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سةرةتا لة دانانى ناونيشانى ئةم تويَذينةوةية ،سوودم لة س َوسيولوذى ئةلمانى
ماكس ظيَبةر 1وةرطرتووة  ،ئةطةر سةيرى هةموو برطةكانى ئةم بابةتة بكةين ،
دةبينين هةر هةمووى دةطةريَتةوة ب َو ثرسياريَكى سةنتةرى كة ئةويش ئةوةية :ئايا ض
كاريزمايةك (ئايني يان سياسى) زياتر كاريطةرى بةسةر جظاك و ك َومةلطاوة هةية؟
بيَطومان لة ميَذووى مر َوظايةتيدا ئةم قةيرانة بةردةوام بووةو هةر بةردةواميش دةبيَت
 ،قةيرانةكة لة نيَوان دوو اليةنة (ئاين و دةولةت -الدين والدولة)( ،خوداو مر َوظـ -هللا
واإلنسان)( ،عةقل و سروش -العقل والنقل)( ،دةسةآلتى ئاسمان و دةسةآلتى زةوى-
السلطة السماوية والسلطة األريية)( ،دةسةآلتى سيؤكراسى و دةسةآلتى كاتى -سلطة
رجال الدين والسلطة الزمنية)( ،ئاين و عيلمانيةت – سةكيولةريزم -الدين والعلمانية)،
(دين و دنيا  -الدين والدنيا) ( ،دين و مةدةنيةت -الدين والمدنية)( ،ئاين وسياسةت-الدين
والسياسة)( ،سةنتةرى و ثلوراليزم -المركزية والتعددية) و (ئاين وزانست -الدين
والعلم)..هتد.
لةطةل ئةوةدا قةيرانةكة لة ميَذوودا بةسةر هةردووالدا شكاوةتةوة ،هةندى جار
كاريزماى ئاينى سةركةوتوو بووةو ،هةندى جاريش كاريزماى سياسى  ،بةآلم طومانى
تيَدا نيية كاريزماى سياسى لة هةموو كات و ساتيَكدا الوازة بةرامبةر بة كاريزماى
ئاينى  ،يونكة دووةميان خاوةن ميكانيزميَكى بةهيَزة ،ئةويش بريتيية لة ئةيدولوذيةتى
ى  ،واتة :سةرياوة سةرةكيةكان ،
ئايني كة لةسةرياوةيةكى ثير َوزةوة وةردةطير َ
يونكة هةر ئاينيَك سةرياوةى خ َوى هةية ،ب َو نموونة :سةرياوةى يةهوديةت
تةوراتة يان (هاالخا) ،Halakhah 2لة مةسيحيةتدا ئينجيلة ،لة ئيسالمدا (قورئان
وسوننةت)ـة ،لة هةموو ئاينيَكدا ئةم سةرياوة ثير َوزة نةط َورة هةية ،لةكاتى دروست
بوونى هةر قةيرانيَك لة نيَوان دوو اليةندا  ،بة تايبةتى اليةنى ئايني و اليةنى سياسى،
ئةوا اليةنطرانى اليةنى ئاينى يةكسةر دةطةريَنةوة بؤ سةرياوةكان  ،هةركات َى اليةنى
بةرامبةر هزرو بؤيوونةكانى لةطة َل ئاين نةطونجا  ،ئةوكات بة دوو يةكى قورس
 ،شةريَكى قورس دةست ثيَدةكات  ،يةكةم (تةكفير -هةرتةقة -زةندةقة) ،دووةم (حةالل
كردنى خويَن)  ،يونكة سزاى هةر اليةنيَك كوشتنة ئةطةر لةطة َل كاريزماى ئايينى
 1ماكس ظيَبةر(0681ز0221 -ز)  ،Max Weberيةكةم كةس بوو ئةم تيَرمةى بةكارهيَنا لة بوارى
سياسةتةوة ،وشةى كاريزما  Charismaوشةيةكى ئنطليزيية ،لةبنةرةتدا لةزمانى يؤنانى هاتووة،
واتة:كاريطةرى توندو ،جازبيةكى بةهيَز لةاليةن مروظةوة يان دةزطا يان هةر اليةنيَك بةسةر
بتواني
ك َومةلَطاوة ،بةآلم لةالي ماكس ظيَبةر بريتيية لةو توانايةى كة كةسيَك هةيةتى بةهؤيةوة
َ
كاريطةرى لةسةر كةسانى تر دابنيَت ،بةشيَوةيةك كة خاوةنى كاريزماكة ئةوةندة بةهيَز بيَت وا
لةئةوانى تر بكات متمانةى ثيَبةخشن ،باسةكةمان لةسةر ئةوةية بزانين كاريزماى ئاينى تواناى
كاريطةرى زياترى هةية لةسةر ك َومةلطا  ،يان كاريزماى سياسى.
 2هاالخا لة( )806ياساى قةدةغةكردنى تياية لة جؤرى خواردن وخواردنةوة وجنسةوة ،باس لة
ي :تةوراتى زارةكى
ياساكانى جظاكى ونيشتمانى و رةوشت وكةسايةتى دةكات ،ثيَي دةطوتر َ
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نةطونج َى  ،بؤية لة ميَذووى هةموو ئاينةكان ئةم ج َورة هةلَويَستة هةبووة ،خةلَكانيَكى
زؤر لةسةر بؤيوونيَكى تايبةت بة دروندةيى كوذراون .دوواتر بة دريَذى باسى
دةكةين.
كاريزماى ئاينى بةردةوام لة سةنطةردايةو ناهيَلَيَت كةس ببيَتة هةرةشة
بةسةريةوة ،هةر كات َى هةرةشة دروست بوو ،ئةوا هةموو هةولَيَك دةخاتةطةر بؤ
رووبةروو بوونةوةى و ،سةدان بةلَطة دةهيَنيَتةوة تاوةكو ئةم اليةنة لةك َومةلطادا ريسوا
بكات  ،خةلَك هاندةدات تاوةكوخؤيان هةست بة بظةيى و ترسناكى ئةم اليةنة بكةن ،جا
هةركات َى كؤمةلَطا بووة دوذمنى اليةنيَك ،ئةوا بوونى ئةم اليةنة ب َى كةلَك دةبيَت و،
لةك َومةلطادا شويَنى ناميَن َى ،ئةمة لة كاتيَكداية كة كاريزماى ئاينى خاوةن دةسةآلت
بيَت ،بةآلم ئةطةر خاوةنى دةسةآلت نةبوو ،ئةوا هةو َل دةدات كاريطةرى خؤى لةسةر
كاريزماى سياسى  -كة خاوةن دةسةآلتة -دابنيَت  ،بؤية يةكةم هةولَى ئةوةية :هةركات َى
هةرةشة يان رةخنةيةك رووبةرووى بوةوة ،قةناعةت بة كاريزماى سياسى بيَنيَت كة
بو
ئةم هةرةشةية ثيالنيَكة دذى دةسةآلت ،تاوةكو كاريزماى سياسى بكاتة ئامرازيَك َ
ثاراستنى خؤى ،ئةم جؤرة هاوكاريية بةشيَكة لةو فةلسةفةيةى كة عةبدولآلى كورى
موعتةز باسى دةكات و دةلَيَت( :الملك بالدين يبقى ،والدين بالملك يقوى) ،3واتة:
دةسةآلت بة ئاين تةمةن دريَذ دةبيَت و ،ئاين بةدةسةآلت بةهيَز دةبيت ،بؤية كاريزماى
ئاينى ثشتطيري لةدةسةآلت دةكات ،يونكة كاريزماكةى بةهيَز دةبيَت.
بةثيَضةوانةشةوة كاريزماى سياسى ثشتطيرى لة كاريزماى ئاينى دةكات بؤ ئةوةى
تةمةنى كارزيماكةى دريَذ بيَت ،لةم حالَةتةدا هةردووكيان تةواوكةرى يةكترن ،بةآلم
ئةطةر كاريزماى ئاينى ،هةستى بة هاوكارى كاريزماى سياسى نةكرد ،ئةوا بة هةموو
تواناكانى هةو َل دةدات كونترولَى بكات ،خؤ ئةطةر نةيتوانى ئةمة بكات  ،ئةوا
ى جار ئةم قةيرانة كاريزماكة لةنيَو
قةيرانيَكى طةورةى بؤ دروست دةكات و ،هةند َ
دةبات.
