَناسـةى ئؤممـةتى ئيسـالم دةكـات      وة خواى بةرةء مـةةن 

واتــة: )وة ئــاوا  (5)[ ...ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ]
ة تاوةكو ببنـة شـايةد بةسـةر خةلَكـةوة     (6)ئيَوةمان طيَرِاوة بة كؤمةلَيَكى مياجنيى

ــ... ــةى ) ةر ـ(ة ثيَغةمب ــْطوش ــة )وَسَ ــ(ى ب ــُط : )كردووة( تةفســريْدْلـعَ وَالوَسَ

                                                 
 ٢٩: الفتح  1
 ١٩٥: رةـالبق  2
 ٨٣: رةـالبق  3
 ١٢٣: التوبة  4
 ١٤٣: البقرة  5
( واتة: باشاينة ياخود خةتى نيَوةرِاستة نة بةمـالدا  دةدةن نة بةو داة نة تيَـدةثةرِيَنن نة كـورتى  وَسَـْط( )6

 ديَنن.
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(ةوة تَ َـاُ ل (يـش لـة )  عَـْدلْ (ة ): دادطةرعَْدْل( واتة: )وَسَْطدةفةرموآ: ) ة(1)(ال َـْدُل
ة واتة: هاوسـةن ة نـة تَيدةثـةِريَننء نـة كـورتى دَيـننة خـةتى نيَوةرِاسـتهاتووة

 دةطرنة نة بة راستداء نة بة ضةثدا  نادةن.

 :اُلقـَ ُيفَ وُهلُـ ْوقَ ىعَْدُيفَ وْم َنَ :وُلُقيَفَ ؟تَْغّلبَ ْلهَ :اُلقَُيفَ ووٌحُن ىـًعْدُ  : ا ِ وُلُسرَ الَـقَ :الَقَ يٍد ِـسَ  بِأَ ْنعَ)( 1
 :الَقـَ  وُهتُـ ل ُأوَ ٌدم ـ حَُل :وُلقُـ يَفَ ؟كَوُ ُهشُـ  ْنلـَ  :وُلقُـ يَفَ وٍدحَأَ ْنلِ اانَتَأَ الَوَ  ٍريِنَ ْنلِ اانَتَأَ الَ :ونَوُلُقيَفَ ؟ْمُ غَّلبَ ْلهَ
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ] :ا ِ ُلْوقـَ  كَلِيَفـَ  وَُلّـ بَ ْدقـَ  ُهن ـ أَ ونَُدهَْشتَ ْمُ بِ ىتَْؤُيفَ

( واللف  لـهو وابـن   2961( رواه التـرليي: )ُلْدال َ :ُطسَوَاْلوَ البقـرةو[ ڱ...ڄ ڄ ڄ ڄڃ 
 (و قال التـرليي: حمن َحيحو وَححه األلبـان .4284لاجه: )
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هـةذدةيةم اى ـبنةم

ة ـئاماجن ىيانةدـةر هيَنـنةوة لةسدرـجةختك
 نت لةـخؤثاراس كان وباآل يةـةرعيـش

 سـةرطةرمبوون 

ةوةييةكانـةلة الوةكـمةس بة
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دةيةمهـةذاى ـبنةم

 نت لةـكان و خؤثاراسباآل ى ئاماجنة شةرعييةينةوة لةسةر هيَنانةددجةختكر
 ةوة:ييةكانـةلة الوةكـمةس سـةرطةرمبوون بة

ةسممةر هَينانممةد  ئازا ممة  لجممةخت  لممة  قؤناغممةدا،  ىيسمممزيئ ىزممةَلكؤ
و، خمؤى لمة   تمةوة دةكا األهاافْالشطعي ْالعليا ْ)حتقيقنةرعيية باميةكان 

، زيمممممماتر سممممممةرطةرزى  ءاممممممارَيزآدةريوطرفتممممممة طيممممممكةو الوةكييممممممةكان  ط
ةيمممممةكى ئيسممممممزيت اتمممممةو و دازمممممةزراوو، بةرضممممماو  بنكامممممةروةردةكردنى 

، ءبمممة راسمممتييةكانى ئيسمممم    كؤزةَلمطمممما دةبمممآ   ءروونكردنمممةوةى خمممةَلك 
قممممةوارةى   وامطمممم مكؤزةَل ى بممممؤ هَينانةكايممممةى  يزةزينةسمممماز  ريىءئازادةكمممما
ى.يئيسمز

حاكمي  ْاهللْتعال  ل ْْنمايانى باسيشمة كة فةرزانِرةوايةتيى خواى بةرز )
كممممة بةنممممَيكة لممممة اةروةردطمممممارَيتيىء اةرستمممممراوَيتيى خمممموا )ربوبيمممممة ا   

  تممةنيا كاتَيممك وةك اَيويسممت لممة ذيممانء طمموزةرانى كؤزةَلمطمممادا        ألوهيت    
 ةكمةى لمة همةزوو بموارو اليةنمةكانى      ش طيعْ ) بةرجةسمتة دةبآ، كمة بةرنازمة  
ذيانياندا ايمادةبكةن، وةك:

ڄ ڄ ڃ ] ةتى:ـفةرموويـ  )رـال راللـة(  كرا ـئاشـ  ءواى ةانـاى ثـةنهان  خ -1

ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

   ک    ک      ڑ    ڈ ژ ژ ڑ     ڈ   ڎ  ڌ ڌ ڎ 

واتة: )وة بةرِاستى لة هةموو كؤمةلَــطايةكدا  ، النحل[ ک کگ
انةكراويَك ان ناردوةة ثيَ ان طوتـوة ثيَيـان بَلـآ كـة: تـةنيا خـوا بثةرسـ رةو
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 خواى بـةرة و مـةةن   و خؤتان لة تاغووت دووربطرنة را هةيانبووة )رال راللة(
ريَن ايى كردوةو هةشيانبووة طومرِايى بةسةردا ضةسـثيوةة بـة ةةويـدا بـرِ نء     

اتـة: ئةوانـةى كـة    سةرنج بـدةن سـةرةجنامى بـة در  دانـةران ضـؤن بـووة(ة و      
 يان بة در  داناوة. عليهم الصالة والمالمثيَغةمبةرانى خوا 

ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب ] فةرموويـةتى:  خواى بةرة و مةةن هةروةها  -2

   مث    جث    يت   حت خت مت ىت    خب مبىب يب جت

واتة: )تؤبزيى كردن لـة ئايينـدا نيـةة     .رةـالبق[ ىث يث حجمج جح مح جخ حخ
ــةوت   ــتء رآى ضـ ــةر  -رآى راسـ ــاخود سـ ــةرطةردانيى   يـ ــتيىء سـ ة -راسـ

ليَكجيابوونةتةوةة را هـةر كةسـيَك كـوفر بـة تـاغووت بكـاتء ئي ـان بـة خـوا          
بيَـنآة ئةوة دةستى بة قولَـ ةى هةرة ثتةو و قــاميةوة طرتوةة كة ثضرِانى بـؤ  

 نيـةة وة خوا بيسـةرى ةانـاية(.

ــةروةها  -3 ــةةن   ه ــةرة و م ــواى ب ــةتى: خ ڈ ڈ ژ ژڑ   ڑ ک ]...  فةرمووي

[ ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
دةفــةرموآ: )... بيَطومــان  )عليــة الســالم(. لةســةر ةمــانى )يوســف(  وســف
يـانى:   -تةنيا هى خوايةة فةرمانى كردوة كـة رطـة لـةو نةثةرسـ ة     (1)حوكم

ئا ئةوةية ئاييـنء بةرنـامةى ريَكء راسـتة بـةئم ة ربـةى    -تةنيا ئةو بثةرس 
 خةلَـكى ناةانن(.

                                                 
 ان.( حوكم بة ماناى بةرنامةدان1
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ے ے ۓ     ھ]فةرموويـةتى:   خواى بةرة و مـةةن  وةها وة هةر -4

ۅ ۅ         ۋ      ۋ     ٴۇ   ۈ    ۈ   ۆ     ۆ  ۇ     ۇ      ڭ  ڭ   ۓ ڭ ڭ 

ــورى [ۉ ۉ ې ېې ــة: ، الشــ ــةند  }واتــ ــا ضــ ــان ئايــ يــ
ــان ضــةند     ــيَنة )ي ــايني بةرنامةيــةكيان بــؤ دادةن ــة ئ هاوبةشــيَكيان هــةن كــة ل

مؤلَـةتى ثيَنـةداوةة وة ئةطةر ئـةوة نةبووايـة   ياسايةكيان بؤ دادةنيَن( كة خوا 
كــة خــوا برِيــارى يةكالييكردنــةوةى دواخســتوة بــؤ دوارِ ذة ئــةوة لةســةر ئــةو 
هةلَويَســتة دادوةرييان لة نيَواندا دةكـراة وة بيَطومان ستةمكاران ئاةاريَكى بـة  

 .{ئيَشيان هةية )لة دوارِ ذدا(

 روونكـردنةوة

د )ترتيمممب  كردنمممى ئازا مممة نمممةرعييةكان يةكممممة : بَيطوزمممان ريزبةنممم
ء  ء بايمةث  ىبمةطوَيرةى طرنطم   ء زةرجة جياوازةكانء هةلو بارودشث بةاَيى

ء  ء بآ ضةندءضوونة، همة  لمة رووى عمةقَ(يى    ئةولةويةتيان، نتَيكى روون
 هة  لة رووى نمةرعييةوة:

ة بــةلَآ بــة دلَنياييــةوة ئاماجنــة شــةرعييةكان هــةموويان لــة يــةك ئاســتدا نــني 
طرنطايان هةيةوة طرنطيان هةيةة طةورةتريان هةيةوة طةورةيان هةيةء خوارتريـان  
هةيةة ديارة هـي  عـاقلَيَكيش ناضـآ هـةتا طـرنطا لـةوآ بـآة خـؤى بـة طرنطـةوة           
ــرِيَك        ــؤ دةستةس ــةس ب ــي  ك ــيَن: ) ه ــوردةواريى دةلَ ــاتة وة وةك ك ــةرقاأل بك س

( نَْقــلْ لَطـة شـةرعييةكان )  قةيسةرييةك بـة سـووتان نـادا(! ئةمـة شـتيَكة هـةم بة      
دة لةتى لةسةر دةكةنء هـةم عةقلَيشة كة هةلَبةتة هةنديَك رار شتيَك كة عـةق   
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ضـونكة حةوالَـةى عـةقلَى     اتة شةريعةت دةقى لةسةر ناهيَنـآة دة لةتى لةسةر بك
بـة خـةلَكى نافـةرموآ: دةسـتى خؤتـان       خـواى بـةرة و مـةةن    دةكاتة بؤ ويَنــة:  
ة ر بلَنـدةوة فـرِآ   ة وة بة خةلَكى نافةرموآ: خؤتان لـة شـويَنى   مةخةنة نيَو ئاطر
ضونكة بة عةق  ديارة كة خراثةء ةيـانى هةيـةة بـةلَكو وةك بنـةما      مةدةنة خوارآ

واتـة: )... وة  (1) [... ۀ ۀ ہ ہ ہہ(يَكى طشتى دةفةرموآ: ]... لبدأ)
ــةوةى وردةكار    ــةئم روونكردن ــةوتيَنن ...(ة ب ــان خــؤ مةف ــةكان بةدةســتى خؤت يي

 (ى ئةو بةدةستى خؤ خؤ فةوتاندنةة بؤ عةق  ليَدةطةرِآ.جزئيات)
لةوبارةوة بة نــ وونة ديَنينـةوةة    ليَرةدا بةلَـطةيةك لة سوننةتى ثيَغةمبةر 

كة ئاماجنة شةرعييةكان ريـزبةندييان تيَدا هةيةوة هةموويان لة يةك ئاستدا نـنيءة  
 اْبـنِ  عَـنِ }رآة ئةميش ئةو فةرموودةية: ثيَويستة كامةيان طرنطاة ئةويان ثيَشبخ

 تَْقـدَمُ  إِن ـكَ : قَالَ اْليَمَنِ ىإِلَ ُل َاذا بَ َثَ لَم ا  هِالل  رَُسولَ أَن  رَاِ َ اُ  عَْنُهمَا عَب اٍس
 عَرَُفوا فَإِذَا و()جل جاللة هِالل  عِبَا َُة إِلَْيهِ تَْدُعوُهْم لَا أَو لَ فَْليَُ ْن وكِتَاٍب أَْهلِ قَْوٍم عَلَى

 فَ َُلـوا  فَـإِذَا  ووَلَْيلَـتِهِمْ   َـْولِهِمْ  فِـى  ََـلَوَاتٍ  خَْمـسَ  عَلَْيهِْم فَرَضَ هَالل  أَن  فَأَْخبِْرُهْم هَالل 
 فَـإِذَا  وْمُفقَـرَائِهِ  عَلَـى  فَُتـرَ ُّ  أَْغنِيَائِهِْم لِْن ُتْؤخَُي زَكَاًة عَلَْيهِْم فَرَضَ قَْد هَالل  أَن  فَأَْخبِْرُهْم

 واتة: )عةبدولآَلى كورِى عـةبباس خـوا  (2) (أَْلوَالِهِْم كَرَائِمَ وَتَوَق  لِْنُهْم فَُخْي بِهَا أَطَاُعوا
كاتيَـك موعـاةى كـورِى     لة خؤىء بابى راةى بآة دةطيَرِيَتــةوة كـة ثيَغــةمبةر    

اوةن رةبـةلدةنيَرآ بؤ يةمةن ثآى دةفةرموآ: تؤ دةضيتـة  ى كةسـانيَك كـة خـ   
كتيَـنبة با يةكةمني شتيَك كة تؤ ئةوانى بؤ بان  دةكـةىة بريتى بآ لة ثةرســتنى  

خـواى  ة رـا ئةطــةر   -خواثةرســتيى   -  )رـال راللـة(  خواى ةالَـى خـاوةن شكـؤ 
لــة شــةوء  خــواى بــةرة و مــةةن يــان ناســىة هةوالَيـــان ثيَبــدة كــة بــةرة و مــةةن 

                                                 
 ١٩٥: البقرة( 1
 ( واللف  له.31(و ولملم: )1458البخاري: )( 2
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دوونة رـا ئةطـةر ئـةوةيان كـردة هـةوالَيان      ر ذيَكياندا ثيَنج نويَذى لةسـةر فـةرِةكر  
ةةكاتى لةسةر فةرِةكردوونة لـة دةولَةمةنـدةكانيان    خواى بةرة و مةةن ثيَبدة كة 

وةردةطريآء بؤ هةذارء نةدارةكانيان سةر  دةكرآة ئينجا ئةطـةر فةرمانبـةرييان   
ة ر  كردة بؤ ئةوة  ليَيـان وةربطرةء خؤت بثاريَزة لةو رؤرة ماألء سامانةيان كة

 لة يان خؤشةويسـتة.
كةواتة: ثيَويستة ريزبةنديى لة ئاماجنةكاااندا هـةبآة بؤيـة ئيَ ـة طوتوومانـة:     
كؤمةلَى ئيسالميى دةبآ لةم قؤناغةدا رةخت بكاتةوة لةسـةر هيَنانـةدى ئاماجنـة    

 شةرعيية بائيةكان.

، ء دازممممممةزراو دووة : اممممممةروةردةكردنى بنكةيممممممةكى ئيسمممممممزيى اتممممممةو  
ء كؤزةَلمطممممماكةزان بممممة راستييةكمممممانى    نكردنةوةى خممممةَلكبةرضمممماوِروو

 م ، طرنطتمريء ئازا ى ئة  قؤناغمةن:مئيس

بةلَـآ من ثيَ وايـة ئةم دوو ئاماجنةة هةموو كارء ضـا كييةكانى ديكـةء هـةموو    
وردة ئاماجنةكانى ديكـة لـةخؤ دةطـرنة ضـونكة بـةبآ ئـةو دوو كـارة ةةمينـة بـؤ          

؟ ئايا هةتا كؤمةلَيَكى ثةروةردةكراو كـة  طا نارِةخسآضاكساةيى كؤمةلَثاكساةيىء 
ئي انء ئيحسان لة خؤياندا بةررةستة بكةنة كـة خـةلَك بيبينيَـتة بـةبآ      ئيسالمء

ئةوة وةك ثيَويست بانطةواةى ئيسالميى دةطاتة طـوآى خـةلَك؟ دةلَـيَني: نـةخيَرة     
كردةوة دةبينيَتة بةئم كاتيَك خةلَك  نييةةضونكة بةرِاستى قسةي بةتةنيا برِشتى 
ء حـةرام  بؤ نـ وونة: باسى خؤثاراسـ  لـة   ةةمانى كردةوة ةمانيَكى ثةتيىء ثاراو

( دةكةىة تؤ بة كردةوة لـة هةلَسـوكةوتتدا وا بـةة ئيــدي خـةلَك      الوَْرْعشوبهةكان )
دةةانآ وةر  يانى ضى؟ خـاكيى بـوون يـانى ضـى؟ هـةروةها باسـى دادثـةروةريى        
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ـــة) ــؤ  عدال ــى س ـــةىة باس ــةكانءة    ( دةك ــةرةء روان ــتة ب ــةةةيىءة خوورِةوش ةء ب
 راستطؤيىءة دةستثاكيىء...هتـدة بةهةمان شيَوة لة خؤتياندا بةررةستة بكة.

بنكةيـةكى ئيسـالميى ثتـةوء دامـةةراوة مةبةسـت ان       ثـةروةردةكردنى كةواتـة:  
ثآى ئةوةية كة خةلَكيَكى مسولَ انى دامةةراو بنب بة رةطء ريشةة ئـةوة بناغـةى   

 .ئـةوة يةكنطةواةى ئيسـالمييةة كارء با
ثاشان هةر بةوةنـدة  كـار تـةواونابآ كـة خـةلَكيَكى بـا ء دانسـتةء بـذاردة         
ثةروةردة بكريَنء باربهيَندريَنة بةلَكو ثيَويستة هاوكات لةطةأل ئةوةشدا كار بكةين 

بكةينــةوة بــة لةسـةر بةرضــاو روون كردنـةوةى خــةلَكء كؤمــةلَطاة بةرضـاويان روون   
؟ ضـونكة ئـةو كؤمةلَـة ئيســالميية بــذاردة ثـةروةردةكراوةة       نى ئيسالمراستييةكا

ثيَويســتى بــة كــة ء هــةواء فةةايــةك هةيــة تيَيــدا ئــيش بكــاتة كــة ئــةو فــةةاء   
كة ءهةواية  ئةوةية ئةو خةلَكء رـةماوةرةة بةرضـاويان روون بـآء بـزانن ئـةو      

وانـة دةيانـةوآ   كؤمةلَة كيَنء ضييان دةوآ؟ ئةو راستييانةى ئيسالم ضـنية كـة ئة  
 خةلَكيان بؤ بان  بكةنءة لةسةريان ثةروةردةيان بكةن؟

بيَطومان طرنطاينء طةورةترين بناغة كة دةبـآ بنكــةيةكى ئيســالميى لةسـةر     
ثةروةردة بكرآة طةورةترين راستييش كة دةبآ بةرضاوى كؤمـةلَطاى ثـآ ر شــن    

دوورطـرتن   طـاغوت  ء خـؤ لـة  )رـال راللـة(  لة خـوا بةيـةكطرتن    بريتييةبكريَتـةوةة 

ڄ فةرموويـةتى: ]  خواى بـةرة و مـةةن   (ة وةك توحيد ا  واجتنـاب الطاغوت)

ــل[ گ...ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ة النحــــ
( واتـة:  تَْوحِيـدْ ة ضـونكة ) )رـال راللـة(  سةرنج بدةن نةمطوتوة: خوا بة يةك ةانـني  

ةوة ة واتــة: تـؤ بـة كردةوةيـةك كـة لـة عةقــ ء دلـَ        )رـال راللـة(  خوا بةيـةكطرتن  
سةرضاوة دةطرآءة بة ةمان تةعبيـرى لـآ دةكرآة بةئم بـة كـردةوة بةررةسـتة    
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وةك ضــؤن تاكــة   )رــال راللــة( دةكــرآة بيســةمليَنى كــة خــواى ثــةروةردطار     
 بةديهيَنـةرء تاكة خـاوةنء تاكة ثةروةردطارةة تاكة ثةرسااويشـتة.

نـةر بزانىة ضـونكة  بة تاكة بةديهيَ خواى بةرة و مةةن تؤ نيية  ئاةايةتيـى ئةوة
هاوبة  بؤ خوا دانةرةكان )الــ شركني(يش هـةروابوونة وةك خـواى ثـةروةردطار     

ــة(  ــةرموآ: ] )رــال رالل ــة: )وة  (1)[ .. ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئدةف وات
...(ة  ئةطةر ليَيان بثرسى: كآ بةديهيَنـاون؟ بيَطومان دةلَيَن: خـواى بـةرةء مـةةن   

بة تاكة ثةرسااو بطرينء تاكة  مةةن  خواى بةرة وبةئم ئةوةى طرنطة ئةوةية كة 
 بآ كة عيبادةتى بؤ دةكةينء دةيثةرستني. ةاتيَكثةرسااومان بآ وة تاكة 
 خـواى بـةرة و مـةةن    خةلَكيَك بة دريَذايى ميَـذوو   كؤمةلَةهةر كؤمةلَطايةكة هةر 

هةر  رةوانةكراويَكى تيَدا ناردوونة ثيَـريِاطةياندوة كة ئةوة بة خةلَكةكة رابطةيةنآة

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ دةفـةرموآ: ]  )رـال راللـة(  بؤية  خـواى ثـةروةردطار   

ــة   (2) [. چ چ چ چ ڇڇ ڃ ــديَك لـ ــة؟ هةنـ ــاغووت كيَيـ تـ
ــذةرةوانى  ــانتويَ ــآة     قورئ ــةريى رةمحــةتى خــواى ىلَ ب ــةرى تةب ــةبو رةع  وةك ئ

 طوتوويانة: )تـاغووت: هةموو ثةرسااويَكة رطة لة خوا(
( بكــةينة البقـــرةى )ســوورةت(ى 257ذمــارة ) ئايــةتىئةطــةر تةماشــاى  بــةئم

ــةروةردطار    ــواى ث ــنني خ ــة( دةبي ــال رالل ــةرموآ: ] )ر ٱ ٻ ٻ ٻ دةف

ٺ     ٺ     ڀ ڀ     ڀ ڀ    پ    پ  ٻ پ پ

د سـتى ئي اندارانـة لـة     خواى بـةرة و مـةةن   [ة واتـة: )...ٺ ٿ ٿٿ  ٺ

                                                 
 ٨٧: الزخرف  1

 ٣٦: ( النحل2
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تياننة تاريكاييان دةريانديَنآ بؤ ر شنايىة وة ئةوانةى بيَـربِوان تاغووتـةكان د سـ   
ةيـاتر   (. كةواتـة: تـاغووت  ...يـةكان   دةريانديَنن لة رووناكاييةوة بـةرةو تاريكـايى  

ئريادةى هةيةء شت دةكاتة خـةلَك دةطواةيَتـةوة لـة     كةسةكان دةطريَتةوة ضونكة
يـةكانة بـةئم ديـارة دارء بـةردء مـان ء خـؤرة كـردةوة         رووناكييةوة بؤ تاريكايى

 .(يان ثالَنـادريَتـة  فِْ ـْل)

ء  بةنممَيك  جالل   )جممج   حاكمي   ْاهللسممَيية : فةرزانِرةوايةتيمممى خمموا )  
، خمممواى بممممةرز و زممممةزن  ء اةرسمتمممممراوَيتيى  لمقَيكممممة لممممة اةروةردطممممارَيتيى  

لممة ذيمممانى زرشظمممدا لممة ايمممادةكردنى    ج   ْجالل   )فةرزانِرةوايممةتيى خمموا  
 ء ئايينمةكمةيمدا بةرجةستة دةبآ: نمةريعةت

ة خـواى بـةرة و مـةةن    ء فـةرمانرِةوا بـوونى   ةرة و مـةةن  خـواى بـ  حاكم بوونى 
 بـوونى ة نـةك حـوك رِان   خـواى بـةرة و مـةةن    ( بوونى لـشَـرِّْعيانى: بةرنامةدانةر )
خواى كة ئةوة مر ظةكانن حوكم دةطـيَرِنة بةئم حاكم بوونى ة خواى بةرة و مةةن 

ة ئـةوة  )رال راللة(ار بة ماناى بةرنامةدانةر بوونى خواى ثةروةردطـ بةرة و مةةن 
 .خواى بةرة و مةةن بةشيَكة لة ثةروةردطاريَتيىء ثةرسااويَتـيى 

تةنيـا ثةروةردطار بآة دةبآ هةر ئةويش حاكم  خواى بةرة و مةةن واتة: مادام 
لة  خواى بةرة و مةةن بآء هةر ئةويش بةرنامة دابنآة ضونكة ثةروةردطـار بوونى 

 تة دةبــآ كــة بةرنامــةيان بــؤ دابنــآء حــةئألء ذيــانى بةشــةرداة لــةوةدا بةررةســ 
يان بؤ ديارى بكاتء ضاكةء خراثةيان بؤ ديارى بكاتة ب ـةرموآ: وا بكـةنء   حةرام

كـة خـةلَك ثـةروةردة دةكـاتء مشـووريان       ةاتيَكـة وا مةكةنة ضونكة ثـةروةردطار  
دةخواء سةرثةرشتييان دةكاتء بةخيَويان دةكاتء ضاكةء خراثـةيان فيَردةكـاتة   
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 بآ لة ميانةى بةرنامـةدانانداة ئـةو ثةروةردطاريَتيــيةى خـواى بـةرةء مـةةن     را دة
 بةررةستةبآ.

بــة مانــاى شــةريعةتء  )رــال راللــة(رــا فةرمانرِةوايــةتيى خــواى ثــةروةردطار 
خـواى بـةرة و   ثةرسـااويَتيى   ثـةروةردطاريَتيىء بةرنامةدانانىة بةشيَكء لتيَكة لـة  

لة ذيانى مر ظدا لة  )رال راللة(روةردطاريش ة وة فةرمانرِةوايةتيى خواى ثةمةةن 
خواى بـةرة و  ثيادةكردنى ئاينيء شةريعةتةكةيدا بةررةستة دةبآة ئيَ ة ض كاتيَك 

ــة     مــةةن  ــد بــني ب ــك كــة ثابةن ــة فــةرمانرِةوا )حــاكم(ى خؤمــان دةطــرين؟ كاتيَ ب
 شـــةريعةتةكةيةوةة بةلَطـــةاان لةســةر ئــةوة ئةوةيـــة كــة خــواى بــةرةء مــةةن  

كة لةطةأل دوو هـاوةلَة ةيندانييـةكةيدا وتوويَـذ   )علية السالم( يوسفةمانى لةسـةر 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ دةكـــاتة فةرموويـــةتى: ]  

ڇ     ڇ  چ ڇ ڇ    چ     چ    ڃ ڃ ڃ چ     ڃ

 گ  گ  گ    کگ  ک  ڑ ک ک  ژ ژڑ     ڈ   ڎ ڈ    ڎ   ڌ   ڌ    ڍ    ڍ

ويَنآء دةلَـآ:  دةيانـد  )علية السالم(يوسف  (1)[ڳ ڳ ڱ ڳ  ڳ 
)ئةى دوو هاوةلَة ةيندانييـةكةم! ئايا ضةند سةروةرء ثـةروةردطاريَكى ثةرتـةواةة   

لـة ريـاتي خـوا     -باشانة ياخود خواى تاكى ملثيَكةضكةر؟ ئيَوة هي  ناثةرس  
ئةو ثةرسـااوانة   -رطة لة ضةند ناويَك كة خؤتانء بابء باثريانتان ناوتانناون  -
سةر نةناردوونة خوارآة حوكم تةنيا هـى خوايـةء هـةر ئـةو     هي  بةلَطةى لة خوا -

كة تةنيا ئةو بثةرسـ ة ئـا ئـةوة دينـى راسـتةة       كردووةدةبآ حاكم بآة فةرمانى 
 بةئم ة ربةى خةلَكى ناةانن(.

                                                 
 ٤٠:  وسف  1
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ئايــا ئينســان دةبــآ كــآ بكـــاتة ثــةروةردطارى خــؤى؟ خــواى تــاكى خــاوةن   
ؤى كـةض دةكـات؟ يـاخود    كة مال بـة غـةيرى خـ    )رال راللة(دةسةئتء بائدةست 

ضةند ثةروةردطارء ضةند سةيدء سةروةريَكى ثةرتةواةةء ليَك رياة بـةلَكو ة ررـار   
خواى بـةرة  باشاة؟ ضونكة ثةرسااواني غةيري  كاميانثيَكةوة دذء ناكؤكيش؟! 

ناوى بآ نيَوةرِ كن؟ هةلَبةتـة ميسـرِييةكان ضـةندان رـؤرة ثةرسـااويان       و مةةن 
ةردطاريان ةانيــونة رــا ئايــا هــي  كــام لةوانــة ثةرســااوء  هــةبوونة كــة بــة ثــةرو

ثةروةردطار بوون؟ نةخيَرة كةواتة: ناوى بآ نيَوةرِ كنة بةلَآ نيَوةرِ كيَكيان هةيةة 
بةئم نةك وةك ئـةو ناوةى كة ليَيان نراوةة بؤ نـ وونة: يةكيَك ناوى مامؤسـتا يـان  

ميَنيَتـةوة نـاوى بـآ نيَـوةرِ كة ئـةو      ةانـايةة ديارة ئةطـةر مامؤستاء ةانا نةبووة دة
ثةرسااوانة بـةلَآ نيَوةِر كيَكيـان هةيــةة بـةئم نـةك ئـةو نيَوةِر كـةى كـة ئـةوان          
مةبةستيان بووة وة لـة دألء ميَشـكياندا هـةبووةة بـةلَكو ئـةوةى لـة دألء ميَشـكي        

 ئةواندا هةبووةء ئةوةى لة واقيعدا هةبووةة دوو شتى ليَكجيـان.
دةثةرسـتني؟ كاتيَـك ئـةو تـةنيا حـاكم       خواى بةرة و مةةن ةنيا كةواتة: كةي ت

بثةرسـتىة   خواى بةرة و مـةةن  بآة وة ئايا دينى راست كامةية؟ ئةوةية كة تةنيا 
 خـواى بـةرة و مـةةن    دةثةرسـتى كـة تـةنيا     خـواى بـةرة و مـةةن    كاتيَكيش تةنيا 

 فةرمانرِةوات بآء بةرنامـةء شـةريعةتء ريَباةت بؤ دابنآ.

ھ ے ے ۓ ۓ ]: فةرموويـةتى  خواى بـةرة و مـةةن   وةها هةر

ۉ      ۅ ۅ    ۈ ٴۇ ۋ ۋ    ۆ ۈ     ۆ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

  (1)[ې  ۉ ې

                                                 
 ٢١: الشورى  1
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ــؤ دةرخســتنى   ــا ب ــة:    تيَكهةلَكيَشــيىئينج ــةركام ل ــاى ه ــةمكء وات ــةنيَوان ض ل
ــةرمانرِةواييَتيى )   ــااويَتيىء فــ ــةروةردطاريَتيىء ثةرســ ــة  ثــ ــة واأللوهيــ الربوبيــ

وة سـةملاندنى ئـةوة كـة هةركةسـيَك      ة)رـال راللـة(  ى تاكء ثاك ى خواواحلاكمية(
وةربطـرآة   )رـال راللـة(  لة غةيرى خواى بآ ويَنـة   حةرام بةرنامةى ذيانء حةئألء

ماناى واية ئةو كةسـةى ثةرسـتوةء بـة ثـةروةردطارء ثةرسـااوى خـؤى داينـاوةة        
 ْبـنِ  عَـدِيِّ  ْنعَ}بةرِاستى ة ر رآى سةرنج لـآ دانء هةلَوةستة لةبةردةمدا كردنة: 

  فـِ  رَص ـ نَتَ ْدقـَ  انَكَوَ وامِالش  ىلَإِ ر ـفَ  ا ِ ولُِسرَ ُةوَْع َ ُهْتـغَلَبَ ام لَ ُهأَن  و حَاتٍِم
 هِـتـِ ـُأْخ ىلـَ عَ  ا ِ وُلسُـ رَ ن لـَ  م ثُـ  وهِلـِ ْوقَ ْنلـِ  ٌةاعـَ مَجَوَ ُهـُتُأْخ ْترَُأسِفَ وةِـي لِاهِاجلَ

 و ا ِ ولِسُـ رَ ىلَعَ ومُِدالُق  فِوَ المِْساإلِ  فِ ُهـْتبَِغرَفَ اـيهَأَخِ ىلَإِ ْت َجَرَفَ وااهَطَأَْعوَ
 ورُِهْشمَـالـ   ُّائِـالطِـ  ُماتِحـَ  وُهأَبُـ وَ ْءْ ـطـَ  هِلـِ ْوقَ  فـِ  يًمـا ئِرَ انَكَوَ ةَ نَدِمَـال يٌّدِعَ مَدِقَفَ
 يٌبلِـََ  ّيدِعـَ  قِـُنُع  فِوَ  ا ِ ولُِسرَ ىلَعَ لَخَدَفَ هِـولُِدُقبِ اُسالن  ثَد ـحَتَفَ ومِرَ َاْلبِ

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ژ: ةَاآل ـَ  هِيِهـَ  ُأرَقْـ  َ وَهُـ وَ ٍةض ـ فِ ْنلِ

 ُمهِْيلـَ عَ والُـ ر حَ ْمهُـ ن إِ ىولـَ بَ: الَقَفَ. ْموُهُدُبْ  َ ْملَ ْمُهن إِ: فقلت: قال(1) ژ  ...ٴۇ  ۋ  
 ا ـَ :  ا ِ وُلسُـ رَ الَقـَ وَ. ْماُه  إِ ْمُهُتا َبَعِ كَلِيَفَ. ْموُهُ بَت ْافَ امَرَاحلَ ُمُهلَ والُّأَحَوَ اللَاحلَ

 ؟كَرُُّ فـِ  الـَ  ؟ا ِ نَلـِ  رَبـَ أَْك ًئاْيشـَ  ُملـَ ْ تَ ْلهـَ فَ ؟ُربَْكأَ ُ أَ اُلقَُ  أَْن كَرُّفِأَُ  وُلُقتَ الَ ّيدِعَ
 مَلَأَسْـ فَ المِسْـ اإلِ ىلـَ إِ اُهعـَ  َ م ثُـ  ؟ا ِ رَْيغَ هًاـلإِ ُملَْ تَ ْلهَفَ ؟اُ  الِإِ لهَإِ ال اُلقَُ  أَْن كَرُّفِأَُ 
 وٌبضُـ ْغلَ و َهُـ اليَ ن إِ: الَقـَ  م ثُـ  ورَشـَ ْبتَاْس ُههـَ ْجوَ ُتأَ ْـ رَ ْدقَلَفَ الَقَ. قِّاحلَ ةَا َهَشَ دَهِشَفَ
خـوا ليَـى    -تـةمى تـائيى   عـةديى كـورِى حا  }واتـة:  (2){ونَالُّاَ ىارَصَالن وَ وْمهِْيلَعَ

ى ثيَطةيشـت  دةطيَرِيَتةوةة كة كاتيَـك بانطـةواةى ثيَغةمبـةرى خـوا      -رِاةى بآ

                                                 
 ٣١:  التوبة  1
 (و564و 563رواه أحـمد والرتليي وابن جر ر لن طرقو الـمصباح الـمنري يف تهي ب تفمري ابن كثيـرو ص: )( 2
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رِايكـــرد بـــؤ شـــامة وة ثيَشـــايش لـــة ســـةردةمى نةفاييـــدا ببـــووة نةســـرِانيىة 
 راخوشكةكةىء كؤمةلَيَك لة هؤةةكةى بةديال طريانة دوايى ثيَغةمبـةرى خـوا   

ةخؤرِايى ئـاةادى كـردو خةئتيشـى كـردة رـا      بـ ضاكةى لةطـةأل خوشـكةكةى كـردو    
بـؤى بـاس كـردو     هـاتووة خوشكةكةى ضووةوة بؤ  ى عـةديىء ئـةوةى بةسـةرى    

و مسـولَ ان بـآة عـةدييش هاتــة    هانيـدا كـة بضـيَتة خزمـةت ثيَغةمبـةرى خـوا       
 -حاتـةمى تـائيى   –( بـووةو بابيشـي   ْءْ طـَ مةدينةة لةو كاتةشدا سةر كى هؤةى )

وةتء بةخشـندةيىة خـةلَك باسـى هـاتنى عـةديى دةكـةنة       ناودار بووة بـة سـةخا  
و خاضيَكى ةيـوى لـة طةردةنـدا دةبـآة رـا      عةديى دةضيَتة خزمةت ثيَغةمبةر 

ــةر  ــة(:     ثيَغةمب ــةى ئةمةي ــة واتاك ــدةوة )ك ــةى خويَن ــةم ئايةت ــةو -ئ روولةك
خـواى بـةرة و   ةاناو قةشـةو طؤشـةطريةكانى خؤيانيـان لـةرياتى      -نةصرِانييةكان

دا كردن بة ثةرسااوى خؤيانة وة مةسـيحى  خواى بةرة و مةةن لةطةأل  يان مةةن 
كــورِى مةريةميشــيان كــردة ثةرســااوى خؤيــانة فةرمانيشــيان ثــآ نــةكرابوو كــة 

ة بيَجطة لـةو هـي    )رال راللة(هيضكةس بثةرس  رطة لة يةك ثةرسااو كة خواية 
طـومت:   -يى دةلَآعةد–ثةرسااو ننية ثاكيى بؤوى لةوةى كة دةيكةنة هاوبةشى. 

 -ةانـاو رِةبةنـةكان  –ئةوان نةياندةثةرسـ ة فـةرمووى: بـا دةيانثةرسـ ة ئـةوان      
ــيان بــؤ حــةئأل دةكــردنء        ــةئلَيان ىلَ قةدةغــة دةكــردنء قةدةغةكراوةكانيش ح
ئةوانيش شويَنيان دةكةوتنة ئا ئةوة ثةرستنى ئةوان بوو بؤوانة ئنجا ثيَغةمبةرى 

ى دةلَـآى؟ ئايـا ئـةوة دوضـارى لـة ئيسـالم       فةرمووى: ئةى عـةديى! ضـ   خوا 
لـة هـةموو شـتيَك     خـواى بـةرة و مـةةن    رِاكردنء رِةتاندنى كردووى كـة بطـوترآ:   

؟ ( طةورةتربآ خواى بةرة و مةةن طةورةترة؟ ئايا هي  شتيَكت ثآ شك دآ كة لة 
ض شــتيَك ناضــارى رِاكردنــى كــردووى؟ ئايــا ئــةوة دوضــارى رِاكردنــى كــردووى كــة  

؟ ئايا بيَجطة لـةوى هـي    خواى بةرة و مةةن ي  ثةرسااو نني بيَجطة لة بطوترآ: ه
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بانطى كـرد بـؤ ئيسـالمء ئـةويش      ثةرسااوي ديكة دةةانى؟ ثاشان ثيَغةمبةر 
دةلَآ: رِووى موبارةكــــى   -عـةديى  -مسـولَ ان بووء شـايةتـ انى حةقى هيَنـاة 

فــةرمووى:  - ةمبـــةر ثيَغ -م بينــى طةشــايةوةة دوايــى  -ثيَغةمبــةر  -
 روولةكةكان غةةةب ليَطيـراونء نةصرِانييةكانيش طومرِاو سةرطةردانن(.

ديـــارة "عـــةديي كــورِى حاتــةمى تــائيي"  وةك ة ربــةى خــةلَكى مســولَ انى 
 ةن ـئيَسـتا بة شيَوةيةك لة ضةمكى ثةرس  حالَي بووةة كة باباي ثةرسااو حةتـ 

ــؤ بــةرىة نةيــد  ــرِى  دةبــآ ســةردةء ركــووعى ب ةةانى كــة ســةردةء ركــوو  دةرب
ةضيىء ـكـ ـةرِى ملـلةوثـ  بريتييـة ةردةء ركوو ة كـة  ـةورةترة لة سـتييةكى طــراس

داة رـا  خـواى بـةرة و مـةةن    ةر ـووك بوون لة بةرانبـنيء خؤ ثآ بضـخؤ بة كةم ةان
خواى بـةرة و  نى ـةورة ةانيـةرِى بة طـووك ةاننيء ئةوثــةرِى خؤ بة بضـارة ئةوثـدي
ةردةء ركـوو  بـردن   ـةردةء ركـوو  تـةعبريى ليَـدةكرآة بـةئم سـ     ـبة سـ  ةن مةة
ثـآ   خـواى بـةرة و مـةةن    ا رووكارء نيشانةي ئـةو خـؤ ثـآ بضـووك بـوون وة      ـتةنه

 تنةن.ـطةورة بوونء ثةرس
كةواتة: بؤمان دةركةوت كـة بـة حـاكم دانـانى هـةر كةسـيَكة ثةرسـاانى ئـةو         

بـآة ئـةوة ثةرسـااوى حةقـةة وة ئةطـةر       خواى بةرة و مةةن كةسةيةة را ئةطةر 
 بيَجطة لةويش بآة ئةوة ثةرسااويَكى بة ناحةقة.

ان ة ربـا  بزانـآ كـة    ـةتةى خؤمـ ـتة ئةو خةلَكء ميللـكةواتة: بةرِاستى ثيَويس
بـة ثةرسـااو وة    خـواى بـةرة و مـةةن    ةتة كة بيَجطـة لـة   ـ انييـئةو مةسةلةى عةل
خـواى بـةرة و   ن وة غـةيري  ـبة بةرنامة دادةنيـَ  خواى بةرة و مةةن بيَجطة لة دينى 

بةو  يةنة دادةنيَن كة دةبآ ملكةضيى بؤ بكرآة ئةوة بةرِاستى دةرضـوونة   مةةن 
ة هـةر بـة دواى هـةلَآلى    ـاة بةئم هى وا هةيـ ـبطيلة باةنةى ئيسالمة ئةطةر خةلَك تيَ
ير ـال ـ ى )ـنيـ وةر بـة نةةا ـوة ئـةوة رةنطـة عـ    نييةةمام كويَخا كةوتوةء هي  حالَى 
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(ي بؤ بةبيانوو دابنـرآة هةتـا تيَدةطةيةنرآء دةرباة ببآة بةئم ئةوةى كـة  باجلهل
ــة: ضــؤن     ــآ دينـــايةتيىة كةوات ــانى ب ـــ انييةت ي ـــةت عةل ــآ عةلـ انيي بــا  دةةان
دةطوجنيَ بلَـآ: بآ دينايةتييـم هةلَبذاردوةوة لةو شـةوة بلَـآ: مـن دينــم هةيــة!      