هةركات َى كاريزمايةك بةسةر ئةوةى تردا زا َل بوو ،ئةوا ئةم كاريزما زالَة
بةرةو دكتاتؤريةت هةنطاو دةنيَت ،يونكة تازة لة مةترسى رزطارى بووة ،ريَطا
نادات جاريَكى تر كاريزمايةكى تر بةرامبةرى بوةستيَت  ،ئةطةر هاتوو كاريزماى
ئاينى زا َل بوو ئةوا بة راى من ز َور ترسناك دةبيَت ،يونكة لةوكاتةدا بةرةو
ئايدولوذيةت و دكتاتوريةت هةنطاو دةنيَت و ،كاريزماكةى تر بةكافرو هةرتةقة
لةقةلَةم ئةدات.ماكس ظيَبةر دةليَت( :لة سيستةمى سياسيدا هةركات َى كاريزماى ئاينى
بةهيَزتر بوو ،هةو َل دةدات بةتةواوى كونترولَى بكات ،كات َى سيستةمى سياسى
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كاريزماى خ َوى ثيَشاندا كة تايبةتة بةخؤى ،اليةنة ئاينيةكة هةو َل دةدات سيستةمى
سياسى بة كرداريَكى شةيتانى لة قةلَةم بدات).4
ئةبيَت ئةوة بزانين ئةوةى كة ليَردا باسى ليَوة دةكةين قةيرانيَكة لة نيَوان دوو
جؤرة عةقلَدا ،عةقلى ئايني و عةقلى زانستى ،واتة تيَطةيشتنى (حاخامةكان لة تةورات)
و (قةشةكان لة ئينجيل) و(فةقيهةكان لة قورئان وسوننةت) ،ئةم تيَطةيشتنة بة هيض
شيَوةيةك نابيَتة بنةما بؤ رةت كردنةوةى اليةنةكةى تر ،واتة عةقلى زانستى .بةلَكو
تةنيا دةقةكانى ئايين مافى ئةوةيان هةية اليةنةكةى تر رةت بكةنةوة ،بة مةرج َى ئةم
دةقانة روون و ئاشكراو راست بن ،كيَشةكة لةوةداية هةركةسيَك بةناوى ئاينةوة دةبيَتة
قازى و وتةبيَذو ثاريَزةر ،كة ئاينةكة هيض ثيَويستى ث َى نييةو ،ئةوةى ئةو بةرطرى
ليَدةكات ئاين نيية ،بةلَكو تيطةيشتنى ئةوة بؤ ئاين و ،قابيلى هةلَةيةو ،مةعصوم نية
وةكو دةقةكانى ئاين .لة مةسيحيةتدا ثاثا بة ناوى ئاينةوة بريارى كوشتني بؤ يةندةها
زاناى ليَهاتوو وبيرمةندو هزرظان دةركرد ،يونكة عةقلَيان عةقلَى زانستى بوو،
لةطة َل عةقلى ئاينى نةدةطونجا ،بةآلم دةبيَت ئةوة بزانين كة ئةمة عةقلى ئاينى نةبووة،
بةلَكو عةقلى ثياوانى ئايني بووة.
ئيَمة دةمانةويَت زياتر جةخت لةسةر ئايني ئيسالم بكةينةوة ،لةئيسالمدا
سةرياوةى سةرةكي (قورئان و سوننةتى راستة)  ،جطة لةم دوو سةرياوةية ئةوانى
تر هةمووى راو بؤيوونن ،واتة :تيَطةيشتنى فةقيهةكانة ،ئةوانيش قابيلى هةلَةن،
كةواتة هةر راو بؤيوونيَك مةزهةبة ،مةزهةبيش يان اليةنطرى دةبيَت  ،وةكو هةر
هةشت مةزهةب( :حةنةفى ،مالكى ،شافعي ،حةنبةلى ،زاهرى ،زةيدى ،جةعفةرى،
ئيبازي) يان اليةنطرى نيية ،وةكو مةزهةبي ئةوزاعي و سوفيانى سةورى و سوفيانى
كورى عويةينة و ،ز َور زاناى تر لة ميذووى ئيسالمدا  ،ئةوانةى زؤر ناسراون بة
تايبةتى هةر يوار مةزهةبةكة ،خاوةنى اليةنطرانى زؤرن لة جيهانى ئيسالميدا،
تةنانةت طةيشتة رادةيةك هةر خاوةن مةزهةبيَك مةزهةبةكةى خؤى بةحةق بزان َى و
ئةوةى ترى بة ناراست لةقةلَةم بدات  ،لة زؤريَك لة وآلتانى جيهانى ئيسالمى ،يوار
ميحراب لة يةك مزطةوتدا بوونيان هةبووة ،ئيَستاش لة شارى موس َل هةرماون ،لة
ماليزيا شافعيةكان نويَذى ئيوارة دةكةن ،ثاش يةند ساتيَك حةنةفيةكان دةست بة نويَذى
ئيَوارة دةكةن.
ئةم مةزهةبيةتة طةيشتة رادةيةك كة خةلَك ئاطاى لة سةرياوة سةرةكيةكان
نةميَن َي  ،بةلَكو تةنيا خةريكى شرؤظة كردنى مةزهةب و دةقةكانى بن  ،كيَشةكة
تةشةنةى كرد تا طةيشتة ئةوةى مةزهةب ببيَتة ئاين  ،كات َى مةزهةبيش دةبيَتة ئاين،
واتة :ئةوةى لة دةرةوةى بازنةى مةزهةبداية  ،ئةوا لة دةرةوةى بازنةى ئاينة ،بؤية
ز َور جار يةكتريان تاوانبار دةكردو ،مزطةوتى مةزهةبةكةى تريان بةكةنيسة ويَنا
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دةكرد ،هةنديَك دةيانطوت :ئةطةر دةسةآلتم هةبواية سةرانةم لة اليةنطرانى
مةزهةبةكةى تر وةردةطرت.
لةطةل
ثيَم واية ئةطةر هةلَسوكةوتى اليةنطرانى مةزهةبيَكى دياريكراو
َ
اليةنطرانى مةزهةبةكةى تر بةم شيَوةية بيَت  ،يؤن دةتوانين دةولَةت لةسةر بنةماى
مةزهةب دروست بكةين؟! بيَطومان ئةمة دةبيَتة كارةسات بؤ كؤمةلطا.

ئاين و زانست

وشةى عيلمانيةت  Secularismلة بنةرةتدا وشةيةكى يؤنانيةو لة ثةيظى
 Saeculumهاتووة ،ئةويش س َى ماناى هةية ،كة بريتين لة (سةردةم  ،كات  ،جيهان)
واتة Secolo, Siglo, Siecle :كة هةرسيَكيان نزيكن لة يةكترو لة هةر ثيَنج زمانة
طروثة التينيةكان وةرطيراوة  Latin Groupsكة بريتيين لة زمانى (فةرةنسى ،ئيتالى،
ثورتوطالى ،ئينطليزي و ئةلمانى) ،واتة :سةدةى عيلمانيةت ،كات و ساتى عيلمانيةت و
جيهانى عيلمانيةت .لة دةستثيَكدا عيلمانيةت بةرهةميَكى هزرى بوو دذ بة كةنيسةى
كاسوليكى  ،Catholic Churchواتة :كةنيسةى دايك .كةنيسةى كاسوليك عيلمانيةتى
دروست كرد ،يان بليَين :عيلمانيةت كاردانةوةى كةنيسة بوو ،يونكة ئةطةر بةوردى
ميَذووى كةنيسةى كاسوليك لة ئةورثا بخويَنينةوة ،دةبينين كةوا كةنيسة ض دذايةتيةكى
توندى بةرامبةر تيوريةكانى زانستى ئةو سةردةمة كردووة  ،Scientismهةر بزاظيَكى
زانستى دروست ئةبوو ،ئةوا بةكوفرو زةندةقة(الهرطقة)  Hereticلةقةلَةم دةدرا ،بة
تايبةتى ئةطةر لةطة َل بيرو بؤيوونى كةنيسة نةطونجا بواية ،نموونةش لةسةر ئةمة
ز َورن ،بؤ نموونة قةشة (ج َون هةس 0111ز)  John Hussز َور رةخنةى لةثياوانى
ئايينى كةنيسة دةطرت ،بؤية بة زيندوويى سوتانديان ،دواى يواردة سا َل كاردينال
(ثيران) لةكؤبونةوةى دووةمى ظاتيكان كة لةنيَوان سالَةكانى ( )0281-0282بةسترا ،
وةك تاوانيَكى كةنيسةى كاسوليك دذى قةشة (ج َون) لة سةدةى ثانزدة باسى لةم
رووداوة كرد .5
لةنيوةى سةدةى شانزدة تا سةرةتاكانى سةدةى حةظدة ،بزاظى زانستى
 Scientismدروست بوو ،زاناى كوسمولوذى هؤلَةندى (كوثرنيكوس0116ز)
 Copernicusتيوريَكى زانستى دؤزيةوةو لةثةرتوكةكةيدا(حركة األجرام السماوية)
دذى بؤيوونةكانى كةنيسةى كاسوليك دةدويَت ،تيورةكة دةلَيَت :زةوى سةنتةرى
طةردوون نيةو ،زةوى بة دةورى خؤيدا دةسوريَتةوة ،هةروةكو يؤن بةدةورى
خؤريشدا دةسووريَتةوة ،بةثيَضةوانةى راى ئةرستؤ( 622ث.ز)  .Aristotleئةم
بؤيوونةى (كوثرنيكوس) لةطة َل بؤيوونى كةنيسة ناطونجيَت ،بؤية ثةرتوكةكةى
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خراية ليستى رةشةوةو ،قةدةغة كرا( .6كارين ئارمسترونط)دةليَت :تيورةكةى
(كوثرنيكوس) تيطةيشتنة كالسيكيةى كةنيسةى رووخاند ،هةريةندة تيوريةكةى
(كوثرنيكوس) تةواويش نةبوو ،ثاشان زاناى فيزيكى (كيثلر)ى ئةلمانى (0861ز)
توانى بة بةلَطة بيسةلمينيَت ،بةآلم زاناى كوسمولوذى (طاليلؤ 0812ز) Galilee
 Galileoبة ثراكتيكى توانى تيوريةكة تةواو بكات ،كاتيَك طاليلو لة سالَى(0802ز)
تيوريةكةى بآلوكردةوة ،كيَشةيةكى طةورةى دروست كردو ،لة هةموو ئةورثا دةنطى
دايةوة ،بةآلم كةنيسة توانى (طاليلو) بيَدةنط بكات و لة بؤيوونةكانى ثةشيمان
بكاتةوة .7ثاشان(برونو)  Giordano Brunoهات بةرطرى لة تيورى (طاليلو) كرد،
بةآلم ئةويش لةدةستى كةنيسة رزطارى نةبوو( ،برونو) بؤماوةى شةش سا َل زيندانى
كرا ،ثاشان لةسالَى (0811ز) بة زيندوويى سوتيَنرا ،بةآلم ئةم زاناية هةرطيز لة
بؤيوونةكانى ثةشيمان نةبوةوة ،بةلَكو بةردةوام بةرطرى ليَدةكرد.8
سةرةراى هةرةشةكانى كةنيسةى كاسوليك ،بزاظى زانستى بةردةوام خةباتى
دةكرد ،بؤية (ئيسحاق نيوتن 0222ز)  Isaac Newtonتيوريَكى ترى د َوزيةوة ،كة
بريتى بوو لة تيورى (جاذبية األرض) ،كة ئةويش ديسان لةطةل بيرى كةنيسة
نةدةطونجا.9
ى
بيَطومان لةو قةيرانةدا بزاظى زانستى سةركةوتنى بةدةستهيَنا ،يونكة ناكر َ
شتيَك رةت بكةينةوة كة لةسةر بنةماى زانست دامةزرا بيَت ،واتة :عيلمانيةت شتيَكى
زةروري بوو دذى كةنيسة ،يونكة كةنيسة بوبوة كؤسثيَك لةسةر ريَطاى زانست و
ثيَشكةوتندا ،تا طةيشتة ئةوةى كةسيَكى وةكو (فردريك نيتضة0211م) Friedrich
 Nietzscheبلَيَت :خودا مردووة(مات اإلله)  10 God Is Deadيان لةكاتى نةخ َوشيةكةيدا
ى
بة خوشكى بلَيَت :نةهيَلة قةشةيةك بيَتة سةر قةبرم و يةند در َوييَك بكات ،من دةمةو َ
 6ئةوةى سةيرة كات َى بؤ يةكةم جار(كوثرنيكوس) تيوريةكةى ثيَشكةش كرد ،ظاتيكان رةزامةندى
ثيَشانداوطووتى :ئةم تيورية زياتر خودايية تاوةكو دةستكرد بيَت ،بروانة:كارين آرمسترونغ:
النـزعات األصولية في اليهودية والمسيحية واإلسالم ترجمة:محمد الجورا(دمشق ،دار الكلمة ،ط،0
2111م) ص.612
 7كارين آرمسترونغ:النزعات األصولية ص .61برتراند رةسل باسى (دادطاكانى تةفتيش) دةكات و
كاريطةرية نةطةتيظةكانى لةسةر ئيتاليا باس دةكات و دةليَت:دادطاكانى تةفتيش توانى تويَذينةوةى
زانستى لة ئيتاليا ب َو يةند سةدةيةك نةهيَلَيَت ،تةماشا :برتاند رسل:حكمة الغرب :ترجمة زكريا
فؤاد(الكويت ،المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب0116 ،هـ0266،م) .11/0
 8ديفيد هارفي :حالة ما بعد الحداثة :ترجمة محمد شيا (بيروت ،منشورات المنظمة العربية للترجمة،
ط2111 ،0م) ص .262بةرواورد بكة لةطةل  :برتراند رسل :حكمة الغرب.21/2 :
9
ي دادطايى كرا  -كة دامةزريَنةرى كيمياى هاويةرخ بوو -بةرامبةر دادطاى
كات َى الفوارز َ
شؤرش لةسةردةمى تيرؤر ،بة دادطةيان طوت :ئةم زاناية يةكيَكة لة طةورةترين زانايانى جيهان،
لة وةالمدا طوتيان :كؤمار ثيَويستى بة زانايان نييةو ،ثاشان سةريان برى ،بروانة:برتراند رسل:
حكمة الغرب .001-006/2
 10كارين آرمسترونغ :النـزعات األصولية ص.001
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 ،بؤية (نيتضة) بة دامةزريَنةرى نيهيليزم Nihilism

بةب َى ئاين (مولحيد) بمرم
12
دادةنريَت  ،هةمان هزر الى فةيلةسوفى فةرةنسى (جؤن ثؤل سارتةر 0211ز) Jean
 Paul Sartreدروست بوو  ،كات َى دةليَت :ثيَويستة خودايةتى بة هةموو شيَوةيةك رةت
بكةينةوة ،يونكة دذى ئازادى ئيَمةية .هةروةها (ئةلبير كامو  )0281ثيَى واية باوةر
نةبوون بةخودا وا لة ئيَمة دةكات كة هةموو تةركيزو خ َوشةويستيمان تةنيا بؤ مروظـ
بيَت.13
دواى ئةو هةموو كيَشةية بزاظيَك دروست بوو بة ناوى (قوتابخانةى رةخنة لة
دةقةكان) واتة :رةخنة لة دةقةكانى (تةورات و ئينجيل) (العهد القديم والعهد الجديد) The
 ،Old Testament and The New Testamentب َو ئةوةى ليَكولينةوة لة ئايينةكان
بكريَت ،بةتايبةتى لةمةسيحيةت ،كة ئةوكات تةنيا كاسوليك هةبوو ،لةبوارى هزريشدا
هيَشتا بزاظى ثروتستانتى مارتن لوسةرى ئةلمانى Protestantismلةدايك نةبوبوو،
لةوانيش ثةيرةوانى قوتابخانةى راديكالى كة لة ذيَر كاريطةرى فةلسةفةى فردريك
هيطل(0660ز)  Friedrich Hegelكاريان دةكرد ،لةكاتيَكدا (ديَيظيد ستراوس
0660ز)  David Straussثةرتوكيَكى لةسةر ذيانى مةسيح (د.خ) نووسى The Life of
 ، Jesusلةم ثةرتووكةدا طووتى :ئةوةى لة(ئينجيل)دا هاتووة زؤربةى ب َى بنةماية.
لةمةش خراثتر (برونو) دةلَيَت :مةسيح كةسايةتيةكى ميسولوذية  Mythologyواتة:
خورافى يةو ،هيض راستييَك بؤ بوونى نية.14
كةواتة عيلمانيةت لةذينطةيةكى ناتةندروست لةدايك بووة ،يونكة هةموو
بزاظة زانستيةكان دذى سةنترةليزمى كاسوليك بوون ،هةر بؤية عيلمانيةت وةكو
بزاظيَك َى ئةيدولوذى دذى ئاين دروست بوو ،بةآلم نابيَت ئةوةمان لةبير بضيَت كة
بةبى
عيلمانيةت لةدذايةتى كاسوليكةوة دةستى ثيَكرد بؤ دذايةتى كردنى هةموو ئاينيَك
َ
جياوازى ،يونكة لة هزرى عيلمانيةتةوة بيرؤكةيةك دروست بوو  ،كة هةريى
ئايينة بريتيية لةدةزطايةكى ثاشكةوتوو ،كة يةند ثياويَكى دلرةق و خويَنمذو
خؤثةرست بةريَوةى دةبةن ب َو دذايةتى كردنى زانست و عةقل و ئازادى و جوانى و
شارستانيةت و ثيَشكةوتن ،هةر بؤية (ديَظيد ستراوس  David Straussكة ثيَشتر
باسمان ليَوةكرد دةليَت( :ترسناكترين شت لةسةر مر َوظايةتى ئاينة ئاسمانيةكانن).15
 11ول ديورانت :قصة الفلسفة من أفالطون إلى جون ديوي :ترجمة فتح هللا المشعشع (بيروت ،مكتبة
المعارف ،ط0111 ،1هـ0261 ،م) ص ،102برتراند رسل :حكمة الغرب .011/2
 12بروانة تويَذينةوةكةم لة طوظارى نويَسازى ذمارة ( )10سالَى ( )2011بة ناونيشان (العدمية
وصلتها باإلباحية) لةسةر نيهيليزم الثةرة . 000
 13كارين آرمسترونغ:النـزعات األصولية ص.666
14

Samuel Enoch, Stumph: Philosophy, History and Problems (New York, Mc GrawHill, 1989).P.403.