 .ئةطةرنا سيكؤ ريزميش رؤرة دينـيَكة( -ئيسالم  –)واتة: دين بةماناي 

َيممممى كممممان بكرَينممممة جةَلممممَيني: اَيويسممممتة ئازا ممممة بام ضمممموارة : كممممة د
ء طيكمةكممان،   ء خؤ بنارَيزرآ لمة طيممروطرفتة الوةكيمى    نَيدانى زياترطرنطي

يةكانى كؤزةَلمطممادا  كةزوكووِريء  كة لة بةرانبةر هةَلةنيية  زةبةست ان ئةوة
 ء هيض نةكةيء! ذنؤ دابنيشمنيدةسمتةوئة

نييـة   ديكةمان هةيـةة مةبةســت ان ئـةوة    مةبةستيَكىكةواتة: لةو قسـةيةماندا 
كة ئيَ ة لة بةرانبةر هـةلَةء كةموكوورِييةكانى كؤمةلَطادا دةستةوئةذنؤ دابنيشـنية  
ضونكة ثيَشـا بااـانكرد كـة فـةرمان بـة ضـاكةء ريَطريـى لـة خراثــةة ئـةركيَكى           

رشـــااانة! بـــةلَكو مةبةســـت ان ئةوةيـــة كـــة ســـةرطةرمبوون بـــة  طـــةورةى سة
ــ ضارةسةركردنى طريوطرفتء نةهيَشـتنى   ء خراثـةء  دانء هةلَـةء ثةلَـةكانى    طوناه

ــة ثاكســاةيىء    كؤمــةلَطاوةة هــةموو توانــاء وةةكااــان نــةخواء بيَ اطامــان نــةكا ل
نةدةين لةسةر  ضاكساةيى كردنى كؤمةلَطا لة بوارة ريشةيىء بنةرِةتييةكانداوة رآ

حيســابى ضارةســةرى كيَشــة طرنطةكانـــ انة بــة وردة طريوطرفتةكانــةوة ســةرقاأل 
 بكرينَي!

ئةطـةرنا ئيَ ة نابآ سـةلبيى بـني لـة كؤمـةلَطاى خؤمانــداوة دةبـآ فـةرمان بـة        
ضاكةء ريَطريى لة خراثة هةر هةبآة دةبآ رارآ خؤمان ضاك بكةينء لة سةرةتادا 

كــة شــةريعةت بــة ثةســندى  شــتانةىة وردء درشــتى ئــةو خؤمــان برِاةيَنينـــةوة بــ
بـة   شـةريعةت داناونة وة خؤمـان بـذار بكـةين لـة وردء درشـتى ئـةو شـتانةى كـة         
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خراثى داناونء لةطـةأل كؤمـةلَطاء دةوروبةريشـدا خـةريك بـنية بـةئم ضـى بكةينـة         
ئاماجنى يةكةمء ئامـاجنى دووةمء ئامـاجنى ســيَيةم؟ دةبـآ ريزبةنـديى دابنـيَنية       

ئــةوة  كــة لــة  بــةثيَىئــةوة كــة ثيَويســتى كؤمــةلَطاى ئيَ ــة ضــؤنة؟ وة   ةثيَىبــ
دا ض شتيَك ةياتر طرنطـى ثـآ دراوةة ئيَ ـة     شةريعةتة لة هاتووةدا ضؤن شةريعةت

طرنطى ةياتر بةوة بدةينة ئينجا هـى دوايـى ئينجـا هـى دوايـىة نـةك بـينَي لةسـةر         
جنى طــةورةمان هــةر  شــتيَكى بضــووك هةرايــةكى طــةورة بةرثـــا بكــةينء ئامــا      

 .لةبريبضيَتـةوة
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 نـؤزدةيـةم اى ـبنةم

 ة،عيَراقو  تانـكوردس ألةـكؤمى دانى كار ـمةي
 توانـا بةثيَى انانـولَمـبةآلم هاوكاريكردنى مس

 نيدةزانبةثيَويسـت  لة هـةر جـيَيةك بن،
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 نؤزدةيـةماى ـةمـبن

ة،بةآلم هاوكاريكردنى عيَراقو  كوردستان ألى ئيَستاى كؤمةيمةيدانى كار و ضاالك
 :نيـدةزانبةثيَويست  توانا لةهةر جيَيةك بن، بةثيَى انمسولَمان

)هةرَي ى  ىيسمزيئ ىؤزةَلكهةرضةندة زةيدانى كار و ضاالكى ئَيستاى 
لةسممممةر بناغممممةى  ، بممممةم    بةتايبممممةتىء )عَيممممِراَ ة بةطشممممتى  كوردسممممتان

وونى زسمموَل انان لممة  برايممةتيىء  دشسممتايةتيى ئي ممانيىء يممةك ئؤممممةت بمم  
 ءةالنى زسممموَل ان بمممة طشمممتىسةرتاسمممةرى دنيمممادا، خمممؤى لمممة بةرانبمممةر طممم 

 بممممة بةرارسممممميار  ،ةتمبممممة تايبمممم  يانداانممزييةكمممممة ئيسمجوجؤَلمممم ءكؤزممممة 
ء، اشممممتطرتءء هاوكماريى كردنيممان بمةطوَيرةى توانما بمة اَيويسممت      آممم دةزان

 سمةر ئةوان همةية.دةزانآء، ديارة ئةويش لة بةرانبةردا هةزان زافى لة
 ةَلةكردن )التقوقممممع  لممممة جمممموغزى سممممنوورة    مة بَيطوزممممان خممممؤ كونمممم  و

 ءةو طرفممتمبممة كَيشمم  نممةدان داو، طمموآيمزيمدةسممتكردةكانى ومتممانى ئيسمم  
 كةزتةرخةزييممممةكى طمممممةورةية،   ءةمةَلمممم ه ،وَل انانمى زسمممم ةكانذانمممم  ءئممممَيش 

 ءانيان يةكدةسمممتء ناحمممةزرشذطمممارةدا كمممة دوذزمممء  ءبةتايبمممةت لمممة  ضممماث 
 ، ضونكمة:كدةنطء لة بةرانبةريانداية

 .احلجـرات [ ې... ۈ ٴۇ ۋ] فةرموويـةتى: بـةرة و مـةةن   خواى  -1
 واتة: )بيَطـومان برِواداران بران(.

ڀ ٺ ٺ ٺ ] فةرموويــةتى: )رــال راللــة( خــواى بةديهيَنــةر  وة  -2

ة واتة: )ئـا ئةمـة ئؤممـةتى    اءـاألنبي [ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
 ارتابة تةنيا من بثةرس (.ئيَوةية يةك ئؤممةتةة وة من ثةروةردط
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ڦ ڄ ] فةرموويـةتى:  )رـال راللـة(  هةروةها خواى ثـةروةردطار   -3

ة واتـة: )وة تيَكـرِا تونـد دةسـت بـة      آل عمران[ گ... ڄ ڄ ڄ ڃڃ
 ريَس انى خوا بطرن و ثةرتةواةة مةبن ...(.

تَـرَاُحمِهِْم  )لَثَـُل اْلُمـْؤلِنِنيَ فِـ  تَـوَا ِّهِْم وَ    فةرموويةتى:  ثيَغةمبةرى خوا وة  -4
وَتََ اُطفِِهْم لََثـُل اْلجََمـِد إِذَا اْشـتَ َى لِْنـُه ُعْضـٌو َتـدَاعَى َلـُه َسـاِئُر اْلجََمـِد ِبالم ـَهِر           

عـن الن مـان   (و واللفـ  لـهو   2586(و ولملم: )6011رواه البخاري: )وَاْلُحم ى( 
واتــة: )ويَنــةى بــرِواداران لــة يةكــدى خؤشـويســـ ء بــةةةيى   وبــن بشــري 

بةيةكـداهـاتنةوةو هـاوسـؤةبوونيان لةطةأل يةكديداة وةك رةسـتةيةك وايـة كـة    
ئةطـــةر ئةنـــداميَكى نةســـا  بـــووة هـــةموو رةســـتة بةشـــداريى دةكـــات بـــة  

 شـةوخنوونيىء تا لـيَهـاتن(.
رواه ( الـُمْملُِمونَ  ٌَد عَلَى لَْن سِوَاُهْم) فةرموويةتى: هةروةها ثيَغةمبةرى خوا  -5

ــه: )  ــن لاج ــد: ) 2684اب ــهو وأمح ــ  ل ــان  و 6797( واللف ــال األلب ــ يب(و وق  ش
واتـة: )مســوَل انان يـةك دةسـ  لـة بةرانبـةر غـةيرى        َـحيح لغـريهو    :األرنـؤوط 
 خؤيـاندا(.

 روونكردنـةوة

ء  ء خونمك  ء اَيكمةوة دشسمت   بوونى زسوَل انان: يةك ئؤممةتيةكة 
 انى ئيسممم :ء بةَلطةنةويسمتةك برابوونيان، يةكَيكمة لة نمتة ئانكرا

واتـة ثيَويستى بة بةلَطة لةسةر هيَنـانةوة ناكاتة كة مسولَ انان هةموويان يةك 
 ئؤممةتء يةك كؤمةلَنءة ثيَكةوة خوشكء برانء د ستء ثشـتيوانى يةكـدينة وةك  
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تة وريـاء هؤشـياربنيء   ـبؤيـة ثيَويسـ  ئةو ئايةت و فةرموودانةى ثيَشا هيَنامانةوةة 
ام دانــ انةوةة وامـان لــآ    ـدا ئةجنـ ـقيعى كارء ضـا كى تيـَ  سةرطةرمبوونـ ان بة وا

 ةوة.ـيَتـةوة يان كاأل بيَتـريبضـتييةمان لةبـا كة ئةو راسـنةك
ئةوة مةسةلةيةكى ة ر طرنطة كـة ئيَ ـة لـة واقيعـى كـارى ئيسـالميى خؤمانـدا        
نةضينة قاو ء قةثيَلكى خؤمانةوةء سةرقاث لةسةر خؤمان داآـةينء ئاطامـان لـة    

لَ انانى ديكةء ئيَشء ذانء موعاناتء طريوطرفتةكانيان نةميَنآءة لة خؤشـيىء  مسو
ناخؤشيياندا هي  بةشداريى نةكةينة ضونكة ئةوة ثيَضةوانةى يةك ئؤممةت بـوونء  

 ثيَكةوة خوشكء براء د ستء ثشتيوانء نزيكبوونة.

ء بممارودشخى  زممةر : )واقيعيبوون زممان ئممةوة دةخمموازآ كممة هةلو دووة 
ة عَيراقء  كة هةرَي ى كوردستان بةتايبةتى يى خؤزانء ضاالك ارتايبةتى ك

ء  ء بممة بيممانوو ء لةبةرضمماوبطريء بكممةيء ورديممى رةضمماو بةطشممتى، زشر بممة
ى ء جيهمانى ئيسممز   ى يمةك ئؤممةتمة  ااساوى ئةوةوة كة ئؤممةتى ئيسممز 

زةرجممممة ء هةلو همممةزووى ومتمممى زسممموَل انانة، واقيعمممى تايبمممةتى خؤزمممان      
 ناديدة نةطريء:تايبةتييةكةى 

ئيَ ة ضؤن دةبينة خةلَكيَكى ئيسالميى واقيعيى؟ بـةوة كـة ئـةو هـةلء مةررـة      
دا بـا  لةبةرضـاو   عيَراقـ بابةتيىء تايبةتييانةى خؤمان لة هةريَ ى كوردستانء لـة  

توركيا ببةستنية يـاخود   موسلَ انانىبطرينءة نةضني  قى خؤمان لة  قى حيـزبى 
لَ انانى ئةفغانستانة يان مسـولَ انانى كشـ رية بـةلَكو    مسولَ انانى ميسرة يان مسو

الفتــوى لتلــف زلاًنــا ول اًنــا دةبــآ واقيعــى خؤمــان لةبةرضــاو بطــرينة ضــونكة: )
كاتء شـويَنء كـةسء نـةريَتء هـةلء      بةثيَىً(ة واتة: )فةتوا وشـخًصا وعرًفـا وحاال

وردةكاريى ة ر  مةرج دةطؤرِآ(ة ئينجا شيَوةى كاركردن كة لة فةتوا ة ر طرنطاةء
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ةياترى دةوآءة طؤرِانى ة ر ةياترى بةسةردادآة هةلء مةررى كارء ضؤنيةتى كـار  
ضؤن نابآ بطؤرِآ؟! لةبةرئةوة هةموو ئةوانةى كة باسى ئةوة دةكةن كة بؤ ويَنة: 

ة ئيَ ـة   كـردووة دةبآ بزانني داخؤ حيزبـى دادء طةشـةثيَدان لـة توركيـا ضـييان      
هي  نيـةء نةضـيَتة عةقلَتانـةوةة  سـايى كردنـةوةى       دةبآ كتومت وا بكةينة ئةوة

خةلَك قةت بة هيضت ناطةيةنآة ضونكة هةلء مةررى ئةو ريايةة وة هةلء مةررى 
ئيَ ة دة ساأل ثيَشا ريابووة لةوةى ئيَسـتاة بطـرة ئيَ ـة نـةك هـةر نـاتوانني وةك       

مـةغريبة   ئيَستاى حيزبى دادء طةشةثيَدانى توركيا يان حيزبى دادء طةشـةثيَدانى 
(ة يــان كؤمــةلَى حركــة المــلم اجلزائــرييــان ئيَســتاى بزاظــى ئاشــتيى رــةةائريى ) 

ئيسالميى ثاكستان بكةينة بةلَكو نـاتوانني ئيَسـتا وةك هـى ثـاةدة سـاأل ثيَشـآى       
 بةثيَىخؤاان بكةينة وةك دة ساأل لةمةوثيَشى خؤاان بكةين! بؤية ثيَويستة 

 ةء ئامرِاةةكانى كارمان بطؤرِين.طؤرِانى هةلء مةرجء ذينطةكانة شيَوا
كاتيَك دةبني بة واقيعيـىء ثرِ بة ثيَستى ئةو واقيعة دةتـوانني هـةنطاو   : كةواتة

بنيَنيء هةلَسوكةوتيَكى واقيعبينـانة ثرِ بة ثيَست لةطةأل دةوروبةرماندا بكةينة كـة  
ة هةلء مةررى تايبةتيى خؤمان لةبةرضاو بطرينة وة بة بيانووء ثاسـاوى ئـةوة كـ   

ئؤممةتى ئيسالميى يةك ئؤممةتةء خاكى ئيسـالميى هـةمووى وئتـى مسـولَ انانةة     
واقيِء هةلء مـةررى تايبـةتيى خؤمـان ناديـدة نـةطرينة ئةطـةرنا دوايـى دةبينـة         

 شتيَكى سةيرة بةلَطةاان لةسةر ئةمـة ئةوةيـة كـة ثيَغةمبـةرى ثيَشـةوامان      
ناردوةة بة دريَذايى ةةمـان بـؤ   بؤ تيَكرِاى بةشةرى  خواى بةرة و مةةن هةرضةندة 

هةموو ضا ء سةردةمةكان وة بة ثانايى ةةمني بؤ هةموو وئتء نةتةوةكانة بـةئم  
ئةمة واى ليَنةكرد كة رةضاوى مةيدانى كارء ضـا كى تايبـةتيى خـؤى نـةكاتء لـة      

)رـال  تايبةتى بؤى نـةبآة بـؤ اوونـة خـواى ثـةروةردطار       طوتاريَكىهةر قؤناغةدا 
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واتــة: )وة خزمــة نزيكــةكانت  (1)[ڇ ڇ ڇموآ: ]دةفــةر راللــة(
ثيَغةمبـةرى هـةموو    وريابكـةوة(ة ئايا دةطوجنـآ بطـوترآ: ثيَغةمبــةرى خـوا     

ة بؤيــة نابــآ هــةقى خزمــانى خــؤى هــةر هــاتووةمر ظـايةتييـــةء بــؤ هــةموو دنيــا 
هـةبآءة دةبآ هةر بلَآ: ئةى خةلَكينـة! لـة هـةموو دنيــا؟! بيَطومـان نـاة بـةلَكو        

لة خزمانةوة دةستثيَبكاة تؤ رارآ هةتا خةلَكة نزيكـةكةت ليَـت تيَنةطــةنء   دةبآ 
 برِوات ثآ نةكةنة هى دوور ضؤن ليَت حالَى دةبن؟

واتــة:  (2)[..ڭ ۇ ۇ ۆۆهـةروةها خـواى بـةرةء مـةةن دةفـةرموآ: ]     
( عشيــرة (ة لـة دواى هـؤة )  ...ة بريخةرةوةية بؤ خؤتء بـؤ طةلةكـةت   قورئان)ئةم 

 ( دآ.ومقـئينجا طةل )

ڤ ڤ ڤ ڤ دةفـةرموآ: ]  )رال راللة(ى ثةروةردطار خواهةروةها 

واتة: )بلَآ: ئـةى خـاوةن كتيَبـةكان! وةرن    (3)[ ... ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ
(ة ...وشةء بةرنامةيةك كـة بـؤ ئيَ ـةء ئيَـوة وةك يةكـة       -ثةيوةست بوون بة–بؤ 

انـدن  بـؤ ئـةهلى كيتـاب دو    واتة: وةرن بؤ خوا بةيةكطرتنة كةواتة: ثيَغةمبـةر  
دانةرةكان دواندنيَكى رياة بؤ  خوا(يَكى رياى هةبووةة وة بؤ هاوبة  بؤ خطـاب)

خزمان بة تايبةتة بؤ طـةل بـة تايبـةتة وة بـؤ تيَكـرِاى مر ظايـةتى بةطشـتىة بـة         
 شيَوةيةكى ديكة بووة.

                                                 
 ٢١٤: الشـ راء  1
 ٤٤ :الزخرف  2
 ٦٤: آل عمران  3
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لممة  رشذطممارةدا تممةنيا  بووندالممة نَيمموان جيهممانيبوون و ناوضممةيي: سممَيية 
ء عاتيةييممممةوة، يةكممممة، ئةطمممةرنا لمممةِرووى  فيكممممريىء  لمممةِرووى عةقيممممدةيى

 ة:يسياسييةوة وا ني

ــة ـلة يةكــةوة ئيســالم ئيســالمى هــةموو مر ظايةتيــ  يةوة هةرضــى مســولَ انة ب
دادةندرآة وئتى مسولَ انان هـةمووى مـةنزلَطاى ئيسـالم     ئؤممةتى ثيَغةمبةر 

ة ئيَ ـةء هـةر حيزبيَكـى    (ةة ئةوة حةقيتةتيَكةة بةئم لة  يـةكى ديكـة  اإلسالم  ار)
يــةو تايبةتــة بــة ناوضــةيةكى ديــاريكراوةوةة وة  ديكــة كــارء ثرِ ذةكــةى ناوضــةيى

(ة كةواتـة:  اجليوسياسـ  مةحكوومى ئةو هةلء مةررة رـوطرِافيىء سـياســييةية )  
دةبآ لةنيَوان ريهـانيى بـوونى ئيسـالمء ناوضـةيى كـارء ثـِر ذةى ئيسـالميي انداة        

يستة واقيعبني بني وة بزانني كـة ئؤممـةتى ئيسـالم لـةم     هاوسةنطيى رابطريآء ثيَو
 ر ذطارةدا تةنيا لة رووى عةقيدةيىء فيكرييء عاتي ييةوةة يةكة.

بةلَـآة ثيَويستة واقيعبني بنيء بزانني كة ئؤممةتى ئيسالم لةم ر ذطارةدا تةنيا 
وا لةرِووى عةقيدةيىء فيكريىء عاتي ييةوةة يةكةة ئةطـةرنا لـةرِووى سياسـييةوة    

ئاخر كوا ئؤممـةتى موحةممـةد لـةِرووى ســياسييةوةة يةكـة؟ هـةر عـةرةب         نييةة
بيســتء دوو دةولَــةتيان هةيــةة بــةلَكو هــةم لــةرِووى ســـياسييةوةء هــةم لــةرِووى 

 روطرِافييةوةة بة  بة ء ثارضة ثارضةين.
شايانى باسيشة كة لةكاتى تيَكطريانى بةرذةوةنديى كارء ثـرِ ذةى ئيسـالميىء   

نديى هاوكـاريى كردنـى مسـولَ انانى دةرةوةى باةنـةى كـارء ثرِ ذةكـةداة       بةرذةوة
 ثيَويستة بةرذةوةنديى ثرِ ذة ئيسالمييةكة ةاأل بكرآ.

 با ةياتر ئةم مةسـةلةية روون بكةينةوة:
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داة كـارء  عيَراقـ ئيَ ة لة واقيعى هـةريَ ى كوردسـتانء هةنـديَك لـة ثاريَزطاكـانى      
ا كاتيَك بةرذةوةنديى ئةو كارء ثرِ ذة ئيسالميية ثرِ ذةيةكى ئيسالميي ان هةيةة ر

كــة لــة ناوضــةيةكى رــوطرِافيى دياريكـــراودايةة تيَكــدةطريآ لةطــةأل بةرذةوةنــديى 
لــة بةشــةكانى ديكـــةى  :هاوكــاريى كرداــان بــؤ خــةلَكى مســولَ انة بــؤ نـــ وونة 

كوردسـتانى طةورةء فةلةستنيء كشـ ريء شيشـان يـان شـويَنيَكى ديكـةداة دةبـآ       
ةرذةوةنديى كارء ثرِ ذةكةى ئيَرة ةاأل بكرآة ضونكة تؤ بة ثلةى يةكةم كارةكةت ب

ليَرةيةوة ئةطةر ئةوةى ئيَرة سةربطرآ دةتوانى شتيَكيش بؤ خةلَكى ديكة بكـةىة  
بةئم كة هـى ئَيـرةت سـةركةوتوو نـةبووة ئـةوة بـة دلَنياييـةوة لـة شـويَنى ديكـة           

 سةركةوتن بةدةست ناهيَنى.
 )رـال راللـة(  ى ثـةروةردطار  خـوا  ةسـةلةية  ئـةم ئايةتةيـة كـة    بةلَطةى ئةم م

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ فةرموويةتى: ]

   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ  ڑ   ژژ   ڈ    ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ    ڳڳ   ڳ   گ   گ   گ

بيَطومـان ئةوانـةى برِوايـان    }واتة: (1) [ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ
لة  كردووةنء طيانيان تيَكؤشاونء فيداكارييان ء بة ساماكردووةهيَناوةء كؤضيان 

داة وة ئةوانــة  كــة ئــةوانيان ثــةناداوةء يارمــةتييان داونة ئةوانــة      خــوارآى 
هةنديَكيان د ستء ثشـتيوانى هةنـديَكياننة بـةئم ئةوانـةى كـة بِروايـان هيَنـاوةة        

ى )لــةرِوونييــة  ة ئيَــوة هــي  ثةيوةندييــةكتان ثيَيانــةوةكردووةبــةئم كؤضــيان نــة
ــةر داواى       ــةنة وة ئةط ــؤض نةك ــةتا ك ــةوة( ه ــاريى كردن ــردنء هاوك ــتيوانيي ك ثش

                                                 
 ٧٢:  األنفال  1
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سـتةميان ليَكرابـوو( ئـةوة ئيَـوة      ديـن دا )واتة: لةسةر دينيارمةتييان لـآ كردن لة 
لةسةرتانة هاوكارييان بكـةنة مةطـةر ئـةوةى كـة دةسـتدرَيذيى كردوونـة سـةرآة        

ة واتـة: ئةطـةر   {كـة دةيكـةن   بينـةرى ئةوةيـة   خـوا ثةميانتان لةطةأل بةسـتنبة وة  
كؤمةلَة كافريَك هةبن كة لةطةلَيان هاوثةميان بنة ئةوة نابآ لةو حالَةتةدا يارمةتى 
ئةو مسولَ انة ستةمليَكراوانة بدةن لـةدذيانة بؤئـةوةى ثةميانةكـةتان لةطـةأل ئـةو      
كافرة ستةمكارانةدا هةلَنةوةشيَتةوةة كة رةنطـة بـة هةلَوةشـانةوةى ثةميانةكـةة     

 ةريَكى طةورةتر بكةن لةو سوودةى بةو مسولَ انة ستةمليَكراوانةى دةطةيةنن.ةةر
كةواتـة: لةم ئايةتةوة وةردةطيــرآ: كاتيَـك تـؤ واقيعيَكـى ئيســالمييت هةيـةة       
دةبآ بةرذةوةنديى ئـةو واقيعـة ئيسـالميية بثـارَيزىة هةرضـةندة تـؤ بةرانبـةر بـة         

تيَكطريانـداة بةرذةوةنـديى كـارء     مسولَ انانى ديكة  بةرثرسيارىة بـةئم لـةكاتى  
 ثرِ ذة ناوضةييةكة ةاأل دةكرآ.

ــة       ــة ئيَ  ــيَمة ك ــاأل قســةكانى ثيَش ــة ث ــةوة  آةم ــةوآ ئ ــرةدا دةم ــا ليَ ئينج
مةبةست ان ئةوةية: لة يةكةوة دةبآ بةرذةوةنديى كارء ثـرِ ذة ئيسـالمييةكةمان   

ان هــةريَ ى كــة وةك طومتــ–لـةو روطرِافيــاء ســنوورةدا كــة تيَيـدا ئــةجنام دةدرآ   
دةبـآ ئةولةوييـةت بدةينـة بةرذةوةنـديى ئـةو كـارء ثـِر ذة         -ةعيَراقكوردستانء 

ئيسالمييةمانة بةئم ئةوة نابآ وامان ليَبكا كة ئيَ ة لة مسولَ انانى ديكـةء ئـيَشء   
ذانء موعانـــاتء كيَشـــةء طريوطرفتـــةكانيان بـــآ خةبـــةر بـــني وة دةســـتةوئةذنؤ 

هةلَويَست بنية بةلَكو دةبآ ئةوةى لة دةست ان دآ دابنيشنيء لة بةرانبةرياندا بآ 
بؤ ئةوانيش بيكةينة بـةئم نابـآ شـتيَك بكـةين كـة ئيشـى ئَيرةمـان لــآ تيَكبـداء          

)رـال  هةلَبوةشيَنيَتةوةء ثةرض آاتة بةردةمىة ضونكة ئةوةتا خـواى ثـةروةردطار   
ان ء مســولَ انانى كؤضــكةرء ثشــتيوانة كــة دةولَةتيشــيبــؤ ثيَغةمبــةر  راللــة(

هةبووةة دةفةرموآ: هةر كةسيَك لة دةرةوةى ئةو قةوارةيةى ئيَـوة بـووء ةولَ ـى    



 روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي
 

 

353  

دينيى ليَكراة بة دةنطيةوة بضن بة مةرريَك ئةو  يةنـة دةسـتدريَذكارة هاوثـةميان    
نةبآءة ئـةو بـة دةنطـةوة ضـوونةى ئَيـوة نةبيَتـةهؤى ئـةوةى ثةميانةكـةتان لــآ          

قـــةوارة سياســـييةكة ةةرةر دةكـــاتء هةلَبوةشـــيَتةوةة ضـــونكة لـــةو حالَةتـــةدا 
دةكةويَتة بةر هةرِةشةء مةترسيىة بؤية ئيَوة لةو حالَةتـةدا نـةك هـةر لةســةرتان     

 بةلَكو بؤشـتان نيـة. نييةةثيَويسـت 

: يةكمَيك بؤى هةية بنرسآ: ئايا ئَي ة ضي ان بؤ زسموَل انمانى ضوارة 
 ممتيياندا؟!ء اَيويس ديكةى دنيما اآ دةكمرآ لةكماتى لَيقمةوزان

 لة وةئمدا دةلَيَـني:

لة هي  كةسيَك داواناكات  خوا) :واتة(1)[ ...ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ] 
 خـواى بـةرة و مـةةن    لة توانا بـةدةر   :(ة كةواتة...مةطةر ئةوةندةى ثآى دةكرآ 

لةسةر مر ظى ثيَويست ناكاتء شتيَك كة لة تواناماندا نةبآة لة سـةرمان ثيَويسـت   
ــا  ــةر براي ــآ بةرانب ــة     ناب ــةوةى ل ــةئم ئ ــاداة ب ــة دني ــولَ ااان ل ــكانى مس نء خوش

توانامانداية لةسةرمان ثيَويست دةبـآة رـا ئايـا ضـي ان لـة توانادايـة؟ دةتـوانني        
بلَينَي: وةك نـ وونة: دوعاى خَيـرء ثارِانـةوة هةميشـة ئاسـانةء لـة توانـادا هةيـةء        

ــك  ــي  كاتيَ ــرآ. ه ــة  دةك ــراى مســولَ انىء  نيي ــؤ ب ــةتوانآ ب خوشــكى  مســولَ ان ن
مسولَ انىء خةلَكى مسولَ ان بثارِيَتةوةة بة كوأل بؤيـان بثارِيَتـةوةء دوعـا يـان بـؤ      

 ْبـنِ  ُلْصـ َبِ  عَـنْ }: هـاتووة لـة صـةحيحى بوخارييـدا     نييـةة بكات وة دوعا  كةم 
 ُرونَُتْنصـَ  هَـلْ :  الن بِـ ُّ  فَقَـالَ  وُهُ ونـَ  لَْن عَلَى فَْضال لَُه أَن  سَْ ٌد رَأَى: قَالَ سَْ ٍدو

ــونَ ــ إِال وَُتْرزَُق ــةبى وةقتــاص      (2){؟فَائُِ ْمـبُِض َ ــورِى ئ ــةعدى ك ــك س ــة: )رِ ذيَ  وات

                                                 
 ٢٨٦: رةـالبق 1
 (2896رواه البخـاري: )( 2
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ــآء       ــةعد توورِةدةب ــة س ــةريش ل ـــآة ثيَغةمب ـــةم دةبين ــة ك ـــولَ انيَكى  واة ب مس
دةفةرموآ: ئايا ئيَوة سةردةخريَنء ر ةييتـان دةدرآة مةطـةر بـةهؤى  واةء كـةم     

 دةستةكانتانةوة نةبآ(؟
ا )رِاطةيانــدن( هؤكــاريَكى كاريطــةرى ر ذطــارة بــؤ ثشــتطرييى يةكــدى  هــةروةه

كردنــى مســولَ انانء بــةرطريى لةيــةك كردنيــانءة يــةكيَك لــةو شــتانةية كــة ئيَ ــة   
دةتوانني بةهؤيةوة هاودةرديىء هاوكارييان لةطـةأل بكـةينة راطةيانـدن كـة ئيَسـتا      

طةيانـدن دةسـةئتى   ثآى دةطوترآ: )دةسـةئتى ضـوارةم(ة لةرِاسـتيدا ة ررـار را    
ــةوة      ــةهؤى راطةياندنــ ــةلَكيَكى ة ر بــ ــةء خــ ــةكيَكى ة ر برِندةيــ ــةء ضــ يةكةمــ
ضةواشةدةكريَنء راستييةكانيان لةثيَش ضاو دةكريَنة نارِاستيىء نارِاسـتييةكانيان  
لةثيَش ضاو دةكريَنة راستىة وةك دةيبيننيء لةبةرضاومانةة كةواتة: ثيَويسـتة بـة   

ط ان دةرِواء لة تواناماندايةة بةرطريى لة مةةلَووميةتى راطةياندنيش ئةوةندةى دةن
 ميللةتانى مسولَ انء خةلَكى مسولَ ان بكةين.
خـةلَك كـؤرِ   نييـة   بـةلَآ ئـةوة  كـةم   ة هةروةها كـؤرِ بةسـ ء سـي ينار طـرتن    

بنووسآة بيَطومان ئـةوة فشـاريان لةسـةر دروسـت دةكـات وة راى       وتارببةسـتآء 
ــ    ت دةبــآة وةك ئيَســتا روولةكــة كةوتؤتــة ذيَــر     طشــتييان لــة بةرانبــةر دروس

ثرسيارةوةة ضونكة لـة ئـةجنامى تةقـةكردن لـة كةشـتى ئـاةاديىء كوشـتنى ئـةو         
مســولَ انانةى توركيــاداة شــتى ة رى هاتةســةرآة كةواتــة كــؤرِ بةســ ء ســي ينار 
ــوانء خؤثيشــاندانة ئةوانــة هــةموو شــ  طــرنطنء لــة    بةســ ة وة هــةروةها ريَثيَ

 ةررةكاندا دةطوجنآ بكريَن.ة ربةى هةلء م
هةر شتيَك بـارى  نيية  هةلَبةتة هيَنديَك لةوانة  باريان دةوآة بةئم خؤ مةرج

بــوآ ئيَ ــة نةيكــةينة ثاشــان مةســةلةى كؤكردنــةوةى ثــارةء ثيتــاكء ئةوانــة كــة 
ة ررار بؤ مسـولَ انان كـراوةء دةكـرآة ئيَ ــة ة ررـار طلـةيى دةكـةينء دةَلـينَي:         
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ة هاتووةؤى ستةممان ليَ كراوةء كةس لةسـةرمان بـةدةن  نـة   بؤضى ئيَ ة كاتى خ
كةضى بؤخؤاان لةسةر كةس بةدةن  نايةينة ئةو بـرادةرة عةملانييانـة هـةموو    
رارآ طلةيى دةكةن دةلَيَن: كاتى خؤى كةس بـةرطريى ليَنـةكردينة بـةئم ئـةوةتا     

و بـة  ئيَوة  بـةرطريى لـة كـةس ناكـةنة تةنانـةت بـة قسـةء راطةيانـدنيشة بـةلَك         
دةبينـىة ئةطـةر    هةنـديَك حزبـى عةملانيـدا   ثيَضةوانةوةة لـة راطةيانـدنى رةايـى    

ــة  ى      ــآة هةميش ــدا بب ــتنيء روولةكةكان ــولَ انانى فةلةس ــةنيَوان مس ــيَكطريان ل ت
روولةكةكان دةطرنة وة ئةطـةر لـةنيَوان مسـولَ انانى شيشـانء رووسـةكاندا بـآة       

بةرِووبوونــــةوةى نيَــــوان هةميشــــة  ى رووســــةكان دةطــــرنة وة لــــةكاتى روو 
كش ريييةكانء هيند سةكان لة هيندستانداة هةميشة  يةنى هيند سةكان دةطرنة 
ة ر عةرايةبةة وةك بلَآى بِرياريان دابـآ هـةر لةطـةأل كـافران دابـنءة هـةر ثشـتى        

ة دةى بـرادةرة  ء ثيَغةمبـةرى خـوان   خواى بةرة و مةةن ئةوانة بطرن كة دذى 
 خةلَكى دةكةى! كة ئةمرِ  بؤخؤت ة ر خراثايش دةكةى! تؤ بؤ طلةيى دويَنآ لة

بةئم بةهـةرحاأل لةطـةأل هـةموو ئةوانةشـدا ثيَويسـتة رةضـاوى بةرذةوةنـديىء        
هاوسةنطيى نيَوان ةيانء قاةانج بكرآة هةرضةندة هـي  شـتيَكيش بـةبآ بـاج دانء     

اةاجنى ةةرةر لةخؤطرتن نابآة بةئم دةبآ باجء ةيانةكة ئةوةندة نـةبآة كـة لـة قـ    
 ةياتربآ.

ئينجا يةكيَك بؤى هةيـة ثرسـيار بكـاتء بَلـآ: باشـة مـادام مسـولَ انان ئـةمِر          
خواى بةرة لةرِووى سياسيىء واقيعييةوة يةك ئؤممةت ننية ئةدى ئةو ئايةتانة كة 

آل [ گ... ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃدةفـــــةرموآ: ] و مـــــةةن 

وة  (1)[   ٿ  ٿ   ٺ   ٺ    ٺ    ٺ  ڀ ة وة دةفـــةرموآ: ]عمـــران
                                                 

 ٩٢: اءـاألنبي  1



 روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي
 

 

356  

 (1){الــُمْملُِمونَ  َـٌد عَــلَى لَـْن سِـوَاُهمْ     } فةرموودةكةى ثيَغةمبـةر كـة دةفـةرموآ:   
ضييان لَيدآ؟ لـة وةئمـدا دةَلـينَي: ئةطـةر مسـولَ انان نـةيانتوانى كـةمء ة ر ئـةم         
ئايــةتء فةرموودانــة لــةرِووى واقيعيــىء سياســييةوة ثيادةبكــةنة بة يــةنى كــةم  

اتي ييء مةعنةوييـــةوة دةتـــواننة دةتـــوانني لـــةرِووى فيكريـــىء عةقيـــدةييء عـــ
بـة راسـت بـزاننية كـة      ئيسـالم هةموومان هةر دةست بة ئيسالمةوة بطرينءة هـةر  

 ديارة ئةمة   ى كةمى ئي انء مسولَ انةتييـة.
ى ضـةمكء واتـاى ئـةم     (لِْصـدَاق كةواتـة: كـةمء ة ر هـةر دةتـوانني راسـتيَتى )     

لا ال ُ ْدرَُك يوةيى بآة با هيَنديَكى بآة وة: )ئايةتء فةرموودانة بيَنـينةدىة با بة ن
ــُه أَو بَْ ُضــهُ  ــرَُك ُجلٌّ ــاكرآة نابــآ  ُكلٌّــُه ال ُ ْت (ة واتــة: )ئــةوةى هــةمووى ريَبــةرآ ن

ة ربةشــى يــان هيَنديَكيشــى واة ليَبهيَنــرآ(ة كــة مةبةســتم لــةو بةشــةى دةتــوانني 
ةم هةلء مةررـةدا  يةوة ئةوة  كة ل ريَبةرآى بكةينة يةنى فيكريىء عةقيـدةيى

 نايتواننية  يةنى سـياسـيية.
بيَنينـةدىة بـة    هةروةها دةتوانرآ ضةمكء واتاى فةرموودةكةى ثيَغةمبةر 

دوعاء ثارِانةوةء لةرِآى راطةياندنء ئةو هةنطاوانةى ثيَ ان دةكريَنة هـةروةها بـة   
ئـةو  يةكدةست بوواان لة بةرانبةر غةيرى خؤمانداة دةتـوانني لـة قـةدةر خؤمـان     

 ضةمك واتاية بيَنينةدى.

                                                 
 َحيح لغيـره :األرنؤوط ش يب(و وقال األلبــان  و6797( واللف  لهو وأمحد: )2684رواه ابن لاجه: ) (1
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 بيستةماى ـبنةم

قةوارةى كردنى كاملَو  نتـثاراسى المكؤمةلَى ئيس
 ثيادةكـردنى وتان ـكوردسهـةريَمى ى يسـياس

سـةرشـانى ى ـئةرك بة ،تيايد ةتـةريعـش
 آدةزانـ
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 بيسـتـةماى ـبنةم

نى دةولَةتى وستكردارةى خؤنووسني و هةولَدان  بؤ درداواى مافى ض  كؤمةلَ و
 كوردستانى

 َيكمة لمة نيشمت انى    َش ْع ْْكة زافى رةواى هةر طة  ) لة سؤنطةى ئةوةوة
 خؤيدا ئازادبآء لةذَير ركمَيةى هيض طمةلَيكى ديكمةدا نمةبآ، وة لةبةرئمةوةى    

 ،ارمرزطممم سمممتءسةربة كؤزةَلمطممممايةكى ءة مَيكى ئمممازادو طممم مكمممة بمممةبآ خاكممم 
نةريعةتةكةى ايادةبكرآ،  ءآبةراابكر )جج جملة  آ ئايينى خوامناطو 

قممةوارةو واقيعممة كردنممى ئممة  َيى ليارمهممة  اارَيزطمم ىئيسمممزي بؤيممة كؤزممةَلى
نةهَيشمممممتنى  ءكردنى، همممممة  كممممماز(َ ءكوردسمممممتان سياسمممممييةى همممممةرَي ى 

ى تؤك مممةو تمممةواو يقةوارةيمممةكى سياسممم ء طمممؤِرينى بمممؤِرييمممةكانىوكةزوكو
 بة ئةركى سةرنانى دةزانآ.، لةسةر بناغةى نةريعةت

نكرانمة كمة لةسمةر همةَء دادطمةريى اشتطميممرييكردنى طمة ء كؤزةَلمطمماو        ئا
خززمممممةتكردنى، اَيويسمممممتييةكى نمممممةرعيى يمممممةو هممممميض اةيوةندييشمممممى بمممممة   

كردنى ييمم رميماشتط ء مةرخسمس :كة بريتية لة ةوة نية، َتَعحُّْ دةزارطرييى )
 ، وةك:تة مينةى سملةسةر بني ءةَمبة ناه طة ء كؤزةَلمطما

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ] فةرموويـةتى:  )رـال راللـة(   اربةرآء ةاناكخواى  -1 

ڈ ژ    ڈ    ڎ ڎ    ڌ   ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  چ چ چ چ ڇ 

ــ[ ژ ــرو ميَيــةك       ، راتـاحلج ـــينة! ئيَ ــة ئيَوةمــان لــة نيَ ــة: )ئــةى خةلَـك وات
وةديهَيـناوةو طَيرِاومانن بة ضـةندان طــةلء تيــرة تاكــو ثَيـك ئاشـنابنة بيَطومـان        

 ثاريَزكارترتانةة بةرِاستى خوا ةاناى شـارةةاية(. بةرِيَزترتان  ى خوا
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ۉ ۉ ې ]...  فةرموويـةتى:  )رـال راللـة(  هةروةهـا خواى ثـةروةردطار   -2

واتـــة: )... نــة ســـتةم بكـــةنء نــة سـتةميشـــتان  ، البـــقرة[ ې ې
 لـيَبكرآ(.

 أَْهلِ لِْن ّ الِالش  كَثِرٍي ْبُن عَب ا ِعَْن } وة لة فةرموودةى ثيَغةمبةريشـدا هـاتوة: -3
 سَـأَْلتُ  : َُقـولُ  أَبِـ   سَـمِْ تُ  :قَالَـتْ  أَن هَـا  فَمِـيلَةُ  لَهَا ُ قَاُل لِْنُهْم اْلرَأٍَة عَنِ فِلَْمطِنيَ

 :قَالَ ؟قَْولَُه الر ُجُل ُ حِب  أَْن اْل َصَبِي ةِ أَلِنَ !الِلهِ رَُسولَ  َا :فَُقْلُت  الِلهِ رَُسولَ
محــد: رواه أ (الظُّْلــمِ عَلَــى قَْولَــُه الر ُجــُل  َْنُصــرَ أَْن اْل َصَــبِي ةِ لِــْن وَلَ ِــْن الو
واتــة:   و واـ فه األلبـان و  حمـن  حـد ث : األرنـؤوط   يبـش (و وقـال17030)

و  م ثرسـى )فةسـيلة دةلَآ: لة باوك م بيسـت طوتى: لـة ثيَغةمبـةرى خـوا    
مر ظــ ميللــةتى خـؤى    طومت: ئةى ثيَغةمبةرى خوا! ئايا لـة دةمارطيــريية كـة    

ــة       ــةلَكو ل ــةخيَرة ب ــةرمووى: ن ــدا ف ــة وةئم ــوا  ل ــةرى خ ــبوآ؟ ثيَغةمب خؤش
 دةمارطيـريية كة مر ظـ خةلَكء كؤمةلَةكةى لةسةر ستةم سةرآـا(.