 15كارولين فوريست ،فياميتا فيتر:العلمانية على محك األصوليات اليهودية والمسيحية واإلسالم،
ترجمة غازي أبو عقل(دمشق ،دار بترا ،ط2116 ،0م) ص.628
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هةريةندة ئةمة لةدذايةتى كردنى مةسيحيةتةوة دةستى ثيَكردووة ،بةآلم هةموو
ئاينةكان دوويارى ئةم قةيرانة بوون ،لة ئيسالميشدا تائيستا هةر بةردةوامة ،بؤية
بةثيَويست دةزانم ئةم بابةتة زياتر شروظة بكةينةوة.
من بروام واية نةئيسالميةكان لةعيلمانيةت طةيشتوون ،نة خودى ئةوانةى كة بة
عيلماني خؤيان ثيَشان دةدةن ،لة عيلمانيةت طةيشتوون ،ه َويةكةشى دةطةريَتةوة بؤ
يةند فاكتةريَك:
بو تيَطةيشتن لة عيلمانيةت ئةو سةرياوانة بةكارديَنن كة
يةكةم :ئيسالميةكان َ
سةر بةرةوتى توندو فةندةمةنتةليزمن و ،هيض بنةمايةكى زانستى و ئةكاديميان ثيَوة
ديار نيية ،بةلَكو زياتر ثةرتووكى ئاموذطارى و بانطخوازين.
دووةم :تا ئيَستا ئيسالميةكان لة كوردستان سةربةخؤيى هزرى و مةعريفى
خؤيان رانةطةياندووة ،بؤية زؤربةى بريارو هزرو فةتواو بؤيوونةكانيان تةنيا
السايى كردنةوةى جيهاني عةرةبى و ئيسالمية ،ئةمةش بة راستى لة جيهانى مةعريفيدا
ئاريشةيةكى طةورة دروست دةكات.
هةروةها ئةوانةش كة خؤيان بة عيلماني دةناسيَنن  ،ئةو سةرياوانة بةكار
ديَنن كة ز َوربةيان دذى ئاينن  ،ز َوربةى ئةو سةرياوانةش ئةكاديمي و زانستى نين ،
بؤية دةلَيَم :ئةو عيلمانيةتةى كة ئيسالميةكان بة كوفرو زةندةقة لة قةلَةمى دةدةن،
بريتيية لة عيلمانيةتى طشتطيرو هةمةاليةن  Desacralizationواتة :هةولَدان بؤ
سرينةوةى ثيرؤزيةتى لة هةر شتيَكى ثير َوز ،بة عةرةبى ث َى دةطوتريَت( :نزع القداسة
مما هو مقدس) ،هةروةك يؤن (ماكس ظيَبةر 0221ز)  Max Weberلةنووسينةكانيدا
ئةمةى باس كردووة ،ئةمةش بيَطومان هةموو بنةماكانى ئاين دةطريَتةوة ،هةر ئةم
جؤرة عيلمانيةتةية كة بزاظى فةندةمةنتةليزمى ئاينى دروست دةكات ،بؤية (كارين
ئارمسترونط) دةلَيَت(:فةندةمةنتةليزمةكان بةردةوام هةست بةوة دةكةن كة لة شةردان
دذى هةر هيَزيَك كة هةرةشةى بنةما ثير َوزةكانى ئاين دةكات).16
ئةو عيلمانيةتةى كة هةنديَك لة هزرظانان بة ئاسايي لة قةلَةمى دةدةن و ،بة
شتيَكى رةواى دةزانن و  ،هيض دذايةتييَك لةنيَوان ئةوو ئايندا نابينن ،بريتيية:
لةعيلمانيةتى (جزئي)  ،Secularismكةواتة :ئةطةر مةبةستى عيلمانيةكان جؤرى
يةكةمة واتة(:عيلمانيةتى طشتطير) ئةوة بيَطومان جيَطاى قبو َل نية لةك َومةلَطاى
كورديدا ،خؤ ئةطةر مةبةستيش لة عيلمانيةت جيا كردنةوةى ئاين بيَت لة سياسةت يان
لة دةولَةت ،بة برواى من شتيَكى ئاسايية ،ئةمةش لةبةر يةند هؤييَك.
يةكةم :بةم ميكانيزمة دةتوانين ئاين لة ئيستغالل كردن بؤ بةرذةوةندى حزبى و
تاكة كةسى بثاريَزين.
دووةم :بةو ميكانيزمة دةتوانين ثير َوزى ئاين بثاريَزين  ،بةمةش كاريطةرى
ئاين وةكو خؤى دةميَنيَتةوة بةسةر ك َومةلَطادا ،يونكة ئاين هيَزيكى روحى زؤر
 16كارين آرمسترونغ :النـزعات األصولية ص.08
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كاريطةرة بةسةر كؤمةلَطاوة ،بؤية دةبيَت ئةم كاريطةرية وةكو خؤى بة سروشتى
بميَنيَتةوةو كةس مافى ئةوةى نةبيَت دةستكارى بكات .مةبةستى سةرةكى لة رةت
كردنةوةى نموونةى خيالفةتى عوسمانى بؤ ميسر لةاليةن ريفؤرمخوازانى وةكو(عةلى
عبدالرازق 0288ز) 17ئةوةبوو ،تاوةكو ئاين نةبيَتة طةمةيةك بةدةستى
سياسةتمةدارانةوةو ،اليةنة روحيةكةى بة جوانى بميَنيَتةوةو ناشرين نةبيَت.18
سيَهةم :بةم ميكانيزمة واتة جيا كردنةوةى ئاين لة سياسةت  ،هةروةك (وليةم
مروظ ئازاد نابيَت لة ئاين  ،بةلَكو ئاين ئازاد دةبيَت لة مروظ ،
ماكلولين) دةليَت:
َ
19
(هةنتطتون)يش Samuel P .Huntingtonلة كتيَبةكةيدا باسى كردووة .كةواتة:
مر َوظ ثيَويستى بة ئاينة ،نةك ئاين ثيَويستى بة مرؤظة ،ئةطةر ئاين ئازاد بيَت لة مروظ
 ،خؤى كاريطةرى ث َوزةتيظ دروست دةكات ،بةآلم كة ئازاد نةبوو لة مر َوظ  ،ئةوا
بيَطومان كاريطةرى نةطةتيظى دةبيَت لةسةر ك َومةلطا ،هةروةك ي َون ئيستا ئاين
بووةتة شتيَكى ناشرين ،ئةمةش دواى ئةوة ديَت كة خةلَكانيَك ئازادى ئاينيان ثيَشيَل كرد.
ئةطةر سةيرى هةنديَك وآلتى وةكو ئةمريكا بكةين  ،دةبينين مةسيحيةت
(مةزهةبى ثروتستنتيزم) يةكةم ئايينة لة رووى هةوادارو اليةنطرانةوة ،بةآلم تاكو
ئيستا هيض ئاينيَك لةم وآلتة ئاينى فةرمى نية ،يونكة لة دةستورى ئةمريكادا ئاين
شتيَكى تاكى و ئارةزووى كةسيةو ،هيض فورميَكى فةرمى و دةستورى ثيَوة ديار نية،
لةطةل
ى،
َ
وةكو يؤن لة ز َوربةى وآلتان ئةم ئاينة بة ئاينى فةرمى وآلت دةناسيَنر َ
ئةوةشدا لةو وآلتانةى كة ئاين بة فةرمى نةناسيَنراوة ئاين زياتر طةشةى كردووة ،بة
بةراورد لةطة َل ئةو والتانةى كة ئاين بة فةرمى ناسيَنراوة لة دةستوردا.
جةمال بةننا(برا بضوكى حةسةن بةننا) دةليَت( :ئيسالم بريتيية لة دين و نةتةوة،
نةك دين و دةولَةت ) ،ئةمةيان ناونيشانى كتيَبةكةيةتى (اإلسالم دين وأمة ،وليس دينا
ودولة) ،بؤية برهان غليون(سةر َوكى ثيَشووى ئةنجومةنى نيشتمانى سوريا) دةلَيَت:
(ئيسالم لةكاتى حةسةن بةننا دين و دونيا بوو ،ثاشان لةاليةن سةيد قوتب و عومةر
عبدالرحمانةوة بوو بة دين و دةولَةت ( ،20حةسةن بةننا) كة دةلَيَت :ئيسالم قورئان و
 17عةلى عبد الرازق ( )0288يةكيَك لةشيَخةكانى ئةزهةربوو ،كتيَبيَكى نووسى بةناوى(:اإلسالم
ي بيرو هزرى تر ،بةتايبةتى ئةوانةى لةسةرةوة
وأصول الحكم) بةآلم لةسةر ئةم كتيَبةو هةند َ
باسمان كرد ،لة ئةزهةر دةركراو ،يةندين نووسةر بابةتيان لةسةر نووسى و ،كتيَبةكةيان مةحكوم
كرد ،بروانة حرية االعتقاد الديني ،بحث الدكتور طه حسين :بين العلم والدين (دمشق ،دار بترا،
ط2111 ،0م) ص.060-061
 18كارولين فوريست ،فياميتا فيتر :العلمانية على محك األصوليات ص .618
 19صمويل هنتغتون :صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي ،ترجمة :طلعت الشايب(،د.م.
ط0222 ،2م)
ص .21
 20برهان غليون :نقد السياسة ،الدين والدولة ص ،161نقال عن :سياسات اإلسالم المعاصر ص
.211
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شمشيَرة ،دذى دةستورى ميسرى (0226ز) نةبوو ،بة هيض شيَوةيةكيش خ َوى
لةكؤمةلَطاى عةرةبى نةسري بووة ،كةيى كةسيَكى وةكو (سةييد قوتب) هةمووى
ئةوانة (نةتةوايةتى ،وديموكراسى ،وس َوشياليستى) بةكوفر قةلَةم دةدات.21،
بة برواى من لةالي (حةسةن بةننا) ئيسالم دين و دةولَةتة ،ئةطةر ناميلكةكانى
ى ،بةآلم وةكو (سيد قوتب) و(عمر عبد
بخويَنينةوة بةروونى ئةمةمان بؤ بةدةردةكةو َ
الرحمن) و ئةوانى تر باسى نةكردووة ،يونكة خةمى (حةسةن بةننا) تةنيا ئةوةبوو
بزاظيَكى سياسى كؤمةآليةتى دروست بكات بؤ ثاراستنى ئاينى ئيسالم و ،رووبةروو
بوونةوةى دوذمنانى ئيسالم بةطويَرةى هزرو وبؤيوونى  ،واتة :طةراندنةوةى
خيالفةت ،بةآلم ئةمة راستة كة دةليَن :ئيسالم دين و دنياية ،نةك دين و دةولَةت،
ى كات َى دةبينين لة ميَذووى ئيسالمدا هيض دةولَةتيَك
ئةمةش بة روونى بةديار دةكةو َ
بةناوى ئيسالمةوة لةسةر زةوى دروست نةبووة ،تةنيا دةولَةتى ثيَغةمبةر(د.خ) نةبيَت،
ئةمةش شتيَكى ئاسايية ،هةر يةندة ئةويش دةولَةتى ئيسالمى نةبوو وةك ناو ،بةلَكو
دةولَةتى ثيَغةمبةر بوو (د.خ) ،كة لةسةر بنةماى سروش (وةحى) (قورئانى ثير َوز
وسوننةت) دامةزرابوو ،يونكة هةموو بريارةكانى ثيَغةمبةر لة خواوة نةبوون ،بةلَكو
هةنديَكيان ئيجتهادى خؤى بوون ،بؤية هةظاآلنى ثيَغةمبةر(د.خ) بة ثيَغةمبةريان
دةطووت :ئةى ثيَغةمبةرى خودا ،ئةمة راى تؤية يان لة خواوةية ،واتة (وةحيية)؟
نموونةمان لةسةر ئةم بابةتة ز َورة  ،ثرسيار ئةوةية :ب َويى هةظاآلنى ثيَغةمبةر(د.خ)
ئةم ثرسيارةيان ليَدةكرد؟ يونكة دةيانزانى ئةطةر وةحى نةبيت  ،ئةوة راى
ثيَغةمبةرةو قابيلى هةلَةو رةخنةشة ،بةآلم ئةطةر وةحى بيَت ئةوة ثيَويستة ب َى دةنط ل َي
بكريَت و بة رةهايي قبو َل بكريَت ،ئيَمة لة ميَذوودا دةولَةتى خولةفاى راشيدينمان هةية،
دةولَةتى ئومةوى ،دةولَةتى عةباسى و دةولَةتى عوسمانى و ...هتد .كة بيَطومان
هةموويان لةسةر بنةماى ئيجتيهاد دروست بوونة ،بةآلم لةيوارييَوةى ئيسالمدا
بوون  ،دةتوانين بلَيَين :دةولَةتى موسلمانان  ،نةك دةولَةتى ئيسالمى ،يونكة يةكةميان
لةسةر بنةماى ئيجتيهادى فةقيهةكان دامةزراوة ،بةآلم دووةميان لةسةر بنةماى ئاين
دامةزراوة ،كة لةم حالَةتةدا نابيَت دةرطاى ئيجتيهاد بكريَتةوة ،ئةمةش هةلَةية ،يونكة
 21ريوان السيد :سياسات اإلسالم المعاصر ص .212-210لةبةر ئةوة ئيَستا ئيسالميةكان لةناو
ى كيَشة ،دكتور
واقعى دةسةالتدا دةذين ،دةبينين هةلويَستيان وةكو جاران نةماوة بةرامبةر هةند َ
محمد مورسى سةر َوكى ميسر ،كة ئيخوانة ،كةيى دةبينين ،لة كةنالى سى ئيَن ئيَنى ئةمريكى
 CNNكة ر َوذنامةنووسى ناودارى كةنالةكة (كريستيانا ئةمانةثور) ثرسياريَك لة مورسى دةكا،
ودةليَت :ئيَوة ض ديموكراسييَك ثةيرةو دةكةةن ،نموونةى ئيَرانى يان توركى؟ مورسى لة وةالمدا
دةليَت :شتيَك نيية ثىَى بليَن ديموكراسى ئيسالمى ،بةلكو ديموكراسيةت سستةميَكة كة مروظ
دروستى كردووة.بروانة :روذنامةى (الشرق األوسط) العدد( )02621سنة( .)2102ئةمة
طورانكاريةكى طةورةية لة سستةمى جيهانى ئيسالمى سياسى ،يونكة مورسى ئةم سستةمة بة
ن َورمال لة قةلةمدا ،بة كوفر وزةندةقة وةسفى نةكرد ،لةطةل ئةوةشدا سةيدد قوتب هيَرشي كردوتة
سةر سستةمى ديموكراسى ،بةكوفر وزةندةقة وةسفى دةكات.
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هيض يةكيَك لة خةليفةكان ئةوةي نةكردووة ،كة بيَطومان بؤ قورئان و سوننةت لة ئيَمة
دلس َوز تر بوون و زانا تريش بوون تياياندا ،كات َى خةليفة ئةبو بةكر(ر.خ) هاتة سةر
ى وةكو ثيَغةمبةرى خودا (د.خ) حوكم بكةم ،ئةوا
حوكم ،طووتى :ئةطةر ئيَوة دةتانةو َ
ناتوانم ،يونكة ثيَغةمبةر (د.خ) بةندةييَك بوو خوا بة ناردنى وةحي يارمةتى دةدا،
بةمةش هةميشة ثاريَزراو بوو ،بةآلم من مر َوظم  ،شةيتانيَك هةية هةميشة ريَطام
ي .22
ليَدةطر َ
كةس ناتوان َى هاوشيَوةى ثيَغةمبةر(د.خ) حوكم بكات ،ها ئةوة ئةبوبةكرى
ى ،يونكة لةهةر سةردةميَكدا جؤرة سيستةميَك
سديقةو دان بةوةدا ئةن َي كة ثيَى ناكر َ
ى  ،مةبةستمان بوارى ئيدارةو دةسةآلت و سياسةتة ،يونكة بوارى
بةكار دةهيَنر َ
نةطؤريشمان هةية ،وةكو بيروباوةرو ئةخالق  ،كة كةس ناتوان َى دةسكاريان بكات و
بيانطوريَت.