 روونكـردنةوة

 دا رووندةكةينـةوة:ئةم بنةماية لة ثيَنج خاأل

راوةى: )زمافى  يةكة : زةسةلةى زافة نةتةوايةتييةكان كة لة ئَيسمتادا بمة زا 
ح  تقرير الم صري  تةعبيمرى لَيدةكرآ، لمة   -دياريكردنى ضارةنووس 

 ء بآ ضةندوضوون دادةنرآ: نةريعةتى ئيسمزيدا بة نتَيكى روون

 ..[چ چ ڇاى طةورة دةفةرمويَت: ]... وخ
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 نييـةة كةواتة: ئيَ ة لـة شـةريعةتى ئيسـالمييدا هـي  كيَشـةمان لةطـةأل ئـةوةدا        
اسايى ئةوةية كة ميللةتانء طة ن هةموويان وةك يةك بن لـةرِووى  بةلَكو حالَةتى ئ

ــةكى    ــة قةوارةي ــةرِووى مــافى سـياســـييةوةة رــا ض ل مافــة نةتـةوايةتييـةكـــانء ل
(ة ض الوِال ــات نـــِظاُمسيســتةمى هةريَ ــةكان ) بــةثيَىسـياســـييدا خــؤ ببيننـــةوةة 

 هةركاميَكيان قةوارةء دةولَةتيَكـى سةربةخؤى خؤى هةبآ.
خـواى بـةرة و   ناطوجنآ ئـايينى   ةخاكيَكى ئاةادء خةلَكيَكى رةطاربةبآ  دووة :

بؤئـةوةى كـة    ء شةريعةت وةك خؤى ثيـادة بكـرآة   تةواويى بةرثابكرآ بة مةةن 
ــِة     ــة واقي ــن بةرثابكــةينء شــةريعةت ثيادةبكــةينة هــةر عــةق ء ســةرجندان ل دي

مةلَطــايةك خــاوةنى بـوونى    دةمانطةيةنيَتة ئةوة كة بةرِاستى هـةر ميللةتيَــكء كؤ  
خؤىء ئريادةى خؤىء سةر ةةمينى ئــاةادى خـؤى نـةبآة ناتوانـآ وةك ثيَويسـت      

بـةرثا بكـاتة كـة ديـارة ئيَ ـة مـولزةمني بـة         )رال راللة(دينى خواى ثةروةردطار 

ڑ ڑ ک دةفـةرموآ: ]...   )رال راللـة( بةرثاكردنى دينة خواى ثةروةردطار 

ى خوا بةرثابكةنء تيَيـدا ثةرتـةواةة مـةبن    واتة: )... كة ئايين 1.[ک ک کگ
ــادةكردنى        ــة ثي ــان ب ــة ديــارة ديس ــاة ك ــةريعةت ثيادةبك ــتوانآ ش ...(ة وة ناش
شةريعةتيش مولزةمنية مادام خؤمـان بـة مسـولَ ان دةةانـنية خـواى ثـةروةردطار       

ــة(  ــال رالل ــةرموآ:  )ر ــة: (2) [ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ]دةف وات
 (.ةريعةتيَكة دةرا شويَنى بكةوةسةر ش)ئةى ثيَغةمبةر! ثاشان تؤمان داناوة لة

                                                 
 13: الشورى  1
 18: اجلاثية  2



 روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي
 

 

362  

هةتا مسـولَ انان ثيَطـةء قـةوارةى سـةربةخؤى      خواى بةرة و مةةن هةربؤية  
خؤيان ثةيدانةبووة ياساكانى شةريعةتى بؤ نةناردنة خوارة واتة ئةو ياسايانةى كة 

 ذيانى ئابووريىء سياسيىء كؤمةئيةتييان ريَكدةخةن.
يى ناكـاة بـؤ سـةملاندنى ئـةوة كـة: ئيَ ـة دةبـآ        ثيَويستيي ان بة بةلَطةى نةقلَ

ــاةادء       ــةلَكيَكى ئ ــةبآة خ ــان ه ــةر ةةمينيَك  ــةبآة س ــيي ان ه ــةكى سياس قةوارةي
رةطارمــان هــةبآة ئينجــا دةتــوانني وةك ثيَويســت دينــداريى بكــةينء ئيســالم        

 بةرِيَوةبةرين.
ين بكـة  بةئم ويَرِاى ئةوة  ئةطةر تةماشاى سريِةء ذيانى ثيَغةمبةرى خوا 

لةوبارةوةة ديسان ة ر بة ر شـنيى ئـةوةمان بـؤ دةردةكـةوآ كـة بةرِاسـتى بـةبآ        
هةبوونى سـةرةةمينيَكى ئـاةادء بـةبآ هـةبوونى خـةلَكيَكى رةطـارة ناطوجنـآ وةك        

 ثيَويست ئيسالم ثيادةبكرآء بةرثابكرآ.
هةتا لـة مةككـة بـووةة كـة مسـولَ انان لـة        ئيَ ة دةبينني ثيَغةمبةرى خوا 

ــة  ــاةاديىء   مةككـــة نـ ــاوةنى ئـ ــة خـ ــان بـــوون وة نـ ــةرةةمينى خؤيـ ــاوةنى سـ خـ
سةربةستييش بوونة بةلَكو لةذيَر دةستى غةيرى خؤياندا بـوونة كـة هاوبـة  بـؤ     

بيَجطـة لـةو بةشـةى     خـواى بـةرة و مـةةن    خوا دانـةرةكانى مةككـة بـوونة لـةوآ     
ــةوتوةة       ــار نةك ــةلَكيَكى رةط ــاةادء خ ــةر ســةرةةمينى ئ ــةكى لةس ــة ث ــداريى ك دين

يديكةى بؤ مسولَ انان نةناردوةة باسى ئي انء عةقيدة بـة هةرسـآ رةهةنـدى    هيض
سةرةكى: خوا بةيةكطرتنءة برِوا بة ثيَغةمبةرايـةتيىء وةحـىة وة بـرِوا بـة دوارِ ذ     

(ة ئيَ ـة تةماشـادةكةين   خواى بـةرة و مـةةن   )بةهةشـتء د ةة ء سـزاو ثاداشتى 
وورِيَتةوةة ضـونكة هـةلَطرتنى   ى مةككى بة ة رى لةو سـآ تةوةرةيـةدا دةسـ   قورئان

ئي انء عةقيدة ثةكى لةسةر ئةوة نةكةوتوةة كة ئينسان قةوارةى سياسيى هةبآ 
وة خاكيَكى ئاةادى هةبآء خـاوةنى ئـريادةى خـؤى بـآء خـاوةنى دةسـةئت بـآة        
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ئينسان لة ةيندانيَكيشـدا هـةر دةتوانـآ خـاوةنى ئي ـانء عةقيـدةى خـؤى بـآ وة         
ــال   ــرِواى ئيسـ ــةلَطرى بريوبـ ــةدا     هـ ــة مةككـ ــةريعةت لـ ــا شـ ــةئم ئايـ ــآة بـ ميى بـ

ةوة وا بكةنء وا حةرام هاتؤتةخوارةوة؟ شةريعةت بةو مانايةى ئةوة حةئلَةء ئةوة
مةكةنءة ئةطةر كةسيَك واى كـرد وا سـزاى بـدةنة نـةخَيرة بـةلَكو تةنانـةت ثَيـنج        
نويَذة فةرِةةكانيش لة ئاخرء ئؤخرى قؤنـاغى مةككيـدا هاتوونـةخواروة لـة شـةوى      
ميعرِاردا فـةرِةكراونة ئينجـا مةسـةلةى ر ذوو لـة سـالَى دووةمـى كؤضيــدا بـووةة         

كؤمـةلَطاى   هةروةهــا رـةن ء ريهـادة ديــارة لـة دواى ئـةوة كـة ثيَغــةمبةر         
ئيســالميى يةكــةم بنيـــاتدةنآة فــةرةدةكرآة ئينجــا مةســةلةى ةةكــاتءة دوايــى   

ــ      اء دةيـىء قةتـــ ء  حـةجءة ئينجـا قةدةغــةكردنى سـوود خـؤريىء ســزايةكانى ةين
ــة     ــة مةدينــةة بؤضــى؟ ضــونكة ل ــة كــوآ فـــةرِةبوون؟ ديــارة ل ئةوانــة هـــةمووى ل
مةدينـــةدا مســـولَ انان بوونــة خــاوةنى ســةر ةةمينيَكــى ئــاةاد وة بوونــة خــاوةنى 
ئريادةء قةوارةى سةربةخؤى خؤيـانة وة دةسـتيان كراوةبـوو بـؤ ريَبـةريَكردنى      

لةسـةرى ثيَويسـت دةكـردنة     )رـال راللـة(   ئةو ياسايانةى كة خواى ثةروةردطــار 
كاربةريَيـةء هـي     )رال راللـة( بةئم لة مةككة دةست بةسااوبوونة ديارة خوا  

داوايةك لة هـي  كةسـيَك ناكـاتءة هـي  ئـةركيَك ناخاتةسـةر هـي  كةسـيَك كـة لـة           
 توانايدا نةبآ.

بممة  ،: كؤزممةَلى ئيسممممزيى بممة دوو ااَلمممنةرى بممةهَيزى نمممةرعيى  سمممَيية 
ركى سةرنمانى خؤى دةزانآ، اارَيزطاريى لة واقيعمى سياسميى همةرَي ى    ئة

 بآ: ء بةتةنطمييةوة ء ئةززوونةكةى بكمات كوردستان
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 ئةو دوو ثالَنـةرة  ئةمـانةن:

مافى خؤيةتى خـاوةنى   ةء طةىل كورد بةتايبةت خةلَكى كوردستان بةطشتى /1
 ء ئريادةى خؤى بآ. ء ئيدارة قةوارةى خؤى

ء  ناطوجنـآ وةك ثيَويســت دينـداريى بكــات   ةبوونى ئــةو قةوارةيـة بـةبآ هـة   /2
 بكا. شةريعةت ثيادة

دةةانـني كـة    ثابةنـد بةو دوو ثالَنـةرة ئيَ ة وةك كؤمةلَى ئيسالميى خؤمـان بـة   
بةتةن  ئةم واقيعة سـياسـييةى خؤمـانةوة بنية بةو شيَوةية كة بااـانكردوة لـة   

 ةينةوةء تيشكى دةخةينةسـةر.خالَى ضوارةميشدا ةياتر ئةوة رووندةك

ء ناتةواوييةكممانى واقيعمى    ىكةزوكووِريى لة : كؤزةَلى ئيسمزضوارة 
ء  همممةوَلى ااكسمممازيىبَيممدةنط نابَيممت و  ،يشعَيممراقء  هممةرَي ى كوردسممتان

 :ازيى دةداضاكسم

ـــك      ــةنيا كاتيَـ ـــتةقينة  تـ ــةيىء راسـ ــاةيى ريشـ ــاةيىء ضاكسـ ــارة ثاكسـ ديـ
ة ئــةم واقيعــة سياســيية بهيَنريَتــة ســةر بناغــةى  ئةجنامــدةدرآء ســةردةطرآة كــ

ــؤ طــةلء     ــةتيَكى ئاســايىء شــةرعييةة ب ــةوة  حالَ ــارة هــةر ئ شــةريعةتة كــة دي

ې ې ې ]فةرموويـــةتى:  )رــال راللــة(  كؤمةلَطايــةكى مســولَ انة وةك خـــوا   

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ 

ة بـان   ة واتة: )بيَطومـان قسـةى بـِرواداران هـةر ئةوةيـة كاتَيــك كـ       (1)[ېئ
بكريَن بؤ  ى خواء بؤ  ى ثيَغةمبةرةكةى بؤئةوةى حـوكمء دادوةرييـان لةنيَوانـدا    

                                                 
 51: النور( 1
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بكــةنة قســـةء هةلَويَســتيان هـــةر ئةوةيــة كـــة بلَــيَن: فةرمانةكـــةمان بيســـتء     
ــة       ــةر ئةوانـ ــنية وة هـ ــةينء طويَرِايةلَيشـ ــى دةكـ ــتنية وة  بةقسةشـ تيَيطةيشـ

ـةريعةتدا هـي  هةلَويَســتيَكيان بـؤ    سـةرفراةن(ة واتة: مسـولَ انان لـة بةرانبــةر شـ    
 ئةوة نةبآة كة بلَيَن: بيسـت انء فةرمانبةرين.نيية  رةوا

ئينجا ديارة ئيَستا لة واقيعى هةريَ ى كوردستانيشدا بةرهـةمى ثةرِاويَزخسـتنى   
ئايين ان دةبيننيءة ة ر روان بؤمان دةركةوتوة كة لة كاتيَكدا ياسا حةكي ـةكانى  

نةشيَويَنراو )ئيسـالم(ء بـةها بـةرةةكانى لـة بـوارى حـوكمء        ئايينى راستء تةواوء
سياسةت دووردةخريَنةوةة كؤمةلَطا ض ةيانيَكى طةورة دةكاتء ضؤن وئت ثرِدةبآ 
لـــة دةيـــىء طةنـــدةلَيىء ســـتةمء خراثـــةء قـــؤرخكردنى ئي تيـــاةاتء ةالَكردنـــى  

اقيعـى  بةرذةوةنديى تاكيىء بنةمالَـةيى ... هتـدة ئـةوة ديـارة ئةطـةر تةماشـاى و      
هةريَ ى كوردستان بكةينة دةبينني ة ر كةس ةالَةيةتى لـةم واقيعـةة لـة ئـةجنامى     

ــيَبةرى   ــةء سـ ــالم هةميةنـ ــةريعةتى ئيسـ ــة شـ ــةوةدا كـ ــة  ئـ ــة نييـ ــةر واقيعـ بةسـ
ة كــة لــة  هــاتووةسياســييةكةوةة بؤيــة واقيعــة سياســييةكة وةك دارســتانى ليَ    

(ة يـان ياسـاى دةريـا كـة     دةخـوا  ئـةوى ديكـة  دارستاندا: )ض ئاذةلَيَك درِندةتر بـآ  
)ماسى طةورة ماسى بضووك قووتدةدا(ة كةسانيَك هةن كة نةك مليـؤنيَرة بـوون بـة    
مليارديَرء ة ريان لةسةرةوة رذاوةة خةلَكيديكة  هةن كة سوالَيان ثيَدةشـآء بـؤ   
سةرةتايياين شت ئاتـارنة لـة حالَيَكـدا كـة ئيَ ـة كـاتى خـؤى لـةو شـا ء داخـة           

اددةيةك وةك يةك بـووينة بـةئم ئيَسـتا دةيبيـنن كـابرا يـةك       بووينة هةموومان تارِ
طارِان ئؤتؤمبيلى هةية وة ضةندان كؤشكى هةنء ثارةء سـامانى ة رى لـة دةرةوة   
داناوة وة ضةندان باةرطانيى طـةورة طـةورة دةكـاتء كؤمثانيـاى ةةبـة حى هـةنة       

ــةريَك د      ــةعاتيَك دةفتـ ــةموو سـ ــات هـ ــويَرِا وات ليَهـ ــؤ كـ ــرادةر تـ ــة بـ   رت باشـ
دةستبكةوآءة رةنطة ةياتريش ثةيدابكةى؟! ئةو رؤرة كةسـابةتةمان نـةةانيوة!   



 روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي
 

 

366  

كة ئيسالم هةذموونى بةسةر بوارةكـانى ذيانـدا ناميَنـآءة بـةها      لةرِاستيدارا بؤية 
بــةرةةكانى ديــن هــةذموونيان ناميَنــآة ئــاوا وةك دارســتان دنيــا تــةختء ئاضــوو  

ن تيـذترةة بكةونـة طيـانى خةلَكيديكـةء     دةبآة بـؤ كةسـانيَك كـة كةلَبـةء نينؤكيـا     
لةسةر حيسابى خةلَكيديكةة ئاوا بةبآ رةةايـى دةولَةمةنـد بـنة هةلَبةتـة  ئيسـالم      

بة دةولَةمةند بوونء سامانداريىة مادام لة ريَيةكى حةئألء نيية  هي  حةساسيةتى
بـآة   دروستةوة بآة بةئم ة ر دوورة كابرا لة ماوةيةكى كورتدا هيَندة دةولَةمةنـد 

هةموو سةعاتيَك دةفتةريَكى بةربكةوآة خانووةكةى بـايى ضـةند مليـؤن د  ر بـآ     
 ى هةبآ كة بة حيسابى خؤى نةةانآ.وة كؤمثانياى هةبآء باةرطانى وا

ناطوجنآ بة ثاسـاوى ضاوبةسـتانةى وةك: )تيَكـةأل نـةكردنى ئـاينيء       ئيابؤية 
وخنى يـةك بكـةون(!   تـ ثيسة وسياسةت( ياخود )ئيسالم شتيَكى ثاكةء سياسةت 

 ضيدى خةلَكء رةماوةر فريو آواتء كآلوى لةسةر بنرآ.
ــؤ      ــةو قســانةمان ضــاك ب ــةمايىء ثووضــيى ئ ــآ بن وة بةرِاســتى ئيَســتا ئيَ ــة ب
دةركةوتوةة وة بؤمان دةركةوتوة كة ئةو قسانة ئيَستا كةسـانيَك دةيانكـةنة كـة    

بارود خة سياسـيية   ة ئةمءدةيانةوآ بة ثي ء ثؤخةلَيى خؤيان حوك رِانيى بكةن
بؤ سوودى شةخسيىء بنةمالَةيىء حيزبيىء تايبةتى خؤيان بتؤةنةوة وة دةشزانن 

لن ئةطةر ئيسالم دةسةئتى هةبآ يةكيَك لة ياساكانى ئيسالم ئةوةيةة كة دةلَآ: )
 (؟ واتة: )ئةوةت لةكوآ بوو(؟أ ن لك هيا

ــى راةى بــآ هــةموو ســالَيَك لــةك   اتى حةرــدا عومــةرى كــورِى خــةتتاب خــوا ليَ
والييةكانى كؤدةكردةوةء ليَى دةثرسـينةوة كـة ثيَشـا ضـةندى هـةبووةء ئيَسـتا       

إبــن ضــةندى ثةيــدابووة؟ وة دةيطــوت: ئةمــةت لــةكوآ بــووء ضــؤنت ثةيــداكرد؟ )
(ى خؤيـدا قسـةيةكى رـوان    الــمقدلة ( رةمحـةتى خـواى ليَبـآ لـة كتيَبـى )     خلدون
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ة واتـة:  (1)(لفمـدة للجبا ـة   لرعا ـا أن التجارة لن الملطان لضرة بادةكاتة دةلَآ: )
)باةرطانى كردن لة يةن حوك رِانةوة ةيان بة هاوئتيان دةطةيةنآء باجء خةراج لة 
بن ديَنآ(. ضونكة بة حوك ى ئةو حوك رِانيىء دةسةئتة سياسـييةى كـة هةيـةتى    
هــةموو بــاةارِ بــؤ خــؤي قــؤر  دةكــاتء هــةموو كايــةكانى ذيــانة كــة باةرطــانيىء   

ة هاتووةوايليَوردتان کتيَدا دةكرآة بؤ خؤى قؤر  دةكاتة وةك ئيَستا  مامةلَةيان
كةواتة: ئيَستا ئيَ ة ة ر روان بؤمان دةركةوتوة كة لةرِاسـتيدا ئـةم واقيعـةء هـةر     
واقيعيَكــى ديكــةى سياســيى ة ر ثيَويســتى بــةوة هةيــةة كــة ئيســالمى تَيــدا         

(ء هَْيمَنَـة هةبوونى هةذموون ) دةسةئتداربآء ئيسالم سيَبةرى ليَبكاة وة لةرِاستيدا
ــثانى        ــةهؤى ضةس ــةتداة دةبيَت ــوك رِانيىء سياس ــوارى ح ــة ب ــالم ل ــيَبةرى ئيس س
دادطةريىءة نةمانى ستةمء ة رداريـىء طةنـدةلَيىءة بـة قـاةاجنى ة رينـةى خـةلَك       
تةواودةبآة بةلَآ كةمينةيةك كة دةيانـةوآ لةسـةر حيسـابى خـةلَك دةولَةمةنـدبن      

  رينةى خةلَكء رةماوةر قاةانج دةكةن.ةةرةردةكةنة بةئم ة

 َ ء راسمممتييةكةوة، يمممان  اَينجمممة : بمممةهؤى بمممة هةَلمممة بةكممممارهَينانى هممممة
 ء راسمتييةزان لةبةرضاو نةكمةوآ: ئةو همةَبا مةوة، كردني زَيدةِرشيمى تَيدا

ــدةرِ يى      ــان ةيَ ــةكاردةهيَنرآة ي ــة ب ــة هةلَ ــة ب ــةقيَك هةي ــنني ه ــة دةبي ــة: ك وات
هةقةكــــةمان لةبةرضــــاو نةكــــةوآة بــــةلَكو بــــة هةلَــــة تيَــــدادةكرآة خــــودى 

 بةكارهيَنانةكةىء ةيَدةرِ يى تيَداكردنةكةى مةحكووم بكةين.
ليَرةدا مةبةستم مةسةلةى نةتةوايةتيىء مافـة نيشـت انيىء نةتةوايةتييةكانـةة    
كــة ئيَ ــة وةك كــورد دةبيــنني لة يــةن طةلــة دراوســيَكااانةوة: تــوركء فــارسء   

ودا وة هيَنديَكيان تا ئيَستا ة بة دةمارطريانة مامةلَةمان لةطةلَدا عةرةبة لة رابردو
                                                 

 (.222( لقدلة إبـن خلدونو ص: )1



 روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي
 

 

368  

ة بـةئم  كـردووة كراوةة واتة: ئةوانة مومارةسةى مافة نةتةوايةتييةكانى خؤيانيان 
ــة    ــابى مافـ ــةر حيسـ ــةوةة وة لةسـ ــداكردنء هةلَـ ــدةرِ يى تيَـ ــدنء ةيَـ ــة تيَثةرِانـ بـ

 ة دةبآ وريابني كاتيَك ميللةتيَك نةتةوايةتييةكانى ئيَ ة وةك ميللةتى كوردة را ئيَ
ــةء لةســةر حيســابى نةتةوةيــةكى ديكــةة مومارةســةى ئــةو مافــة )مــافى    بــة هةلَ
نةتةوةيىء مافى ضارةنووسيى خؤ هةبوون( دةكاتة يان ةيَدةرِ يى تيَـدا دةكـاتء   
ةياتر بؤ  ى ميللةتى خؤى تيَدةنووسآة نابآ بلَيَني ئةوة لة بنةرِةتدا هةلَةيةة نـاة  

 .ةنداةةيةى كة ةيَدةرِ يى تيَدادةكرآ هةلَةيةئةو ئ
بــة بــةرةء ثــري ة طــرياوء  خــواى بــةرة و مــةةن ديــارة لــة ئيسـالميشـــدا تــةنيا 

ثةرسااوء بةندايةتيى بؤ كراوةوة نابآ هي  شـتيَكى ديكـة بربيَتـة ئـةو ئاسـتةوةة      
 ئةطةرنا شريكء كوفرء لة باةنةى ئيسالم ضوونةدةرة ثةيدادةبآ.

يارمةتى طةلـى خؤ دانـة لةسـةر سـتةمءة ئةوةيـة كـة مــةرِفوةةة       دةمارطرييىة 
بةئم ئةطةر ميللـةتى خؤت خؤشـبوآ لةسةر هة ء بةرطريى ليَبكةىء ثشــتطرييى  

ة كردووةبكةىة بؤئةوةى مافـةكانى دةسـتبكةوآة ئـةوة هـي  شـتيَكى خراثـت نـة       
خةلَكيَــكى   ة لـة كـردووة كة بةرطرييـت  كردووةبةلَكو ئةركيَكى شـةرعييت ريَبةريَ

 سـتةمليَكـراو.

 ۉ ۉ ېفةرموويـةتى: ]...   خـواى بـةرة و مـةةن    ديارة لةثيَش ئةويش 

ـــوةدا بــآة نــة هـــةقى ئيَــوة   (1)[  تظلمهه   واتــة: بــا نــة هـــةقى خــةلَكى بــة  ى ئيَ
بنضينةيــةكى  ة خواى بةرة و مـةةن  بضيَتـة ى خةلَكىة هةلَبةتـة ئةم فةرمايشتةى 

يى دانـاوةوة هـي  طومانيشـى تيَدانيــة كـة دةمـارطرييىء       طشـتيى وردى بؤ دادطةر
رةطةةثةرستيىة حةمتةن لةسةر حيسابى خةلَكى ديكة دةبآء ناطوجنآ سـتةمكار  

                                                 
 ٢٧٩: البقـرة  1
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هةبآة بةبآ ستةمليَكراو! وة لةرِاستيدا هةر كاتيَك ستةمكاريَك ثةيـدادةبآة ئـةوة   
 . لةسةر حيسـابى هةبوونى سـتةمليَكراويَكـة

لــة  كــردووةلــةتى كــورد بةرِاســتى ةةرةرى ة رترمـــان ديــارة ئيَ ــة  وةك ميل
ة ربـــةى طـــة نى دنيـــا وة لـــة هـــةموويان ةيـــاتر بـــارى هـــةبوونى دةمـــارطرييى 
ـــيَيةكانى      ــة دراوسـ ــة طةلـ ـــةى كـ ــةو دةمارطـريييـ ــة: ئـ ــةوةيي ان داوةة واتـ نةتـ

ة هةرضةندة هةركةسيَك بةر لـة  كردووةدةوروبةرمـان مامةلَةيان ثآ لةطةأل كورددا 
طريانى نيَو طة نى عةرةبء توركء فارسة طلةيى لة ةهليَزةكـانى ر ذهـةئتء  دةمار

ر ذئاواى كؤنء نوآ نةكات كة: )سـايك  ثيكؤ(يـان ئي زاكـردء ئيَسـتا  ثيَيـةوة      
ثابـةندنة ئةوة بة بآ ئينسـافى دةبيننيء وةك ئـةوة وايــة: دريَشـــة ببينـآ )كـة      

ستةى دريَشـةكة دةوةشـيَنآ نـةيبينآ   طةلة دراوسـيَكان ليَ اندةدةن( بةئم ئةو دة
 )ئةو ةهليَزانةى كوردسـتانيان دابةشكرد(!

ئيَسـتا ة ر لة حيزبة عةملانييةكان هةر ديَن طلةيى دةكـةن لـة فـارسء تـوركء     
(ء سـةركيَلَنة  سـطح  عةرةب كة ئيَ ةيان ضةوساند تةوةة بةئم هيَندة رووكـة  ) 

ء بةشـيَكيان  كردووةانيان دابةشـ طلةيى ناكةن لةو ةهليَزانةى كـاتى خـؤى كوردسـت   
ءة بةشيَك بـة سـورياوة   عيَرا لكاندوة بة ئيَرانةوةوة بةشيَك بة توركياوة بةشيَك بة 

بةشيَكيش بة يةكيَتى سـؤظيـةتى ثيَشووةوةة طلةيى لةوان ناكةنة كة لـة حالَيَكـدا   
ك ئةطةر ئةو طةلة دراوسيَيانة دريَشةكةبنة ئـةوان دةسـتةكةنة ضـونكة ئيَ ـة كاتيـَ     

ئةو سـتةمة نةتةوايةتييةمان هاتةسـةرة كة وئتةكـةمان دابةشـكراء دابرِدابـرِ كـراة     
ــالَى )    ــة س ــة ل ــؤ(ة ك ــايك  ثيك ـــ انى )س ــةريتانياء  1916دواى ثةي ــةنيَوان ب ( ل

فةرِةنساء رووسياداوة ثاشانيش بة ثشـتطرييى ئـةمريكاة ئي زاكـراة بـؤ دابةشـينى      
اة لةنيَويشــيدا نيشــت انى كــوردة لــةو نيشــت انى ئيســالميى بةســةر ئــةو ةهليَزانــةد



 روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي
 

 

370  

كاتةوة ئيَ ة بة رةايى تووشى ضةوسيَنرانةوة بـووينء بـة رةايـى كوردسـتان     
 .دابةشكرا
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 بيسـت و يةكـةماى ـبنةم

ئيجـابيـية  كؤمـةلَى ئيسـالمـى هةلَويَسـتى 
مةطـةر ئةوان  لةطةأل بةرانبـةرةكانيـدا
 راث بآهةلَويَسـتيان خـ
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 ةمـت و يةكـبيس بنـةماى

ى هةلَويَسـتى ئيجابيية لةطةأل بةرانبةرةكانيدا ض لةنيَو هـةريَم المكؤمةلَى ئيسـ
 دا:و ض دةرةوةشـ عيَراقو 

وكةوت )تعازممج  متى خمؤى لمة بموارى هةَلسم    مهةَلوَيسم  ىمزيمئيسم  ىؤزمةلَ ك
دةوَلمةتانى   ءحكووزمةت  ءاَِرعَيم  ءييةكانى كوردستانمياسملةطة  اليةنة س

 ءم مئيسمم رو جيهانممدا، بممةطوَيرةى هةَلوَيسممتى ئممةوان بةرانبممةر بممة  دةوروبممة
عَيِراَء  ء، خةَلكى كوردستانءتىمة رةوايةكانيان بةطشمكَيش ءوَل انانمزس
 ات.مبةتايبةت، ديارى دةك ىمزيمئيس ىؤزةَلك

)األهاافْهَينانةد  ئازا ة هاوبةنةكان  بةاَيويسمتى دةزانآ كة بؤوة 
ء كوردسمممتانهمممةرَي ى اكى مكردنمممى خممم َيى ليارمارَيزطممما :وةك ،رتك   مش    ال

طوزةران م، خؤنممميانء، ئاوةدانكردنمممةوةعَيمممِراَء هَي نيمممىء ئاسمايشمممميانء
ء سممازان ءزمما  ءكةِرازممةت ءذيممء ء، ااراسممتنى ديممءيانءكردنممى خةَلكةكممة

 ءكمممةس همممةزوو طممممرو هاوكممممارىتبارميان، دةسسمممةرجة  بةرذةوةندييةكممممان
 آ، ضونكمة:ب توم َلمكءخمةؤز بة ماليةنَيكى دَلس

ەئ وئ وئ ۇئۇئ ]...  فةرموويـةتى:  )رال راللـة( خواى تـاكء ثاك  -1

ــ [ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی ی ة مائدةـالـــــ
واتـة: )... وة هــاوكاريى يةكــدى بكـةن لةســةر ضـاكةكاريىء ثاريَزكــاريىة وة     
هاوكــاريى يةكــدى مةكــةن لةســةر طوناهـــ و دةســتدريَذيىة وة ثــاريَز لــة خــوا  

 بيَطـومان خوا تؤلَـةى تونـدة(.بكـةنة 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ] فةرموويــةتى: هــةروةها -2

ة واتة: )خوا ممتحنةـال[ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ڌ ڎ
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ليَتان قةدةغة ناكات سةبارةت بة كةسانيَك كة لةسةر دينتان رةنطتان لةطـةأل  
ـةيان ناكـةنء لـة نيشــت انء مـاألء حـالَى خؤتـان وةدةرتـان نـانَينة كـة ضاكـ         

ــدةنة بيَطـــومان خــوا     ــان ثيَيــان ب ــة مـــاألء ســـامانى خؤت ـــدا بكــةنء ل لةطـةلَ
 بةخشـةرانى خؤشـدةوآ(.

 عانَْدجـِ  نِبْـ  ا ِبـدِ عَ ارِ َ  فِ ُتْدهِشَ ْدقَلَ)فةرموويةتى:  ثيَغةمبةرى خوا   -3
ابـن  رواه  (ُتـبْـ جَألَ المِْساإلِ  فِ هِبِ ىعَْ ُأ ْولَوَ ومِ َالن  ُرْمُح هِبِ  لِ ن أَ بُّحُِأ الَ اًفْلحِ

واتـة: )مـن لـة مـالَى عةبـدولآَلى كـورِى ريدعانــدا         ،(1)إسحاق وأور ه ابن كثري
بةشداريى ثةميـانيَك بـوومة حةةناكـةم كـة لـةرياتى ئـةو ثةميانـة حوشـتــرى        

ة وة ئةطـةر لـة ئيســالميشدا بـؤ ثـةميانيَكى وا بـان  بكـرَيمة        (2)سـثييم هــةبآ 
 وةو بةشداريى تيَـدادةكـةم(.وةئم دةدةمة

 روونكردنـةوة

دا، لة وكةوت كردمنان لةطة  اليةنةكانى بةرانبةريةكة : بناغمةى هةَلسم
 ى ئازا مة هاوبةنمةكمان :يبؤ هَينانةد ةكمردنهاوكاري

واتة ئةو ئاماجنانةى كـة بةرذةوةنـديى هةموو يـةكيان تيَدايـةء دةبنـة مايـةى       
 َْفــُع اْلمَضَــارِّ وَجَـــْلُب   ستخســتنى ســوودةكان ) دوورخســتنةوةى ةيانــةكانء دة 

ة كـة  كـردووة فـةرمانى بـة ثيَغةمبـةرى خـؤى      )رـال راللـة(  (ة ضونكة خوا اْلمَنَـافِعِ
خاوةن كتيَـبةكان )روولةكةء نةسرِانىء ئةوانيديكة ( بان  بكـات بـؤ شـتيَك كـة     

                                                 
 (.376(و ص: )2(وو)البدا ـة والنهـا ة( البن كثـريو ج: )72(و  ص: )1( )المـرية النبـوّ ة( البن هشـامو ج: )1

( بة حوشاى سووريش ليَكدراوةتــةوةة كـة ديــارة ئةوكاتـة مـالَيَكى ة ر بـة نـر  بـووةة لةبةرئـةوة عـةرةب           2
 رانبةهـايى شـت.نـ وونةيان ثآ دةهيَنـايةوة لةسـةر ط
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ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ خالَى هاوبةشةة وةك دةفـةرموآ: ] 

ڇ ڇ ڇ  ڇ     چ  چ چ    چ  ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

واتـــة: )بلَـــآ ئـــةى خـــاوةن     (1)[ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
كتيَبـينة! وةرن بؤ وشـةيةكى يةكسان لةنيَوان ئيَ ةء ئيَوةدا كة بؤ هـةمووان وةك  
يةكةة كة رطة لة خوا نةثةرستنيء هي  شتيَك نةكةينة هاوبةشى خواء هيَنديَك ان 

ـة ثةروةردطـارء سـةروةرى خؤمــانة رـا    هيَنديَكـى ديكةمان لةريـاتى خوا نةكةين
بلَيَــن:   -تؤء مسـولَ انانيش  -ئةطةر ثشـتيان تيَكردىء وةئميان نةدايةوةة ئةوا 
ئيَ ــة ئــةهلى خــوا بةيــةكطرتن  :شــايةد بــن كــة ئيَ ــة ملكةضــني بــؤ خــوا(ة واتـــة 

(ينة بانطيان بكة بؤ خـوا بةيـةكطرتنة كـة هـةموو كتيَبــة ئااانييـةكانء       توحيد)
بة  خواى بةرة و مةةن وو بةرنامة خواييةكانة بؤ ئةوة هاتوون كة خةلَك تةنيا هةم

 ثةرسااوء ثةروةردطـارء سةروةرى خؤيـان بزانن.
كةواتة: ئيَ ة بؤ هةلَسوكةوت كردن لةطةأل خةلَكـدا كـة هـةر  يـةنيَك بـنء هـةر       

اوبةشـى  بريوبؤضوونيَكيان هةبآة دةبآ بانطيان بكةين بؤ خالَى هاوبـة ة خـالَى ه  
بثةرسـتنية   خـواى بـةرة و مـةةن    نيَوان ئيَ ةء خاوةن كتيَبةكان ئةوةية كة تـةنها  

 ئةوة خالَى هاوبةشى نيَوان هةموو شةريعةتة ئااانييةكانة.
را ئيَ ة وةك ضؤن بـؤ مامةَلـة لةطـةأل خـاوةن كتيَبـة ئااانييـةكانء خـاوةن        

هاوبة ة بة هـةمان شـيَوة    بةرنامة ئااانييةكانداة دةبآ بانطيان بكةين بؤ خالَى
 بريتييةلةطةأل ئةهلى دنياشداة واتة: ئةطةر لةطةأل ئةهلى ديندا بناغةى كارةكةمان 

ــزانني داخــؤ ض شــتيَكى     ــةهلى دنياشــدا دةبــآ ب ــة هاوبةشــةكانة لةطــةأل ئ ــة خالَ ل

                                                 
 ٦٤: آل عمران  1
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هاوبــةاان لةنيَوانـــدا هةيـــة؟ ئـــةوة خـــالَيَكى ة ر طرنطـــةء دةبـــآ باشـــى بـــري  
تؤ نةطةرِآى بؤ خالَى هاوبـة ة ضـؤن لةطـةأل خـةلَك دةذى؟      ليَبكةينةوةة ئةطةرنا
واي كردبايةة دةبوواية هةر لةطةأل ئةوةى كؤضى كـرد بـؤ    را ئةطةر ثيَغةمبةر 

مةدينةة لةطةأل هاوبة  بؤ خوا دانةرةكانء روولةكـةكان تيَكطريابـاء سـةنطةريان    
يــة! ئينجــا ثيَغةمبــةر ليَـك بطرتايــةة وة لةطــةأل دوورِووةكــان دةبووايــة ليَكااةابانا 

    ء مسولَ انان لة يةكء روولةكةء بتثةرستء دوورِووةكـان لة يـةكى ديكـةة ض
ـــةنامة      ــة بةلَط ــة ة وةك ل ــديى هاوب ــان بةرذةوةن ــةوة؟ بيَطوم ــتيَك كؤيدةكردن ش

 .هاتووة(ى مةدينةدا وثيقـة)

[ة ة ر كــةس وادةةانــآ   ەئ وئ وئ ۇئۇئييــة: ]قورئانئــةم رســتة  
تا لةنيَوان خؤيـاندا هاوكاريى يةكدى بكـةنة نةخيَر وا نيـةء  فةرمانة بؤ مسولَ انان 

يية ئارِاستةى مسولَ انان نةكراوةة بلَآ: لةنيَو خؤتانـدا هاوكـاريى   قورئانئةم رستة 
يةكدى بكةنة ضونكة مسولَ انان لة بنةرِةتـدا هـةر ثيَكـةوة هاوكـارنة بـةلَكو ئـةم       

أل نامسـولَ انانء غـةيرى خؤيانـدا    رسـتةية ئارِاستةى مسولَ انان كراوةة تاكو لةطـة 
ضاكةكــاريىء   ءخـواى بـةرة و مـةةن    بطةرِيَنة داخؤ ض شـتيَك مايـةى رةةامةنـديى    

 سوودء كةلَكـة بؤ خةلَكة هاوكاريى يةكدى تيَـدا بكـةن.

: ئيسمممممم  هممممميض هةسمممممتياريى )َحسىممممماِسَية يةكى بةرانبمممممةر بممممة   دووة 
ء  لممممة بمممموارى هةَلسممممموكةوت  يممممةني ةرةرزء بممممآ  نازسموَل انانَيكمممممى تةبممممما 

اةيوةندييةكمممممماندا، فمممممةرزانيش بمممممة زسمممممموَل انان دةكمممممات كمممممة هةزيشممممممة  
 بء: خةرى هاوكارى و ضاكةدةستنَيشم

كـاتى كـة بـآ دةسـةئتيى بـووةة خـواى بـةرةء مـةةن فةرموويـةتى          ئايـا  واتة: 
بانطةواة بكة بؤ  ى خواى ثةروةردطارت بة حيك ةتء ئامؤذطاريى ضـاكء ط توطـؤ   
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ة ثيَويسـت  وةرطرتكة ئيسالم دةسةئتى  دواييةن بةشيَواةى هةرة با ة بةئم بك
 !ناكات حيك ةتء ئامؤذطاريى ضاك بةكاربيَنني

هةميشـة   بكـةة ثيَغةمبـةرى خـوا     تؤ تةماشـاى ذياننامـةى ثيَغةمبـةر    
(ء المـماحة (ء سـينة فراوانيـى )  رمحـة (ء بـةةةيى ) ال فـو رى ليَبوردن )ابةررةستةك

 )رـال راللـة(  ةمء نيـانيىء ...هتـد بـووةة وةك خـواى ثـةروةردطار      ضاوثؤشيىء نـ 

(1) [ک ک گ گ گثآى دةفةرموآ: ]

 لةم بوارةشدا ضةند خالَيَك دةخةينة رِوو

 (2)[...ې ې ى ...دةفـةرموآ: ]  )رال راللة(خواى ثةروةردطار  /1
(. كةواتـة: دةبـآ   ...وة قسةى با  لةطةأل خـةلَكى بكـةن    ...ة واتة: )البقـرة
ى ئيَ ـة وةك مسولَ ان لةطةأل خةلَكيدا بة كـافرء مسـولَ انةوةة رطـة لـة     قسة

قسةى با  هيضيديكة نةةاننية ئينجا ئةطةر كةسيَك بلَآ: ئـةم ئايةتـة نةسـ     
بؤتةوةة باشة ئةدى ئيَ ة دةبآ قسةى خراث بكةين؟! خؤ نابآ قسةى خراث 

 بكةينة ديارة هةر دةبآ قسةى با  بكةين.

 (3)[     ھھ ھ ھ ے ...دةفـةرموآ: ]  )رـال راللـة(  يى وة خواى بة بةةة /2
وة ضاكة بكةنة بيَطومان خوا ضاكةكارانى خؤشدةوآ(ة خؤ تؤ هةر  ...واتة: )

دةبآ ضاكة بكةىء نابآ خراثة بكةىة بةلَآ ئةطـةر كةسـيَك خراثـةى لةطةلَـدا     

ــةرموآ: ]    ــةةن دةف ــةرةء م ــواى ب ــردىة خ (4)[...ھ ھ ے ےۓك

١٠٧:اءـاألنبي 1

٨٣ البقرة( 2
١٩٥البقرة: 3

٤٠:الشورى 4
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(ة بةلَآ بؤت هةية سزاى ...راثةيةكى وةك خؤيةتى واتـة: )وة سزاى خراثة خ
بدةيةوةة بةئم لةرِاستيدا وةك دةسـتثيَشـخةريى كردنة مسـولَ ان قـةت نابآ 

 خراثـة بكـاتة هةميشـة دةبـآ ضاكةكار بآ.

ڃ چ چ چ چ ڇ دةفةرموآ: ] )رال راللة(هةروةها خواى ثةروةردطار  /3

ڑ ک   ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ    ڍ  ڌ   ڍ   ڇ ڇ ڇ 

ــة كــارثيَكراو       (1)[ ــةكانى ديك ــة  وةك هــةموو ئايةت ــةم ئايةت ــتيدا ئ لةرِاس
 ( نيـة.لنموخ(ةو لةرآى خؤى ماوةتةوةء  براو )ُلْح َْم)

 نييةةكةواتة: نامسولَ انانيَك كة لةطةلَ ان دةذينء ةةرةرى دينء ذينيان بؤمان 
ء مةعنـةوييان  ريَ ان ليَنـاطرآ كـة ضـاكةى مـادديى     )رال راللة(خواى ثةروةردطار 

ضـاكةكارانء بةخشـةرانى خؤشـدةوآة     خواى بةرة و مـةةن  لةطةلَدا بكةينة بةلَكو 
 ئةطةر ئةو ضاكةء بةخشينة لةطةأل نامسولَ انانيش بآ.

  هةبء، َمَحاِلَحُْمْشَتَطَك : زادا  كؤزةَلَيك بةرذةوةنديى هاوبة  )سَيية 
، كةواتممة: لةسممةر  تممةنيا نممةتوانآ دةسممتةبةريان بكممات   كممة همميض اليممةنَيك بممة  

ء  هةزوواليمممةكيان اَيويسمممتة كمممة هاوكممماريى يةكمممدى بكمممةن بمممؤ هَينانمممةدى   
 دةستةبةركردنيان:

(ة واتـة: )هـةر   لَا ال َتِمُّ الوَاجِـُب إِال  بِـهِ فَُهـوَ وَاجِــبٌ    )ئةو بنضينةيةى كة دةلَيَت: 
 وَسَـائِلِ لِْلشتيَك فةرِةيَك بةبآ ئةو نةيةتةدىة ئةويش فةرِة دةبـآ(ة وة بنضـينةى: ) 

(ة واتة: )ئامرِاةةكان حوك ى ئاماجنةكانيان هةيـة(ة مـادام كؤمـةلَيَك   اْلمَقَاَِدِ ُحْ ُم
( هةبن كة هي   يـةنيَك بةتـةنيا نـةتوانآ    لَصَـالِحَ ُلْشـتَرَكَةبةرذةوةنديى هاوبة  )

                                                 
 ٨: الـممتحنة  1
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ــىء ئاسايشــى    ــاتة وةك: ثاراســتنى ســنوورةكانى وئتء هيَ ني دةســتةبةريان بك
وةدانكردنــةوةى وئتء خزمــةتكردنى خــةلَكة ثاراســتنى ديــنء ذيــنء  كؤمــةلَطاة ئا

هتــدى كؤمـةلَطاة ئةوانـة هـي  كـةس       ...كةرِامةتء وةضةء عةق ء ماألء سـامانء  
 بةتةنيا بؤى دابني ناكريَنة بة هاوكاريى هةموو  يةك نةبآ.