ئةطةر كةسيَك ئةم ئايةتانة بكاتة بةلَطة لةسةر ئةوةى كة ئةبيَت دةولَةتيَكى ئايني
دروست بكريَت ،ب َو نموونة :خواى طةورة دةفةرموويَتَ ( :و َم ْن لَ ْم يَحْ ُك ْم ب َما أَ ْن َز َل ه
هللاُ
ُون) َ ( ،و َم ْن لَ ْم يَحْ ُك ْم ب َما أَ ْن َز َل ه
ون) َ ( ،و َم ْن لَ ْم يَحْ ُك ْم
ك هُ ُم الظهال ُم َ
هللاُ فَأُولَئ َ
ك هُ ُم ْال َكافر َ
فَأُولَئ َ
ب َما أَ ْن َز َل ه
ون).23
ك هُ ُم ْالفَاسقُ َ
هللاُ فَأُولَئ َ
ئةوا دةبيَت ئةوة بزانيَت كة ئةم ئايةتانة باس لة حوكم و خيالفةت و دةولَةت
ناكةن  ،بةلَكو باس لة (القضاء) دةكةن ،يونكة ئةطةر سياقى ئايةتةكان بخويَنينةوة
24
ْف
دةبينين باس لة جولةكةو مةسيحيةكان دةكةن  ،خواى طةورة دةفةرموويَتَ ( :و َكي َ
ك َوع ْن َدهُ ُم الته ْو َراةُ فيهَا ُح ْك ُم ه
ين ،إنها
ك ب ْال ُم ْؤمن َ
ك َو َما أُولَئ َ
هللا ثُ هم يَتَ َوله ْو َن م ْن بَعْد َذل َ
يُ َح ِّك ُمونَ َ
ُّون
ين هَا ُدوا َوال هربهاني َ
ين أَ ْسلَ ُموا للهذ َ
ُّون الهذ َ
أَ ْن َز ْلنَا الته ْو َراةَ فيهَا هُدًى َونُو ٌر يَحْ ُك ُم بهَا النهبي َ
َو ْاألَحْ بَا ُر ب َما ا ْستُحْ فظُوا م ْن كتَاب ه
اس َو ْ
اخ َش ْون َو َال
هللا َو َكانُوا َعلَيْه ُشهَ َدا َء فَ َال تَ ْخ َش ُوا النه َ
يال َو َم ْن لَ ْم يَحْ ُك ْم ب َما أَ ْن َز َل ه
تَ ْشتَرُوا بآيَاتي ثَ َمنًا قَل ً
ُونَ ،و َكتَ ْبنَا َعلَيْه ْم
ك هُ ُم ْال َكافر َ
هللاُ فَأُولَئ َ
ف ب ْاألَ ْنف َو ْاألُ ُذ َن ب ْاألُ ُذن َوالس هِّن بال ِّسنِّ
س بالنه ْفس َو ْال َعي َْن ب ْال َعيْن َو ْاألَ ْن َ
فيهَا أَ هن النه ْف َ
ق به فَهُ َو َكفها َرةٌ لَهُ َو َم ْن لَ ْم يَحْ ُك ْم ب َما أَ ْن َز َل ه
ك هُ ُم
هللاُ فَأُولَئ َ
ص هد َ
صاصٌ فَ َم ْن تَ َ
َو ْال ُجرُو َح ق َ
الظهال ُم َ
ونَ ،وقَفه ْينَا َعلَى آثَاره ْم بعي َسى ابْن َمرْ يَ َم ُم َ
ص ِّدقًا ل َما بَي َْن يَ َديْه م َن الته ْو َراة َوآتَ ْينَاهُ
ين
ص ِّدقًا ل َما بَي َْن يَ َديْه م َن الته ْو َراة َوهُدًى َو َم ْوعظَةً ل ْل ُمتهق َ
ْاإل ْنجي َل فيه هُدًى َونُو ٌر َو ُم َ
هللاُ فيه َو َم ْن لَ ْم يَحْ ُك ْم ب َما أَ ْن َز َل ه
َو ْليَحْ ُك ْم أَ ْه ُل ْاإل ْنجيل ب َما أَ ْن َز َل ه
ون).
ك هُ ُم ْالفَاسقُ َ
هللاُ فَأُولَئ َ
بيَطومان ئةهلى سوننة يةك دةنطن ،كة ئيَمة س َى ج َورة تةوحيدمان هةية،
تةوحيدى ربوبية(توحيد الربوبية) ،تةوحيدى ئلوهية يان (عيبادةت) (توحيد األلوهية) و
ج َورى سيَيةم تةوحيدى ناوو سيفاتةكانى خوداية(توحيد األسماء والصفات) ،ئيَستا
 22السيوطي :تاريخ الخلفاء تحقيق:محمد محي الدين عبد الحميد(مصر ،مطبعة السعادة ،ط،0
0620هـ0212 ،م) ص.26
 23سورة المائدة اآلية .12-11-11
 24القرطبي :الجامع ألحكام القرآن ،تحقيق عبد الرزاق المهدي (بيروت ،دار الكتاب العربي،
0122هـ2116 ،م) .060-061/8
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ي  :تةوحيدى حاكميةت (توحيد الحاكمية)  ،بة
جؤريَكى تر زيادكراوة ،ثيَي دةطووتر َ
راى من ئةم ج َورة تةوحيدة هيض بنةماييَكى نيية ،تةنيا كاردانةوةييَكة بةرامبةر زولَم و
ستةمى هةندى رذيَمى دكتاتؤرى عةرةبى ،كاردانةوةش نابيَتة بنةماى زانستى ،بةلَكو
ئةبيَتة كارةساتيَكى طةورة بةسةر طةالنةوة ،ئةم جؤرة هزرة توندة لةاليةن هةندى
نووسةرةوة ثةيابووة ،وةكو (مةودودى) ثاكستانى(9191ز) كة دةلَيَت( :جيهاد
شورشيَكى يةكدارانةية بؤ وةرطرتنى دةسةآلت بؤ بةرذةوةندى طشتى خةلَك) ،25لة
سالَى (9199ز) كتيَبةكانى لة ميسر بآلوبوونةوة ،هةر لةم سالَةدا (سيد قوتب) بوو بة
ئيخوان ،26خاوةنى كتيَبى (معالم في الطريق) 27هةروةها براكةى كة ناسراوة بة(محمد
قوتب) خاوةنى كتيَبى (جاهلية القرن العشرين) و يوسف قةرزاوى خاوةنى كتيَبى
(حتمية الحل اإلسالمي) و (الحل اإلسالمي فريضة ويرورة) و(بينات الحل اإلسالمي)
و (شبهات حول الحل اإلسالمي) هةروةها (عمر عبد الرحمن) خاوةنى كتيَبى (أصناف
الحكام وأحكامهم) و(عبد القادر عبد العزيز) 28خاوةنى كتيَبى (العمدة في إعداد العدة
للجهاد في سبيل هللا تعالى) ،29و (أبو محمد المقدسي) شيَخى زةرقاوى  ،خاوةنى كتيَبى
(ملة إبراهيم عليه السالم) و (المصابيح المنيرة في الرد على أسئلة أهل الجزيرة) و
(عبد السالم فرج) خاوةنى كتيَبى (الفريضة الغائبة) ،30ثاشان دروست بوونى س َى
 25كارين آرمسترونغ : :النـزعات األصولية ص.280
 26سيد قوتب لةاليةن جمال عبد الناصر لة سيَدارةدرا لة سالى (0288ز).
27
ى).
مام َوستا مةال كريَكار كتابةكةى كردووتة كوردى بةناونيشان(مةشخةلى ر َ
 28ئةم نووسةرة خاوةنى ناميلكةيةكى سةيرة بةناوى (هذا بيان للناس ،اإلرهاب من اإلسالم  ،ومن
ثى
أنكر ذلك فقد كفر) ،واتة(:ئةمة ئاطادارية بؤ خةلَك ،تير َور بةشيَكة لة ئيسالم ،ئةوةى باوةرى َ
نةبيَت كوفرى كرد).خاوةنى ئةم كتيَبانة ناوى دكتور فةزلة لة ر َوذنامةى الشرق األوسط
ذمارة( )01216سالَى (2116ز) بة روونى ثةشيمان بوونةوةى خ َوى راطةياند ،لة كتيَبيَكى نويَي
خؤيدا بةناوى (وثيقة ترشيد العمل الجهادي) ،ئةبو ئةيمةن زةواهرى لة ناميلكةيةكدا بةناوى(
التبرئة ،تبرئة أمة السيف والقلم من منقصة تهمة الخور والضعف) بةتوندى وةآلمى دايةوة ،بةآلم
دكتور فةزل بة ناميلكةيةكى تر بةناوى (مذكرة التعرية لكتاب التبرئة) ،وةآلمى دايةوة ،هةريةندة
محمد زةواهرى برايى ئةيمةن زةواهرى لةرؤذنامةى(الشرق األوسط) ذمارة( )02602سالى
(2102ز) طومانى هةية لة نووسينةكانى د.فةزل،يونكة ثيَي واية ناوبراو ئةم نووسينانةى لةذيَر
ئةشكةنجة و هةرةشةدا نووسيونةتةوة ،بؤية ناوى لةكتيَبةكةى د.فةزل ناوة (تركيع الجهاد) ،كة لة
بنةرةتدا ناوى (ترشيد الجهاد)ـة.
 29لةسالَى(0221ز) مةالكريَكار ئةم كتيَبةى وةرطيَراية سةر زمانى كوردى و ،ئةوكات كتيَبةكة
وةكو مةنهةجى جيهادى بوو بؤ بزووتنةوةى ئيسالمى لة كوردستان.
( 30فةرةج فودة) لةبةرثةريدانةوةى (عبدالسالم فةرةج)ى خاوةنى ثةرتوكى(الفريضة الغائبة)،
ثةرتوكيَكى نووسي بةناوى (الحقيقةالغائبة) ،بةآلم لة()0222كوذرا(،جمال البنا) دةلَيَت :فةريزةى
غائيب جيهاد نيية ،بةلَكو طةشةثيَدانة(التنمية)،بةآلم (محمدالهوني) دةلَيَت:جيهاد فةريزةيةكى
بةسةريووة(،الفريضة المنقرية)،بروانة :هاشم صالح (معضلة األصولية اإلسالمية) بيروت ،دار
الطليعة ،ط2118 ،0م) ص.01
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طروثى جيهادى وةك (جماعة الفنية العسكرية ( ،)9191جماعة التكفير والهجرة
(،)9199جماعة الجهاد  ،)9191ثاشان جيابونةوةى شيَخ (تقي الدينى نةبهانى 9199ز)
فةلةستينى و ،دامةزراندنى (حزبى تةحرير) لة قودس ،بؤ طةراندنةوةى خيالفةتى
ئيسالمى ،كة خاوةنى كتيَبى (نظام الحكم في اإلسالم)ـة و ز َوركةسى تريش.
كات َى ئةم ج َورة هزرة توندة بآلوبوةوة ،مورشيدى ئيخوان مسلمين لة ميسر
(حةسةن هوزةيبى) بة توندى دذى هزرى سيد قوتب وةستايةو ،كتبيَكى نووسى بة ناوى
(دعاة ال قضاة) (ئيَمة بانطخوازين  ،قازي نين) ،ناميلكةكة لة سالَى( )0222ياثكرا،31
ناوبراو لةو ناميلكةكةيدا بة توندى بيرؤكةى حاكميةت رةت دةكاتةوة،
يونكة(هوزةيبى) دةيويست بطةريَتةوة بؤ سةر ريَبازى (حةسةن بةننا) كة دوور بوو
لةو توندو تيذية.
لة راستيدا بيرؤكةى حاكميةت لة بنةرةتدا لة خةواريجةكانةوة هاتووة،
ى ،32هةر بؤيةش
هةروةك ي َون لةقسةكانى ئيبن تةيميةى حةرانى بةديار دةكةو َ
بيدعةى تةكفير يةكةم جار لةاليةن خةواريجةكانةوة دروست بوو ،كة لةسةر طوناهي
بضووك خةلَكيان بة كافر لةقةلةم دةدا.
كات َى اليةنيَكى ئايني ب َو طةيشتن بة دةسةآلت هةو َل ئةدات  ،دوو ئامرازى بة
هيَز بةكار ديَن َي ،يةكةم حاكميةت :واتة (ال حكم إال هلل) ئةمةش دروشمى خةواريجةكان
بوو ،بؤية ئيمامى عةلى (ر.خ) طوتى (:كلمة حق إريد بها باطل) 33واتة قسةيةكى
راستة بةآلم مةبةست و نياز ليَي راست نيية ،دووةم :تةكفيركردنى ئةوانةى لةطةلَيان
هاورا نين  ،سةبارةت بةخالَى يةكةم يان ئامرازى يةكةم كة حاكميةتة ،كات َى دةلَيَن
حوكم تةنيا هي خوداية ،ئةمة راستة  ،بةآلم ثرسيارةكة ئةوةية :تؤ يؤن ئةزانى ئةمة
حوكمى خوداية؟ كةواتة :شتيَكى ز َور هةلَةية خةلَكيَك لة جياتى خودا بريار بدات.
 31لة ر َوذنامةى الشرق األوسط ذمارة( )02662سالى(2102ز) ليوا فوئاد عةالم وةكيلى ثيَشووى
مةباحسى ئاسايشى دةولةتى ميسر لة كتابةكةى (من و ئيخوان مسلمين) دةليَت :ئةم كتابة(دعاة ال
قضاة) نووسنيى هوزةيبى نيية ،بةلكو بة ناوى ئةو بالوكرايتةوة ،بةهاوكارى ئاسايشى دةولةت و
ى ئةو ئيخوانانةى كة لة زيندان هاوكارى
ى زانايانى ئةزهةرى شةريف ،هةروةها هةند َ
هةند َ
ئاسايشى دةولةتى ميسريان دةكرد.
 32ابن تيمية الحراني :منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة والقدرية ،تحقيق:د.محمد رشاد
سالم(د.م .مؤسسة قرطبة ،ط9141 ،9هـــ) .911/9
 33أبوبكر اآلجري الشافعي :كتاب الشريعة ،تحقيق محمد بن الحسن إسماعيل(بيروت ،دار الكتب
العلمية) ط0108 ،0هـ0221 ،م ص ،21ئيَستا لةم سةردةمةدا هةمان بؤيوون دووبارة دةبيَتةوة،
بةآلم بةشيَوازيَكى تر ،ب َو نموونة محمد زةواهرى براى ئةيمةن زةواهرى دةليَت(:السيادة للمولى هلل
عزو وجل) واتة دةسةآلت تةنيا ب َو خوداية ،ئةمة هةمان ماناى (ال حكم إال هلل) هيض جياوازيةكى
نيية ،تةنيا طورينى وشةكة نةبيَت ،ئيَمةش دةلَيَين :ئةمة راستة بةآلم مةبةستتان تةنيا دةسةآلتى
خ َوتانة بةسةر خةلَكدا ،نةك دةسةآلتى خودا .بروانة روذنامةى(:الشرق األوسط) ذمارة ()02602
سالى (2102ز).
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لةكاتى جيهاد كردن ثيَغةمبةر(د.خ) وةسيةت لة ئةميرةكانى دةكات و دةفةرمويَت( :وإذا
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم هللا  ،فال تنزلهم على حكم هللا ،ولكن
أنزلهم على حكمك ،فإنك ال تدري أتصيب حكم هللا فيهم أم ال).34
واتة :تؤ بة حوكمى خؤت بكة ،نةك بة حوكمى خودا ،يونكة حوكمى خودا
ديار نيية ،بةلَكو تةنيا ثيَغةمبةران بةريَطاى وةحيةوة دةيزانن  ،جا ئةطةر بة خةلَك بليَي
ئةمة حوكمى خوداية ،ئةب َى سةدا سةد ليَى دلَنيابين  ،بؤ ئةمةش ئةب َى بةلَطةمان بةدةست
ب َى كة بريتية لة فةرمودةى راست و دروستى ثيَغةمبةر(د.خ).
كات َي نوسةرى خةليفة عومةر(ر.خ) كتابيَكى نووسى و تيايدا حوكميَكى
دياريكردو نووسى :ئةمة ئةو حوكمةية كة خودا ثيَشانى عومةرى كورى خةتابى (ر.خ)
داوة ،خةليفة طوتى :ئةوة مةل َى  ،بةلَكو بلَ َى :ئةمة ئةو حوكمةية كة عومةر(ر.خ)
بةباشي زانيوة ( ،قال الكاتب :هذا ما أرى هللا أمير المؤمنين عمر ،فقال عمر(رض) ال
تقل هكذا ،ولكن قل :هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب).35
ب َوية ئيمام (ابن القيّم) دةليَت ":ئةطةر ئيمزا كردن لة جياتى ثاشاكان شتيَكى
طرنط بيَت و كةس ئينكارى طرنطيةكةى ناكات و بيَطومان يةكيَكة لة بةرزترين ثلة،
ئةى ئيمزا كردن لة جياتى خوداى زةمين وئاسمانةكان دةبيَت يةند طرنط بيَت؟ (وإذا
كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي ال ينكر فضله وال يجهل قدره وهو من
أعلى المراتب السنيات فكيف بمنصب التوقيع عن رب األرض والسموات؟".36
ى دةولَةتيَكى ئاينى يان ئيسالمى دروست بكةن ،ئايا لةسةر ض
ئةوانةى دةيانةو َ
بنةمايةك دروستى دةكةن؟ ئايا ئةوانة دةزانن حوكمى خودا يييةو كاميان حوكمى
خوداية؟ ئاخر تا ئيَستاش جيهانى ئيسالمى هةر خةريكى شرؤظة كردنى دةقةكانى
مةزهةبةكانن ،ئايا مةزهةب حوكمى خوداية؟ (ئيمام مالك) نةيهيَشت كتيَبةكةى كة ثر
بوو لة فةرموودةى ثيَغةمبةر(د.خ) ،37بكريَتة بنةما بؤ دةولَةتى مةنسورو هارونى
رةشيد  ،لة كاتيَكدا لة سةردةمى عةباسيةكان طيرو طرفت ئةوةندة ز َوريش نةبوون
وةك ئيَستا لة جيهانى ثيَشكةوتوودا هةية ،ئايا ئيَمة دةتوانين دةولَةتيَكى سةركةوتوو
دروست بكةين لةسةر بنةماى مةزهةب كة ثرة لة راو بؤيوون و ،هيضيان بةقةدةر
كتيَبةكةى (ئيمام مالك) فةرموودةي ثيَغةمبةريان (د.خ) تيَدا نيية؟ ئةوةى كة تيَشياندا
هةية ز َوريان فةرموودةى الوازو ب َى هيَزن ،بةراستى كارةساتة ئيَمة لةم سةردةمةدا
دةولَةتيَك دروست بكةين لةسةر بيرو بؤيونيَك كة ثيَش هةزاران سا َل دةربراوة،
 34رواه مسلم رقم الحديث  9919باب تأمير اإلمام األمراء على البعوث.