كةواتة: بؤ وةدةستهيَنانى ئةو ئاماجنانةى كة بؤ هـةموو كـةس باشـنة لةسـةر     
وو يةكيان ثيَويستة هاوكاريى يةكدى بكةن بؤ هيَنانةدىء دةسـتةبةركردنيان:  هةم

ئةطةر وئتةكةمان ئاةاد نـةبآة هـةموومان ةةرةردةكـةينة ئةطـةر خيَروبيَـرى وئت      
بةدةست خؤمانةوة نةبآءة بـة تـائن بـربدرآة هـةموومان ةةرةردةكـةينة ئةطـةر       

ئالَؤةيىء ئاذاوة رـآى بطريَتـةوةة   هيَ نيىء ئاسايش لة وئتدا نةبآء لة برى ئةوة 
هــةموومان ةةرةردةكــةينة ئةطــةر ديــنء ذيــنء كةرِامــةتء وةضــةء عــةق ء مــاألء  
سامانى خةلَك ثاريَزراو نةبآة هةموومان ةةرةردةكـةينة كةواتـة: ئةوانـة كؤمـةلَيَك     

 بةرذةوةنديى هاوبةشنء ثيَويستة هاوكارييان لةسةربكرآ.
مــاذةمان ثيَــدانء هــاوويَنةكانيانة لةباةنـةى     بيَطومان هةركــام لةوشـتانةى ئا  

ة فةرِةة ( ناسراونءالفروض ال فائية(دان كة بة )الفروض ال الةفةرِةة طشتييةكان )
ييةكانيش هةركةسيَك كةمتةرخةمييان تيَدا بكـاتء بشـتوانآ بيانهيَـنيَتــةدىة    كي ا

ةر هــةموو باردةبآة ضــونكة فــةرِةة طشـــتييةكان لــة بنةرِةتــدا لةســ طوناهـــئــةوة 
ــةلَطا      ــةكانى كؤم ــداة ســةررةم تاك ــةكاتى ريَبةريَنةكردنيان ــةرِةنءة ل ــة ف كؤمةلَط

يانة ثةكيان لةسةريان دةكةوآة ئم ئةوانةى كة ئةو فةرِةة كي ابـاردةبنة بةطوناهـ
 لةسةريان دةبيَتـة فـةرِةى عةيـن كة ثيَيان هةلَسن.
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 ء واقيعَيكمةوة  طمما ء كؤزةَلم لة رشذطار ضوارة : ضؤنيةتى ئةو هاوكاريية
ء  يةكجمار هؤنيار و بوارانةدا، دةطؤِرآ، بؤية اَيويسمتة لةديكة بؤ يةكَيكى

  :ء دووربني بني، تاكو لة رشذطارى خؤزان بةجآ نةزَينني وردبني

ديـارة بة ئةنداةةى ليَــربِانء بـؤ خـوا يةكالبوونـةوةء ســاغيىء راستييشـ انة       
آء ريَن ايي ـان دةكـاتءة شــيَواةء    دةسـت ان دةطـر   )رـال راللـة(  خواى بةخشـةر  

ڻ ڻ ريَبـاةء ئامرِاةة طوجناوةكانـ ان ثيَشـاندةداة وةك فةرموويـةتى: ] 

)وة ئةوانـــةى لـــةرِآى   :واتـــة (1)[ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ
ئيَ ـةدا تيَدةكؤشـن ريَباةةكانى خؤمانيان ثيَشاندةدةينة وة بيَطومان خـوا لةطـةأل   

(ى بة كؤ هيَنـابآء ُسُبْلني ئايةتيَكة كة وشةى )ضاكةكارانداية(. ئةم ئايـةتة يةكةم
ثالَيشـيدابيَتـة  ى خواى بةرةء مةةنة وة لة شـويَنةكانى ديكـة هةمووياندا بة تاك 

 .هاتووة
؟ حيك ةتةكـةى ئةوةيـة: كـة    هـاتووة حيك ةتةكةى ضيية بةو شيَوةية بـة كـؤ   

واةةكانى كـار  باسـى كـارى ئيسـالميىء شـيَ     )رال راللـة( ليَرةدا خواى ثةروةردطار 
 نييـةة دةكاتء شيَواةء ريَباةةكانى كـاريش رؤراورـؤرنء هـةر يـةك شـيَواةء ريَطـا       

بؤية ئيَ ة لةهةر قؤنا ء ضا ء هةلء مةرريَكداة ثيَويستي ان بة شيَواةء ريَبـاةيَكى  
دا تيَبكؤشــنيء كــارء خــواى بــةرة و مــةةن طوجنــاو دةكــاتة بــؤ ئــةوةى لــةرِآى  

 ان ئةجنام بدةين.ضا كيى ئيسـالمييانةى خؤم
 

                                                 
 ٦٩ال ن بوت:   1
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)ح(م   اَيبةزبةرى خوا بة بةندارى لة اةميانى  ىنانازيكردناَينجة : 
  الفضول

 اًفْلحِ عانَْدجِ نِْب ا ِبدِعَ ارِ َ  فِ ُتْدهِشَ ْدقَلَ} :فةرموويةتى ثيَغةمبـةرى خوا 
واتــة: )لـة    (1){ُتبْـ جَأَلَ المِـْسـ اإلِ  فـِ  هِبـِ  ىعَْ ُأ ْولَوَ ومِـ َالن  ُرـْمُح هِبِ  لِ ن أَ بُّـحُِأ الَ

 مالَى عةبدولآَلى كـورِى ريــدعاندا بةشـدارى بةسـتنى ثةيــ انيَك بـوومة ثيَ خـؤ        
لةرياتى ئةوة وشاى سـوورم هـةبآة وة ئةطـةر لـة سـةردةمى ئيسالميشـدا       نيية 

بؤى بان  بكريَ ةوة وةئم دةدةمةوة(ة ديـارة كة ئةو ثةميانةشـى بةسـت هيَشـتا    
هاتبووء ثـــيَش ســـةردةمى ئيســـالمء ثيَغةمبةرايـــةتيى بـــووةوة وةحيـــى بـــؤ نـــة

ثةيـ انةكة  لةطةأل خةلَكانيَك بةساا كة كافر بوونء هيضيان مسـولَ ان نـةبوونة   
بــةئم ئــةو ئاماجنــةى كــة ثةميانةكــةى بــؤ بةســااة ئاماجنيَكــة لــة ئيسـالميشـــدا  

هؤكـارى بةسـتنى    لة بةرطريى كردن لـة خـةلَكى سـتةمليَكراوة    بريتييةرةوايـةة كة 
ئةو ثةميانة  رووداويَك بوو كة ثوختةكـةى بـةم شـيَوةية بـوو: دواى طةرِانـةوةى      

(ة كابرايةكى خةلَكى يةمةن لـة مـانطى   حَْرُب الفِجَارقورِةيش لة رةنطى تاوانبارانة )
فر شتبووة عاسى كورِى وائيال كة يةكيَك بوو  ( هاتبووة مةككةء شتيَكىذو الق دة)

ورِةيشء ثارةكةى نةدةدايةةكابرا  هاناى بردة بةر ةلـة ةلـةكانى   لة طةورةكانى ق
قورِةيشةبةئم لةبةر ثلةوثايةى عاسى كورِى وائيال كةسيان بةهانايـةوة نةضـوونة   
ئينجا لة نزيك كةعبة وةستاء بة هةموو توانـاى هـاوارى ســتةمليَكراويى خـؤى بـة      

بضـنة ئينجـا كؤمـةلَيَك لـة     شيعريَك كردوة داواى لة رواميَران كرد كة بـة هانايـةوة   
رواميَـرانى قورِةيش لة مـالَى عةبـدولآَلى كـورِى ريـدعان كؤبوونـةوةء ثـةميانيان       
ــافى        ــةوةى م ــؤ وةرطرتن ــني ب ــت ب ــةموومان يةكدةس ــآ ه ــان: دةب ــتء طوتي بةس
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ستةمليَكراو لة ستةمكارء نابآ ليَبطةرِيَني كـةس سـتةمى ليَبكـرآة ثاشـان ضـوونة      
كةى كابراى خةلَكى يةمةنيان ليَسـةندةوةء دايانـةوة    ى عاسى كورِى وائيالء شتة
 لةو ثةميانةدا بةشداربوو. خاوةنةكةىءة ثيَغةمبةريش 

ئةمة  ئـةوة دةطةيـةنآ كـة ثيَويسـتة ئيَ ـة لةطـةأل خـةلَكى نامسولَ انيشـداة         
كاتيَــك بانـــ  بكــريَني بــؤ ثرِ ذةيـــةك كــة ببيَتـــة هــؤى ضةســـثاندنى دادطـــةريىء  

اثةة بة ئةركى سةر شانى خؤمانى بزانني كة تيَيدا بةشدار بنية  بردنى سـتةمء خر
 .كردووةئاواى  ضونكة ثيَغةمبـةر 

ـــ انيَتيى بةســ  )  ــةبوارى هاوثةي ــة: ل ــاُلْفكةوات ــش لةطــةأل هةركــةسء  الت حَ (ي
 يةنيَكــدا بــؤ هيَنانــةدى بةرذةوةنــديىء ئاماجنــة هاوبةشــةكانة ديســان  يــةنيَكى 

اةادة وة ثيَويســـتة ئةوثــةرِى وةفــاداريىء ثابةنديشــى ئيســالميى دةســتكراوةء ئــ

ژ دةفـةرموآ: ]  )رـال راللـة(  هةبآ بة ثةيـ انةكانيةوةة خواى ثـةروةردطار  

ــةى برِواتـــان هيَنـــاوة!     (1)[ ..ژ ڑ ڑ کک ــةى ئةوانـ ــة: )ئـ واتـ
 وةفاداربن بةو طريَبةستء ثةيـ انانةى كة دةيانبةس .

ى دةسـت ان كراوةيـةء شـةريعةت    مةبةست ئةوةية ئيَ ة وةك كؤمةلَى ئيسـالمي 
 بةثيَىهةلء مةررة طؤرِاوةكانء  بةثيَىدةستى كردووينةوةء ئاةادى كردووينة كة 

بارود خة رؤراورؤرةكانة ض شتيَك ان لـة بةرذةوةنـديى خؤمـانء خةلَكةكـةمانء     
وئتةكةمان بينىة لةطةأل غةيرى خؤماندا بـا نامسـولَ انيش بـنة ئـةجنامى بـدةينة      

ەئ وئ وئ ينة بةلَكو فةرمانيش ان بةوة ثآ كراوةة ضونكة: ]نةك هةر ئاةاد

 ية. [ فةرمانيَكى خوايىۇئۇئ

                                                 
 ١: الـمائدة  1
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بيسـت و دووةماى ـنةمب

،ثيَكةوة يَت موسلَمانان تيَكرِادةب
بن بؤ بووذاندنـةوةى ئؤممـةت  هاوكـار

و طـيَرِانةوةى سـةروةريـى شـةريعـةت
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 ت و دووةمـبيسبنةماى 
بن، بؤ بووذاندنةوةى ئؤممةت و طيَرِانةوةى  هاوكار كرِاسولَمانان تيَدةبيَت م     

 سةروةريى شـةريعةت.
وةك كممممة   ،دةزانممممآ ىلةسممممةرخؤى بممممة اَيويسممممت   ىيسمممممزيئ ىكؤزممممةَل

 ءكؤزمة  تمةوذ ء   ءنمانى دةوَلمةت   نمان بمة  ئازا َيكى س،اتيذيىء دوور، 
بمممؤ كردوكمممؤ  بكمممات   ،كةسمممايةتيية ئيسممممزييةكانى جيهمممان  َيكخمممراوءر

ةريعةت مةروةريت نممممةوةى سممممطَيِرانممم ءم ممممممةتى ئيسمةوةى ئؤمممممبووذاندنممم
لةسممممةر تَيكممممِراى نيشممممت انى    )جممممج جملممممة  وا م ى خممممالش    طيع  س    ياةل)

، ءقةوارةيممممةكى ئيسمممممزيى فممممراوان ءاَيكهَينممممانى دةوَلممممةت ء،ئيسمممممزيى
، تمماكو ئؤممممةتى بةرزكردنممةوةى ئممامى ئيسممم  بةسممةر سممةرتاااى زةزينممدا 

بمؤى ديماريكردوةء لةسمةرى اَيويسممتكردوة، ببَيتمة       ئيسمم ، وةك خمموا   
نمممممايةدو بةَلمممممطةى راسممممتيى ئيسممممم  بةسممممةر زرشظايةتييممممةوةو، زايممممةى    

 ااكسممازيىء ضاكسمازيى كؤزةَلمطماى بةنمةريى بةطمشمتى، ضونكممة:

ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ] فةرموويــةتى: واى بــةرةو مـةةن خـ  -1

ةر لةســواتــة: ) .مائدةـالــ [ۈئ ېئېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی ی
ضـــاكةكاريى و ثاريَزكـــاريى هاوكـــاريى يةكـــدى بكـــةنة وة لةســـةر طونـــا  و  
دةستدريَذيى هاوكاريى يةكدى مةكةنة وة ثاريَز لة خـوا بكـةنة بيَطومـان خـوا     

 سزاى توندة(.

ے ے ۓ ۓ ] فةرموويةتى: )رال راللة(خواى ثةروةردطار  هةروةها -2

لَـةى  ة واتة: )وة بيَطومـان ئـةم كؤمة  مؤلنونـال [ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ
 ئيَوة يةك كؤمةلَةة وة من ثةروةردطارتاب را ثاريَزم ليَبكةن(.
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ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ] فةرموويةتى: خواى بةرة و مةةن وة  -3

ـــرة[ ڱ.ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ــة: البق ــيَوةية  }ة وات ــاوا بةوش ئ
طَيرِاومانن بة كؤمـةلََيكى ضاكتــرين )يـاخود ميانطيــر(ة تـاوةكو ببنـة شـايةدو ضـاودَير         

 .{ةسةرتانةوة شايةدو ضاوديَر بآةوةوة ثيَغةمبةريش ببةسةر خةلَكيي

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ] فةرموويـةتى:  )رال راللـة( وة خواى بةديهيَنةر  -4

. آل عمران[ ڃ... ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ    ٿ   ٿ 
ــتة       ــة ش ــةرمان ب ــداكراونة ف ــةلَكى ثةي ــؤ خ ـــن ب ـــرين كؤمةلَ ــوة باشـت ــة: )ئيَ وات

 ءة برِوا بة خوا ديَنن ...(.ثةسندةكان دةكةنءة رآ لة شتة ناثةسندةكان دةطرن

ــواى ثــةروةردطار  وة  -5 ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ] فةرموويــةتى: )رــال راللــة( خ

ڃ ڃ چ     ڃ    ڃ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

چ چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ 

ــور [گ گ   گ   ک ک     ڑ ڑ ک ک  ژ   ژ     ڈ ة النـــــ
ــةكان      ــردةوة باش ــاوةو ك ــان هيَن ــة برِواي ــةتان داوة ك ــةلَيَنى بةوان ــوا ب ــة: )خ  وات
ئةجنامدةدةنة كة بيَطومان دةيانكاتة ريَنشــني لة ةةويداة وةك ضــؤن ئةوانـةى   
ثيَـش ئةوانى كـردة ريَنشـــنية وة ئـةو بةرنامةيـةى كـة بـؤى ثةسـند كـردوونة         
بؤيـان دةضةسـثيَنآء ترسـيان بـؤ دةطــؤرِآ بـة دلَنيـايىء هَي نيـىة بـة مــةرريَك         

سيَك دواى ئةوة بيَبــرِوا بـآة   مبثةرس ء هي  شتيَك نةكةنة هاوبةشمة را هةر كة
 ئةوة بيَطومان ئةوانـةن لة رآ دةرضـووان(.
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 روونكـردنةوة

ء دةسممتبار بممؤ   ى اَيكممةوةكردنى زسمموَل انان زممان هاوكممار يةكممة : بَيطو
كمة امةكى لةسممةر    بمةجَيكردنى همةر ئممةركَيكى نمةرعيى   يمةكطرتنيان، بمؤ جيَ  
 زة:ةرء كارى هماوبة  كمةوتبآ، فم كارى همةرةوةزيى

واتة: مادام كاريَك بة هةموويان نةبآ نةكرآة ثةكى لةسـةر ضـةنديان كـةوتبآة    
ثيَويستة ئةوةندةيان بؤى بيَنة مةيدانء قؤلَى بؤ هةلَ الَنة ضونكة ويَـرِاى فـةرمانى   

 ەئ وئ وئ ۇئۇئ ...كـة دةفـةرموآ: ]   )رـال راللـة(  خواى ثـةروةردطار  

ة ةانايانى ثيَغةمبةر  وة ويَـرِاى طةليَـك ئايةتء فةرموودةى ديكةى (1)[ی...
إِن  األَْلرَ بِالش ــْ ءِ أَْلـٌر   شةريعةت وةك بنضينـةيةكى طشـتيى شةرعيى طوتوويـانة: )

(ة واتة: )فةرمان كردن بة شتيَكة فةرمان كردنة بة خودى ئةو بِهِ وَبِمَا ال  َتِـمُّ إِال  بِهِ
ةوتوةوة بـةبآ  شتةة وة بة هةموو ئةو شتانةى كـة ئـةو شـتة ثـةكى لةسـةريان كـ      

ئــةوان نايةتــةدى(ة بــؤ ويَنــة: فــةرمان كــردن بــة نوَيــذة فــةرمان كردنــة بــة           
دةستنويَذيشءة بة ثاكوخاويَنييشءة بة بـةرطء ثؤشـاك لةبـةركردنيشء عـةورِةت     

 خواى بةرة و مـةةن  هتدة هةروةها ...داثؤشينيشءة روو بةرةو قيبلة وةستانيشء 

: )وة لةثيَنــــاوى واتـــة (2)...[ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہكـــة دةفـــةرموآ: ]
(ة ديـــارة فــةرمان كــردن بــة ...خــوادا تيَبكؤشـــن بــةو شــيَوةيةى كــة ثيَويســـتة 

رةنـ ء ريهـادة فـةرمان كردنـة بـة ثةيـداكردنء فةرِاهـةم هيَنــانى ثَيداويســتىء        
 ئامـرِاةء هؤكارةكانيشى.

                                                 
 ٢ :مائدةـال( 1
 ٧٨: احلج  2



 روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي
 

 

389  

 ئينجـا ديـارة هةركــام لة:
ميىء ريَكخســـتنةوةى هةلَســـاندنةوةء بووذاندنـــةوةى ئؤمــــ ةتى  ئيســـال    /1

 كاروبـارةكانى.
بـؤ سـةررةم بـوارء     خـواى بـةرة و مـةةن    طيَرِانةوةى سةروةريى شـةريعةتى  /2

ـــيىء     ــوةةرانى تاك ـــانء ط ــةكانى ذي ــ يةن ــةتىء خيَزان ــيى كؤمةئي ىء سياس
 مسولَ انان.

ثيَكهيَنانى دةولَـةتء قةوارةيةكى ئيسـالميى فراوانة كة سـيَبةرء ســاية بـآ بـؤ     /3
 ةموو مسـولَ انان.هـ

بةرةكردنـةوةى ئـائى ئيسالم بةسةر سةرتاثاى ةةمينـداوة طةياندنى ثةيــامى   /4
 بة هةموو خةلَـكى سةر ةةوى. )رال راللة(خواى ثـةروةردطار 

بيَطومان هةر كام لةو ضوارةى سةرةوةة فةرِةء ثيَويس  لةسةر كؤى مسولَ انانة 
يىة ئينجا ديارة بةهاوكاريىء ثشـتى يةكـدى   وةك ضةند فةرِةيَكى بة كؤمةألء كي ائ

 طرتنء كارى هاوبةشيش نةبآة هي  كام لةو ئاماجنانة نايةنةدى.
كةواتة: ثيَكةوة هاوكاريى كردنـى مسـولَ انان بـؤ هيَنانـةدى ئـةو ضـوار ئةركـة        

كؤمةلَى ئيسـالميى بـة ئـةركى سةرشـانى     :سـةرةكييةة ثيَويسـتةة بؤية طوتوومانة
ان بـة شــانى دةولَـةتء  يــةنء تـةوذمء ريَكخــراوء دةةطــاء    خـؤى دةةانــآة كـة شــ  

كةسـايةتيية ئيسـالمييةكانة دةسـتبار بطرآءة هاوكاربآ بـؤ هيَنــانةدى هةركــام    
 لةو ضوار ئةركـة.

زشرن،  ،بوونى هةركممما  لممةو ضمموار ئةركممةتدووة : بةَلمممطة لةسممةر اَيويسممم
سممةر دَينينممةوة، ئةطمممةرنا   همممةَلبةتة ئَي ممة هممةر بممؤ دَلمنياكمممردن بةَلمممطةيان لة    

 نم وونمة: بؤة ئانمكرا زانراون لة نمةريعةتدا، هةزوويان نمتى ب
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 ء يةكخستنةوةى ريزةكمانى:  بووذانمدنةوةى ئؤمممةت -1

 وةك بةلَطـة بـؤ ئـةوةة دةطوجنـآ ة ر ئايـةتء فـةرموودةى ثيَغةمبــةر       
)رال ثةروةردطار  بهيَنينةوةة بؤ نـ وونة: يةكيَك لةوانـة ئةو ئايةتةية كة خواى

واتـة:   (1)[ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ]دةفـةرموآ:   راللة(
)وة ئةمة كؤمـةلَى ئيَوةيـة يـةك كؤمةلَة منيش ثـةروةردطارتاب دةرـا ثـاريَزم    

ـــةن ـــانى (ليَبك ــة      :ي ــاربن ل ــتةرةمعيى ثاريَزك ــة دةس ــةوة ب ـــدةن ثيَك هةولَب
 .بةرانبةرمدا

تؤك ـةء يـةكطرتووبآة    كةواتة: ثيَويسـتة ئؤممـةتى  ئيسـالم يـةك كؤمـةلَى     
ــؤ    ــةتيى راســتةقينة ب ــآ بةنداي ــةوةى بتوان ــةةن  بؤئ ــةرة و م ــاتء  خــواى ب بك

بكـاتة كـة ديـارة ثةرسـ       )رال راللة(ثاريَزكاريى با  لة خواى ثةروةردطار 
(ى تةواويشة كاتيَك دةبآ كة ثابةنديى بكـات بـة   تقـوى(ء ثاريَزكاريى )عبـا ة)

انان بـة هةمووشـيان نـةبآ نـاتوانن بـة      هةموو شةريعةتةوةة وة ديـارة مسـولَ   
ــانى     ــةموو بوارةك ــة ه ــدبنءة ل هــةموو شــةريعةتء هــةموو ياســاكانيةوة ثابةن

 بةررةستةبكةن. )رال راللة(ذيانياندا شةريعةتء دينى خواى ثةروةردطار 

ڦ ڄ ] دةفـةرموآ:  )رـال راللـة(  هةروةها خواى ثـةروةردطار  

بـة ريَسـ انى خـوا    واتة: )هةمووتان تيَكرِا دةسـت   (2)[. ڄ ڄ ڄ ڃڃ
وة بطرنء ثةرتةواةة مةبن ...(ة كةواتـة: فـةرِةة كـة ئؤممـةتى  ئيســالم يـةك       

خـواى بـةرة و   ى ة يةك كؤمةلَى دةستطرتوو بـة ريَسـا  ئؤممةتء يةك كؤمةأل بآ

                                                 
 ٥٢ة: مؤلنونـال  1
 ١٠٣: آل عمران  2
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ة خـواى بـةرة و مـةةن    ة يـةك كؤمـةلَى ثيَشـكةشــكةرى بةندايـةتيى بـؤ      مةةن 
 .)رال راللة(بة شةريعةتى خواوة  ء ثابةندخواى بةرة و مةةن ثاريَزكار لة 

 ِرانةوةى سةروةريى نةريعةتى خوا:طَي -2

 )رـال راللـة(  بةلَطةاان لةسةر ئةوةة ئةم ئايةتةية كة خواى ثةروةردطار 

ــةرموآ: ] ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ دةفـ

ة خـواى  . ليَرةدا رووى دواندن لة ثيَغةمبةرى خواية اجلاثية [ڻ ۀ
ةهلى كيتاب )روولةكةء نةصرِانيىء ئةوانى ديكة(ء ثيَشا باسى ئ بةرةء مةةن

ــةرموآ: )دواى    ــا دةف ــاتة ئينج ــةوان دةك ــةةموونى ئ ــا ء  –ئ ــةرِبوونى قؤن تيَث
تؤمان لةسةر بةرنامةيةك دانا لة يةن خؤمانةوةة را  -ئةةموونى ئةهلى كيتاب

تؤ  شويَنى بكةوةء ثيَيةوة ثابةند بةة وة بةدواى ئارةةووى ئةوانـة مةكـةوة   
كرابـآة فةرمانـة بـة     اةانن(ة ديـارة هـةر فـةرمانيَكيش بـة ثيَغةمبـةر      كة نـ 

ئؤممةتةكةشىة مةطةر بة بةلَطةيةكى تايبةتيى تايبـةت كرابـآ بـة ثيَغةمبـةرى     
بـة ثيَغةمبـةر    )رـال راللـة(  ة ئةطةرنا هةرضى خـواى ثـةروةردطار   خوا وة 
.ى فةرمووةة ديارة ئؤممةتةكةيشى ثآى مةبةسـتة 

ھ ے ے ۓ دةفـةرموآ: ]  رةء مـةةن هةروةها خواى بـة 

 ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

)ئـةى ئةوانـةى بِرواتـان هيَنـاوة! بـة تيَكرِايـى بضـنةنيَو         :ة واتـةالبقـرة[ ۋ
طةردنكةضييةوةء بـةدواى هـةنطاوةكانى شـةيتان مةكـةونة بيَطومـان ئـةو بـؤ        

ن (ة واتة: )بة تيَكرِايى ياڭئيَوة دوذمنيَكى ئاشكراية(ة ليَرةدا وشةى: )
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(ة واتـة: )هـةمووتان تيَكـرِا    ےبةتةواويى(ة دةطوجنآ ثةيوةسـت بـآ بـة )   
 خـواى بـةرة و مـةةن    بضـنةنيَو ئيسـالمةتييةوة(ة كة بيَطومان طةردنكةضيى بؤ 

لة ثابةنديى بة ئيسالمةوةدا بةررةستةدةبآة وة دةشـطوجنآ ثةيوةسـت بـآ    

ــرِاى ئاشـــتييةوة(ة واتـــة: تيَ ڭبـــة ) ــرِاى (ةوةة واتـــة: )بضـــنةنيَو تيَكـ كـ
طةردنكةضيىة بة واتايـةكى ديكـة: هـةموو ئيسـالم ريَبـةرآ بكـةنة هةلَبةتـة        
هةردوو واتايةكـة راسـ ء تيَكـيش نـاطريَينة دةبـآ تيَكـرِاى مسـولَ انان بـةبآ         
هةئواردن ثابةنـدبن بـة هـةموو ئيسـالمةوةة وة بةتـةواويي طةردنكـةض بـن بـؤ         

واتايةكـةى ئةوةيـة كـة    . كة ديارة ئـةوة  وةك طومتـان:   خواى بةرة و مةةن 
 شةريعةت سةروةربآ لة ذيانى تيَكرِاى مسولَ انانداوة سايةء سيَبةريان بآ.

ء دةوَلممممةتَيكى سياسمممميى ئيسمممممزيى فراوانممممى     اَيكهَينممممانى قممممةوارة  -3
 مدا:ييةكطمرتموو لة سمةرتماسمةرى جيهمانى ئيسممزم

 )رال راللـة( بةلَطة لةسةر ئةم خالَة  ئةو ئايـةتةية كة خواى ثةروةردطار 

ــةرموآ: ]   ےۓ    ھ ے   ھ ھ  ہ ہ ہ ہ ھ دةفـــــــــ

ــة: )وة وةك ئةوانــة مــةبن كــة ثةرتــةواةة      (1)[ۓ ڭ ڭ ڭ وات
بوونء ناكؤك بوونة دواى ئةوةى كة بةلَطة روونء ئاشـكراكانيان بـؤ هـاتة وة    

مسـولَ انان نابـآ ثارضـة     :ئةوانة ئـاةاريَكى مةةنيـــان بـؤ دانــدراوة(ة كةواتــة    
يَســتا مسولَ انان بة هةموويـان لةوانةيــة ضـال ثـةجنا دةولَـةتيان     ثارضة بنة ئ

ــةتيَكى     ــةوة حالَ ــة ئ ـــةة ك ــةتيان هةي هـــةبآة هــةر عــةرةب بيســتء دوو دةولَ
( وايـة  أَـل نائاساييةة وة لةرِاستيدا حالَةتيَكى ناشـةرعييةة ضونكة بنـةرِةت ) 

                                                 
 ١٠٥: آل عمران  1
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حالَةتـةى ئيَســتا   مسولَ انان يةك قةوارةء يةك دةولَةتيان هـةبآة كةواتة: ئةو 
 .هاتووةحالَةتيَكى نائاسايىء ناشةرعيية بة مال مسولَ اناندا 

 تَتَ َافَُأ اْلُمْملُِمونَ}لة فةرمايشـتيَكيدا دةفةرموآ:  هةروةها ثيَغةمبـةر 
ــ ــْمو اُؤُهْمـ ِلَ ــ وَُه ــى ٌدـ َ ــْن عَلَ ــ لَ ــ وَاُهْموـسِ ــيِل تِهِْم  َىـ َْم ــاُهْم بِ ــة:  (1)}أَْ نَ وات
نان خويَنيان يةكسانة )و كةسيان خويَنى لـة كةسـيديكةيان بـةنرخا    مسولَ ا}

نية(ة وة هةموويان يةكدةس  لة بةرانبةر غةيرى خؤيانـداة وة بضووكاينيــان   
ة {دةتوانآ بة نـاوى ئةوانةوة كةسيَك ثةنا بداتء مافى ثةنابةريى ثيَبـدات ... 

ةك دةستء يةك هيَزء واتة: حالَةتى ئاسايىء شةرعيى ئةوةية كة مسولَ انان ي
يـــةك هةلَويَســـت بـــنة لـــة بةرانبـــةر غـــةيرى خؤيانـــداة ديـــارة طيَرِانـــةوةى   
مسولَ انانيش بؤ حالَةتة ئاسـاييةكةيان لةسـةر هـةموويان فـةرِةةة ضـونكة بـة       

 يةكء دووانيان ناكريَت.

ء طةيانمدنى   بةرزكردنةوةى ئامى ئيسمم  بةسمةر سةرتماامماى زةزينمدا     -4
 :بة هةزوو زرشظايةتى و زةزن خواى بةرز اةيازى 

ڻ دةفةرموآ: ] بةلَطة لةسةر ئةم خالَة  ئةم ئايةتةية كة خواى بةرةء مةةن

ھ ھ ےے     ھ    ھ   ہ   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ      ۆ   ۆ   ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ

ـــ ةد!  (2)[ۉ    ۅ  ۅ ــةى موحةمـ ــة: )ئـ ــةى  -واتـ بلَـــآ: ئـ
ــ   ــؤ  ى ئيَ ــةكراوى خــوام ب ــة  خةلَكينــة! مــن رةوان ــةى ك ــةو خواي وة هــةمووتانة ئ

                                                 
 .َحيح: ان ـاأللب قال(و و8681(و والنمائ : )2751( واللف  لهو وأبو او : )2683رواه ابن لاجه: )   1
 ١٥٨األعراف:   2
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ـــنآء       ــنية دةذييَ ــااو ن ــي  ثةرس ــةو ه ـــة ل ــةونة بيَجط ــى ئ ــةكانء ةةوى ه ئااان
ــة      ـــةرةكةى ك ـــةكراوة ثيَغةمب ــة رةوان ــة خــواء ب ــنن ب ــان بيَ ــآة دةرــا ئي  دةمريَن
 نةخويَندةوارةة ئةو ثيَغةمبةرةى كة ئي ان ديَنآ بة خواء بة وشةكانىة وة شـويَنى 

وة ئــةم ئايةتـــة يةكيَكـــة لــةو ئايةتـــانةى كــة  راســت بطــرن( بكــةون بــةلَكو رآى 
ــةرى ئيَ ــة    ــةوةى ثيَغةمب ــردراوةوة   بةلَطـــةن لةســةر ئ ــؤ هــةموو خــةلَكى نيَ ب

 ثةيامةكةى ئارِاستةكةى هةموو مر ظايةتيى كراوة.
وا  كـردووة  فـةرمانى بـة ثيَغةمبـةر     خواى بـةرة و مـةةن   را ديارة كة 

ئةوينة لةسةرمان ثيَويستة ئةو ثةيامةى ثيَغةمبـةر   ب ةرموآة ئيَ ة  كة ئؤممةتى
 .بطةيةنينة مر ظايةتيى 

لةسةر ئةوة كة هةركام لةو ضوار خالَةى سةرةوةة لةسةر هةموو  يةئةوة بةلَطة
مســولَ انان فــةرِةةة ئيَ ــة  وةك كؤمــةلَى ئيســالميى كــة بةشــيَكني لــة ئؤممــةتى   

هـةموو ئةوانـة بكـةينة كـة بـةو       ئيسالميىة ديـارة لةسـةرمان ثيَويسـتة هاوكـاريى    
 ئارِاستةيةدا بؤ هيَنـانةدى ئةو ضوار ئةركانة كاردةكــةن.

: بممممةبآ جَيبممممةجَيكردنى ئممممةو ضمممموار ئةركممممة سممممةرةكيية ،  سممممَيية 
مدا بممؤ ايةتيممبةرانبمممةر زرشظم ئؤممممةتى ئيسممممم  ئممةركى سةرنمممانى خممؤى لممة  

 ئة ا  نادرآ:

بـؤى   )رـال راللـة(  يـةتيى وةك خـوا   ئةركى ئؤمـ ةتى ئيسالم بةرانبةر بة مر ظا
 ة دوو خالَى سـةرةكيية:كردووةدياري
 دان بةرِاستيىء تةواويى ئيسـالم. شاهيَديى(  1
 . مر ظايةتى(  ثاكسـاةيىء ضاكساةيى كردنى كؤمةلَـطاى 2
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بةلَطة  لةسةر ئةوة كة ئةو دوو ئةركة سةرةكيية لةسةر ئؤممةتى  ثيَغةمبـةر  
  رال مر ظايةتييداة ئةم ئايةتةية كة خواى ثةروةردطار فةرِةكراون لة بةرانبةر(

ــة( ــةرموآ:  راللــ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ]دةفــ

بـة ضاكــاين    كردووةواتة: )ئاوا ئيَوةمان  (1)[... ڄ ڄ ڄ ڄڃ
يــان كؤمــةلَيَكى ميــانطري كــة كــورت نــةهيَنآء تيَنةثــةرِيَنآء  نــةدا نــة  -كؤمـــةأل 

بـن بةسـةر خةلَكييـةوةة وة     -اوديَر يـان ضـ   -ة تاكو شـايةد  -بةمالداء نة بةو دا
ثيَغةمبـةريش ببيَتة شايةد بةسـةر ئَيـوةوة(ة شـايةد بـنة واتـة: بةلَطـةء شـايةدى        
راستيى ئيسالم بنة كة ئيسالم ئؤممةتيَكى ئـاواى فةرِاهـةم هيَنـاوةة هـةر كةسـيَك      
تةماشاى ئيَوة بكاتة بزانـآ كـة ئيسـالم راسـتةة ئيسـالم لـة خؤتانـدا بةررةسـتة         

ياخود ضاوديَربنة واتة: ضاوديَربن بةسةر مر ظايةتييةوةة تا  نةدات بـةمالء  بكةنة 
بةو داة وة ضاوديَربن بةسةريةوةء نةهيَلَن هيَنديَكى هيَنديَكى آـواة وة هيَنـديَكى   
ستةمكارء هيَنديَكى ديكةى ستةمليَكراوبآة نـةك ضـاوديَر بـةو مانايـةى كـة بـةة ر       

ةادن لةسةر ض بري كةء دينيَك دةبنة بـةئم دةبـآ   خةلَكى مسولَ ان بكةنة خةلَك ئا
بةسةريانةوة ضاوديَربنة كة نةهيَلَن يةكدى بضةوسيَننةوةء ستةم لة يةكدى بكةنة 

 وةك ئيَستا كة دةبينني دنيا ضؤنة!!
هةروةها بةلَطة  لةسةر ئـةوة كـة ثاكسـاةيىء ضاكسـاةيى كردنـى كؤمـةلَطاى       

فـةرِةةة ئــةم ئايةتةيـة كــة خــواى    مر ظايـةتيىة لةســةر ئؤممـةتى  ثيَغةمبــةر   

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ : ]دةفـــةرموآ )رـــال راللـــة(ثـــةروةردطار 

كةواتـــــــة: وشـــــــةى (2)[ ... ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ
                                                 

 ١٤٣البقـرة:   1
 ١١٠: آل عمران  2
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( بآة واتة: )ضاكاين(ة وة دةطوجنآ بة ْرـخَْي(يش ثيَـدةضآ هةر بة مانـاى )وَسَْط)
اسـتى  ماناى )خةتى نيَوةرِاست طرتوو( بآة لةبةرئةوةى هةر كةسـيَك خـةتى نيَوةرِ  

طرتء بةمالء بةو دا  ينةداة ضاك دةبـآء هاوسـةن  دةبآة مانـاى وايـة هــةردوو   
 مانايةكة يةكدى تةواودةكةن.

كـة لـةنيَو مر ظايةتييـدا ئـةو      كةواتة: ئـةوة ئـةركى ئؤممـةتى ثيَغةمبـةرة     
ئةوةنــدة تؤك ــةء   ئةركانــة ئــةجنام بــدةنء دةبــآ ئؤممــةتى  ثيَغةمبــةر      

بنة كة بتوانن هةرضى شتى باشة بيضةسـثيَنن لةسـةر ةةوىء    توندوتؤألء دامةةراو
 لةنيَو مر ظايةتييداة وة هةرضى شتى خراثة  يبةنء ريشةكيَشى بكةن.

ــةة ر ئيســالم بةســةر خةلَكــدا      ــة كــة ب ــرةدا مةبةســت ئةوةني ــان ليَ رــا بيَطوم
ى (ى خـؤ قِيَــمْ بسةثيَننية بةئم وةك ضؤن ئيَستا ئةمريكا دةيـةوآ هيَنـديَك بـةها )   

بآلوبكاتةوةة "ئيسالم"يش بة حوك ى ريهانيى بوونىة دةبآ دةنطى ةوئلَى بطاتة 
طوآى هةموو كةسة را ئةمريكا لةرِآى تؤثء تانكـةوة بـةهاكانى بآلودةكاتـةوةة    
بــةئم ئيســالم ئةطــةر دةســةئتى هــةبآة ةةبــرء ة ر بــةكارناهيَنآة ضــونكة خــواى 

ة واتــة: البقــرة (1)...[ ی جئ حئ مئىئدةفــةرموآ: ] )رــال راللــة(ثــةروةردطار 
...(ة بـةئم رةوارـيش دةدا بـة بـةهاكانى خـؤىة      نييـة   )تؤبزيى كردن لة ئاييــندا 

رةواج دةدا بة برايةتيىء دادطةريىء ضاكيىء ثاكيىء ...هتـدة وةك ضـؤن ئيَســتا    
ئــةمريكا رةواج دةدا بــةو بةهايانـــةى خــؤى كـــة ةيــاتر بـــةهاى ئــاذةلَينيء لـــة      

كانـدا دةسـوورِيَنةوةة ئيسـالميش ئةطـةر دةسـةئتى      ضوارضيَوةى رةستةء غةريزة
لةسةريان فةرِةةة برةو بدةن بـةو   هةبآة ئةهلى ئيسالمء ئؤممةتى  ثيَغةمبةر 

                                                 
 ٢٥٦: ورـالن  1
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بةهاء رةوشتء ئةدةبة بةرةانةوة بةو بري كة راسـتء دروسـتانةى كـة خزمـةت بـة      
 مر ظايةتى دةكةن.

اتـةوةة توانــاى  ديـارة ئةطـةر ئؤممــةتى ئيسـالم نةبووذيَتــةوةء خـؤى ريَــك نةخ    
ثيادةكردنى شةريعةتى نابآ لة ذيانء طوةةرانى خؤيداوة هةتا شةريعةتيش ثيـادة  
نةكاة لة ذيانء طوةةرانى خؤيداة ناتوانآ قةوارةء دةولَةتيَكى يـةكطرتووء بـةهيَزى   
هةبآءة هةتا وا  نةبآة تواناى بةرةكردنةوةى ئائى ئيسـالمء طةيانـدنى ثـةيامى    

 هةموو خةلَكى سةرةةوى نابآ! ى بةخواى بةرة و مةةن 

ى هةزوو ئمةو ئازا انمة ، خمواى بامدةسمت     يديارة بؤ هَينانةد ضموارة :
 دى بةَلَينةكانى دَينَيتة و بةَلمَيمنى بة زسموَل انان داوة )جج جملة 

 )رـال راللـة(  بةلَطةمان لةسـةر ئـةوة  ئـةم ئايةتةيـة كـة خـواى ثـةروةردطار        

ڄ ڄ ڄ     ڄ    ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ    ڤ]دةفــةرموآ: 

  ڇ ڇ ڇ ڇ   چ چ    ڃ چ چ   ڃ   ڃ ڃ 

ک ک ک ک   ڑ   ژڑ    ڈ ژ    ڈ  ڎ ڌ ڌڎ     ڍ ڍ

واتــة: ئةطــةر ئــةو مةررــة لــة خؤتانــدا ببيَننــةدىء ئــةهلى خــوا    (1)[گ گ
ئـةو   )رـال راللـة(  بةيةكطرتن )توحيد(ى راستةقينة بنة ئـةوة خـواى ثـةروةردطار    

 ى.بةلَيَنانةتان بؤ ديَنيَتةد
ء را ئةطةر ئيَ ة تةماشـاى ميَـذوو بكـةينة دةبينــني قؤناغــى ثيَغةمبـــةر     

دواتر هاوةلَة بةرِيَزةكانىء ريَنشينةكانىة بة ضاكاين شيَوةة خـوا بةيـةكطرتنيان   
ة بـآ ئـةوةى هاوبةشـى    كردووة خواى بةرة و مةةن هيَناوةتةدىء بةندايةتييان بؤ 

                                                 
 ٥٥ر: وـالن  1
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ــةروةردط   ــة خــواى ث ــدةنة بؤي ــؤ برِيارب ــة(اريش ب ــة باشــاين شــيَوة   )رــال رالل ب
بةلَيَنةكةى بؤ هيَناونةدىة هةروةها لة قؤناغةكانى دواييشداة هـةر كؤمـةلَيَكء هـةر    
طةليَك كةمء ة ر خـوا بةيـةكطرتنء تـةنيا خـوا ثةرسـتنى لـة خؤيـدا هيَنابيَتـةدىة         

 .ئةو بةلَيَنةى بؤ هيَناونةدى )رال راللة(خواى ثةروةردطاريش 

ــة   ــةوة كـ ــا ئـ ــئينجـ ــةةن خـ ــةرة و مـ ــةرموآ:  واى بـ ڦ ڦ ڦ ]دةفـ

[ واتـة:  ڦدا ئةو دووة ثيَكـةوة هـاتوونة ]  قورئانة كة لة هةموو [ڄ
دا ناردوويـةتىة  بـة ثيَغةمبـةر    خواى بـةرة و مـةةن   وةرطرتنى ئةو هةقةى كة 

ــىة      ــدةيىء فيكري ــانيىء عةقي ــةتيَكى ئي  ــوولَكردنىة وةك حالَ ــتنىء قب ليَتيَطةيش

ةسـتةكردنى ئـةو هةقـةى وةرتَطرتـوةة     واتة: لـةخؤدا بةرر  [ڦ ڄ]

 :يـانى  [ڦ ڄوةك ئي انء عةقيدةة ئينجا كارى ثيَبكةىة ضـونكة ] 
)رـال  هةموو كردةوةء خةسلَةتة ضاكةكانيان ئةجنامـداوةة وة خـواى ثـةروةردطار    

ئةو وشةيةى بةكارهيَناوةة بؤئةوةى هةرضى كـردةوةى ضـاكة بيطريَتـةوةة     راللة(
بادةتـةوة هـةبآة ض بـة ئةخالقـةوةة ض بـة  يـةنى       را ض ثةيوةنديى بـة  يـةنى عي  

هةلَسوكةوتى خيَزانييةوةة ض بة  يةنى هةلَسوكةوتى كؤمةئيةتييةوةة ض بة  يةنى 
ــةر      ــة ه ــديى ب ــةن ء ئاشــتييةوةة ثةيوةن ــةنى ر ــة  ي حــوكمء سياســةتةوةة ض ب

 بواريَكةوة هةبآة دةيطريَتةوة.
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 400روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي

بيسـت و سـيَيةمبنةماى 

شةرعييةكان  هؤكارةى بةكـارهيَنان
هةركامييان لة جيَى خؤياندا بؤ 

ئاماجنةكان هيَنانةدى



 401روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي



 402روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي

يةمـيَـت و سـبيسبنةمـاى 

 داانى خؤييَشـةرعـييةكان،هةركاميان لةجـهؤكارة بةكارهيَنانى 

ى ئاماجنةكان:يبؤ هـيَنـانةد
بؤ طةيش  بة  بةكارهَينانى هةر هؤكارَيكى نةرعيت ىئيسمزي ىؤزةَلك
رةوا دةزانمآ، وةك: بانطمةواز،    ءبة دروست ،ةوايةكانىر   و زةبةستةئازان

هؤنينمةوة، فمةرزان    ء متةزكيمة، رَيكخسم   ءفَيركردن ءاةروةردةاطةياندن، ر
 ءجممممممةنط ،ىيلممممممة خرااممممممة، خممممممةباتى سياسمممممم   يممممممىرَيطر ءةمبممممممة ضاكمممممم 

 كازَيكميان لة بوارى خؤيداو بة ئةنمدازةى اَيويسممتء  هةر ،بةرةنطاربوونةوة
يمدا، ضونكممة:اوى خؤمى طو وَينء نلة كات

ــ -1 ــة واى خ ــآ ويَن ــة(  ب ــةتى: )رــال رالل ہ ہ ہ ہ ھ ] فةرمووي

ۆ ۆ    ۇ   ڭ ڭ ڭ ۇ    ڭ   ھ ھھ ے ے ۓ ۓ

ـــاةى  النحــل [ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ــؤ ريَب ة واتــة: )بانطــةواة بكــة ب
ــاكءة بــة باشـتـــرين شــيَواة        ـــارت بــة حيك ــةتء ئامؤذطــــاريى ض ثةروةردط

ةة بيَطومان ثةروةردطارت ةاناترة بةوةى كـة لـةرِآى وى   ط توطؤيان لةطةلَدا بك
 يـــداوةءة هـــةر ئـــةويش ةانـــاترة بةوانـــةى كـــة قبـــوولَى هيدايـــةتى خـــواى  

ثةروةردطـاريان كردوةء رآى راست دةطرن(.

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ]فةرموويـةتى:   )رال راللـة( خواى ثةروةردطـار وة  -2

ڦ  ڦ     ڤ  ڤ   ڤ   ٹ ٹ ڤ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ ٿ 

ــاجل [ڦ ڦ ڄ ڄ ــةنيَو   ، ةم ــ ــة لــ ــةية كــ ــةو كةســ ــوا ئــ ــة: )خــ واتــ



 403روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي

ــان     (1)نةشــارةةايةكاندا ــةكانى خواي ــاردوةة ئايةت ــان ن ــة خؤي ــةكراويَكى ل رةوان
بةسةردا دةخويَنيَتةوةوة تةةكيةيان دةكاتءة كتيَـبء حيك ةتيان فيَردةكــاتة  

 وة بيَطومان لةوةثيَشـيش لة طومرِاييةكى ئاشـكرادابوون(.

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ] فةرموويةتى:ةء مةةن هةروةها خواى بةر -3

 [ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ
ة واتة: )ئةى ئةوانةى برِواتان هيَنـاوة ! ثـاريَز لـة خـوا بكـةنء ئـامرِاةو       ةـمائدال

ــةوةى      ـــن بؤئ ــوادا تيَبكـؤش ــةرِآى خ ــتةبةربكةنءة ل ــوا دةس ــةرةو خ ــار ب هؤك
 سـةرفراةبن(.

ہ ہ    ہ    ہ   ۀ ] فةرموويــةتى: )رــال راللــة(خــواى ثــةروةردطار وة  -4

ـــولَ انان ئةوانــــةن كــــة كاتيَــــك  الشـــــورى [ھھ ة واتــــة: )وة مســ
 دةسـتدريَذييان كرايةسـةرة تؤلَـة دةسـتيَنـنةوة(.

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ] فةرموويةتى: )رال راللة( هةروةها خواى ثةروةردطار -5

 .رةـالبقــــــ[ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی
ذتان دةرـةنطنة بـةئم   واتة: )وة لةرِآى خوادا جبةنطن لةطةأل ئةوانةى كة لة د

 دةستدريَذيى مةكةنة بيَطومان خوا دةستدريَذييكارانى خؤشناوآ(.

حئ مئ ىئ ]فةرموويةتى:  )رال راللة(هةروةهـا خواى ثةروةردطـار وة  -6

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ يئجب حب خب مب ىب يب جت 

اوةتةوةوة من واتاى دووةمـم  ( بة نةخويَندةوارء بة نةشارةةا  لة كتيَبة ئاسـ انييةكانة ليَكدرُأّلـِ ( وشةى )1
ثآ راسـتاة.
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( لـيَــت  اْلقَْرنَْيْن وُذوة دةربارةى )}ة واتة: ال هف [پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ
ة بلَـآ: لةمـةودوا هـةوالَى ئـةوتان بـؤ      -و ضيى كــردوة ؟ كآ بووة  -دةثرسن 

ـــتيَك         ــةر ش ــؤ ه ــدابوو و ب ــةئمتان ثَي ــدا دةس ــة ةةوي ــة ل ـــةوةة ئيَ  دةخويَن 
 .{هؤكـاريَك ان ثيَدابووة ئةويش بةدواى هؤكارةكة دةكةوت

 روونكـردنةوة

يةكمممة : ئمممة  دنيايمممة لةسمممةر هؤكارةكمممان )ا سمممبا   بنيممماتنراوة، بؤيمممة  
تمممةزاى ئة ازمممدانى كارَيمممك يمممان هَينانمممةدى ئازا َيمممك بمممآ،  هةركةسمممَيك بة

اَيويسمممتة زشممموورى اةيممداكردنى هؤكممارةكممممانى ةمممموا، ئةطممممةرنا هيممممض بممة  
 هيممض ناكمما:

 :دةلَـآ ةـاهيـتوع وأب

 تَْرُجـو الن جَـاةَ وَلَْم تَْمـُلْك لَمَـالِ َهَـا

 ـبَسِإِن  الم ـفِينَـةَ ال تَْجـرِي عَلَـى اليـَ
)بــة تــةماى دةربــاةبوونىة بــةئم بــة رآى دةرباةييــدا نــارِ ىة بيَطومــان  :واتــة

 .كةشتيى لةسةر وشـكايى نارِوا(
ناطاتـة   مـر ظ لـةوبارةوة كـة بـةبآ هؤكـارء رةنـج دانة       خواى بةرة و مةةن وة 

)مر ظــــ بـــةبآ  :واتـــة(1)[ مئ ىئ يئ جب حب خب] :ئامـــانجة فةرموويـــةتى
نابآ(ة كة بةشيَك لة هةوألء كؤشـش ئةوةيـةة تـؤ    هـةوألء كؤشش هيضى دةستطري 

                                                 
   ٣٩: النجم 1 
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ــىهؤكارةكـــان ثةيدابكـــةىء  خــؤىء ئــامرِاةء ريَبــاةى خــؤى بــؤ   هــةر ئاماجنــة ريَ
 بطريةبةر.

حئ مئ ىئ يئجب ] :(ةوةة فةرموويـةتى ذوالقرنــني هةروةها لةبارةى )

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ حب خب مب ىب يب جت 

)كـآ بـووةء    :( ليَـت دةثرسـن  ْنـاْلقَْرنَيْـ وذوة دةربارةى )} :واتة (1)[ڀ ڀ ٺ
لةمةودوا هةوالَى ئةوتان بؤ دةخويَن ـةوةة ئيَ ـة لـة ةةويـدا      :؟(ة بلَآكردووةضيى 

ــدابووة ئــةويش بــةدواى   ـــدابووء بــؤ هــةر شـــتيَك هؤكاريَك ــان ثيَ دةسةئتـــ ان ثيَ
 .{هؤكارةكة دةكةوت

بـة  هؤكارةكـةى   )رـال راللـة(  ليَرةدا مةبةست ئةوةنية كة خواى ثـةروةردطار   
فريشتاندا بؤ ناردبآة واتة: توانامان دابووية كة بؤ ئةجنامدانى هةر كاريَكة ئامرِاةء 
هؤكــارى طوجنــاوى بــؤ ثةيــدابكاء ريَبــاةى خــؤى بــؤ بطريَتةبــةرة ئــةويش بــةدواى  

 هؤكارةكان دةكةوت بؤ هيَنانةدى ئاماجنةكان.
وة وة (ى بــؤ ثةيــدابووبوتـــم نيبــةهؤى دابينكردنــى هؤكارةكانــةوة ) :كةواتــة

ئيَوة  ئةطةر بتانةوآ ئاماجنةكانتان بيَننةدىة دةبآ ئةو هؤكارء ئامرِاةانـة دابـني   
)رـال  بكةنة كة ئةو كارة بةبآ ئةوان نايةتةدى. هةربؤية  خواى كاربةرآء ةانـا  

(دا دواى ئـةوةى فـةرمان بـة    الــمائدة ى )سـوورةت (ى 35لة ئايةتى ذمـارة )  راللة(
بكةنة فةرمانيان ثآ دةكات كـة   خواى بةرة و مةةن برِواداران دةكات كة ثاريَز لة 

ئامرِاةةكانى بةرةو ثاريَزكاريىء خوا راةيى كردن دابـني بكـةنة ثاشـان فـةرمانيان     
دا ئةوثةرِى تيَكؤشـان بكـةنة تـاكو لـة     خواى بةرة و مةةن ثيَدةكات كة لةثيَناوى 

                                                 
 ٨٥ /٨٤/  ٨٣ال هف:  1  



 روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي
 

 

406  

ے ۓ ۓ ] :ئةجنامى ئةوةدا سةرفراةيى بؤ خؤيـان مسـؤطةر بكـةن   

 1[ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ڭ ڭ ڭ ڭ

 خـواى بـةرة و مـةةن    كةواتة: هةركةسيَك بيةوآ ثاريَزكار بآءة تيَكؤشةرى ريَى 
بـآءة ســـةرةجنام ســةرفراة بــآة دةبـآ خــةمى دابينكردنــى هؤكــارء ئامرِاةةكــانى   

 ثاريَزكاريىء ريهـادء تيَكؤشـان دابني بكات.

ةسةرةة (ى لألئامرِاة( مادام ئةليفء  م ) :ۇشايانى باسيشـة وشةى )
تيَكرِاى ئامرِاةء هؤكارةكان دةطريَتـةوة بة هةموو رـؤرء شــيَوةكانيانةوةة ديــارة    

 هةر ئامرِاةء هؤكاريَك كة بؤ كارء ثرِ ذةء ئاماجنيَك كة ثةكى لةسةرى كةوتوة.

خممممؤى بممممؤ   بممة ئةنممدازةى : هممةر ئازا ممة  اَيويسمممتة هؤكممممارى   دووة 
 دابني بكمرآ:

هةموو ئاماجنيَكيشة بة هـةر هؤكاريَـكء هـةر ئامرِاةيَـك      بيَطومان هةموو كاريَكء
ريَبةرآ نابنة بـةلَكو دةبـآ كـارء ئاماجنةكـة ضـؤنةة هؤكـارء ئامرِاةةكـانيش كـة         
ثةيوةس  بةو كارء ئاماجنةوةء ثةكى لةسـةريان كةوتـوةة دابينـيان بكـةىة بؤية 

ة لـة  ال هـف  [پ پ پ پ ڀ ڀ ...] :فةرموويـةتى  خواى بـةرة و مـةةن   
هةر شتةى هؤكاريَكى ثيَدرابووة يان بؤى دانرابووة هؤكاريَكى وةك خـؤىء طوجنـاو   

هةر كـارء ئاماجنَيـكء هـةر قؤنـا ء هـةلء مةررـةة هؤكـارء         :لةطةأل خؤىة كةواتة
 ئامرِاةى تايبةتى خؤى دةوآ!

                                                 
 ٣٥: ةـمائدال  1
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لـة قؤناغيَكـدا كـة كـارء      )رـال راللـة(  هةربؤية  دةبينني خواى ةاناء شـارةةا  

ہ ہ ہ دةفـةرموآ: ]  لة ئارادايةة بة ثيَغةمبةرةكةى ثرِ ذةى بانطةواة 

ــيَواةة  (1)[... ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭ وة شــ
بنةرِةتييةكانى بانطةواةى بؤ ديـاريى دةكـاتة بـةئم لـة قؤنـا ء هـةلء مـةرريَكى        
ديكةدا كة ثرِ سةى ثةروةردةكردن لةثيَشةة شيَواةء ئامرِاةةكانى ثةروةردةكردنى 

ــة بــةرِيَزةكانىء كؤمــةلَطاى ئيســالميى يةكــةمء  بــؤ هاو ثيَغةمبــةرى خــؤى  ةلَ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ثاشان ئؤممةتةكةى دةخاتةرِوو: ]

بةئم لـة هـةلء مـةرجء قؤنـاغيَكى      (2)[... ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ــةرموآ: ]   ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭۇديكــةدا ثــآى دةف
واتــة: )لــةرِآى خــوادا جبةنطــة بــةس خؤتــت لةســةرةة بــةئم هــانى          (3)[...

 (....رانيش بدة لةسةر رةن  برِوادا
بيَطومانيش هةر كارء ثِر ذةية لـة قؤنـاغى خؤيـداة لـة كـارء ثِر ذةكـانى ديكـة        

 (ة بني.ترتيبطرنطاء لةثيَشـاةة ثيَويسـتة ة ر ورياى ئةو ريزبةنديى )

ى، مزئيسممم ىء ئازِرازةكممانى كممار  كممة هؤكممار نييممة  : زممةرجيشسممَيية 
 ء ضاالكمييةكمةدا دابة  بء: كمار بةسةر قؤناغةكانىبةنَيوةيةكى ونك 

لةكاتيَكـدا كـة سـةرطةرمى بانطـةواةين كـارى سياسـيى نةكـةينة يـان لـة          :واتة
طةرمةى تةةكيةى نةفسـدا راطةيانـدن ثشـتطوآ آـةينة يـان لـةكاتى فـةرمان بـة         
                                                 

 ١٢٥: النحل  1 
 ٢: اجلم ة  2
 ٨٤: النماء  3
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 ضاكةء ريَطريى لة خراثةداة هي  حيسابى هةلء مةرجء واقيعى سياسـيى نةكـةينء  
 هتد. ...

دةلََيـني: بؤ هـةر كارَيـك ثيَويسـتة هؤكـارء ئـامرِاةء ريَبـاةى خـؤى بـؤ         واتة: كة 
بطرينةبةرة مةبةست ئةوةنية كة لةكاتيَكـدا خـةريكى ئـةو كـارةينة شـتةكانيديكة      
ليَبطةرِيَنية بةلَكو ثيَويستة بزانني كة: هؤكارء ئـامرِاةء شـيَواةء ريَباةةكـانى كـارى     

دانة كة بة هةموويان ةجنريةكة ثيَكديَننء ئيسالميى لةشيَوةى ئالَتةكانى ةجنرييَك 
 نييةةوة هي  كاميشيان ريَطرى ئةوى ديكة نيية  هي  كاميشيان بةديلى ئةوى ديكة

بةلَكو رارى واية وا ثيَويسـت دةكـات كـة لـة يـةك كاتـدا هـةموويان هـةبنة بـةئم          
هةركاميَكيان لـة كـاتء شـويَنى خؤيـداء بـة ئةنــداةةى خـؤىءة بـة هةماهـةنطىء          

ايى لةطةأل ئةوانى ديكةداة بؤ ويَنة: ئيَ ة دةمانةوآ بانطةواةى ئيسالميى بكةين تةب
لةنيَو ميللةتى خؤمانداة ئةو بانطةواةة ثيَويسـتيى بة هؤكارةكانى راطةياندن هةيةة 
وة بةكارهيَنانى هؤكارةكانى راطةياندنة ثيَويستى بة كـة ء هةوايـةكى سياسـيى    

طـةأل  يةنةكــان تـةبا نـةبىءة كـة ء هـةواى       طوجناو هةيةة ضـونكة ئةطـةر تـؤ لة   
ــؤ         ــدنت ب ــةكانى راطةيان ــؤن هؤي ــةبآة ض ـــييت ن ـــةى سـياس ــةبآء ثيَط ــةبارت ن ل
دةخريَنةطـةرِة تاكو بتوانى بانطةواة بكةى؟ هةروةهـا تؤ خــةلَك بـان  دةكـةى بـؤ     

ة بـةئم خـؤ نـاكرآ هـةر قسـةى خـؤت بكـةىء        )رال راللة( ى خواى ثةروةردطار 
ــةدى   ــرِ ى! ئ ــةنريَنء      ب ــآ تيَبطةي ــر دةب ــؤ دوات ــاتنة خ ــةوة ه ــةى بةدةنطت ئةوان

ثةروةردةء تةةكية بكريَنة كةواتة: لةرِاستيدا هةموو مجورؤلَةكانى كارء ضـا كيى  
ئيسـالميى ثيَكةوة ثةيوةس ءة وانية بلَآى ثيَكةوة دذء ناكؤك بنة يـاخود رـارآ   

 كة خةريكى يةكيَكيـان بووىة ئةوانيديكـة ليَبطـةرِيَى!
يان وةك هةنديَك كةس بؤ نـ وونة دةلَيَـن: ئةوةى كـارى سياسـيى بكـات نابـآ     
كارى بانطـةواة بكـاتة وة ئـةوةى كـارى ثـةروةردة بكـات نابـآ كـارى راطةيانـدن          
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هةر خـودى مسـولَ ان بؤخـؤىة واتـة: بـآ ئـةوةى بيهيَنيَتـة         نييةةبكاتة نةخيَر وا
كى ئيسـالمييدايةة مسولَ ان دةبآ بةرضاوة كة لة  يةنيَكى ئيسالميىء لة ريَكخراويَ

هاوسـةن  بآء هي   يةنيَكـى دينــداريى ةاأل نـةبآ بةسـةر  يةنةكـةى ديكةيـداوة      
 ثيَويسـتة هةر  يـةنة هةقى خؤى ثآ بدات.

  ُّـالن ب آخَى: قَالَ عَْن أَبِيهِ ُجحَْيفَة  بِأَ ْنعَ}كة:  هاتووةلة صةحيحى بوخارييـدا 
 َُلتَبَيِّلَـًةو  الـد ر اءِ  ُأم  فَـرَأى  الـد ر اءِ  أَبَـا  سَـْلمَانُ  فَـزارَ  الد ْر اءِو وَأَب  سَْلمَانَ بَْين 
 الد ْر َاءِ أَُبو فَجاءَ اوـالدُّْنيَ يف حَاجٌَة لَُه لَْيسَ الد ر َاءِ أَُبو أُخوكَ: قَالَْت شَأُنكِ؟ لَا: فَقَالَ

 فَلَم ا ولَكَأَفَ تَأُكلَ حَت ى ٍلـبِآكِ أنا لَا: قَالَ ََائٌِمو إِنِّ فَ ُكْل: لَُه فَقَالَ طَ َالًاو لَُه فَصَنَعَ
. نَـمْ : لَـهُ  فَقَـالَ   َُقـومُ  بَـذهـَ  ُثم  وامَنَفَ نَْمو: لَُه فَقَالَ  َُقوُم الد ر َاءِ أَُبو ذَهَبَ ُلْيالل  كَانَ
 لِرَبِّكَ إن : سَْلمَاُن لَُه فَقَالَ جَمِي ًا يَافَصَل  اآلنو ُقْم: سَْلمَاُن قَالَ لِْيالل  آخِرِ ْنلِ كَانَ فَلَم ا

 فَـأَتَى  ُهوحَق  حَّق ذِي ُكل  ْعطِفَأَ ًاوحَق  عَلَيكَ وَألَْهلِكَ ًاوحَق  عَلَيكَ لِنَْفمِكَ وَإِن  ًاوحَقّ  عَلَْيكَ
واتــة: )لــة بــابى  (1){سَــْلمَاُن ََــدَقَ:   ُّـالن بــ فَقَــالَ لَــُه ذلِــكَ فَــيَكَرَ    ـالن بــ

روحةي ة وةهبـى كورِى عةبدولَـآل خوا ليَى راةى بآ دةطيَــرِنةوة كـة طوتوويـةتى:    
ثيَغةمبـةرة سةلـ انى فارسيىء بابى دةردائـى كردنـة براة را راريَكيـان سةلــ ان   
سةردانى مـالَى بـابى دةردائـى كـردة دايكـى دةردائـى بينــى رلوبةرطيَكــى شــرِء          

طوتى: بابى  -ء دايكى دةردا -ةردابووة طوتى: ئةوة بؤضى وةهاى؟ شةثرِيَوي لةب
هاتــةوةة خـواردنيَكى    ءرا كة بـابى دةردا  نييةةدةردائـى برات ثيَويسـتى بة دنيا 

طـوتى:   -سـةلــ ان   -طوت: آؤ من بةرِ ذوومة  -بة سةلـ انى  -بؤ ئامادةكردء 
 ءشةو داهات بابى دةردامن ناخؤم تا تؤ  نةخؤىة ئيدى ئةويش خواردىة وة كة 

ثآى طوت: بنووة ئةويش نوستة ثاشان هةسـتا   -سةملان-ضوو شةونويَذ بكاتة 

                                                 
 (1968رواه البخاري: )  1
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بضآ شـةونوَيذ بكـاتة ديسـان ثـآى طـوت: بنـووة ئـةويش نوسـتة رـا كـة بـووة            
ة ئيـدى  -شـةونويَـذ بكـة   -سيَيةكى كؤتايى شةوة سةلـ ان طوتى: ئيَستا هةستة 

ــردة رــا سةلــ  ــان  بةيةكــةوة شــةونويَذيان ك ــى طــوت: بيَطوم ــابى دةردائ ــة ب ـ ان ب
ثةروةردطارت مافى لةسةرت هةيةة وة بيَطومان خؤيشت مافت لةسةرت هةيـةة وة  
هاوسةرت مـافى لةسـةرت هةيـةة دةرـا هـةر خـاوةن مافَيـك مـافى خـؤى ثيَبـدةة           

ــان  ــابى دةردا -ثاش ــةريش      -ء ب ــةوةة ثيَغةمب ــؤى طيَرِاي ــةرء ب ــة ى ثيَغةمب هات
 راستى كرد(.فةرمووى: سةلـ ان 

بةلَآ مسولَ ان دةبآ هاوسةن  بـآة نابـآ  تـةأل بـآء  يـةك لةسـةر حيسـابى        
ة ياخود لة كاتيَكـدا كـة خـةريكى ئةجنامـدانى ضـا كييةكةة      طةورةبكا يةكى ديكة 

  يةنةكانى ديكة ثشتطوآ آا.
لـةنيَوان   بةئم ديسان ئةمة  ئةوة ناطةيةنآ كة رةضاوكردنى ريزبةنـديى كـات  

بــةلَكو ئــةوة  ثيَويســتةة كــة دةتــوانني  نييــةةارء ئــامرِاةء شــيَواةانةدا ئــةو هؤكــ
بةشيَوةيةكى ئاوا ريزيان بكةين: بانطةواةء راطةياندن لةثيَش هـةموو شـتيَكةوةيةة   
ثاشان ثةروةردةء فيَركـردنء تةةكيـةكردنة ئينجـا دوايـى هؤنينـةوةء ريَكخسـ ة       

بـةرطريى لـةخؤكردن لـةكاتى    ئينجـا دوايـى خـةباتى سياسـيىة ئينجـا دواى ئـةوة      
دةستدريَذيى كرانةسةرء شةرِثآ فر شرانداة وة ثاشـان رـةن ء بةرةنطاربوونـةوة    

التــرتيب  ريزكردنـى كـاتيى )   بـةثيَى لةكاتى ستةم ليَكرانى دينيـىء ذينييداة ئةوانة 
 ئــةوى ديكــة( بــةو شــيَوةيةنة بــةئم رــارى وا  هةيــة يــةكيَكيان ثــيَش  الزلنـــ 

ـــك كــة  دةكةويَتــةوةة لــة  قؤنــا ء هــةلء مةرريَكــدا بــةهؤى طؤرِانكــاريى بارود خيَ
 ديَتـةثيَش.
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ء  ء ئمازِرازى امِر بمة اَيسممت     ء بةكارهَينمانى نممَيواز  : دشزينةوةضوارة 
 ء ذيريمى  يدا، لممَيزانيى ئيسممز ى يء ضماالك  لة بوارى كار بة ئازان  طةيةنةر

 ء دووربينييةكمى زشرى دةوآ: ء وردبينيمى

(ة واتة: )رـارى وايـة   ُرب  حِيلٍَة أَْنجَُع لِْن وَسِيلٍَةنديَك هةية دةلَآ: )هةربؤية  ثة
تةدبري كردنيَك سوودى ةيـاترة لـة هؤكارَيـك(ة مةبةسـتى ئةوةيـة كـة رـارى وايـة         

هةمووى نيية  بةكارهيَنانى عةقـ  مةسرةفيَكى ة رت لةكؤأل دةكاتةوةة يانى مةرج
بةكارهيَنانى عةقــ ء نةخشـةء بةرنامـةدانان    بة توانا ماددييةكان بكرآة بةرِاستى 

 كاريطةريى ة رى هةية.
ــارة خــواى بةخشــةر   ــةئم دي ــة(ب ــة   )رــال رالل ــرِواداران داوةة ك ــة ب ــةلَيَنى ب ب

ــةرةو    ــةرة و مــةةن  هةركةســيَك ئةطــةر بةرِاســتيىء دلَســؤةيىء ســاغيى ب  خــواى ب
ةيةنـةرةكانى  بـةرةو ريَبـاةء شـيَواةة بـةئامانج ط     خـواى بـةرة و مـةةن    تيَبكؤشآة 

دةفـةرموآ:   )رال راللة(وةك خواى ثةروةردطار ة كارى ئيسالميى ريَن ايى دةكات

واتة: )وة ئةوانةى  (1) [ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ   ڻ]
بة دلَسؤةيى لةرِيَى ئيَ ةدا تيَدةكؤشنة ئةوة بيَطومان ئيَ ـة ريَباةةكـانى خؤمانيـان    

ية(. واتة: ئةوانةى ئيخآلسـيان  ثيَشاندةدةينة وة بيَطومان خوا لةطةأل ضاكةكاراندا
ء خؤشيان ماندوودةكـةنة دةياخنةينةسـةر ريَطاكـانى    خواى بةرة و مةةن هةية بؤ 

خؤمـــانء ئـــةو هؤكـــارء شــــيَواةء ئــــامرِاةانةى خؤمانيـــان ثيَشــــاندةدةينة كـــة  
 دةيانطةيةنن بةو ئاماجنانةى دةيـانةوآ بيانهيَنـنةدى.

يةكـةة بـةئم خزمـةتكردنى ئـةو      رال راللـة( )( سَبِيُل ا كةواتـة: ريَباةى خوا )
 ريَباةةء ثيادةكردنى ريَباةةكانىء شيَواةةكانى ة رء رؤراورؤرن!

                                                 
 ٦٩ال ن بوت:   1
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لة كؤتمايى توَيذينمةوةزاندا لةبمارةى ئمة  بنةزمماى بيسممتء سميَميممةزةوة،     
 دةلَممَي :

دياريكردنى قؤناغـةكانى كـارء ثـرِ ذةى     -وةك ثيَشايش طوتـ ان  -بيَطومان 
(يــةكى راســتء دروســت بؤيــانءة ثاشــان  ترتيــبء دانــانى ريزبةنــديى )ئيســالميى

بةكارهيَنانى هؤكارء ئـامرِاةء شـيَواةى ثـِر بةثيَسـتة بـؤ هـةر قؤناغـةء هـةر كـارء          
ـــتةوة     ــةكى ة رى ثيَويس ــىء دووربينيي ــةيىء وردبيني ــةتء كارام ــا كييةة حيك  ض

ــيدا     ــةورةء مةترســ ــامى ة ر طــ ــوارةدا دةرةجنــ ــةو بــ ــوونيش لــ رى بةهةلَةداضــ
ــةة    ــةو حيك ــةتء كارامــةيىء وردبينيــىء دووربينيي ــةوةة ئاشكراشــة ئ ليَدةكةويَت

ء ســوننةتء ســـريِةى  قورئــان ةادةى ةانيــارىء شــارةةايى قــووألء فراوانــة بــة      
وة بةرضاورِوونيىء ئاشـنايى بـا  بـة واقيـِء هـةلء مـةررى       ثيَغةمبةرى خوا 

ئيـةتيىة ئـابووريىة   كؤمةلَطاية لة هـةموو رووةكانـةوة: فيكريـىة سياسـيىة كؤمة    
 كلتووريى ...هتد.

هةلَبةتـة ئةوة  بؤ هةموو كةس دةسـتةبةر نـابآء ثيَويسـتة هةركةسـة بـا    
خـؤى بناســآة خــؤى لــة قــةرةى كاريَــك نــةدا كــة لــة توانــاى بــةدةرةوة رــوانيش  

تـة: )خـوا رةحـم    (ة واهِدِّحـَ  دَـْنعِ فَقَوَفَ وهِـمِْفنَ رَْدـقَ فَرَعَ ًداـْبعَ اُ  مَحِرَطوتراوة: )
 بةو بةندةية بكات كة خؤى ناسيوةء لة سنوورى خؤيدا وةستاوة(!

بةئم ثيَويسـتة بزانرآ كة لة هةموو قؤنا ء هـةلء مةررـةكانى كـارء ثـرِ ذةى     
ئيســــالمييداة ثيَويســــتة دوو ســــي ةتى بنةرِةتيــــى رةضاوبكــــريَنء هـــةرطيز      

 لةبرينةكريَـن:
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بوون، همةردة   ء تةسم(ي   رنمؤِريى ء سة    قبووَ  نةكردنى زةبوونيى1
ء خؤبةختكممممممردن  ء فيداكمممممماريى ئازممممممادةبوونى طيممممممانى بةرهةَلسممممممتيى

 ء رَيبمازةكةيمدا: خواى بةرز و زةزن لةاَينماوى 

لة قؤناغى مةككةدا كة رارآ رةن ء  خواى بةرة و مةةن هةربؤية  دةبينني 
 انى بة ضـةند خةسـلَةتيَك   ريهاديش لةسةر برِواداران فـةرِة نـةبووةة كؤمةلَى مسولَ

ة كـــة يـــةكيَكيان بةرثةرضـــدانةوةى ســـتةمء دةســـتدريَذيية كـــة  كردووةثيَناســـة

   ہ  ہ   ۀ دةكريَتةسةر شخص )خود(ى هةر كاميَكيـانة وةك فةرموويـةتى: ]  

واتــة: )وة ئي انــداران ئةوانــةن كــة دةســتدريَذييان كرايةســةر  (1)[ھ   ہ    ہ
 تؤلَة دةسـتيَننةوة(!

 اندنى سنوورةكانى نةريعةت:  نةبةز2

ــةرة و مــةةن  هـــةربؤية   ــة رــةن ء    خــواى ب ــى ب ــة طةرمــةى فــةرمان كردن ل
ريهاديشــداة فــةرمان بــة مســولَ انانى رــةنطاوةر دةكــاتة كــة ســنوور نةبــةةيَننء  

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ دةســــتدريَذيى نةكــــةنة دةفــــةرموآ: ]  

واتة: )وة لةثيَناوى خوادا رـةن    (2) [ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی
ةوانة بكةن كة شةرِتان ثيَدةفر شنة بةئم دةستدريَذيى مةكةنة بيَطومان لة دذى ئ

 خوا دةستدريَذكارانى خؤشناويَن(.
 

                                                 
 ٣٩: الشورى  1
 ٥٩: رةـالبق  2
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 بيسـت و ضـوارةماى ـبنةم

حيزبيى و  ديسثلينىضةسـثاندنى 
 دااليةكـ بةسـةر هةموو جيَبـةجـيَكردنى
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 وارةمـت و ضـبيسبنةماى 
و جيَـبةجيَـكردنى بةسةر هـةموو  ىضةسـثاندنى زةبـت و رةبتـى حيزبي

 اليةكدا.
كاروبممممارى ى سيسمممممتة  و بممممةِرَيوةبردن لممممةِرووى  ىئيسمممممزي ىؤزممممةَلك

و، بمموون هةيممةى يجيممدد يىءتونممدوتؤَل يىءتؤك ممة بممِرواى بممة ،يممةوةنَيوخؤ
ة ممممممَيَ(مه ءبنممممةزا نمممةرعييةكان  س لمممة قبمممموو  ناكمممات كممممة  بمممةهيض جؤرَيمممك  

بمة هميض كمةس     آ، رءؤى البمدات منَيوخم  امةيِرةوى  ءبةرنازة ىءانمتييةكمممطش
بمة هميض ااسماوَيك رآ     ءِرةوانة رةفتار بكات، وة بمة هميض نمَيوةيةك   منادا تاك

ضنةضممم   ءسمممةراَيكةوةنان ء تُّْ      َتَك) ء دةسمممتةطةريىَينةمبمممة زممما  زاَلؤكممم 
ببآ كمة   ىناداو، ئازادةنة دةستبةردارى هةر ئةندازَيكى طةورة يان طيكة

، دواى ئممممةوةى واز لممممةو جممممؤرة رةفتارانممممة بَينممممآ، بممممآء توانآ اابةنممممدةنمممم
، ضممممممونكة بَيطوزممممممان  قؤناغممممممةكانى لمممممممَينرسينةوةى لةطممممممة  دةبممممممِردرَيء  

 ءوونميم مرة لمة تَيك مزيانى كةزتم  ،دةستبةرداربوون لة ئةندازَيكى الرو السار
 ة.ممؤزةَلةكمةرجة  كمِرانى سمرازة ايميمن

ى ئيسممممزيى يش  ديارة سةركردايةتيىء زشموورخؤرانى بامى )كؤزمةلَ 
هةزيشممممممة هممةوَلممممممدةدةن لممممة ئاسممممتى بممممةرزى دينممممداريىء اارَيزكمممماريىء    
دَلسممؤزيى دابءء، بةهيض جؤرَيك بيمانوو و ااسماوى هةَلوَيسمممتء رةفتمارى     

 ناِرَيكء الر، نةدةنة دةستى هيض ئةندازَيكممةوة.
ر وة لممةكاتى زشممممتوزِر و نمماكؤكيى و راجيممايى نَيمموان ئةندازانممدا، لةهممة   

ئاسممتَيك دابممء، اَيويسممتة بطةِرَينممةوة بممؤ تممةرازووى نممةريعةتء بممةطوَيرةى   
قوِرئانء سوننةتء بنةزا رشنمممنةكانيان دادوةريمى يمان لةنَيوانممدا بكمممرآ،      

 وةك:
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    ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ] فةرموويةتى: خواى بةرة و مةةن  -1

چ ڇ ڇ    چ    چ   چ   ڃ     ڃ ڃ     ڃ    ڄ     ڄ    ڄ 

واتة: )ئةى ئةوانةى برِواتان هيَناوة! ورياى خؤتان بنة ئةطةر ، ـمائدةال [ڇ
ئيَوة ريَى راست بطرنة كةسانيَك كـة طـومرِانة ةيانتـان ثـآ ناطــةيةننة هـةموو       
 يةكـــتان بــؤ  ى خــوا دةطةِريَنــةوةة رــا هةواَلـــتان ثَيــدةدا بــةوةى كــة         

 دةتانكـرد(.

جئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی  ۈئ] فةرموويــةتى: وة -2

مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت    خب   حب      حئ مئ ىئ يئ جب

ــاءالن[ جث مث ىث ــاوة!    ، مـ ــان هيَنـ ــةى برِواتـ ــةى ئةوانـ ــة: )ئـ واتـ
فةرمانبةريى خواو فةرمانبةريى ثيَغةمبةرو هـى كاربةدةسـتانيَك كـة لـةخؤتانن     
بكـةنة وة ئةطـةر لـة شـتيَكدا كةوتنـة ناكؤكييـةوةة بيطَيِرنـةوة بـؤ  ى خــواو          

اتان بـة خـــواو بـة ر ذى دوايـى هةيـةة ئـةوة باشـتــرةو        ثيَغةمبـةرة ئةطةر برِو
 سـةرةجنامى ضاكتـرة(.

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ] فةرموويـةتى:  هةروةها -3

ۉ ېې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ  وئ

واتة: )ئةى ئةوانةى برِواتان هيَنــاوة! ، األنفال [ىئ ی ی ی ی
نة هةر كاتيَـك بانطــيان كـردن بـؤ     بةدةم فةرمانى خـواو ثيَغةمبةرى خواوة بضـ
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شتيَك كة ثآى ةيندوودةبنةوةو دةذييَنةوةة وة بزانن كة خوا دةكةويَتـة نيَوان 
ئينســانء دلَييةوةة وة بؤ  ى ئـةويش كؤدةكريَنـةوةة وة خؤتـان بثـاريَزن لـة      
بةئيةك كة تةنيــاو بةتايبةتى تووشى ئةوانةتان نابيَت كـة ســتةميان كـردوةة    

 كة خوا سـزاى توندة(. وة بزانن
 بَْ ُضـهُ   َُشـدُّ  كَاْلُبْنيَانِ لِْلُمْؤلِنِ اْلُمْؤلُِن)}فةرموويةتى:  ثيَغةمبةرى خوا   -4

ــب كَ (وبَْ ًضــا ــْينَ وَشَ ــابِ ِهِ بَ واتــة: )بــرِوادار بــؤ بــرِوادار وةك ديــوار وايــةة   1{أَََ
ــات(ة     ــةهيَز دةك ـــى ب ـــى هيَنديَك ــآ -هيَنديَك ـــى وة ثةجن -راوى دةلَ ةكـانيش

 خســتنة نيَويةكــةوة.
لةبارةى ثيَويسـت بـوونى ريَكـوثيَكيى مسـولَ انانةوة      وة ثيَغةمبةرى خوا  -5

واتــة: )بــة  2(ُوُجــوهُِ ْم بَــْينَ الِلــُه لَُيخَــالِفَن  أَْو َُــُفوفَُ ْمو لَُتمَــوُّن : )فةرموويــةتى
ــ  ايى خـوا رووتـان ليَـك    تةئكـيد دةبآ ريزةكانتان ريَكبخةنة يان ئةوةتا بةدلَنيـ

 وةردةطـيَـرِآ(.
 شَْرًطا حَـر مَ  إِاِل ُشُروطِهِْم عَلَى اْلُمْملُِمونَ) فةرموويةتى: هةروةها ثيَغةمبةر  -6

واتة: )مسـولَ انان بـةثآى مةررـةكانى خؤيـاننة مةطـةر       3(حَرَاًلا أَْو أَحَل  حاَلَاًل
ةغــةكراويَكى تيَــدا حــةئأل مـةرريَك حــةئلَيَكى تيَــدا قةدةغــةكرابآة يــاخود قةد 

كرابيَت(ة واتة: مسولَ انان دةبآ ثابةندبن بةو مةررانةوة كة لـةنيَوان خؤيانـدا   
ــةرنا لةســةر        ــةريعةت بــآ ة ئةط ــةرريَك ثيَضــةوانةى ش دةيــانطرنة مةطــةر م

 مسولَ انان ثيَويستة بة مةررةكانيانةوة ثابةندبن.

                                                 
 عن أب  لوسى األش ري.(و 2585( واللف  لهو ولملم: )2446واه البخـاري: )ر  1 
 (و عن الن مان بن بشري.436(و ولملم: )717رواه البخاري: )   2
 (و عن عمرو بن عوفو وقال األلبان : َحيح.1352رواه الرتليي: )   3
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 روونكـردنةوة

كى بةكؤزمة ، بمةبآ همةبوونى ضمةند     ء اِرشذةيمة  : ديارة هميض كمار  يةكمة 
ء اَيكممممةوة كاركردنيممممان،   ء بنةزايممممةك بممممؤ ضممممؤنيةتى كؤبوونممممةوة   زممممةر 

 ى بة سةرمزبةِرَيوةناضآ، بؤية اَيويسمتة سةرجة  ئةندازانى كؤزةَلى ئيسم
ء  ء وردةوة، زشر بةجيمدديى اابةنمدى ئمةو بنمةزا طشمتى      ء درنمت  ء خوار
ى اَيكمةوة كاركردنيمان لةسمةريان    كانسمةرةكييانة بمء، كمة وةك زةرجمة    هَيَ(ة 

 رَيككةوتوون:

ة هـةر  نيى يان ثيشـةيى واتة: ض ريَكخراويَكى سياسيى بآة ض ريَكخراويَكى مةدة
كاريَك بآة مادام ثيَويستى بة كارى هةرةوةةيىء كؤبوونةوةى خةلَكيَك بـآة بـةبآ   

يــان هـةبوونى ضــةند مــةرجء بنةمايـةك بــؤ ضــؤنيَتى كؤبوونـةوةء ثيَكــةوة كاركردن   
بةرِيَوةناضآء ئةو ثرِ ذةية سةرناطرآة بؤية ثيَويستة سةررةم ئةندامانى كؤمـةلَى  
ئيسالميى بـة سـةرء خـوارء درشـتء وردةوة ة ر بةريـدديى ثابةنـدى ئـةو بنـةما         

(ى ثيَكـةوة كاركردنيـان   شروططشتىء هيَلَة سةرةكييانة بنة كة وةك مةررةكان )
 لةسةريان ريَكدةكةون.
  كؤرِء كؤمةلَيَك بـةبآ تؤك ـةيىء تونـدوتؤلَيىء ريَكـوثيَكى     ضونكة بيَطومان هي

)رـال  نيَوخؤة مةحالَة هي  شـتيَكيان لةدةسـت بـآة هةربؤيـة  خـواى ثـةنهانبني       

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ] :فةرموويــــــةتى راللــــــة(

ئةى ئةوانةى برِواتـان هيَنــاوة! وريـاى خؤتـان بـنة      } :[ة واتةڇ... ڃڃ
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ــ )كارى خؤتـان ريَكبخـةنء بزا ة ئةطـــةر ئيَـوة   ةننـن ضـؤن ثيَكـةوة مامةلَــة دةكـ
ـــوة دةكــات كــردووةدينــدارى بـــا  بـــنة ئـــةوةى ريَــى راســـتى ون  ء دذايــةتى ئـيَ

 .{...ةيانتــــان ثآ ناطـةيةنآ 
ــةكانيان بـــةهؤى       ــالم دوذمنـ ــةهلى ئيسـ ــة ئـ ــةوة هةميشـ ــتيدا هةروايـ لةرِاسـ

ــربدوونة كةموكوورِييــةكانى خؤيانــةوةء لــة كــةليَنء درةةكان يانــةوة ةةفــةريان ثيَ
هةروةها كةسيَك بؤخؤى كارى ريَكوثيَـك نـةبآة بيَطومـان لةطـةأل دةرةوةى خـؤى      

ــاكرآة وةك طــوتراوة: )  ـــهِ هيضــى ثيَن ــْ ءِ ال ُ ْ طِي ـــدَ الش  ــة: )كةســيَك إِن  فَاقِ (ة وات
شتيَكى نةبآ ناتوانآ بيبةخشـآ(ة ئيَ ة ئةطـةر خؤمـان ريَـك نـةبنية خـةلَك ان بـؤ       

 ةوة.كناخرآة خؤمان راست نةبنية خةلَك ان ثآ راسـتنابيَتـريَ

ء زةرجانممممةوة كممممة   : ديممممارة اابةنممممدييش بممممةو بنممممةزا طشممممممتى   دووة 
ء سمممةركردايةتيى ئمممةو كؤزةَلمممة لةسمممةريان رَيككمممةوتوون،     زشمممموورخؤران

مبار دةبممآ، لمممممة هممةر  طوناهمممزرشظممم  ردنىكةزتةرخممةزيى تَيداكممم  ء بممة فمممةِرزة
 بآ: داتَيكئاسم

ة ربةى رـار واية ئةو بنةما طشتىء مةرجء هيَلَة شةرعييانة كـة دياريـدةكريَنة   
دياريـدةكريَنة يـاخود سـةركردايةتيىء ئةوانـةى مشـوورخؤرنة       يان لة كـؤنطرةدا  

ديارييان دةكةنة هةلَبةتة هةرضـؤن بـآ ئـةو مـةرجء بنةمــا شــةرعييانة كـة ئـةو         
نرانيــان هةرضــؤنيَك بووبــآة مــادام كؤمةلَــة لةســةريان ثيَكــديَنة رــا ميكــانيزمى دا

هــةموويان يــان ة ربــةيان قةناعــةتيان بــةو مــةرجء بنةمايانــة هــةبآة ثابةنــدبوون  
ــ ثيَيانةوة فةرِةةة واتة: بة ثيَوة ثابةندنةبوونيان مـر ظ   باردةبآءة بـة ثيَـوة   طوناه

ثابةندبوونيشيان ثاداشتى دةبآة را ئيدى ئةو كةسة لة هةر ئاستيَكدابآة هةيــةة 
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ـــة ض ــةرة و مــةةن  ونكـ ــةتى خــواى ب ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ] :فةرمووي

 [.ىث... ىئ ی ی یی
 (وبَْ ًضا بَْ ُضُه  َُشدُّ كَاْلُبْنيَانِ لِْلُمْؤلِنِ اْلُمْؤلُِن)}كة دةفةرموآ:  ثيَغةمبـةريش 

ــب كَ ــْينَ وَشَ ــابِ ِهِ بَ ــراء خوشــكى    {أَََ ــا مســولَ ان ضــؤن ب وةك ثيَشـــا هيَنامــانة ئاي
ئـةوى  ةو دةكات؟ ديارة وا ثتةوى دةكاتة كة هـةر كاميَكيـان هاوكـارء    مسولَ انى ثت

بآءة ثابةندى ئةو بةرنامةء ريَباةة بآ كـة دانـراوةة ئـةمما ئةطـةر هـةر كةسـةء       ديكة
ة مانـــاى وايــة يةكــدييان بــةهيَز نــةكردة رــا كــة ثيَكــةوة هاوكــاررووى لة يــةك بــآء 

ك ديـوار وايـة يةكـدى مةحكــةم    دةفـةرموآ: ئي انـدار بـؤ ئي انـدار وة     ثيَغةمبـةر  
دةكاتة ماناى واية ئةطةر وانةبنيء هةر كةسةء رووى لة  يـةك بآة بة يةنى كةمةوة 
كةموكورِيى لة ئي انـ اندا هةيـةة ضونكة ئةو دةفةرموآ: برِوادار بؤ برِوادار وةك ديوار 

ر وا وايــةة ئـــةدى ئةطـــةر وةك ديـــوار نــةبووينء يةكديـــ ان مةحكــةم نةكـــرد؟ ئةطــة
 ى لة ئي انيـاندا هةيـة!كةموكوورِينةبوون ماناى واية خةو ء 

كةواتة: ثشتى يةكدى طرتنى ئيَ ة لةسةر هة ة بؤئةوةى ئـةو بةرنامةيـةى كـة    
ــةوة سةرضــاوة     ــة خــودى ئي انةكةمان ــةوة ل ــادةى بكــةينة ئ ــراوة ثيَكــةوة ثي دان

 دةطرآءة مادام ئي ـاندارء مسولَ اننية دةبآ وابني.
ديكــة  هةيــةة ئــةويش ئةوةيــة كــة هـةركاتيَك كؤمــةلَيَك لةســةر     هانـدةريَكى 

هةنـــديَك شـــت ثيَكهـــاتنة وةك مـــةررى نيَوخؤيـــانة لةســـةريان ثيَويســــتة بـــةو 
مةررانـةوة ثابةندبنة ضونكة بةلَيَنء برِياريان بة يةكدى داوةة هاندةرى يةكةم لـة  

هاوبة  كة برِيـاردراوة   ئي انةوة هةلَدةقولَآءة هاندةرى دووةم لة بةلَيَنى كاريَكى
ثابةندى ثيَوة بكـرآء بةو شـيَوةية ئةجنامبـدرآة وةك فةرمايشـتةكةى ثيَغةمبـةر    
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  :ل ـأَْو أَحـَ  الَاًلـحـَ  ْرًطا حَـر مَ ـشـَ  إِال  ْمـُروطِهـِ ـُش عَلَـى  لُِمونَـاْلُممْـ }كة هيَنـامـان 
 (1) .{حَرَاًلا

رةدةء رةهةندةكانيةوةة هةر هةرضةندة كارء ضا كيى ئيسالميى بة هةموو موف
لة بانطةواةةوة بطرةة هةتاكو مةسةلةى فةرمان بة ضاكةء ريَطريى لة خراثةء هـةر  
شتيَكى ديكةة بة ماناء ضـةمكى فراوانيـانة كـة سـةررةم بوارةكـانى ديــنء ذيــن        
دةطرنةوةة فةرِةء ثيَويستةوة ئةطـةر فـةرِةى عـةين نـةبآة لةسـةر تـاك تـاكى ئـةو         

 كةمةوة فةرِةى كي ايةيةة كة ديارة:كؤمةلَةة بة ى 
ئيَ ـةى ئيسـالميىة كؤمـةلَى    كة من ثيَ واية ئةمرِ  كارو ضـا كى ئيسـالميى بـؤ    

ئيسالميىء خةلَكيديكةى ئيسالميى كة لةطـةلَ ان لـة طؤرِةثانـةكــةدا هــةنة بؤتـة      
ثةكى لةسةر ئيَ ـة كةوتوةوة هةركاميَـك لة ئيَ ة شـانى فةرِةى عةينة لةبةرئةوةى 
 لة كارةكة دةكات.ى روو كةموكوورِيلةذيَر بيَنيَتـةدةرة خةلــةلء 

ئينجا ئةطةر طريـ ان ئةو موفرةدةء رةهةندانةى كـارء ضـا كيى ئيسـالميى بـة     
فةرِةيش دانةنريَنة ئةوة بيَطومان وةفاداربوون بةرانبةر ثةميان ثيَكةوة بةستنيانة 

(ى ديكـةة كـة لةطـةأل يةكـدى     ديت الل ت اقـ وةك هةر مامةلَةيةكى طريَبةستييانة )
دةكـةنءة بـة حـوك ى ثيَويسـت بـوونى ثابةنـديى بةطريَبةسـتةكانةوةة لةسـةريان         

ژ ژ ] :دةفـةرموآ  خـواى بـةرة و مـةةن    دةبيَتة فةرِةى عةينة ضـونكة  

ة واتــة: )ئــةى ئةوانــةى برِواتــان هيَنــاوة! الـــمائدة [ڻ... ڑ ڑ کک
 .(...وةفادارء ثابةندبن بة طريَبةستةكانةوة 

ــةلَيَك       ــة كؤم ــةوةة ك ــةو مةرران ــةريَكردنى ئ ــةرِةبوونى ريَب ــوك ى ف ــة ح وة ب
ئـةوة ديسـان هـةر    (1)( ْمهِوطُِرشُـ  ىلـَ عَ ونَُملِمْـ ُماْللةنيَوخؤياندا لةسةريان ثيَكديَن: )

                                                 
 .(و عن عمرو بن عوفو وقال األلبان : َحيح1352رواه التـرليي: )  1
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ثيَويسـتة ريَبـةرآ بكـرآة ضـونكة ئيَ ـة كاتَيـك ثيَكـةوة كؤدةبينـةوةء ثـةميانى         
ناى واية ئةو كارةمان لةسةر خؤمان ثيَويست كارى ئيسالميى ثيَكةوة دةدةينة ما

ءة ثةيـ انـــ ان بــة يةكــدى داوةوة وةفــادارييش بــةو بــةلَيَنء ثةيـــ انةوةة كـردووة 
 فةرِةة.

ء  ء هَيَ(ممة طشمتييةكممممان : هةَلبةتمممة الدان لممة بنةزممما نمةرعييمةكمممان سممممَيية 
ا ض بةهمؤى ت نميان لةسةر بنياتنراوة، جمزئةو زةرجانةى كة )كؤزةَلمى ئيسم

ض  سمممةرووى خمممؤ،ء ئاِراسمممتةكانى  ء الز(ممممييةوة بمممآ لمممة فمممةرزان سةراَييممميى
ء  ض بمممممةهؤى سمممممةراَيكةوةنان ء راوَيذنةكردنمممممةوة بمممممآ، بمممممةهؤى تممممماكِرةويى

بةَلممممآ الدان لممة  .ء... هتممدةوة بممآ ء ضنممةضمممم  ء زاَل مماَلؤكممممَينة دةسممتةطةريى
باريى قيازمممةتء طوناهمممم بةرنازمممةء رَيبمممازى كؤزمممة ، خاوةنةكمممةى دووضمممارى  

عةيبداريى دنيا دةكات، ديارة ئةركى سةرنمانى زشموورخؤرء بةرارسانيشمة    
باركردنء خمممؤ عةيبمممداركردنى ئةنمممدازان، كمممة  طوناهممممكمممة رآ نمممةدةن بمممة خمممؤ  

هاوكمممات لةطمممة  ئةوةنمممدا ريزةكمممانى كؤزمممةَليش بمممةو رةفتمممارء هةَلوَيسمممتانة     
بةديكردنى ئمةو رةفتارانمةدا،    دةخةنة زةترسييةوة، بؤية اَيويسمتة لة حاَلةتى

بممممة زوويممممى لَينرسممممينةوةء بةدواداضمممموون بكممممرآ بممممؤ ضارةسممممةر، هةَلبةتممممة      
بةنممممَيوةيةكى ا(مةا(ممممةيىء واقيعبينانمممة، بمممةم  لمممة همممةزان كاتيشمممممدا روونء   

 يةكممميى كمةرةوانة:

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ] :فةرموويـةتى  خواى بةرة و مةةن 

ەئ ەئ وئ  ائ  ائ   ى  ى   ې   ې ې   ې    ۉ    ۅ ۉ

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ 

                                                                                                                   
 .لبـان : َحيح(و عن عمرو بن عوفو وقال األ1352رواه التـرليي: )  1
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ليَــرةدا بــانطى ئي انــداران    خــواى بــةرة و مــةةن   ة (1) [ی ی ی ی
ء خــواى بــةرة و مــةةن دةكــاتة دةفــةرموآ: ئــةى برِوادارينــة! بــةدةم فــةرمانى  

بضـنة هـةر كاتَيـك بانطيـان كـردن بـؤ شـتيَك كـة مايـةى           ثيَغةمبةرى خـوا وة  
ئايا ئةوة يانى ضىء ض ثةيوةندييةكى بة كارى  ذيانتانةء ثآى ةيندوودةبنةوةة را

ئيسالمييةوة هةية؟ كةسيَك كة بةرثرسة لة كارى ئيسـالمييداة هـةر لـة بةرثرسـى     
شانةيةكةوةة هةتا بةرثرسى ثؤليَكءة ريَكخراويَكءة ناوضةيةكءة مةلَبةنديَكءة هـةر  

طومان بؤ شتيَكى ديكةة يانى هةر رؤرة بةرثرسيَكة خةلَك بؤ ضى بان  دةكات؟ بيَ
فةرموويانـةة ليَرةشـدا    ء ثيَغةمبةرةكـةى  خواى بةرة و مـةةن  ئةو شتانةى كة 

خـواى بـةرة و   دةفةرموآ: ئةى ئي ـاندارينـة! هـةر كاتيَـك    خواى بةرة و مةةن كة 
بانطيــانكردن بــؤ شـــتيَك كــة ثــآى دةذيـــنء       ء ثيَغةمبــةرى خــوا   مــةةن 

 ءخواى بةرة و مـةةن  سيَك ئايةتى هةر كة واتةةينـدوودةبنةوةة بةدةميانةوة بضنة
 خـواى بـةرة و مـةةن    مان بؤ آويَنيَتةوةء بؤ شةريعةتى فةرمايشتى ثيَغةمبةر 

 بانط ان بكـاتة مانـاى واية ئةم ئايةتــة دةيطريَتـةوة.

ې ې ى ... وةك هةرِةشـة دةفـةرموآ: ]   خواى بةرة و مةةن دوايى 

 بــةرة و مــةةن  خــواى وة بــزانن كــة   ...[ة واتــة: )... ى ائ ائ ەئ
 خـواى بـةرة و مـةةن    (ة واتـة: رـارى وايـة    ...دةكةويَتة نيَوانى ئينسانء دلَييـةوة  

ئةوة كـة ئـةو دئنـة خؤيـان ضـييان       بةثيَىدلَى ئينسان  دةداء وةريدةضةرخيَنآة 
دةوآء روو لــة كــوآ دةكــةن؟ تيَطةيشــ  لــةو مةســةلةية ة ر طرنطــةة بؤئــةوةى   

يان ثيَ انوانـةبآ كـة    ةخواى بةرة و مةةن بةر بة تووشى طومانى خراث نةبني بةران
 خواى بـةرة و مـةةن   لة خةلَكى بة بةهانةيةء هةر بةخؤت ناةانى  خواى بةرةء مةةن
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ء دوايـيش لةسـةر   لةسةر ةمانى ثيَغةمبةر  خواى بةرة و مةةن دلَت بةو دا را 
ــةر   ــى ثيَغةمب ــرانء مرياتطران ــانى ريَط ــؤ  ةم ــات ب ــان  دةك ــة ب ــاة ئيَ  ء نقورئ

ــةر   ــوننةتى ثيَغةمب ــةرموآ: ] س ــا دةف ەئ وئ وئ ۇئ ...ة ئينج

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی 

دةطةرِيَنةوةء  خواى بةرة و مةةن وة بشزانن كة بؤ ى  ...}ة واتة: األنفال [ی
ء )لـة بةئيـةك   (1)بؤ  ى ئةويش كؤدةكريَنـةوةة وة خؤتـان بثـاريَزن لـة ئاذاوةيـةك     

ة )واتة: كردووةتووشى ئةوانةتان نابآ كة ستةميان باسيَن( كة تةنياء بةتايبةتى 
ء بةدةم بـانطى  كردووةبةئء طرفتاريى كة دآ تةنيا ئةوانة ناطريَتةوة كة ستةميان 

وة نةضوونة بةلَكو رـارى وايـة بـةهؤى    ثيَغةمبةرى خوا ء خواى بةرة و مةةن 
خـواى  كـة   كردةوةى خراثى كؤمةلَيَكةوة خةلَكيَكى ة ر بةربـةئ دةبـآ(ة وة بـزانن   

. وةك كوردةواريى خؤمان دةلَيَن: )ئـاطر كـة بـةربووة    {سزاى توندة بةرة و مةةن 
 ليَرِةوارة تةرِء وشك ثيَكةوة دةسووتيَنآ(.

لة رةنطى ئوحوددا خؤ هةموو رةنطاوةرةكانء هةموو موراهيدةكان فـةرمانى  
يان نةشـكاندبووة ئـةو ثـةجنا نةفـةرةى لةسـةر ئـةو شـاخؤلكةيةى        ثيَغةمبةر 

 تريهاويَذةكان شاخؤلكةيةكى بضووك هةية لة داميَنى ضياى ئوحودة ثيَغةمبةر 
ثــةجنا تريهاويَــذى لــةوآ دانــاوةة ئــةو ثــةجنا نةفــةرة  هــةموويان سةرثيَضــييان 

ة دةورى ضال كةسيانة ضونكة هةشت نؤ دةيةكيان لةطـةأل ئةمريةكـةيان   كردووةنة
كةسـةوة كـة بـآ فـةرمانييان      (دا لةوآ مانةوةة بةئم بةهؤى ئةو سى ضـال عبدا )

 خــواى بــةرة و مــةةن كــردة شكســتيَكى طــةورة بةســةر مســولَ اناندا هــاتة بؤيــة   

                                                 
( بةثآى ئةو سياقانةى لة قورِئاندا هاتوة مانادةكرآة راريَك بة ماناى )ئاةاردان(ةة راريَـك بـة   فتنة( وشةى )1

 ماناى )بةئ(يةة راريَك بة ماناى )ئاشووب(ةة راريَك بة ماناى )ئاةار(ةة راريَك بة ماناى )تاقيكردنةوة(ية.
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دةفةرموآ: وة لة بةئيةك باسيَن كة بةتةنيا تووشى ستةمكارةكانتان نايةة واتة: 
لة كارى هةرةوةةييدا دةبآ هةمووى وريابآة بة هةمووان شتى ضاك دةكرآة بةئم 

ى خراث دةكرآة يةك يةكيان دةتوانن ةيـان بطةيـةننة بـةئم بـة     بة هةنديَكيان شت
ــة    ــةة بينــاكردن ثيَويســتى ب ــةبآ ئامــانج نايةتــةدىة هةميشــة هةرواي هــةموويان ن

 .هةمووانةة بةئم خراث كردنة يةك كةسى بةسة
ــوا     ــةرى خ ــةن! ثيَغةمب ــا بك ــا تةماش ــةند    ئينج ــةكى ض ــةوبارةوة ويَنةي ل

شــةرحى ئــةم رســتة  ة! وةك بلَيَــى ثيَغةمبــةر سةرجنرِاكيَشــ ان بــؤ ديَنيَتـــةو

ــات قورئان ــؤ دةكـــــ ــةمان بـــــ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ] :ييـــــ

[ة واتة: )لة بةئيةك باسيَن بةتةنيا تووشـى ئةوانـةتان نابـآ كـة     ی...ېئىئ
 القَـائِمِ  ُلـلَثـَ }ة بةلَكو هةمووتان بارةكةى دةدةن(ة دةفةرموآ: كردووةستةميان 

ـََ  فِينٍَةوـسـَ  ىلـَ عَ وااْسـتَهَمُ  ٍمقَـوْ  لِثـَ كَمَ اويهَفِ اْلوَاقِعِوَ هِالل  ُحُدو ِ عَلَى  ْمبَْ ُضـهُ  ابَـفَأَ
 لَـنْ  ىلَعَ لَرُّوا اءِـمَاْل نَلِ ْواتَقَـاْس ذاإِ اهَلِفَأَْس  فِ نَ يِال  انَ َفَ لَهَاوأَْسفَ ْمُهُضْ بَوَ أْعالهَاو

 ُكـوُهمْ ُرْت َ ْنإِفـَ  ا؟ـفَوقَنـ  لَْن ذُِنْؤ لَْموَ اًقخَْر نَايبِـنَصِ  فِ انَـخَرَْق ان أَ ْولَ: وااُلقَفَ ْموفَوقَُه
واتـة:   (1){اجَمي ًـ  ْواـنَجـَ وَ وْواـنَجـَ  و هِْمدِ ْـ أَ ىلَعَ ُيواخَأَ ْنإِوَ اويً جَمِ واُ لَهَو واأَرَاُ  الَوَ
ويَنـةى ئةوانـة كة سنوورةكانى خوا دةثاريَزنء ئةوانةى دةيانبةةيَننة وةك ئةوة }

ء هيَنـديَكيان ضـوونة قـاتى    كـردووة مـةلَيَك لـة كةشـتييةكدا تـريو ثشـكيان      واية كؤ
سةرآءة هيَنديَكيشيان قاتى خواريَيان ثيَربِاوةة ئةوانةى كة لة خواريَنة هةركاتيَـك 
ئاويان لة دةريا هيَنـابآة بةسةر سةرى ئةوانـةى سـةريَدا تيَثـةرِبوونء لـة قـةراغى      

ة طوتيان: ئةطـةر لـة ى خؤمانـةوة كـونيَكى     كةشـتيةكةوة ئاوةكةيان هيَناوةة بؤي
تيَبكـةينء ئاوى لــآ بيَنينـة ذوورآة بؤئـةوةى ضـيديكة ئةوانـةى سـةرآ ئةةيـةت        
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نـةدةينة بةســةرياندا هاتوضــؤ بكــةين! رــا ئةطــةر ليَيانطــةرِيَن ئــةوةى دةيانــةوآ  
بيكــةنة هـةموويان ثيَكــةوة دةفةوتيَــنة وة ئةطـةر دةسـتيشـــيان بطـرنء ريَيــان      

ــ ـــارياندةبآ  ليَبط ـــاةدةبنء قوت ـــةوة دةرب ــةموويان ثيَك ــارى  {ـرنة ه ــة: ك ة كةوات
بةكؤمةأل ئاوايةوة دةبآ هةر كاميَك ضاوديَر بآء هةست بة بةرثرسـياريَتيى بكـاتة   
كة نةك تةنيا خؤى تووشى هةلَة نةبآة بةلَكو هاوةلَةكانيشى هةلَة نةكةنة ضـونكة  

ـةكـةى دةدةنة را ئةوة بةتايبــةتـــى  هةر كاميَكـيان هـةلَة بكـاتة هةموويان بار
لة كارى سةرباةييدا ة ر وايــةة رارى واية يةك هةلَــةى سةرباةيى سةرى كؤمةلَيَك 

 بةفةتـارةتــدةدا.
ةكانى ئةركيممممةتى كممممة نمممموَينكةوتوو  ضمممموارة : وةك ضممممؤن اَيشمممممنوَيذ   

 رَيكواَيممك بكمماتء جمموان ريزيممان بكمماتء نممةهَيَ(آ نمماِرَيكيى لممة ريزةكانيانممدا
هةبآ، بةهمةزان نمَيوة  بمةرارسء زشمموورخؤرانى همةر كمؤِرء كؤزمةَلَيك،        
لةسممممممةريان اَيويسممممممتة تَيبكؤنممممممء بممممممؤ رَيكواَيممممممك كردنممممممى ئةوانممممممةى       

 لةبةردةستيانءء فةرزانبةريانء:
ــآ: )   ــةموو رــارآ دةلَ ــتَُوواإِثيَشــنويَذ ه ــُلوا ْس ــاأل   وَات صِ ــنء ث ــك ب ــة: )رِيَ (ة وات

ئـةركى سـةر شـانيةتىة كـة نـةك هـةر بةقسـةة         ويَكبدةن(ة باباى ئي ام ئةو كـارة 
بةلَكو رـارى وايـة دةبـآ بضـآ بـة دةسـت ريَكيـان آـاة رـا وةك ضـؤن ثيَشـنوَيذ            
لةسةرى ثيَويستة شـويَنكةوتوةكانى خـؤى ريَكبخـاة بـة هـةمان شـيَوة بـةرثرسء        
مشوورخؤرانى هةر كؤرِء كؤمةلَيَكيشة لةسةريان ثيَويستة تيَبكؤشـن بـؤ ريَكوثيَـك    

ةوانةى لةبةردةستياندانء فةرمانبةرياننة ئينجا با لةوبارةشةوة سـةرجنى  كردنى ئ
 النُّْ مَـانَ  سَمِْ ُت :قَالَ حَْرٍب ْبنِ سِمَاكِ عَْن} :بدةين ئةم فةرمايشتةى ثيَغةمبةر 

 ْلقِـدَاحَ ا بِهَـا  يُ مَـوِّ  كَأَن مَـا  حَت ى َُُفوفَنَا يُ مَوِّ  هِالل  رَُسوُل كَانَ : َُقوُل بَشِرٍي ْبنَ

 اًلـرَجُـ  فَـرَأَى  ُ  َبِّـرُ  أَْن ا َـكـَ  ىـ حَتـ  امَـفَقـَ   َْوًلا خَرَجَ ُثم  وعَْنُه عَقَْلنَا قَْد أَن ا رَأَى حَت ى
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 {ُوُجــوهُِ ْم بَـْينَ  ُهالل ـ  لَُيخَـالِفَن   أَْو َُـُفوفَُ مْ  لَُتمَــوُّن  هِالل ـ  عِبَـا َ  :فَقَـالَ  ََـْدُرهُ  بَا ًِ ـا 
لة سي اكى كورِى حةرِب دةطيَرِنةوة طوتوويةتى: طويَم لة نوع انى كـورِى  واتة: )(1)

ريــزى نويَــذةكااانى راســتدةكردة واى  بةشــري بــوو طــوتى: ثيَغةمبــةرى خــوا 
ى ثآ راست بكاتة هةتا كاتيَك كة واى  - قِدَاح -راستدةكرد وةك ئةوةى بيةوآ  

ك ريَـك رادةوةسـتنية تـا ر ذيَـك     هاتة بةرضاو ئيَ ة ليَى تيَطةيشتووينء هةموو راريَ
هاتةدةرآ راوةستاة كة نزيك بوو نويَـذ دابةسـتآة ثيـاويَكى بينـى سـنطى هـاتبوة       

! بــة خـــوائــةى بةنــدةكانى  :ثــيَشء لــة ريزةكــة هــاتبوة دةرآة ئينجــا فــةرمووى
 (.تةئكيد يان ريزةكانتان ريَكء راست دةكةنة يان خوا رووتان ليَك وةردةطيَرِآ

ــةوة ريَن اي ــا ئـ ـــةرة  رـ ـــةكى ة ر طرنطـــى ثيَغةمبـ ــؤى   يـ ــذ بؤخـ ــة نويَـ كـ
قوتاآانةيةة نوَيذ دةبآ هـةموو شـتيَكى تَيـدا فَيـربنية دةبـآ ريَكوثيَكيشـى تَيـدا        
فيَـــربنية ئـــةو ثةرسـتشــــانة: نويَـــذء ر ذووء ةةكـــاتء حـــةجة قوتاآانـــةن بـــؤ  
ــآ هةميشــة      ــؤ دةب ــة ت ــات ك ــرت دةك ــذ فيَ ـــانداة نويَ ــةروةردةبوونى خــةلَك تيَيي ث

ةركردةت هةبآة تؤ بؤ نويَذ كة ثةرسـتشيَكى ة ر كةسـيىء تايبــةتء خواييــةة    س
بةئم ثيَويستييت بة ثيَشـةوا هةيـةة هـةتا ثيَشــةوا نوَيـذ دانةبةســتآة ئةطـةر تـؤ         

ركـوو ة تـؤ بضـيتة    نويَذةكةت دابةستىة نويَذةكةت بةتالَةة هةتا ثيَشـةوا نةضـيَتة   
ــوو   ـــرك ــة  بارى طوناه ــةوا ل ــكرا )  ة كاتيَــك ثيَش ـــرِينويَــذى ئاش  قورئــان(دا جَْه

دةخويَنـآة تؤ دةبآ طوآى بؤ بطـرىةماناى واية نويَـذ فيَـرت دةكات كة تؤ دةبـآ  
ضؤن بكةىة لة دةرةوةى نويَذء لة دةرةوةى مزطةوت تؤ دةبآ ضؤن بكةىة دةبآ 

 هتد....برا طةورةء مشوورخؤرت هةبآءة بةدوايدا بضىءة طوآى بؤ بطرىء 
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ر ـاض  ( لـة ) النـووي كةس وادةةانآ ئةوة تةنها بؤ نويَـذةة بـةئم )  را هـةنديَك 
بَـاٌب فِ  األَْلرِ بِاْلُمحَافَظَةِ عَلَـى  (دا ئةو فةرمايشـتةى لةذيَر ناوونيشــانى: )الصاحلني

ـــا  ـــن ةِ وَآ َابِهَـ ـــاوة!(1) (داالمُّـ ــة     ة هيَنـ ــةرمان بـ ــارةى فـ ـــيَك دةربـ ــة: )باسـ واتـ
ـــاةى  ــة ريَبـ ــارييكردن لـ ـــاةى    ثاريَزطـ ـــتةكانى ريَبـ ــةدةبء رةوشـ ـــةرء ئـ ثيَغةمبـ

 ثيَغةمبـةر(.

ء زشتوزِريشمممدا بةتايبمممةت  : ديمممارة لمممةكاتى همممةبوونى كَيشمممة اَينجمممة 
ء  قورئمان ء بةرارسَيك يان زيماتردا، اَيويسممتة    لةنَيوان ئةندازانى خوارةوة

ء اليمةنَيكى تايبمةت بمة ضارةسمةرى      ئةطمةر دةزطما   ةت بكرَينة دادوةر،سونن
 ء تَيكطميمرانةكان هةبآ، زشر بانتمرة: ء زشتوزِر كَيشة

ء قورئــانكيَشــةء طرفتــدا ثيَويســتة بطةرِيَينــةوة  ى  تــيَكطريانءبــةلَآ لــةكاتى 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ دةفـةرموآ: ]  )رال راللـة( سوننةتة خواى ثةروةردطار 

ة واتــة: )هــةر شــتيَك كــة رارياييتــان لةســةرى  الشــورى [ی... ۈئ ۈئ ېئېئ
)رـال  (ة وة خـواى دادطـةر   ...يَرِانةوةيـة بـؤ  ى خـوا    هةبووة ئـةوة حوك ةكـةى ط  

ــة( ــةتى رالل ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ ] :فةرمووي

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب  يب جت حت ختمت ىت يت جث 

خـواى بــةرة و  ئـةى ئةوانـةى برِواتــان هيَنـاوة! فةرمانبـةريى     }واتـة:   (2) [مث 
بكـةنة وة  ء هى كاربةدةستانيَك كة لـةخؤتانن  فةرمانبةريى ثيَغةمبةر  ءمةةن 

ئةطةر لة شتيَكدا كةوتنة ناكؤكيىء كيَشةوةء مشتومرِيَكتان بةيةكةوة بووة )را ض 
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ــةأل هــى ســةرآة ض هــى ســةرآ      ــداميَكى خــوارآ لةط ــدام ثيَكــةوةة ض ئةن دوو ئةن
خـوا   ثيَغةمبةرى ءخواى بةرة و مةةن ثيَكـةوةة هةرضـؤن بآ(ة بيطيَـرِنةوة بؤ  ى 

 ءخواى بـةرة و مـةةن   نةت(ة ئةطـةر برِواتـان بة ء سونقورئانة )واتـة: بؤ  ى 
 .{بة ر ذى دوايى هةيـةة ئةوة باشـاةء سةرةجنامى ضاكاة

ــةو كيَشــةء         ــةرى ئ ــؤ ضارةس ــةتيش هــةبآ ب ــةكى تايب ــةر دةةطاي ــارة ئةط دي
ــةلَى ئيســالميي دا     ــى كؤم ــؤنطرةى دووةم ــة ك ــةجمارة ل ــة ئ مشــتومرِانةة وةك ئيَ 

وةريى هةبآء ستايش بؤ خوا ئيَسـتا ئـةو دةةطايـة    برِيارمانداوة كة دةةطايةكى داد
هةيةة ئةوة بيَطومان ضاكاةة وة ئةطةر ئةوة  نةبآة ديارة ئةوة بةرثرسـى ئـةو   
ئؤرطانة بةرثرسيارة بـؤ ضارةسـةركردنى ئـةو كيَشـةء مشـتومرِانة كـة لـةنيَو ئـةو         

 كؤمةلَةدا روودةدةن.
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 ء ثيَنجـةم بيستبنةماى 

دبوونى ئةميـر و اتى ثابةنك لة
 دا  بةو بنةمايانةوة،ةلَسـةركـردايةتيـى كؤمـ

نبةريى ئةندامانيان بؤ فةرما تيى وطويَبيس
 آت دةبثيَويس
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 ةمـو ثيَنج بيسـتاى ـةمـبن

 بةو بنةمايانةوة، ى كؤمةلَداو سةركردايةتيـ كاتى ثابةندبوونى ئةميـر لة
 ويسـت دةبآ.طويَـبيسـتيى و فةرمانبةريى ئةندامانيان بؤ ثيَ

ى ئيسممممزي ىؤزمممةَلكى مدا كمممة زشمممموورخؤرانء سمممةركردايةتيكاتَيكممم لمممة
ضاوسمماغى بممةرارسء رو مة ئةزيممكممكةسممى يةكممة   اَيشمممدا  ةبةطشمممتىء  لمم 

، بمممةاَيى ئمممةو هَيَ(مممة  دةبمممءءةرعييانةوة اابةنمممد مبمممةو بنمممةزا نممم  ،ة  كؤزمممة)
ةت ئممةو سممةركردايةتيية بةطشممتىء بةتايبمم   ةوة ئمم، بةِرَيوةدةضممءطشممتييانة 

فةرزانبمةريى   ءيىمطوَيِرايةَلم  ءناريمم طلَيرَيزو حورزمةت   زافى كةسى يةكة ،
كممة  ،ت دةبممآممممةسممةر ئممةو ئةندازانممة اَيويسل يممان  بممؤ كرانالس  موْ الطاع   )

 ى ئيسمممزيى يةوة.ؤزةَل)كة ريزى ضوونةت

هةَلمممبةتة اممةميان لةطممة  بةسممم ء بةيعممةت اَيممدانى ئةنممدازانيش لةطممة     
رارسممى بممامى كؤزممةَلى ئيسمممزييدا، جطممة لممة دةربممِريءء  كةسممى يةكممة ء بة

  ءالس   موْ الطاع   ْ اَيشمممماندانى ئازمممادةيى طوَيِرايمممةَليىء فةرزانبمممةريى )   
َيزلَيطممرتءء دَلسممممؤزيى بممؤ نوانممدن، نممتَيكى ديكممة نيممة، وة بَيطوزممان هممةر   ر

 بةيعةتَيكميش كة دةدرآ هةر تةعبيمر لةوة دةكمات.

دَلسممؤزانةء بةِراسممتيىء  ئؤرطانَيممك ة ء بم اَيويسمتة ئةنمدازانى هممةر    وة
ةرةوةى سم   يانء لة بازنةى نمةريعةتدا، بةقسمةتوانا ساغيى، لة سنوورى

ء رَيمزو حورزةتى بطمرن، وة طوتنى قسةى هةَ )قو  احل   و ةنمخؤيان بك
خستنةِرووى اَيشنيار و رةخنةكانيان لة جوغزى ئةدةبة نةرعييةكاندا بمة  

 ، ضونكممة:ئةركى سةر نانيان بزانء
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ٱ ٻ ٻ ٻ ] فةرموويـةتى:  )رـال راللـة(   بـةرةو بـآ ويَنــة  خواى  -1

ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ة واتـة: )بيَطومـان ئةوانـةى ثـةميانت     الفتح[ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ
لةطةأل دةبةس ة ئةوة تةنيا ثةميان لةطـةأل خـوا دةبةسـ ة دةسـتى خـوا لـة       

يَك ثةميانى هةلَوةشــاندةوةة ئـةوة   سةرووى دةستى ئةوانةوةيةة را هةر كةس
ثةميان هةلَوةشـاندنةوةكةى بة ةيانى خؤى تـةواودةبآة وة هـةر كةسـيَك ئـةو     
ثةميانةى لةطةأل خـوا داويـةتى برديةسـةرة ئـةوة لةمــةودوا خـوا ثاداشــتيَكى        

 مةةنى دةداتةوة(.

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ] فةرموويــةتى: خــواى بــةرة و مــةةن   هــةروةها  -2

واتـة: )ئـةى ئـةوانــةى برِواتـان   . لنماءا [ىث...ىئ ىئ ی ی یی
هيَناوة! فةرمانبةريى خواو فةرمانبـةريى ثيَغةمبـةرو هـى كاربةدةسـتانيَك كـة      

 لةخؤتـانن بكــةن ...(.

ذِي الش ـْيبَةِ   )إِن  لِـْن إِْجـالَلِ الِلـهِ إِْكـرَامَ     فةرموويـةتى:  ثيَغةمبةرى خـوا    -3
ــافِ  عَْنــُه وَإِْكــرَامَاْلُمْمــلِمِ وَحَالِــلِ اْلُقــْرآنِ غَ ــالِ  فِيــهِ وَالَ اْلجَ ذِي المُّــْلطَانِ  ْيــرِ اْلغَ

و وحمــنه ابـن   عن أب  لوسى األشـ ري   (و4843: )أبو او  اْلُمْقمِطِ( رواه
واتـة: )بيَطومـان لـة بـة بـةرةطرتنى خـواى       حجر وال راقـ  والنــووي واأللبـان و    

رى سثى بـووةة وة ريَزليَطرتنـى   بةرةةة ريَزليَطرتنى مسولَ انى بة تةمةن كة سة
هةلَطرى قورِئان كة لة سنوورةكانى تيَناثةرِيَنآء لةطةلَيشيدا كةمتةرخـةم نيـةة   

 وة ريَزليَطرتنى خاوةن دةسـةئتيَكى دادطـةر(.
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 وَلَـنْ  الِلـهَ  أَطَـاعَ  فَقَـدْ   أَطَـاعَنِ  لَـنْ } فةرموويةتى: وة ثيَغةمبــةرى خــوا  -4
 فَقَـدْ  األَلِـريَ   َْ ـصِ  وَلَـنْ   أَطَـاعَنِ  فَقَْد األَلِريَ عِــُ طِ وَلَْن والِلهَ ىعَصَ فَقَْد   َْ صِنِ

ــانِ ( واللفــ  لــهو عــن أبــ  1835(و ولمـــلم: )7137رواه البخــاري: ) { عَصَ
واتة: )هةر كةســيَك فةرمانبةريى من بكــاتة ئةوة فةرمانبـةريى خـواى    هر رة.

ــن   ــيى م ــيَك سةرثيَض ــةر كةس ــردوةة وة ه ــواى    ك ــيى خ ــةوة سةرثيَض ــاتة ئ بك
ثةروةردطارى كردوةة وة هةر كةسـيَك فةرمانبــةريى بـةرثرسء فةرماندةكـةى     
خؤى بكــاتة ئـةوة فةرمانبـةريى منـى كـردوةة وة هـةر كةســيَك سةرثيَضــيى         

 بةرثرسء فةرماندةكـةى بكاتة ئةوة سـةرثيَضـيى منى كردوة(.

اْلمَْرءِ اْلُمْملِمِ الم ْمُع وَالِطاعَُة فِيمَا  عَلَى} فةرموويةتى: هةروةهـا ثيَغةمبةر  -5
( رواه طَاعَـةَ  السَـْمعَ وَ  الُألِـرَ بِمَْ صِـيٍَة فـَ    ْنأَْن ُ ـْؤلَرَ بِمَْ صِـيٍَة فَـإِ    اّلأَحَب  وَكَـرِهَ إِ 

لةسـةر  }واتـة:   ( واللف  لهو عن ابن عمـر. 1839(و ولملم: )7144البخاري: )
طويَرِايةلَيىء فةرمانبةريى بؤ سـةرووى خـؤىة لـة    ئينسـانى مسـولَ ان ثيَويستة 

شتيَكدا كة حةةى ليَدةكاتء لة شـتيَكيشـدا كة حةةى ليَناكاة مةطـةر فـةرمانى   
ثيَبكرآ بة شتيَك كة ســةرثيَضيى )خـواو ثيَغةمبـةر( بـآة رـا ئةطـةر فـةرمانى        

 .{ثيَكـرا بة سـةرثيَضيىة ئةوة نة طـوآ دةطرآء نة ريَبـةرـيَش دةكـات

  الِلـهِ  رَُسولَ نَاْ بَا َإِذَا  ُكن ا: قَالَ را  ا  عنهما ُعمَرَ اْبنِ عَْبدِ ا ِ عَْن} وة: -6
(و 7202رواه البخـاري: )  {ْمتَطَْ ُتـْاسـ  فِيمَـا لَـنَــا:    َُقـولُ  ووَالِطاعَـةِ  الم ـْمعِ  عَلَى

رِنـةوة  واتة: )لة عةبدولَــآلى كـورِى عومـةر دةطيَ    ة(1867واللف  لهو ولملم: )
ــةر    ــوا دةدا لةسـ ــةرى خـ ــك ثـــةميااان بـــة ثيَغةمبـ ــة كاتيَـ طوتوويـــةتى: ئيَ ـ
طويَرِايةلَـــــيىء فةرمانبــــةريىة ثيَـــــى دةفــــةرمووين: ئةوةنــــدةى كــــة لــــة  

 توانـاتـاندايـة(.



 437روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي

هِ ُقْلنَـا لِمَـْن؟! قَـالَ لِلِـ     و)الدِّ ُن الن صِيحَُةفةرموويةتى:  هةروةها ثيَغةمبةر  -7
 عن متـيم الـداري   (55: )لِرَُسولِهِ وَلِأَئِم ةِ اْلُمْملِمِنيَ وَعَال تِهِْم( رواه لملموَلِ ِتَابِهِ وَ
 هاوةلَة بةرِيَزةكان لة ثيَغةمبـةر  – طومتان ةواتة: )دين دلَسؤةييةة  يـان

كـآ؟! فـةرمووى: بـؤ     بؤ -دلَسؤةيى و بةتةنطةوةبوون و ثةر شيى-: -ثرسى
ى و مشورخؤران و بؤ ثيَشةوايان  ى خواةرو بؤ ثيَغةمبخوا  و بؤ كتيَبى خوا

(.بةطشتى انى مسولَ انمسولَ انان و بؤ تيَكرِا

روونكــردنةوة

ء  لةطممممممة  كةسممممممى يةكممممممة  بةسممممممتنى ئةنممممممدازان  : اممممممةميان يةكممممممة 
ء  دةيى طوَيِرايمممةَليىئازممما نيشمممانةىى، سمممةركردايةتيى كؤزمممةَلى ئيسممممز  

يانة بؤيان:فةرزانبةري

(ةوة بَْيـــع( لـة ) بَْي َــة ؤن بــووة؟ هـةر وشـةى )  كـاتى خـؤى ضـ    ثـةميان بةسـ   
ة كةسيَك شتيَكى كرِيوة كـرِينء فر شــتنيَكيان بـووةة دةسـتيان خسـتؤتة      هاتووة

نيَو دةستى يةكدىة كرِيارةكة طوتوويةتى: ئـةوة ئةو شـتةم ليَـت كـرِى بةوةنـدةة    
ةيعـةت  فر شيارةكة  طوتوويةتى: بةلَآ ئةوة قبـوولَم كردة ئـاوا بـووةة لـةوةوة ب   

ــدان  ــاتووةثيَ ــةو خةلَكــة ضــوون    ه ـــذيَردراوةة ئ ــةرثرس هةلَب ــة ب ــة ب وة كةســيَك ك
دةستيان خستؤتة نيَو دةستى: ئةوة ثةيـ انـ ان ثيَـداى تؤ بةرثرسء بـرا طـةورة   
بىة بةم شـيَوةية بـووةة رـا ئـةو بةلََيــنء بةيعـةت ثَيــدانء دةسـت خسـتنة نَيـو

بةرثرسـىء منـيش بةقسـةت دةكـةم لـة      دةستى يةكدييةة هيَ اية بؤ ئةوة كـة تـؤ   
سنوورى شةرعداة كةواتة: ئا ئةو ئامادةيى دةربرِينة بـة هـةر ميكـانيزميَكى ديكـة     

ئيَ ــة لـة    بـؤ اوونـة:  بيَتـةدىة مانــاى وايــة ئـةو ئينسـانة بةيعـةتى هــةر داوةة       
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كؤنطرةدا شـتيَك بة ئةندامان ثرِكراوةتةوةة ئةوة مـن بـةلَيَنء ثةيــ ان دةدةم كـة     
اوا  ة ثرِكردنةوةى ئةو فؤرِمة بؤ خؤى ماناى واية تؤ ئامادةييت دةردةبرِىة كـة  ئ

بةقسةى ئةو كةسة بكةيتء بة بةرثرسى خؤتى بزانىة ئيـدى بة هـةر رؤريَـك ئـةو    
بضـى  نييـة   ئامادةيى دةربِرينة ثيَشــاندراة ئـةو ئاماجنـة ديَتــةدىة خـؤ تـؤ مـةرج       

 دةست آةيتة نيَو دةستى ئةو كةسةوة.
إِن  األَْلــرَ نجــا ةانــاء ثيَشــةوايانيش وةك بنضــينةيةكى شــةرعيى طوتوويانــة: ) ئي

واتــة: )بيَطومـان فـةرمان بـة شــتيَكة      (1)( هِـبـِ  ال إِ مُّـتِ َ ال امَبِ ٌرـْلأَوَبِالش ـْ ءِ أَْلـٌر بِهِ 
 ةواونابآ(.فةرمانة بةو شتةة وة فةرمانيشـة بة هةر شتيَك كة ئةو شتة بةبآ وى تـ

واتــة: بةلََيـــنء ثةيـــ ان بــة يةكــدى دانــى كؤمةَلـــة مســولَ انيَك لةســةر         كة
ئةجنامدانى كاريَكى خيَرة شتيَكى شةرعيىء بطرة ثيَويسـتيشـةة مادام ئةجنامدانى 

؟ بؤويَنـة: دةتةوآ كاريَكى خيَر بكـةىة ئـةو   ارة خيَرةكة ثةكى لةسةرى بكةوآكـ
ةيـــ ان بــداة نــاكرآة ئةطــةر هــةر كــارة خيَــرة بــةبآ ئــةوةى خةلَكيَـــك ثيَكـــةوة ث

ــك    لةخـــؤرِا خــةلَك كؤبيَتــةوةة بــؤ كــاريَكى كــاتيى باشــةة ئيَ ــة رــارى وايــة وتاريَ
دةدةينة خؤثيَشـاندانيَك ريَكدةخـةين خـةلَك دوايـى هةركةسـةء دةضـيَتةوة مـالَى        
خؤىة ئةوة بـؤ ئةوةنـدة كـارة باشـةة بـةئم بتـةوآ كـاريَكى بـةردةوام بـآة ئـاوا           

ةرريََك هةبآء ثةيـ انيَك لةبةينـدابآء ثابةندييةك هـةبآة كةواتــة:  ناكرآة دةبآ م
ئةو كـارة خَيـرة مــادام بـةبآ ئـةو ثةيــ ان بةيةكـةوة دانء ثابةنـديى بةيةكـةوة          
هةبوونــة ئــةجنام نــةدرآة ئــةوة ئــةو ثـــابةندبوون بــة يةكــدييء ثةيـــ انء بــةلَيَن  

ة لةسةر ناشةرعيى بـوونى  بةيةكدى دانة  ثيَويسـتةة هةموو ئةو قسانةى دةكريَن

                                                 
 (.142تيمري ال ر م الرمحن يف تفمري كـالم الـمنـانو ص: )  1
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بةيعةتء ثةميان ثيَكةوة دانى ئةندامانى كؤمـةألء ريَكخراويَكى ئيسـالميىة قسـةى  
 :بآ بنةمان

ثيَضةوانةى عةقلَـنة لةبةرئةوةى بة عةق  ديارء روونـةة كـة هـي  كؤمةلَـة       /1
ء خــةلَكيَك بــةبآ هــةبوونى بــةلَيَنء ثــةميانيَك لــة بةينيانــداة نــاتوانن بــةردةوام بــن 

 سَفٍَر  فِ ثَالَثٌَة خَرَجَ إِذا}دةفةرموآ:  ئاماجنةكانيان بيَننـةدىة بؤية ثيَغةمبـةر 
واتة: )ئةطـةر سآ كةس بة سةفةر ضوونة با يةكيَكيان بكةنـة  (1) }أَحَدَُهْم فَْلُيؤَلُِّروا

ئةميـر(ة را ئايا ضؤن دةيكةنة فةرمانـدة؟! هةر بلَيَن تؤ بةرثرسىء هيضى ديكـة؟  
ات با دةستيشى لةنيَو دةستى نـةنيَنة بـةئم دةلَـيَن: ئـةوة تـؤ بةرثرسـىء       قةيناك

بةقسةشى دةكةنة براطـةورةء بـةرثرس ئةوةيـة كـة بةقسـةى بكـرآ لـة سـنوورى         
شةرعداة خؤ نالَيَني مادام بةرثرسـةة بؤى هةيـة بلَآ: بةنيَو درِكء داأل بكـةونء خؤ 

بةقسةكردنى براطةورةء بةرثرس لة آةنة نيَو ئاطرة ناة وةك دوايى باسى دةكةينة 
سنوورى شةريعةتء لة سنوورى توانادايةة كةواتة: شـتيَكى ثيَضةوانةى عةقلَـة كـة   
كارء ثرِ ذةيةكى ئيسالميىة بةبآ بةلَيَنء ثةيـ ان ثيَكـةوة دان بكرآة مانـاى وايـة   

امدانى هةر كةسيَك بلَآ: بةلَيَـنء ثةيـ ان ثيَكةوة بةستنى كؤمةلَة خةلَكيَك بؤ ئةجن
كاريَكى شةرعيىة شتيَكى ناشـةرعييةة ثيَضـةوانةى عةقــ ء واقيـِ رووئوةتـةوةة      
ئةوة بة عةق  ديارة كة هي  كاريَك تةنانـةت دوو نةفـةريش نـاتوانن شـتيَك بكـةنة      

 ئةطةر ثابةندييةكيان ثيَكـةوة نةبآ.
ـــةوة   /2 ــةرِووى شــةرعييشـ ـــا ل ــةةن  ئينجـ ــةرة و م ــواى ب ــكاويى   خ ــة رِاش ب

ــةتى: ]فة ــة: ) (2)[... ەئ وئ وئ ۇئۇئ ...رموويـ ــاريى  ...واتـ وة هاوكـ
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ــاريى     ــاكةكاريىء ثاريَزكـ ــةر ضـ ــةن لةسـ ــدى بكـ ــايش  ...يةكـ ــة ثيَشـ (ة هةلَبةتـ
كة هاوكاريى يةكدى كردن لةطةأل نامسولَ انانيشداة بؤ كـارى خيَـرء    كردووةبااان

ــارة ئةطــةر    ــدا؟ دي ــةنيَو خؤيان ــةدى مســولَ انان ل لةطــةأل  ضــاكة هــةر ثيَويســتةة ئ
نامسولَ انانيش لةسةرت ثيَويسـت بـآ هاوكـارى بكـةىة مـادام بـؤ شـتيَكى ضـاكء         

بــآة بيَطومــان  خــواى بــةرة و مــةةن بةســوودبآ بــؤ خــةلَكء مايــةى رةةامةنــديى  
 هاوكاريى كردن لةطةأل مسـولَ اناندا ضاكـا ثيَويسـتة.

ة: )هةر ـوات ة(ٌباجِوَ وَُهفَ هِبِ ال إِ ُباجِوَاْل مُّتِا ال َلَ)وة بنضينـةى شةرعييش دةلَآ: 
ة وةك ثيَشا ويَنةم بـؤ  ةرِةة(ـآة ئةويش فبةبآ ئةو ريَبـةرآ نةكـرشتيَك فةرِةيَك 

هيَناوةتةوةة باشة كارى ئيسالميى ضؤن ئةجنامدةدرآة بةبآ ئةوة كة بةرثرسـيَك 
هةبآءة ئةوانيش بةقسـةى بكـةنءة ثاشـان بةرنامةيـةكيان هـةبآءة دوايـى ضـةند       

ريَكيان لةنيَواندا هةبآة كة ئةو بةرثرسة دةبـآ ئـاوا بةرثرسـياريَتيى بكـاتءة     مةر
 ؟.ئةوانيديكةى خواريَش دةبآ ئاوا بكةن

ئينجا ديارة خودى ثةيـ ان ثيَكةوة بةستنى كؤمةلَة مسولَ انيَك بؤ ئةجنامدانى 
: ئـةرآ  بلَيَـت (يـةة بـؤ نــ وونة:    لبــاح ئةركيَكى شةرعيىة لة خـودى خؤيـدا رةوا )  

راينـة وةرن بةلََين ثيَكةوة بـدةينة ليَتـةوماويَك لـةو طةرِةكـة هةيـة نةخؤشـةة بـا        ب
بضني داخؤ تةطبرييَكـى ليَناكةين؟ ئايا ئةو بةلَيَن ثيَكةوة دانـة شـتيَكى شــةرعيية    
يان ناشـةرعيية؟ بيَطومان شــةرعييةوة طـرن  ئةوةيـة بةلََيــن بـة يةكـدى دان لـة        

كةويَتةسةر ئةوةى ئـةو بةلَيَنـة بـؤ ضـى دةدريَـت؟      خودى خؤيدا رةوايةة ئينجـا دة
ئةطةر بؤ شتى ضاك بدرآ ضاكةوة بـةلَكو ئةطـةر بـؤ شـتى وارـب بـدرآ واربــةوة        

ء قةدةغــة بـآة   حـةرام  ئةطةر بؤ سوننةت بدرآ سـوننةتةة بةئم ئةطـةر بـؤ شـتى  

ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ  ...دةفـةرموآ: ]  خواى بـةرة و مـةةن   ئةوة 
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وة هاوكـــاريى يةكـــدى بكـــةن لةســـةر     ...)ة واتـــة:  (1)[.. ۈئ ۈئ ېئېئ
ء طوناهــــضـــاكةكاريىء ثاريَزكـــاريىة بـــةئم هاوكـــاريى يةكـــدى مةكـــةن لةســـةر 

ةة حةرامـ  بـآة ئـةوة بةلَيَنةكـة     حـةرام  (ة واتة: ئةطةر بؤ شـتى ...دةستدريَذيى 
 .ةحةرام وةك ضؤن شتةكة

ةلةية لـة سـياقيَكدا باسـى ئـةو مةسـ      -رِةمحةتى خواى ليَبـآ   –( إبن تيميـة) 
دةكات لة باسى ئةوةدا كة ئةطةر كؤمةلَة قوتابييةك هةبنة  ى مامؤسـتايةك وانـة   
آويَننة يـان ضـةند كؤمةَلـة قوتابييــةك  ى ضـةند مامؤسـتايةك دةرس آـويَننة

 أَْن لِـْنُهمْ  لِأَحَـدٍ  وَلَـْيسَ ضؤن مامةلَةيان لةطـةأل دةكـةن؟ لـةوبارةوة طوتوويــةتى: )    
 لَـنْ  وَُل َـا َاةِ  ُ وَالِيـهِ  لَـنْ  وَُلوَالَـاةِ  ُ رِ ـُدهُ  لَـا  ُكـلِّ  عَلَـى  بُِموَافَقَتِهِ عَْهًدا أَحٍَد عَلَى  َْأُخيَ
ــ وَأَْلثَ انَخـَ ْزي ِْنجَ جِـْنسِ  ْنلِ كَانَ يَاـهَ  َلَـفَ لَْن بَْل هِـُ  َا ِ   لَـنْ  ُلونَـ َْج ـَ  يِ نَال ـ  الِهِـ

 ا ِ ُدـعَهْـ  ْمـأَْتبَاعِهـِ  وَعَلَـى  عَلَـْيهِمْ  بَـلْ  واـبَاغًِي عَُدوًّا ُهْمـفَخَالَ وَلَْن ُلوَالًِيا ََدِ ًقا وَافَقَُهْم
 اُ  حَـر مَ  لَـا  وَُ حَرُِّلوا وَرَُسوُلُه بِهِ اُ  أَلَرَ لَا وَ َْف َُلوا وَرَُسولَُه ا َ واـُ طِيُ  بِأَْن وَرَُسولِهِ
 وًلاـلَْظُل أَحٍَد تَاذـُأْس كَانَ فَإِْن. وَرَُسوُلُه اُ  رَـأَلَ كَمَا اْلُم َلِّمِنيَ ُحُقوقَ وَ َْرعَْوا وَرَُسوُلُه

ــانَ وَإِْن رَُهـنَصَــ ــْم اـظَالًِمــ كَ واتـــة: )هــي  (2)( ُهـلِْنــ  َْمنَُ ــُه بَــْل ْلــمِالظٌّ عَلَــى ُ  َاوِْنــُه لَ
 بـؤى  -واتة: ئةو قوتابييانةى لة ى مامؤسـتايةكان دةرس دةخـويَنن   –كاميَكيان 

ــ ــتيَكدا ويســتى      ة نيي ــةر ش ــة ه ــة ل ــةوةى ك ــرآة بؤئ ــيَك وةربط ــة كةس ـــ ان ل ثةي
لةطةلَيــدابآء د ســتايةتيى هــةر كةســيَك بكــات كــة ئــةو د ســتايةتيى دةكــات وة   
دذايةتيى هةر كةسيَك بكات كة ئةو دذايةتيى دةكاتة بةلَكو هةر كةسـيَك وابكـاتة   

لةطةأل واندا بووايةة بة  ئـةوة لة شيَوةء ويَنةى رةنطيزخانةة ئةوان كة هةر كةسيَك

2: مائدةـال 1
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هاوةألء د ستيان دةةانىءة هةر كةسيَك بـة ثيَضــةوانةى وان بووايـةة بـة دوذمـنء      
سةرةرِ ء ياخيبوويان لةقةلَةم دةداة )واتة: رـا لةسـةر هـة  بووايـةة يـان لةسـةر       
ناهة  بووايةة هةر كةسيَك لةطةأل وانـدا نةبووايـةة ئاوايـان تةماشـادةكرد(ة بـةلَكو      

واتة: لةسـةر ئـةو قوتابييانـةى كـة     –يانء شويَنكةوتوةكانيان ثيَويستة لةسةر خؤ
لة ى ئةو مامؤستايانة دةخويَننة ياخود لةسةر ئةو مامؤسـتايانةى كـة دةرس بـة    

كة بةلَيَنى خواء ثيَغةمبةرى خوا وةربطرنة لةسةر ئـةوة كـة    -قوتابييةكان دةلَيَن
وا بكـةن وة ئـةوة بكـةن كـة خـواء      طويَرِايةلَيىء فةرمانبةريى خواء ثيَغةمبـةرى خـ  

ة وة هـةر شـتيَك كـة خـواء ثيَغةمبةرةكـةى      كردووةثيَغةمبةرى خوا فةرمانيان ثآ 
ــةيان  ــردووةقةدةغـ ــافى   كـ ــدا مـ ــةأل ئةوةشـ ــةى بكـــةنء لةطـ ــةوانيش قةدةغـ ة ئـ

مامؤستايةكانء فيَركةرةكانيشيان بثاريَزنء رةضاوى بكةنة وةك خواء ثيَغةمبةرى 
ة را ئةطةر مامؤستاى يةكيَك ستةمليَكراو بووة بةرطريى ةكردووخوا فةرمانيان ثآ 

ليَبكاء سةرى آاة وة ئةطـةر سـتةمكار بـوو هاوكـاريى نـةكا لةسـةر سـتةمةكةىة        
بةلَكو ريَطريى ليَبكا لةوةدا(. ديارة ليَرةدا باسى مامؤسـتاء قوتـابى كـراوةة بـةئم     

ةينة طـرن  ئةوةيـة   ئيَ ة ئيَستا باسى كارى ئيسالميىء  يـةنيَكى ئيسـالميى دةكـ   
كؤمةلَة خةلَكيَك هةن بة كةسـيَكةوة ثةيوةسـ ة كـة مامؤسـتاية يـان شـيَخة يـان        

 بةرثرسة.
لةوبارةوة كة ريَبـةريَكردنى   -رِةمحةتى خواى ليَبـآ  –( إبن تيميةهةروةها )

ئــةو بةلَيَـــنء ثةيـــ انانةى كــة مســولَ انان لةنيَوخؤيانــدا بةيةكــدييان دةدةنة       
( بنة طوتوويةتى: لبـاحلةسةر شتى ثيَويستء ثةسندة يان رةوا ) ثيَويستةة مادام

 ُكـلِّ  عَلَـى  وَالت ْوحِيدَ مَانَـاْلإِ  جَابِهِـكَإِ  اْبتِدَاًء ُ وجُِبُه قَْد دِـاْل َْب عَلَى ُهالل  ُ وجُِبُه يِيوَاَل )
 كَاْلوَفَـاءِ  ُ وجِْبـهُ  لَْم ذَلِكَ وَلَْولَا نَْفمِهِ عَلَى ُهـوَأَْوجَبَ اْلتَزَلَُه دَـاْل َْب لِأَن  ُ وجُِبُه وَقَْد وأَحٍَد

 وَنَْحـوِ  لَـاقِ وَالط  وَالنِّ َـاحِ  كَـاْلبَْيعِ : اْلُمبَاحَـةِ  اْلُ ُقو ِ فِ  اْلتَزَلَُه وَبِمَا ولِْلُمْمتَحَب اتِ بِالن ْيرِ



 روونكردنةوةى بنةما شةرعييةكان و هيَلَة طشتييةكانى كؤمةلَى ئيسالميي
 

 

443  

 لَـهُ  اعَـةِ وَالط  الم ـْمعِ  عَلَى الر ُسولِ ُمبَا َ َةِكَ لِْلأَْلرَْ نِ ُ وجُِبُه وَقَْد. وَاجًِبا  َُ ْن لَْم إذَا ذَلِكَ
 .(1)(وَرَُسـوُلهُ  بِهِ ُهالل  أَلَرَ بِمَا اْل َمَلِ عَلَى الن اسِ وَكَتَ َاُقدِ اْلُمْملِمِنيَ أَئِم ةِ ُلبَا َ َُة وَكَيَلِكَ
لـة  وة ئةوةى كة خوا لةسةر بةندة ثيَويستى دةكاتة رارى وايـة هـةر    ...}واتة: 

ســةرةتاوة ثيَويســتى دةكــاتة وةك فــةرِةكردنى ئي ــانء خــوا بةيــةكطرتن لةســةر  
هةموو كـةسة وة رـارى وا  هةيـة خـوا لةسـةر بةنـدةى خـؤى شـتيَك ثيَويسـت          
دةكاتة لةبةرئـةوةى ئةو بةندةية بؤخؤى ثيَيةوة ثابةند بووةة يان لةسـةر خـؤى   

ــ   كــردووةثيَويســت  ت نــةدةبووة وةك  ة وة ئةطــــةر وانةبووايــة لةســةرى ثيَويس
ـــرتن  ــةريَهيَنانى لةخؤطـ ـــير –ب ــة    -النـ ــديى ب ــة لةســةرخؤى ثابةن ــةوةى ك وة ب

طريَبةستة رةواكانةوةة وةك كـرِينء فر شـ ء ذن مـارةكردنء ريابوونـةوةى ذنء     
ميَردء ويَنةى ئةوانةة بة مةرريَك فةرِةنةبن لةسةرىة ضـونكة رـارى وايـة هةنـديَك     

اية خوا شـتيَك لةسـةر بةنـدةى خـؤى فـةرِةدةكات      لةوانة  فةرِةدةبنة وة رارى و
لةبةر هةردووك شتةكانة )واتة: هةم لة سةرةتاوة خوا لةسـةرى ثيَويست دةكاتة 
ــة     ـــ اندان ب ــوة(ة وةك ثةي ــوة دةربرِي ــديى ثيَ ـــةرئةوةى بؤخؤشــى ثابةن هــةم لةبـ

ئـةو  ء هـةم  كـردووة ثيَغةمبـةر لةسةر فةرمانبةريىء طويَرِايةلَيـىة هةم خوا فـةرِةى  
ئينسانة  دةضآ بةيعةت بة ثيَغةمبةر دةداة هةروةها ثةميانـدان بـة ثيَشـةوايانى    
ـــ ان بةيةكــدى دانــى خــةلَك    مســولَ انانء بةرثرســةكانيانة وة هــةروةها وةك ثةي

ة {كـردووة لةسةر ئيشـكردن بـةوةى كـة خـواء ثيَغةمبـةرى خـوا فةرمانيــان ثـآ         
خـواى  بيَنــآء   بـةرة و مـةةن    خواىضونكة لةسةر هةمـوو كةس فةرِةةة ئي ان بة 

بة ثةرسـااوء بةديهيَنــةرء    خواى بةرة و مةةن بةيةكبطرآ وة تةنيا  بةرة و مةةن 
 ثةروةردطارى خـؤى بزانآ.

                                                 
 .(190(و ص: )29ع الفتاوىو ج: )جممو  1
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را ئايا ئةو كارة ئيسـالمييةى ئيَ ـةة كة: بانطةواةوة فةرمان بة ضاكةء ريَطرتن 
ةيـة بـؤ ذيَـر ضـةترء     لة خراثـةوة بةرضـاوى خـةلَك ر شـنكردنةوةوة خـةلَك هيَنانةو     

وة هةولَدانـة بؤئـةوةى شـةريعةت     )رـال راللـة(  سيَبةرى دينى خـواى ثـةروةردطار   
فةرمانيـان  ثيَغةمبـةر ء خواى بةرة و مةةن ثيادةبكةينـةوةة كارى با  نيةء 

: دروسـتة  يةكةم؟ باة كةواتـة: كة ثيَكةوة ثةيـ انـ انداة ماناى واية: كردووةثآ نة
: كة ثةيـ اااندا واربة ثةيـ انةكة ريَبةرآ بكةينة ضونكة ةمدووثةيـ ان بدةينة 

ئةو كارانةيان ثيَويست كـردوون وة   ثيَغةمبةرةكةى  ءخواى بةرة و مةةن هةم 
 هةم خؤاان لةسةر خؤمااان ثيَويست كردوون!

لـةبارةى ئـةوةوة كـة ئـةو      -رِةمحـةتى خـواى ليَبـآ    -( إبن تيمــية هةروةها )
ــتانة ) ــو طريَبةس ــتيارانياندا    (ىعق ــوورخؤرء سةرثةرش ــولَ انانء مش ــةنيَوان مس ل

وَكَــيَلِكَ ُعُقــوُ  }يــان ثيَــوة بكــرآة طوتوويــةتى:  دةبةســايَنة ثيَويســـتة ثابةنــديى
ن  وَاْلُقضَاةِ وَاْلمَشَا ِخِ وَاْلُ لَمَاءِ وَغَْيرِهِْمو فَإِ اْلُمطَاعِنيَ وَُشُروُطُهْم وَأَْلُرُهْم وَنَْهُيـُهْم كَاْلُوالةِ

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ طَاَعَتـَُهْم وَاجِبَـٌة فِيمَـا أَلَـرَ اُ  وَرَُسـوُلُه كَمَا قَالَ تَ َالَى: ]

يب     ىب   حب خب مب ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 

ـــة:   (1)[جت حت ختمت ىت يت جث مث ــةروةها }وات ــتة  -وة ه ثيَويس
رآة وة طريَبةستةكانى كةسانيَك كة دةبـآ طويَرِايـةلَييان بـؤ بكـ     -ريَبةرآ بكريَن 

مةررةكانيانء ئةمرء نةهييةكانيانة وةك: سةرثةرشتيارانء قاةييةكانء شــيَخانء  
ةانايانء رطةلةوانيشة بةقسةكردنيان فةرِةة لةو شتةدا كة خواء ثيَغةمبـةرى خـوا  

ة وةك خواى بةرةء مةةن فةرموويةتى: )ئةى ئةوانـةى برِواتان كردووةفةرمانيان ثيَ
ء فةرمانبــةريى ثيَغةمبــةرء هــى كاربةدةســتانيَك كــة هيَنـــاوة! فةرمانبــةريى خــوا

                                                 
 59النماء:   1
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لةخؤتانن بكةنة وة ئةطـةر لـة شـتيَكدا كةوتنـة ناكؤكييــةوةة بيطَيِرنـةوة بـؤ  ى        
خــواء ثيَغةمبةرةكـــةىة ئةطــةر برِواتــان بــة خــواء بــة ر ذى دوايــى هةيـــةة ئــةوة  

 .{باشاةء سةرةجنامى ضاكاة(
ــة ئي   ــد ئةطــةر كؤمــةألء  يةن ــة ســةردةمى ) ئينجــا بةتةئكي ــن ســالمييةكان ل إب

(دا هةبوونايةة لـةثيَش هةمووانـدا باسـى وانـى دةكـردة ضـونكة سـوثاس بـؤ         تيمية
ئةوانةى سةرثةرشتيى  يةنـة ئيســالمييةكان دةكـةنة رـارى      خواى بةرة و مةةن 

( إبن تيميةواية هةم والييشنء هةم ةاناشنء تايبةتـ ةنديى ديكةشيان هةنة واتة: )
رةوة بة بةلَطة ديَنيَتةوة لةسةر ئةوة كة بةقسـةكردنى بةرثرسـان   ئةم ئايةتةى سة

خواى بـةرة و  فةرِةةة نةك لةبةرئةوةى ئةوان وادةلَيَنة بةلَكو لةبةرئةوةى فةرمانى 

ــرةدا وشــةى: ] ثيَغةمبــةر  ءمــةةن  ــدةلَيَن فــةرِةةة ضــونكة ليَ ی ی ت ثيَ

 ويان دةطريَتةوة.[ واتة: )كاربةدةستانيَك كة لة خؤتان بن(ة ئةوانة هةمویی
ئينجا شايانى باسيشة كة هةنديَك كةس ة مةسةلةى ثـةميان ثيَـدرانء بةيعـةت    
ثيَكرانى حوك رِانء بةرثرسى طشتيى دةولَةتى مسولَ انانة لةطةأل ثةميان ثيَدرانء 
ــةأل       ــالميى تيَك ــرِ ذةى ئيس ــارء ث ــوورخؤرانى ك ــةرثرسء مش ــى ب ــةت ثيَكران بةيع

ى كـة بـة خةلي ـةى مسـولَ انانة يـان بـة سـةر كى        دةكاتءة ئةو بـةلَيَنء بةيعةتـة  
دةولَةتى ئيسالميى دةدرآة لةطةأل ئةوةى كـة بـة بةرثرسـى  يـةنيَكى ئيسـالميى      
ــة     ــديَك فــةرموودةوة ك ــةهؤى هةن ــة تيَكــةأل دةكــات وة ب ــةو دوو بةيعةت دةدرآة ئ
لةبارةى خةلي ـةء حـوك رِانى مسـولَ انانةوة هـاتوونة دةيـةوآ ئيشـكال دروسـت        

 اآلخَـرَ  ُلواـفَاْقتُـ  تَْينِـَلِخَلِيفـ  ُبو ِـعَ  اإِذ}ؤن؟ بؤ نــ وونة: ئـةم فةرمايشــتة:    بكاتة ض
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ــ ــان     (1){اـلِْنُهمَ ــةوةى دوايي ــة دوو ريَنشــينانة ئ ـــ ان درا ب ــةر ثةي ــة: )ئةط  –وات
 بكوذن(. -دووةميان 

 أَْن ُ رِ ـدُ  احٍِدوَ ٍلـرَُج عَلَى ٌعـجَمِي ْمـوَأَْلُرُك اُكْمـأَتَ لَْن}هةروةها ئةم فةرمايشـتة: 
ــاُكْم  َُشــق  ــاْقُتُلوُه جَمَــاعَتَُ ْم ُ فَــرِّقَ أَْو عَصَ واتــة: )هــةر كةســيَك هــاتء ئيَــوة (2) {فَ

كاروبارتـان كؤك بوو لةسةر ثيـاويَكة ئةو كةسة  دةيويست كـة ريزةكـةتان لـةت    
 بكاتة ياخود كؤمةلَةكةتان ثةرتةواةة بكاتة بيكوذن(.

دةكةمـة   قورئـان  (3)(الص الَةِ عَلَى حَ  طوتى من ئةوة ) هةركاتيَك كةسيَك هةبوو
و شـةريعةت ثيـادة دةكـةمة بـة تةئكيـد ئيَ ـة       دةستوورء سوننةتى ثيَغةمبةر 

يةكةم كةس دةبني كة ثشتى دةطرينء هاوكارى دةبنية بـؤ ريَبـةرآ كردنـى ئـةو     
اتيش يــةوة ريَبـةريَكردنى شـةريعةتة هةرضـةندة بيَطومـان ئـةوك       فةرمانة خـوايى 

هةبوونى  يةنة سـياسـييةكان بة ئيسـالميىء نائيســالمييةوةة هـةر شـتيَكى رةوا     
(يةة مادام ضةسثاندنى دادطـةريىء فـةرمان بـة ضـاكةء ريَطريـى لـة خراثـةء        ُلبَـاح)

 هيَنانةدى بةرذةوةندييةكانى كؤمةلَطاة ثةكى لةسةر ئةوة كةوتبـآ.
كة نة وةك ثيَويست شارةةاء ة ئةوةية كةسانةئينجا طرفتء كيَشةى ئةو رؤرة 

ئــةو سيســتةمة  بــةثيَىنية كــة نــ ئاطــادارى سيســتةمى حــوك رِانيى ديـــ وكرِاسي 
ــوك رِانء      ــؤ ح ــةنيَكى سياســيى رؤراورــؤرء دابةشــبوونيان ب ــةبوونى ضــةند  ي ه

ــيؤن ) ــلطةئؤثؤةيس ـــم اراة الم ــرة    وال ــايىء رةواة بط ــةر ئاس ــةك ه ــتيَكى ن (ة ش
ــةنيَك  ـــةوة هـــي  كـــةسء  يـ يش رةوانيـــة لةســـةر رةخنـــةطرتنى لـــة  ثيَويستيشـ

                                                 
 ة(و عن أب  س يد اةدري1853رواه لملم: )  1
 .عَْرفَجَةَ عَْن(و 1852رواه لملم: )  2
( بةشيَكة لة بان  كة بةماناى )وةرن بؤ نويـَذ( دآة بةئم ليَرةدا مةبةست ليَى )رِاطةياندنى الص الَةِ عَلَى حَ  ( )3

 قةناعةتيَكة بة ئاشكراء بآ ثيَ ء ثةنا(.قسةء هةلَويَستء 
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 بــةثيَىحوك رِانــانء ئؤثؤةيســـيؤن بــوونىة هــةر قسةشــى ثــآ بطــوترآة ض رــاى  
 فةتواى ئةو رؤرة كةسانة لةملى بدرآ!

هةروةها ئاطـادارء شارةةاى سروشتء ميَذووى دةولَةتى ئيسالمييش هةر نـنيء  
ء ضـوار خةلي ـة   ناةانن كة تةنـانةت لة ر ذطارى حـوك رِانيى ثيَغةمبـةرى خـوا    

ــةبووةة       ــاواة ه ــؤرء ري ــيى رؤراور ــتى سياس ــريورِاء هةلَويَس ــيداة ب راشيدةكانيش
 جبهـة بةتايبةت لة ر ذطارى خةلي ـة راشيدةكانداة هةبوونى بـةرةى ئؤثؤةيسـيؤن )  

ى ئـةوى ديكـة  ( ة ر ةة  بووةء هي  كةسيش باسى كوشـ ء لةملـدانى    الـم اراة
كةسانيَكن كة  فةرموودةكانى ثيَغةمبةر ة ضونكة بيَطومان مةبةستى كردووةنة

بة هيَزء ضةك لةطـةأل حوك رِانـانى شـةرعييدا بةرةنطاردةبنـةوةة نـةك هةركةسـيَك       
رةخنةيةكى طـرتء رايـةكى ريـاواةى هـةبووة ضـونكة رةخنـةطرتنء قسـةى هـة 
ــادةة    بةتايبــــةت روو بـــة حوك رِانـــانى  رء ســـتةمكار طـــةورةترين رـــؤرى ريهـ

ة(1){جَائٍِر ُسْلطَاٍن عِْندَ عَْدٍل كَلِمَُة اْلجِهَا ِ أَْفضَُل}ةفةرموآ: د  خوا ثيَغةمبةرى
واتــة: )ضـــاكاين ريهــاد طـــوتنى قســةيةكى دادطةرانةيـــة لــة ى حـــوك رِانيَكى     

 .ستةمكار(
كةواتة: بةلَيَنء ثةيـ ان ثيَكةوةدانى كؤمةلَة مسـولَ انيَك بـؤ ئةجنامـدانى كـارء     

ــان  ــن تيميـــــةك )وة–ثرِ ذةيـــةكى ئيســـالميىة يـ ــآ  إبـ ــواى ليَبـ ــةتى خـ ( رةمحـ
ــة   - كردووةباســي ــةر شــتيَك ك ــةةن  ه ــةرة و م ـــةرى خــوا   ءخــواى ب  ثيَغةمب

فةرمانيان ثيَكردبـآة دروسـتةة ئةطـةر هـةةار مســولَ انة سـةد هـةةار مســولَ انة
مليؤنيَك ثيَكـةوة دابنيشنء بلَيَـن: وةرن با ئيَ ة هةموومان ثةميان ثيَكةوة بـدةين  

بةلَكو ئةطةر ئـةو كـارة وارـب     نييةةرة بكةينة نةك هةر هي  ناشةرعيى تيَدائةو كا

وْدرِي ـ يد اُةـعن أب  س( 4011: )وابن لاجه(و 2174واللف  لهو والتـرليي: ) (4344: )رواه أبو او  1
.وقال األلبان : َحيح
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بآء بةبآ ثةيـ ان ثيَكـةوة دانء بةلَيَن بة يةكدى دانيش سـةرنةطرآة بةيعـةت بـة    
يةكــدى دانةكــة  وارــب دةبــآة ئينجــا ديــارة ئيَ ــة  هةولَــدةدةين كــة وةةعــى  

ــةوةى تيَكــدراوةة دةمانــ   ــةوةوة ئ ــةوةة مســولَ انان ضــاك بكةين ةوآ ضــاكى بكةين
ــةك       ـــةوةة ن ــةوآ خرِيانبكةين ــة دةمان ــةوةء ئيَ  ــةر ء بآلوكراونةت ــولَ انان ث مس

 بةثيَضةوانـةوة.

ء ئاِراسمتةكردنى سمةرووى    ى هةزوو اليةك بة فةرزانياابةند :دووة 
 انةوة:ممخؤي

هي  كاريَكى هةرةوةةيىء بة كؤمةأل ئةجنام نادرآة ئةطةر سةرآء خوارآ يـةك  
رةوة بةقسةى سةرةوة نةكا وة سةرةوة راويَذ بة خوارةوة نةكاء ريَزى نةبنءة خوا

ليَنةطرآءة لةنيَوانياندا ريَزء خؤشةويستى دوو سةرة نةبآة حةمتةن هـةر كـاريَكى   
دةستةرةمعيىة كة دةبآ بة هةرةوةةيىء بةكؤمةأل ئةجنام بدرآة دةبـآ سـةرآء   

ة ريَبةرآ بكةنة هةردةبآ خواريَيةك هةبآة ضونكة ناطوجنآ هةمووى ليَكرِا شتةك
سةريَك هةبآء خواريَك هةبآءة ثيَكـةوة طوجنـانء تـةبايىء ريَـزء خؤشةويسـتيش      
لةبةينـدا هةبآءة هةر كاميَكيشيان ئيشى خؤى ريَبـةرآ بكاتة سةرةوة ئارِاسـتة  

 .( دةكاتءة خوارةوة  ريَبـةرآ دةكاتتَْوجِيــْه)
(دا بة دوورء دريَذيى بااانكردة ئينجا ئيَ ة لة )روونكردنةوةى بنةماى ثيَنجةم
وةك ضــؤن قيــادة لــة بةرانبــةر  كــة قيــادة بةرثرســيارة بةرانبــةر قاعيــدةة بــةئم  

دةبـآ بـة    واتـة حـوك رِان بةرانبـةر خـةلَك بةرثرسـيارة وة      دةدا بةرثرسـيارةة يقاع
ضاكاين شيَوة ئةركء كارةكانى خؤى لةطةلَيدا ريَبةرآ بكـاتة ديـارة قاعيـدة     

بـآ خـؤ    -قيادةدا بةرثرسيارةوة لةسةرى فةرِةة كة بة دألء بـة طيـان   لة بةرانبةر 
ة بـةطويَرةى ئارِاسـتةكان   ءفةرمانـةكانى ريَبـةرآ بكـات    -ىيبواردنء كةمتةرخةم
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فةرمانـدةء  قسـةكردنى مسـولَ انان بـؤ     بة لةرِاستيداوة  ة)توريهات(ى بةرِيَوةبضآ
 ة بةو دوو مةررة فةرِةة:خؤيان بةرثرسى

 .رابآـى دانيةرعـكى شبة شيَوةية /1
 .آـةرعيش بةرِيَوةبضـبةثيَى ش /2

بةئم ئةطــةر يةكَيــك لـةو دووانـة يـان هةردووكيــان نـةبنة ئةوكاتـة طـوآ بـؤ           
ــةر     ــةرِةكرد بةسـ ــؤى فـ ـــيَك خـ ــا هةركةســ ـــآة ئايـ ـــةكردن ناميَنـ ـــنء بةقسـ طرتـ

 خـواى بـةرة و  مسولَ انانداء بوو بة بـةرثرسة دةبـآ بةقســـةى بكـــرآ؟ نـةخيَرة      

كاربةدةسـتانيَك كـة    ...ة واتـة: ) (1)[ ...ی ی یی ...ْدةفةرموآ: ] مةةن 
(ة واتة بؤ خؤتان داتاننابنة وة ئايا كابرا هةر ضؤنيَكى حوكم بكات ...لةخؤتان بن 

دةبآ هةر بةقسةى بكةين؟ ديسـان نـةخيَرة كةواتـة:     -با بؤ خؤاان داماننابآ-
كـة شـةرعييةتيان هـةبآء خـةلَك      بةرثرسانء مشوورخؤرانيَك بة قسةيان دةكـرآة 

شـةريعةتيش بةرِيَوةبضـنة رـا هـةركاتيَك      بـةثيَى داينابنء كارى ثآ سـثاردبنة وة  
وابوونة ئةو كاتة بةقسةكردنء فةرمانبةريى بؤ كردنى مسولَ انان بؤيانة ض لةسةر 
ئاستى شانةء ثؤليَك بآة ض لةسةر ئاستى كؤمةلَيَك بآة ض لةسةر ئاسـتى وئتيَـكء   

يَك بــآة ض لةســةر ئاســتى هــةموو ئؤممــةتى ئيســالميى بــآة بةقســةكردنى دةولَـةت 
ــة تاعــةتء خواثةرســتيىءة ئينســان ثاداشــتى لةســةر     ــؤ ســةرآ دةبيَت خــوارآ ب

هـةر شـتيَكى لةسـةر مسـولَ انان      )رـال راللـة(  ئـةوة كـة خـوا     بةثيَىوةردةطرآة 

ۈئ ېئ ة ماناى واية لةبةرانبةريدا ثاداشت هةيةة كة دةفـةرموآ: ] كردووةفةرِة

حب  جب     مئ ىئ يئ  حئ     ی جئ   ی   ی   ی    ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

                                                 
 59النماء:   1 
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ــة: ة (1)[خب مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مث واتــــــــــــ
ء  ثيَغةمبـــةرء خــواى بـــةرة و مــةةن   كردنـــى ئي انــداران بـــؤ  فةرمانبــةريي  

بــؤ  ى  ى نــاكؤكيىء مشــتومرِةكانياننــةوةاة طيَرِو اننيكاربةدةســتانيَك كــة لــةخؤ
هةم لة دنيـا ضـاكاةوة هـةم لـة قيامـةتيش       ة ثيَغةمبةر ءخواى بةرة و مةةن 

 ثاداشتيان دةداتةوة. خواى بةرة و مةةن ضاكاةوة 
اعَـُة فِيمَـا   عَلَى اْلمَْرءِ اْلُمْملِمِ الم ْمُع وَالط }فةرموويةتى: كة  ثيَغةمبةريش ان 

واتـة نـةك   (2) {سَْمعَ وَلَا طَاعَةَ الفَ يٍَةـُِألِرَ بِمَْ ص ذَاأَحَب  وَكَرِهَ إِِلا أَْن ُ ْؤلَرَ بِمَْ صِيٍَة فَإِ
لــة ناشــةرعييدا بةقســةى نييــة  بــةلَكو هــةر دروســتيش نييــةةلةســةرى ثيَويســت 
 سةرووى خؤ بكرآ.

لـة  ء باباى مسولَ ان تةنها لةو شتانةدا كة خؤى حـةةى ليَيانـة  نيية  جرمةبةلَآ 
 هةنديَكاخةوة (ى هةبآ! كة بةدالممع والطاعة)بيس ء طويَرِايةلَيى  ةشانى خؤشن

يان بـة كـردةوة وا دةكـات!     ةوا حالَى بووة سةرةوةشداكةس تةنانةت لة ئاستى 
ة كـردووة (يـان  المـمع والطاعـة  هةربؤية  لة ة ريَك لـةو فةرموودانـةدا كـة باسـى )    

: دةفـةرموآ  : ثيَغةمبـةر  ويَنـة  بـؤ ة رِووتـة ةنضةند حالَـةتيَكى رؤراورـؤر خراو  
واتـة:   و(3) {فِ  ُعْمرِكَ وَُ ْمرِكَ وَلَْنشَطِكَ وَلَْ رَهِكَ وَأَثَرٍَة عَلَْيكَ ةَاعَوَالط  عَلَْيكَ الم ْمعَ}

 لــة ثيَويســتةةكردنــت بــؤ ســةرووى خـؤت لةســةر  فةرمانبـةريى  طــرتنء آ بــؤ )طـو 
وة لةكاتيَكـدا كـة    ىةييدائاسـان  ة لةكاتيَكدا كة لةو ىييداسةغلَةت حالَةتيَكدا كة لة

ء لـةكاتى بيَبةشـكردن   وة ةةاخؤشـ يَكدا كة لة دلَـت ن ة لةكاتو (4)دآخؤش لة قالبت

                                                 
 59النماء:   1
 .( واللف  لهو عن ابن عمر1839(و ولملم: )7144رواه البخاري: )  2
 (1836: )ه لملمارو  3
 يةعنى طورجء طؤلَيـيت هةيةء لة قالبت خؤشـة.  4
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ة واتة: لة هةموو حائندا دةبآ ئينسـان بةقسـةى سـةرووى    دا(تيشما  ثيَشيَلكردن
خــؤى بكــاتة دوايــى لــة حــةقى خــؤى بثيَضــيَتةوةة بــةئم نابــآ مــافخورانء مــا   

ترآ ثيَشيَلكران بكاتة بيانووى ئةوةى كة بةقسة نةكاة مادام ئةو شتةى ثيَت دةطو
ناشةرعيى نةبآة ضونكة ناكرآ تؤ هـةر رةخنةيـةكت هـةبوو لـة بةرثرسـى خـؤتة       
لةسةر هةر طلةييةكء لةسةر هةر رةخنةيةك بلَآى: من بةقسةت ناكةم! ئـاوا هـي    
ئيشيَك ريَبةرآ ناكرآة تؤ ئةركى خـؤت ريَبـةرآ بكـةة بـةئم دوايـى لـة حـةقى        

 خؤشت بثيَضةوة!
 انان بؤ بةرثرسانيَك كة شةرعييةتيان هـةبآء  كةواتة: طويَرِايةلَيى كردنى مسولَ

خواى بةرة و مـةةن  ى كردنيانة بؤ يوةك فةرمانبةرشةريعةتيش بةرِيَوةبضنة  بةثيَى
نةهى ء ى كردنيان لة ئةمريوة بةثيَضةوانةشةوةة سةرثيَض ةثيَغةمبةرى خوا ء 

 ءخــواى بــةرة و مــةةن نــةهى ء كردنــة لــة ئــةمر ىيبةرثرســانة سةرثيَضــء ئــةمري
 ْدـفَقـَ   اعَنِـأَطـَ  لَـنْ }: هـاتووة ة وة لـة فةرمايشـتى ديكـةدا     ة ثيَغةمبةرةكةى

  َْ صِ وَلَْن  واعَنِـأَطَ فَقَْد رَـاألَلِي ُ طِعِ وَلَْن وهَالل  عَصَى فَقَْد ـ  َْ صِنِ وَلَْن وهَالل  اعَـأَطَ
تة ئـةوة بةقسـةى   ة واتة: )هةركةسـيَك بةقسـةى مـن بكـا    (1){ عَصَانِ ْدـفَقَ رَـاألَلِي

ة هةركةسيَكيش سةرثيَضـيى لة من بكاتة ئةوة سةرثيَضـيى لـة خـوا    كردووةخواى 
ة وة كـردووة ة وة هةركةسيَك بةقسةى فةرماندة بكات ئةوة بةقسةى منـى  كردووة

(ة كـردووة هةر كةسيَكيش سةرثيَضيى لة فةرماندة بكات ئةوة سةرثيَضـيى لـة مـن    
 .ليَرةدا بةطشتى فةرموويةتى

 
 

                                                 
 ( واللف  له1835(و ولملم: )7137رواه البخاري: )  1
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 :سةركردايةتىى بؤ يؤزممء دَلس و حورزةت زمتنةِرووى رَيممخس َيية :سمم

 ةكـ  يـة طرن ء طةورةى سةرشانى قاعيـدة بةرانبـةر بـة قيادة    ديكةى ئةركيَكى
ة ديـارة ئـةوة    حورمةتى تةواوى بطرآء ة ريَزءبة ثةر   بآء بؤى دلَسؤة دةبآ

 ة ر شت دةطريَتةوة: 
ةلَسـوكةوتيَك دووربطـرآ كـة مايـةى     هء تةعبريء خؤى لة هةر قسة مر ظـ دةبآ

ئةو كةسةدا كة بةرثرسء برا طةورةيةتىة يان بـة  بةرانبةر  لةبآة ى نواندنى يبيَرِيَز
ة هةلَبةتة بة طشتى مسولَ انان دةبآ ريَـز لـة   كردنى نيطةرانناحة  دةبيَتة مايةى 

يةكدى بطـرنء بةئم ئةو ريَزء حورمـةتء خؤشةويســتىء دلَســؤةيية بـؤ سـةرووة      
ةياتر تةئكيدى ليَدةكرآة ضونكة ئةطةر تؤ دلَى رةفيتيَكـى خؤت بيَشـيَنىة رةنطـة  
ــك كــة بيَرِيَزيــى بةرانبــةر ســةرووى خــؤت    ةةرةريَكــى كــةماى هــةبآة بــةئم كاتيَ
دةكةىة بة تةئكيد ةةرةرى ةياتر دةبـآ وة لةوانةيـة ئـةويش كاردانـةوةى هـةبآة      

 .لةبةرئةوة وريايى ةياتر ثيَويستة
ــةرى خــوا  وةك دةب ــنني ثيَغةمب ــةرموآ  ي ــة دةف ــ } :ك ــدِّ ُن الن صِيحَُةُقْلنَ ا ـال

 (55: )رواه لمـلم  {وَلِ ِتَابِهِ وَلِرَُسولِهِ وَلِأَئِم ةِ اْلُمْمـلِمِنيَ وَعَـال تِهِمْ   (1)هِلِمَْن؟! قَالَ لِل 
ــ  ــن ت ــداري ميمـع ــدار ة لــةم فةرموودةيــةدا   ال ىء مســولَ انيَتى لــة  يدين
ئينجا كة ثرسياريشى ليَدةكرآ: دلَسـؤةييةكة بةرانبـةر    ةكورت هةلَديَنآيدا يدلَسؤة

ىء ثـةر  ء بةتةنطـةوةبوونى بابـاى مسـولَ ان ة ر     يكآ؟ رايدةطةيةنآ كة دلَسـؤة 
هـةتا سـةررةم خـةلَكء     ةطريَتةوةدة مةةنةوةء وة لة خواى بةرة فراوانء طشتطرية

ــرةدا ديــارة مةبةســتى ثيَغةمبــ ميللــةت! ئــةوةبووة كــة لــة   ةرى خــواـرــا ليَ

                                                 
( ئامؤذطاريى نييـةة ضونكـــة ئامؤذطــاريى خـوا )رـال راللـة( ضـؤن        النصـيحة( بؤية طومت ليَرةدا مةبةست لة )1

 دةكرآ؟!
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ــةوةبوونى     ــةوةبوونء بةخةم ــاتة دلَســؤةيىء بةتةنط ــالَى بك ــةرِيَزى ح ــاوةئنى ب ه
وة بؤ كتيَبى خوا وة بؤ ثيَغةمبةرى خـوا   خواى بةرة و مةةن ئينسانى مسولَ ان بؤ 

 ة بؤ مسولَ انان بةطشتىة ئـةوة بةرِاسـتى بةشـى    ءوة بؤ بةرثرسانى مسولَ ان
نآة ضونكة دين هةمووى دةبيَتةوة بة دوو بة : )مامةلَـة  طةورةى دينداريى ثيَكديَ

ــة لةطــةأل خــةلَكى خــوا(ة وة ئــةو فةرموودةيــة هــةردووكى   لةطــةأل خــواة وة مامةلَ
 .طرتؤتةوة
هـةر ئـةم    يشةكانطاى طوآ بؤ طـرتنء بةقسـةكردن  ء سةرضاوة لةرِاستيدائينجا 

بـارةوة   لـةو  ثيَغةمبـةرى خـوا     ةحورمةت طرتنةيةء دلَسؤةييء ثةر  ء ريَز
وَحَالِـلِ اْلُقـْرآنِ غَْيـرِ     وْيبَةِ اْلُمْمـلِمِ ـذِي الش ـ  هِ إِْكـرَامَ إِن  لِْن إِْجلَـالِ الل ـ  }فةرموويةتى: 

ء واتة: )بيَطومان لة ريَـز  ة(1){ذِي المُّْلطَانِ اْلُمْقمِطِإِْكرَامَ وَو اْلغَالِ  فِيهِ وَاْلجَافِ  عَْنُه
 –بطـرآ لـة مسـولَ انى مـوو سـثى       كة ئينسـان ريَـز  بةرةطرتنى خواى ثاية بلَندةة 

كـة   قورئانهةلَطرى  ةخاوةن دةسةئتى دادطةروء -ض ثياوبآء ض ئافرةت تةمةندار
سـآ   ة ليَرةدا ثيَغةمبةرى خـوا  ةةايةدان نةبووبآ(بيَيدا دووضارى تيَثةرِاندنء ت

 رؤرة كةاان بؤ ديارى دةكات:
 تةمةن.انى بةئينســ أ(
 ةرثرسيَكى دادطةر.ء ب حوك رِان ب(
 ء بة هاوسةنطيى مامةلَةى لةطةأل بكات. بآ قورئانكةسيَك كة شارةةاى  ج(

هةلَبةتة ئةمة ماناى وانية كة خـةلَكى ديكـة ريَـزى ليَنـاطريآة بـةئم ثيَغةمبـةر       
  ء )رال راللة(دةفةرموآ: ريَزطرتن لةو سآ رؤرة كةسانة ريَز ليَطرتنى خواية

 خـــواى بـــةرة و مـــةةن دطارةة بؤضـــى؟ ضـــونكة بـــة بـــةرةطرتنى خـــواى ثـــةروةر

                                                 
 حمن (و وقال األلبـان :4843) :واه أبو او ر  1
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دةفةرموآ: ريَز لةو سيَيانة بطرن: ئينسانى بة تةمةنى مسولَ ان بة تايبـةت دةبـآ   
ريَــزى ليَــبطريآة ئةطــةر نامســولَ انيش بــوو هــةر دةبــآ ريَــزى ليَبطـــريآة ضــونكة  
ئينسان بؤخـؤى رَيزليَطــرياوةءة ئةطــةر بضـيَتة تةمةنيشـةوة ةيـاتر ثيَويسـتى بـة

 مورِاعاتء ريَز هةية.
وة حوك رِانى دادطةريش دةبآ ريَزى ليَبطريآة هـةر لةبـةر ئةسـلَى حـوك رِانيى     
ــاتر تةئكيــد دةبيَتــةوةة ضــونكة     ــدةطريآة كــة دادطــةريش بــآة ئــةوة ةي ــزى ليَ ريَ
بةرثرسان ئةطةر خةلَك بة قســةيان نةكاء ريَزيـــان ليَنــةطرآة ئيشـيان بـؤ نـارِواة      

ئةو قةيدةى خستؤتة سةر كة دةبآ دادطةربآة ضونكة ئةطةر  بةئم ثيَغةمبةر 
ة رـارى وا هةيـة دةبـآ لةسـةر     ءدادطةر نةبآ تؤ حـةقت هةيـة رةخنـةى ليَبطــرى    

 ستةمةكةى بةطذيشيدا بضيـةوة.
يش ئةويشــى قورئــانبــآة بــةئم هــةلَطرى  قورئــانوة كةســيَكيش كــة هــةلَطرى 
ة ئةوةى (ُهـافِ  عَْنـهِ وَالاْلجَـالِ  فِيـغَغَْيرِ اْل: )كردووةديسان بة دوو وةصف ثيَناسة 

ة وة كورتيشـى نـةهيَناوة. واتـة    -واتـة: تيَينـةثةرِاندوة –كة ة ر تيَيدا ر نةضووة 
نة تيَيدا تووشى تيَثةرِاندن بووةوة نة تيَيدا تووشى بةةايةدان بـووةة بـةو شـيَوةية    

 دة.ـيَوةى ثابةناوا ثـى هةلَطرتوةء ئقورئانشايستةية ئاوا  قورئانكة بؤ 
هـةم  ء حورمةت طرتنى بةرثرسانء شاندانثيَ دلَسؤةييء ئاشكراشة كة هةم ريَز

ة هـةم  ءيَى دةقة شـةرعييةكان ر هةم لةكة  ةثيَضةوانةكةشى طةليَك شت دةطرنةوة
ئينســان بــة ســةليتةى خــؤى ئــةوة  ة ءبــةثيَى عــور ء بــاوى خــةلَكيش دةةانــريَن 

كانيش دةطؤرِآة لةوانةية ئةطةر لة هةنـدآ  عور ء باوى كؤمةلَطا بةثيَىدةةانآءة 
ة لة هةندآ شـويَنى ديكـة   ءشويَن تؤ لةبةر بةرثرسةكةت هةلَنةستيةوة بيَرِيَزيى بآ

عور  دةطؤرِآة بؤية هةميشة لـة   بةثيَىرةنطة بيَرِيَزيى نةبآة كةواتة هةندآ شت 
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موو شـتيَك  هةنيية  هةلَسوكةوتةكاندا دةطةرِيَينةوة بؤ عور ء باوى خةلَك وة مةرج
 .لة دةقةكانى شةريعةتدا هاتبآة بةلَكو دةطةرِيَينةوة بؤ عور ء باوى خةلَك

حــاألة ئينســان دةبــآ بــة  بــةثيَىعــور ء  بــةثيَىشــــةخ ء  بــةثيَىكةواتــة: 
انى خؤى دةطرآ.ســةليتةى خؤى بزانآة كة ضـؤن ريَـز لة بةرثرســ

ريى زسمموَل انان بممؤ  ء فةرزانبممة : بممةم  بَيطوزممان طوَيِرايةَلممميى ضمممموارة 
هميض  نييمة   ء دروسمت  ء بةرارسانيان، تةنيا لة بازنةى نمةريعةتداية  طةورة

ء نمة ئةطمةر نمتى نانمةرعييشممى      كةس نة نتى نانةرعيى بة خةَلكمى بَ(آ
بة خةَلكمى طموت، بةقسمةى بكرآ:

دا لــة باســى بةيعةتــدانى ئافرةتــان بــة ثيَغةمبــةر   )رــال راللــة(وةك خــوا 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ فةرموويــــةتى: ]

   ڤ   ٹ  ٹ    ٹ  ٹ     ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ    ٺ

ة واتــــة: (1)[ڃ   ڃ  ڃ   ڄ ڄ    ڄ ڄ    ڦ  ڦ  ڦڦ   ڤ     ڤ ڤ
)ئةى ثيَغةمبةر! كاتيَك ئافرةتانى برِوادار هاتنة ت تاكو ثةميانت ثيَبدةنة لةسـةر  

ــؤ خــوا برِيارنــةدةنءة دةيــى نةكــ   ةنءة داويَنثيســيى ئــةوة كــة هــي  هاوبةشــيَك ب
ــان    ــةن وة بوختـ ــالَيان نةكـ ــةكوذنء ةيندةبةضـ ــان نـ ــةكانى خؤيـ ــةنءة مندالَـ نةكـ
هةلَنةبةس  لةنيَوان دةستء ثيَيةكانيانءة لة ضاكةدا سةرثيَضـييت نةكـةنة ئـةوة    
ــان خــوا      ــةة بيَطوم ــة خــوا بك ــؤ ل ــوةربطرةء داواى ليَخؤشــبوونيان ب ــةتيان ليَ بةيع

بؤضـى دةفـةرموآ: لـة ضـاكةء شـتى ثةسـنددا        ثؤشى بةخشندةية(ة ليَرةداطوناهـ
بيَجطة لة شتى ثةسندة فةرمان بة هـي   سةرثيَضييت ليَنةكةن؟ خؤ ثيَغةمبةر 

12الـممتحنة:  1
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واى فـةرمووةة ضـونكة    )رال راللة(شتيَكى ديكة ناكات؟ بؤية خواى ثةروةردطـار 
وة تـاكو ئةوانـةى كـة بـة رآى ثيَغةمبـةر      نييـة   خؤ هـةموو كـةس ثيَغةمبــةر    

 خـواى  لة بةرثرسانء مشـوورخؤرانى مسـولَ انانة بـزانن كـة تةنانـةت     دا ديَنة
ـــدبةنــد ) بــؤ ثيَغةمبــةرى خــوا   بــةرة و مــةةن  : ثةســند(ى ل ــروف(ى )قَْي

خستؤتةسةر بةقسةكرانةكةىة كة دةبآ فةرمانةكةى ضاكء شةرعيى بـآء بةضـاك   
ى لةسـةربآة  (ةقَْيـدئةو بةند ) ةاندراو بآة كةواتة: ئةطةر بؤ ثيَغةمبـةرى خوا 

 عَلَـى }كة دةفةرموآ:  بؤ خةلَكيديكـة ضاكا دةبآ وابآة هةروةها ثيَغةمبـةر 
ــ ــُةوَالط  الم ــْمُع اْلُمْمــلِمِ ْرءِـاْلمَ ــا اعَ ــب  فِيمَ ــرِهَ أَحَ ــْؤلَرَ أَْن إِال  وَكَ ــيٍَة ُ  ــإِْن بِمَْ صِ ــرَ فَ  ُألِ

ــالَ يٍَةـِبِمَْ صــ ــ فَ ــةَ وَالَ ْمعَـسَ يســان وةك ثيَشــايش بااــانكردة ة ئــةويش د(1){طَاعَ
كاتيَك كة فةرمان بكريَت بة سةرثيَضيىة ئةوة نـةك بةقسـةكردنة بـةلَكو طـوآ بـؤ      

 طرتنيش ناميَنآ.
 إِن مَـا  هِالل ـ  يَةِـِلَْ صـ  ـ فـِ  طَاعَـةَ  الَ}فةرموويةتى:  هةروةها ثيَغةمبةرى خوا 

لــة نييــة  فةرمانبــةريى كــردن ة واتــة: )بةقســــةكردنء (2){اْلمَْ ــُروفِ ـ فِــ اعَُةـًالّطــ
سةرثيَضيى خــواداة بةلَكو فةرمانبــةريى كردن تةنيــا لة شتى ثةسندء ضـاكداية(ة  
ـــت ناكــات    ـــارة بةســـةرهاتيَكى لةســةرةء ثيَشــا طيَرِاومانةتــةوةء ثيَويسـ كــة دي

 دووبارةى بكةينةوة.

 واناء فةرزانبةريى تةنيا لة سنوورى ت : هةروةها طوَيِرايةَليىاَينجة 
)جمج جملمة   ء بِرستدا فةِرزة، هةرضييةك لة تواناى زرشظ بةدةربآ، خموا   

(4206(و والنمائ : )2626( واللف  لهو وأبو  او : )1839(و ولملم: )7144رواه البخاري: ) 1
(هِالل  لَْ صِيَةِ ـ فِ طَاعَةَ الَ)بدون  .( واللف  له1840(و و لملم: )7145رواه البخاري: ) 2
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، ض جمماى بةنممدةكانى بؤيممان هممةبآ كردووةء داواى نممة كردووةاَيويسممتى نممة
 داواى بكةن:

واتـة: )خـوا    ة1[..ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇفةرموويةتى: ]خواى مةةن 
ها فةرموويـةتى:  هـةروة  لة هي  كةس داوا ناكات مةطـةر ئـةوةى لةتوانايدايـة ...(   

 (لـة خـوا بكـةن ئةوةنـدةى دةتـوانن     واتة: )ثاريَز  ة(2).[... ہ ہ ہ ھ]
دةدا ـاى بةنـ ـئةوةى لة توان )رال راللة(ئةدى ئةطةر نةيتوانى؟ خواى ثةروةردطار 

 آ فةرِةى ناكا.ـنةب
بؤمـان دةطيَرِيَتـةوة    -خوا لة خؤىء بـابى راةى بـآ  –(يش إبن عمرئينجا وةك )

إِذَا  ُكن ــا} وودةكــةمان هيَنــاء ليَــرة  دووبــارةى دةكةينــةوة:كــة ثيَشــايش فةرم
واتـة:   و3{ْمُتـاْستَطَ ْـ  فِيمَـا لَنَـا:    َُقـولُ  ووَالِطاعَـةِ  الم ْمعِ عَلَى  الِلهِ رَُسولَ نَاـْ بَا َ

لـةكاتى ثـةميان ليَـوةرطرتنى هاوةئنـداة ثـآى دةفـةرموون:        ثيَغةمبةرى خوا 
(ة واتة: )لةوةندةدا كة دةتـوانن(ة شـتيَك كـة نـةتتوانى لةسـةرت      ْ ُتْمـتَطَـفِيمَا اْس)

بةئم ليَرةشدا ديسـان ثيَويسـتة وريـاء واقيعـبني بـني وة شـةيتانء        نييةةثيَويست 
(مـان  تفـر ط ء إفـراط ة دووضـارى تيَثةرِانـدنء بةةايـةدان )   ءنةف  فيَلَ ان ىلَ نةكـةن 

ةتيشـ ان لةبةرضـاو   ة شـتى ةةمح ءة شتى ئاسااان لةبةرضـاو بةةةمحـةت  ءنةكةن
 ة ر قورسء برِستربِء تواناثرِووكيَنة نةكةن!

خـواى بـةرة و   واتة: رارى واية شتيَك ة ر ئاسـانةء دةكـرآة تـؤ بلَـآى: ئـاخر      

 نييـةة [ء منيش لة توانامدا ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇفةرموويةتى: ] مةةن 
                                                 

  282 البقرة:.   1

 16التغـابن:   2
 (1867( واللف  لهو ولملم: )2720رواه البخاري: ) 3
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ة: هى وا ضونكة رارى واية شةيتان فيَلَت ليَدةكاتة ئةطةرنا لةتواناتدا هةيةة بؤويَن
هةية مانطى رةمةةان هةر لةخؤرِا بةرِ ذوونابآة دةلَـآ: ئةطـةر بـةرِ ذوو  لةوانةيـة     
مبرمة نانا نامرى! تؤ دةبـآ تؤةَيـك هي  ةتيشـت هـةبآة كةواتـة: دةبـآ وريـابىء        
شةيتان فيَلَت ليَنةكاتة هةروةها بةبارى تيَثةرِاندنيشداة بةهؤى ةالَبـوونى عاتي ـةء   

ري دةى خةيالَثآلو نةبني وة مل ان ثآ لةبةر كارء ثـرِ ذةى وا  سؤةء هةلَضوونةوةة ط
رانةكةنء هةنطاوى وامان ثآ نةهاويَنة كة لـة توانـاء برِسـت ان بـةدةر بـآء كـارى       

( نةفـةرت هـةبنء   10كردن نـةبآ! بؤويَنـة: بـؤ كردةيـةكى سـةرباةيى تـةنيا دة )      
ضـم هـةموويان   ( نةفـةر لـةويَن بـة مةفرةةةيةكـةوة دة    1000بلَآى: ئةوة هةةار )

 لةبةين دةبةم! كة ليَرةشدا تؤ ة ر لةخؤت رادةبينى.
ــةلَكو        ــيشة ب ــةخؤ راديتن ــةم ة ر ل ــة وة ه ــ  خراث ــةخؤ رادي ــةم ل ــةم ك ــا ه ر

 واقيعبينانة خؤ دي  ثيَويستة.
ــدا      ــةثيَش ئةوةش ــةك وة ل ــيش لة ي ــىء وردبيني ــىء دووربيني ــارة واقيعبيني دي

بةتايبـةت وة ميَـذووى    يَغةمبةرى خـوا  بةورديى ليَكؤلَينةوة لة ذيانء سريِةى ث
ئيسالمء مسولَ انان وة هةلَويَست رووداوةكانيان بةطشتىة يارمةتى ة رمان دةدةن 
بؤ تواناى خؤ ناسنيء دووضارى تيَنةثةرِاندنء بةةايةدان نـةبوونة لـة بـوارى كـارء     

 ضا كيية رؤراورؤرةكاااندا.
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سـةرضاوةكان

بن احلمني بن احلمن  عمر بن حممد الد ن فخر إللامل الغيب لفاتيح بري أو ال تفمريال -1
و قدم له: هان  احلـاجو ققيـق: عمـا  زكـ  الشاف   الرازيالب ري  التميم إبن عل  

 لصر. –القاهرة  –اا تبة التوفيقية : شرالنالبارو يو ا
: قيـ قق الطـ يو  جر ـر  بـن  حممـد أب  ج فـر  : ااؤلفو القرآن تأو ل يف البيان جالع -2

 –اا تبـة التوفيقيـة   : الناشـر هان  احلـاج و عمـا  زكـ  البـارو ي و خـريي سـ يدو       
 .م 2000 - هـ1420 األوىل الطب ةلصرو  -القاهرة 

تفمري )روح اا ان  يف تفمري القرآن ال ظيم والمـبع ااثـان (و تـأليف: ال اللـة أبـ   -3
 -هــ   1405الراب ـة   الفضل شهاب الد ن الميد حممو  اآللوس  البغـدا يو الطب ـة:  

 لبنان. –بريوت  –مو الناشر:  ار إحياء الرتاث ال رب  1985
و المـ دي  ناَر بن الرمحن عبد: فيلو تأنكالم اانا تفمري يف ال ر م الرمحن تيمري -4

–لؤسمـة الرسـالة   : الناشرإعتنى به ققيقا ولقابلة: عبد الرمحن بن ل ال اللوحيقو 

 .م 2000 -هـ  1420 وىلاأل الطب ةلبنانو  -بريوت 
ااصباح اانري يف تهي ب تفمري إبن كثريو إعدا : مجاعة لن ال لماء بإشراف الشـيخ   -5

مو الناشـر:   2000 -هــ   1421َف  الرمحن ااباركفوريو الطب ة: ثانيـة حمـرم   
 الم و  ة. -جدة  – ار المالم للنشر والتوز ع 

و الطب ـة: اةالمـة   اجلزائـري  ب ـر   أبـ ف: و تـألي ال ـبري  ال لـ   ل ـالم  التفاسري أ مر -6
 ااد نة اانورة. –مو الناشر: ل تبة ال لوم واحل م 2000 -هـ  1421

لفر ات ألفاظ القـرآنو تـأليف: ال اللـة الراغـب األَـفهان و ققيـق: َـفوان عـدنان -7
م. 2002 -هـ  1423 ميشقو الطب ة الثالثة  - اوو يو الناشر:  ار القلم 
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و البخـاري  إمساعيـل  بـن  حممـد أب  عبـدا    اإللام احلاف : فخاريو تصنيالب َحيح -8
لؤسمة ااختار للنشر : الناشرإعتنى به وأعده للنشر: الدكتور حممد حممد حجازيو 

 م. 2010 -هـ  1431نية الثا الطب ةالقاهرةو  -والتوز ع 
ال مـقالن و   فتح الباري شرح َحيح البخاريو لإللام احلاف  أمحد بن عل  بن حجـر  -9

 –رق مَ كتبها وأبوابها وأحا  ثـها: األستاذ حممد فؤا  عبدالباق و الناشر:  ار المـالم  
 م. 2000 -هـ  1421 لشقو الطب ة الثالثة  –الر اض و  ار الفيحاء 

: الناشـر و النيمـابوري  القشـريي  لمـلم  بـن  احلجـاج  بـن  لملم و لإللاململم َحيح -10
 م. 2010 -هـ  1431نية الثا الطب ةالقاهرةو  -ز ع لؤسمة ااختار للنشر والتو

لوسوعة فتح اُاْلهِم بشرح َحيح اإللام لملم بن احلجاج القشرييو تأليف: الشـيخ   -11
شبري أمحد ال ثمان و ت ليقات: حممـد رفيـع ال ثمـان و لـر ج: نـور البشـر بـن نـور         

مو  2006 -هـ  1426احلقو لراج ة وتدقيق وت ملة: حممو  شاكرو الطب ة: األوىل 
 لبنان. –بريوت  –الناشر:  ار إحياء الرتاث ال رب  

و الشـيبان   عبـدا   أبـو  حنبـل  بـن  أمحـد : ااؤلـف و حنبـل  بـن  أمحـد  اإللام لمند -12
ااشرف على ققيقه: ش يب األرنؤوطو ااشرف على إَداره: الدكتور عبـد ا  بـن   

 -هــ  1420ريوتو الطب ة: الثانية ب -عبد احملمن الرتك و الناشر: لؤسمة الرسالة 
 م.1999

بن هـالل   حنبل بن أمحداإللام احلاف  أبو عبد ا  : مؤلفـالو حنبل بن أمحد لمند -   
 و الناشر: بيت األف ار الدولية.الشيبان  بن أسد بن إ ر س اليهل 

و ح ـم علـى   المجمـتان   األشـ ث  بـن  سـليمان   او   أب: فتصنيسنن أب   او و  -13
ثه وآثاره وعلق عليه: ال اللة احملدث حممد ناَرالد ن األلبان و إعتنى به: أبو أحا  

الر ـاضو   ـ   ل تبة اا ارف للنشـر والتوز ـع  : الناشرعبيدة لشهور حمن آل سلمانو 
 م. 2007 -هـ 1427الطب ة الثانية 
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و ح ـم  رلييـالتـ  بـن سـورة   عيمى بن حممد لإللام احلاف  :ااؤلفو الرتليي ننس -14
ى أحا  ثه وآثاره وعلق عليه: ال اللة احملدث حممـد ناَـرالد ن األلبـان و إعتنـى     عل

 ـ   ل تبـة اا ـارف للنشـر والتوز ـع    : الناشـر به: أبو عبيدة لشهور حمن آل سلمانو 
 .م 2008 -هـ 1429الر اضو الطب ة الثانية 

ابن لاجه(و الشهري بـ) القزو ين  ز د بن حممدأب  عبدا  : فتصني سنن إبن لاجهو -15
ح م على أحا  ثه وآثاره وعلق عليـه: ال اللـة احملـدث حممـد ناَـرالد ن األلبـان و       

ل تبــة اا ــارف للنشــر : الناشــرإعتنــى بــه: أبــو عبيــدة لشــهور حمــن آل ســلمانو 
 م. 2008 -هـ 1429الر اضو الطب ة الثانية  ـ والتوز ع

بــن علــ  الشــهري  شــ يب بــن أمحــد الــرمحن عبــد  أبــ :فو تصــنيالنمــائ  ســنن -16
بـ)النمائ (و ح م على أحا  ثه وآثاره وعلق عليه: ال اللة احملدث حممد ناَرالد ن 

ل تبـة اا ـارف   : الناشـر األلبان و إعتنى به: أبو عبيـدة لشـهور حمـن آل سـلمانو     
 .م 2008 -هـ 1429الر اضو الطب ة الثانية  ـ للنشر والتوز ع

و ققيـق: حممـد   البيهق  بن عل  احلمني بن محدأ ب ر  أب: رىو لإللامـالمنن ال ب -17
 –هـو الناشر:  ار ال تب ال لميـة  1424 –م 2003ة ـاو الطب ة: الثالثـعبدالقا ر عط

 لبنان. –بريوت 
 حممـد  أبـ  لـاهر   :ققيقو البيهق  احلمني بن أمحد ب ر  أب و لإللاماإلميان ش ب -18

 :الطب ـة لبنـانو   - بـريوت  – لميـة ال  ال تـب   ار: الناشرو زغلول بميون  بن الم يد
 م. 1990 -هـ 1410 األوىل

َــحيح بــن حبــان برتتيــب إبــن بلبــانو تــأليف: األلــري عالءالــد ن علــ  بــن بلبــان   -19
مو الناشـر:   1997 -هـ  1418الفارس و ققيق: ش يب األرنؤوطو الطب ة: الثالثة 

 لبنان. –بريوت  –لؤسمة الرسالة 
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تأليف: القاا  أبو الوليد سليمان بن خلف بن س د بـن   اانتقى شرح لوطأ لالكو -20
مو الناشر:  2005 -هـ  1425أ وب الباج و ققيق: حممو  شاكرو الطب ة: األوىل 

 لبنان. –بريوت  – ار إحياء الرتاث ال رب  
شرح لوطأ اإللام لالكو لفضيلة الشيخ حممد بن َـا  ال ثـيمنيو ققيـق: َـالح      -21

 -هــ  1430القاهرةو الطب ـة األوىل   -و الناشر:  ار الغد اجلد د الد ن حممو  الم يد
 م2009

 احلـاكم  عبـدا   بـن  حممـد  و لإللام احلاف  أبـ  عبـد ا   الصحيحني على ممتدركـال -22
 – ال لميـة  ال تب  ار: الناشرو عطا القا ر عبد لصطفى: ققيق راسة و والنيمابوري

 م. 2002 -هـ  1422الثانية  :الطب ةلبنانو  - بريوت
و ابط نصـه  الط ان  أمحد بن سليمان القاسم  أباإللام : فيلرو تأـال بي م جمـال -23

 –روت ـبيــ – ار ال تــب ال لميــة : لناشــره: أبــو حممــد األســيوط و اـوخــّرج أحا  ثــ
 م. 2007: األوىل ةـالطب انو ـلبن

 بـن أ ـوب   أمحـد  نبـ  سـليمان  القاسـم   أبـ اإللام احلـاف   : فيلو تأاألوسط م جمـال -24
ــ 1420األوىل  :الطب ـة األر نو  -عمـان   –الف ـر    ار: لناشرو اران ـالطباللخم    -ه
 .م1999

الدلشـق و   النـووي  أب  زكر ـا حييـى بـن شـرف     اإللام: مؤلفـالو الصاحلني ر اض -25
أمحد  وسف الدقاقو راج ه: الشيخ شـ يب   –حققه وخرج أحا  ثه: عبدال ز ز رباح 

ــؤوطو  ــرالناألرن ــة : اش ــة ال ربي ــقو –  ار الثقاف ــة    لش ــة الثاني ـــ  1412الطب   -ه
 .م1992

ــد ن  : و تــأليفالشــر ف احلــد ث لــن رهيبـوالتــ رغيبـالتــ -26 اإللــام احلــاف  زكــ  ال
حميـ  الـد ن   ـب    : حققـه وقـدم لـه وعلـق عليـه     و منيريـال عبدالقوي بن عبدال ظيم

و بريوت – رـبن كثيا  ار: رالناش وسف عل  بد ويو  –مري أمحد ال طار ـس –لمتو 
 .م1998 -هـ 1419ة ـثلثاال الطب ة
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فيض القد ر شرح شرح اجلالع الصغري لن أحا  ـث البشـري النـي رو لل اللـة حممـد       -27
عبد الرؤوف ااناويو ابطه وَححه: أمحد عبد المالمو الناشر:  ار ال تب ال لمية 

 .م2006روتو الطب ة الثالثة ـبي –
و إعتنـى  احلرانـ   تيمية بن أمحد الد ن تق شيخ اإلسالم : ااؤلفو ىالفتاو جمموع -28

 ألوىلا: الطب ـة يـلو  اجل  ار: الناشـر و البـاز  أنـور  - اجلـزار  عـالر : بها وخرج أحا  ثها
 .م1997 - هـ1418

و ال بـاس  أبـو  احلرانـ   تيميـة  بـن  احللـيم  عبـد  بـن  محـد و أالقواعد النورانية الفقهية -29
 .1399 النشر سنةروتو ـبي – م رفةـال  ار :الناشرو ق الف حالد حممد :ققيق

عبـدالرمحن  : ققيـق  إبـن القـيم اجلوز ـةو   : فيلتأ وموق ني عن رب ال اانيـإعالم ال -30
راث ال ربـ  و  ـإحيـاء التـ    ار: لناشـر مو ا1992 -هـ 1412ة: األوىل ـالوكيلو الطب 

 لبنان. – روتـبي – لؤسمة التار خ ال رب 
أب  احلمن عل  بن حممد بن حبيـب  : تأليف نييةووالوال ات الد الملطانية  األح ام -31

 1989 -هـ  1409بغدا   –مية ـم تبة ال الـو الناشر: الاااور يالبصري البغدا ي 
 .م

 –و الناشـر:  ار ابـن ا يـثم    و ققيق: جو ة حممد جـو ة رة النبو ة إلبن هشامـالمي -32
 .م 2006 -هـ  1427القاهرةو الطب ة األوىل 

بـن   عيـاض  الفضـل   أبـ  القااـ   ال اللة: فتألي وااصطفى حقوق بت ر ف فاـالش -33
 –و تقد م وققيق: عالر اجلزارو طبع ونشر:  ار احلد ث  ـاليحصبلوسى بن عياض 

 م.2004 -هـ  1425القاهرةو 
ن مختوم(و تأليف: فضيلة ال اللة الشـيخ َـف  الـرمح   ـرة رسول ا  )الرحيق الـسي -34

 -هــ  1419روت(و الطب ـة األوىل  ـبيـ  –مشق ـر )  ـ ـمباركفوريو الناشر:  ار اةيـ ـال
 .م1998
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 -هــ   1426الطب ـة: ال اشـرة    وأَول الدعوةو تأليف: الـدكتور عبـدال ر م ز ـدان    -35
 لبنان. -روت ـبي –مو الناشر: لؤسمة الرسالة  2005

ر ـماعيل بن عمـر بـن كثيـ   ـا  الد ن إسالبدا ة والنها ةو تأليف: أبو الفداء احلاف  عم -36
هـ  1416القرش  الدلشق و ققيق ولراج ة وفهرسة:  ار أب  حيانو الطب ة: األوىل 

 ان.ـمو الناشر:  ار أب  حي 1996 -
و األَـبهان   ا  عبـد  بـن  أمحـد  ن يم  أب: فيلو تأاألَفياء وطبقات األولياء حلية -37

 – روتـبيــ – ال ربــ  ال تــاب  ار: ناشــرالموو 1980 -هـــ 1400 ةلثــاثال :الطب ــة
 ان.ـلبن

ــدَقَةََ ْبــنِِ حَي ــانَ ْبــنِِ خَلَــفِ ْبــُن ُلحَم ــُد أَُبــوبَْ ٍر: ااؤلــفو القضــاة أخبــار -38  الض ــبِّّ  ََ
ــدَا ِّي ــ, البَْغ ـــ بلَق ـُاا ــو "وَكِيع"بِ ــححهه و حقق ــق و َ ــه عل ــّرج و علي ــ خ : هـأحا  ث
 عـام  ىـاألول والطب ة ورىـال ب التجار ة م تبةـال :الناشرو ااراغ  لصطفى عبدال ز ز

 .م1947 - هـ1366
اإللـام ال اللـة   : فيلو تـأ اةطـاب  بن عمر مؤلننيـال ألري فضائل يف الصواب حمض -39

 الدلشق  الصاحل  احلنبل  اا روف ب)إبن عبدا ا ي بن مناحل بن  وسفاحملدث 
الفر حو الطب ـة: األوىل   محمنـال عبد نب حممد بن عبدال ز ز: قيق(و  راسة وقم  ـال

 الر اض. –مو الناشر:  ار أاواء الملف 2000 -هـ  1420
و الصيمري عل  بن حمني ا  عبد أب  القاا و تأليف: وأَحابه أبوحنيفة ارـأخب -40

 .م1985 - هـ1405 النشر سنةبريوتو  – ال تب عامل :الناشر
 اةطيــب ثابــت بــن علــ  بــن أمحــد ب ــر  أبــمؤرخ ـو للحــاف  الــمتفقهـوالــ الفقيــه -41

 :الناشرو يماعيل األنصارـفضيلة الشيخ إس: و قام بتصحيحه والت ليق عليهالبغدا ي
 م تبة ال لمية.ـال

هــ  1412ف: توفيق حممد الشـاويو الطب ـة: األوىل   ـفقه الشورى واإلستشارةو تألي -42
 لصر. -منصورة ـال –ر:  ار الوفاء ـمو الناش1992 -
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 احلميين حممد بنلرتضى  حممد الميد :أليفـو تالقالوس رـجواه لن ال روس تاج -43
من م خليل إبراهيم والمتاذ كـر م  ـالزبيديو إعتنى به وواع حواشيه: الدكتور عبد ال

 تب ال لميـة  ال  ار :لناشرهـو ا 1428 –م 2007سيد حممد حممو و الطب ة: األوىل 
 لبنان. -روت ـبي –

ر يف أ ـام ال ـرب   ـمبتدأ واةبـ ـر و  ـوان الـ  ـمممى ب تـاب ال بـ  ـالـ  لدونخ ابن لقدلة -44
ــ الرو ـربر ولن عاَرهم لن ذوي الملطان األكبـ ـوال جم والب عبـدالرمحن بـن   :  مؤلفـ

 بريوت. -مغرب و الناشر:  ار ال و ة ـاحلضرل  ال خلدون بنحممد 
وتنظيماتـه(و تـأليف:    لنهج عمر بن اةطاب يف التشر ع ) راسة لمتوعبة لفقه عمر -45

القـاهرةو   -مة ـرجـ ـالدكتور حممد بلتاج و الناشـر:  ار المـالم للطباعـة والنشـر والت    
 م2003 -هـ  1424ة الثانية ـالطب 

ألب  حالد الغزالـ و  راسـة وققيـق:     احلمنى ا  ماءـأس شرح يف األسنى مقصدـال -46
 هرةالقا –ر: ل تبة الفرقان ـحممد عثمان اُةْشتو الناش

 مباركـال الم ا ات  أب الد ن دـجم اإللام :و تأليفالرسول أحا  ث يف األَول جالع -47
أبـو عبـد ا  عبـد    : هـه وخـرج أحا  ثـ  ـو حققه وعلـق عليـ  ر اجلزريـاألثي بن حممد بن

 األوىل: الطب ــةلبنــانو  -بــريوت  – ار الف ــر : الناشــرالمــالم حممــد عمــر علــوشو 
 م.. 1997 -هـ  1417

اءو تــأليف: اإللــام احلــاف  جــالل الــد ن عبــد الــرمحن بــن أبــ  ب ــر  ـار خ اةلفــتــ -48
 -هـــ  1371المــيوط و ققيــق: حممــد حمــ  الــد ن عبــد احلميــدو الطب ــة: األوىل  

 روت.ـبي –دا  و  ار ال لوم احلد ثة ـبغ –مو الناشر: ل تبة الشرق اجلد د 1952
يـع الزهـريو أعـد فهارسـها: ر ـاض      رىو تأليف: حممد بن س د بن لنـالطبقات ال ب -49

مو الناشــر:  ار إحيــاء  1996 -هـــ  1417ة: األوىل ـها يو الطب ـــعبــد ا  عبــد الــ
ان.ــلبن –روت ـبي –راث اإلسالل  ـالت
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و  .  وهميمـحقيق:  . عبد اللطيف الـ ـاف  و تـد بن إ ر س الشــالة لإللام حممـالرس -50
–روت ـبي –مو الناشر:  ار ال تب ال لمية 2009لاهر  اسني الفحلو الطب ة: الثانية 

 لبنان.
حقيق: أبـ  ـرو تـ ـجالع بيان ال لم وفضلهو تـأليف: أبـ  عمـر  وسـف بـن عبـد البـ        -51

–الـدلام   –هـو الناشر:  ار إبن اجلوزي  1432ة: التاس ة ـريو الطب ـاألشبال الزهي

 ممل ة ال ربية الم و  ة.ـال
ف: القااـ  علـ  بـن علـ  بـن حممـد إبـن أبـ  ال ـزـأليـ شرح ال قيدة الطحاو ـةو ت  -52

ر حممـد عيـونو الناشـر: ل تبـة     ـه: بشيـ ـه وعلـق عليـ  ـاحلنف و حققه وخـرج أحا  ثـ  
 .1988روت ـبي – لشقو الطب ة: الثانية  –الطائف و ل تبة  ار البيان  –مؤ د ـال

األسـتاذ الـدكتور:   ى األحزاب واجلماعات اإلسالليةو إعـدا :  ـرعية اإلنتماء إلـلدى ش -53
ـ.ه1413نة الطبع:ــس –انية ـالث ة:ـلطب َالح الصاوي. ا
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