 35ابن قيم الجوزية:إعالم الموقعين عن رب العالمين ،تحقيق عصام الدين الصبابطي(القاهرة ،دار
الحديث0121 ،هـ2111 ،م) .11/0
 36ابن قيم الجوزية :إعالم الموقعين .02/0
 37ئيمامى شافعي كتابةكةى ئيمام ماليك بة باشترين وراسترين كتاب لة قةلةمداية ،بةالم لةطةل
ئةوةش ئيمام ماليك رازى نةبوو كتابةكةى بكريَتة بنةماى دةولةت ،بروانة :ابن كثير :الباعث
الحثيث في اختصار علوم الحديث ،تحقيق أحمد محمد شاكر(بغداد ،مطبعة الزمان ،د.ط.ت) ص .61
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يونكة هةروةكو ثيَشتر باسمان كرد ،مةزهةب يان فيقهي ئيسالمى ،واتة راو
بؤيوون و ،هيض قودسيةتيَكى تيَدا نيية ،تةنيا قورئان وسونةتى راست و دروست
نةبيَت كة قودسيةتيان هةية.
كات َى ئيَمة دةولَةت دروست دةكةين  ،بيَطومان ئةب َى لةسةر بنةمايةكى مةزهةبى
بيَت ،دةولَةتى عوسمانى بة هةموو طةورةيى و تةمةن دريَذى خؤيةوة لةسةر بنةماى
مةزهةب دروست بووبو ،كة ئةويش مةزهةبى حةنةفى بوو ،ك َومارى ئيسالمى ئيَران
لةسةر بنةماى مةزهةبى (شيعة -جةعفةرى -دوازدة ئيمامى) دروست بووة ،دةولَةتى
سعودية لةسةر بنةماى مةزهةبى (حةنبةلى) دروست بووة ،بؤية حةنبةلية تةقليديةكان
دةلَيَن :ئةوةى كتيَبى (زاد المستنقع في الفقه الحنبلي)ى لةبةركرد ،ئةوا ئةتوان َى حوكم لة
نيَوان خةلَكدا بكات(من حفظ الزاد حكم بين العباد) .دروست كردنى دةولَةت بةم شيَوةية
واتة :طةرانةوة بؤ دواوة ،يونكة كات َى دةولَةت لةسةر يةك مةزهةب دروست دةبيَت ،
واتة ئةبيَت مةزهةبةكانى تر شويَنيان نةميَنى ،لة كوردستانيش هةركات َى ئيسالمى
سياسى ويستى دةولَةتيَكى ئيسالمى دروست بكات ،بيَطومان ئةم دةولَةتة دةولَةتيَكى
لةطةل
مةزهةبى دةبيَت لةسةر مةزهةبى ئيمامى شافعي ،كةواتة هيض جياوازييَك نيية
َ
هةر دةولَةتيَكى تر كة مةزهةب ببيَتة بنةما بؤ دةولَةت  ،لةوكاتةشدا الي خةلَك واي
ليَديَت كة ئةم مةزهةبة راو بؤيوون نيية ،بةلَكو شتيَكى موقةددةس و ثير َوزةو هةلَةى
تيا نيية ،هةروةها ئةو بروايةى ال دروست دةبيَت كة ئةم دةولَةتة دةولَةتيَكى ئيسالميية ،
كةيى لة راستيدا وا نيية ،بةلَكو دةولَةتيَكى مةزهةبييةو ،ئةتوانين ناوى ل َى بنيَين
دةولَةتى مةزهةبى شافعي لة كوردستان  ،دةولَةتى مةزهةبى حةنبةلى لة سعودية،
دةولَةتى مةزهةبى حةنةفى لة توركيا ،دةولَةتى مةزهةبى جةعفةرى لة ئيران،
ديسانةوة دروست كردنى دةولَةت لةسةر بنةماى مةزهةب ،واتة :ئةم مةزهةبة
هةمووى راستةو ،هةلَةى تيا نيية ،جا ئةطةر وابيَت بؤيى ئيمامةكان لة زؤريَك لة
بؤيوونةكانيان ثةشيمان بوونةتةوة ،هةروةكو ئيمامى شافعي كة لة بةغدا خاوةنى
مةزهةبيَك بوو (مةزهةبى ك َون) بةآلم لة ميسر مةزهةبيَكى ترى هةبوو (مةزهةبى
ى بكةين لة بؤسنة و هيَرسك ،عةلى عزةت
ي باس لة ئةزمونيَكى نو َ
ى) .دةمةو َ
نو َ
38
بيطوظيض موسولَمانيَكى سونيية ،لة زيندانى شيوعيةكاندا زؤرى بةسةر بردبوو،
دوواتر ئازاد كرا ،لة سالَى 9194ز كتيَبيَكى نووسى بةناوى (البيان اإلسالمي)  ،واتة:
سةروك ك َومارى بؤسنة و هيَرسك بوو لة سالَى(0221ز) ،خاوةنى كتيَبى
 38بيطوظيض يةكةم
َ
ئيسالم لة نيَوان روذهةآلت ور َوذئاودا ،لةسالَى(2116ز) كؤيى دوايي كرد ،ئةم رةخنةية لة بةريَز
بيطوظيض هيض لة قورسايى هزرى ومةعريفى ئةم ثياوة كةم ناكاتةوة ،بةراستى هزرظانيَكى
ى،
موسولَمانى ليَهاتوو بوو ،باش لةر َوذئاوا طةيشتبوو ،ئةمةش لةكتيَبة بةنرخةكةيدا بةدياردةكةو َ
من دةزانم (هةنتطتون) لةكتيَبةكةيدا(صدام الحضارات) ،بة شيَوةيةكى زانستى و بةدةستثاكى باسى
ئةم ثياوةى نةكردووة ،بةآلم تةجروبةى بيطوظيض ئةم هةآلنةى تيابووة ،يونكة واقيعيَك بوو
روويداو ،ثيَويستة دووبارة نةبيَتةوة ،بةلَكو ببيَتة وانةيةك بؤ ئيسالميةكانى ترى جيهان  ،بة تايبةتى
جيهانى عةرةبى ،كة لة ئيَستادا زؤر طؤرانكارى طةورة روويانداوةو هةنديَكى تريشيان بةريَوةن.
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ى ئاشتى
بةر لةوةى ببيَتة سةرؤك كؤمارى بؤسنة و هيَرسك ،لةو كتيَبةيدا دةلَيَت :ناكر َ
و ثيَكةوة ذيان هةبيَت لة نيَوان ئيسالم و دةزطاكانى ترى سؤسيؤلؤذى و سياسى كة
ئيسالمى نين .كاتيَك بؤسنة و هيَرسك لة يوطوسالفيا جيا بوةوة  ،ئةم وآلتة ثيَكهاتبوو لة
موسلَمان و كروات و سرب  ،كات َى (عةلى عزةت بيطوظيض) بوو بةسةرؤكى وآلت،
حاشاى لةكتيَبةكةى كرد ،هةولَيدا بؤ ئيسالمكردنى ب َوسنة و هيَرسك لةهةموو
بواريَكةوة ،بةآلم طةالنى ترى وةكو كروات و سرب بةم ثرؤذةية رازى نةبوون،
ثاشان ثرؤذةكةى بةرتةسكتر كردةوة ،لة ئيسالم كردنةوة بؤ بةحزبى كردنى دةولَةت ،
ئةوانةى كة موسولَمان نين بيَبةش بوون لة زؤر ثلة و ثاية ،هةروةها ز َوربةى
موسولَمانانيش بيَبةش بوون لة ثلة و ثاية ،يونكة لة حزبةكةى ئةودا نةبوون  ،واتة:
يةكةم جار (بيطوظيض) بة ثرؤذةيةكى ئيسالمى هاتة ثيَشةوة ،يونكة ئةوكات لةذيَر
سيَبةرى شيوعيةتدا بوو ،لة جيهانيَكى تةسك و ناخ َوشدا ئةذيا ،ئاين بةردةوام لة
هةرةشةدا بوو ،ثاشان كة بؤسنة و هيَرسك جيابوةوة ،بة ثر َوذةيةكى تر هاتة ثيَشةوة ،
ئةويش ثرؤذةى نيشتيمانى مةدةنى بوو ،بةآلم لة كؤتاييدا بة ثرؤذةيةكى تةسكى حزبي
كؤتايي ثيَهات ،حزبي (كارى ديموكراسى ئيسالمى)  SDAلة هةلَبذاردنةكانى سالَى
(9114ز) سةركةوتنى بةدةست هيَنا ،لة سالَى(9119ز) سةرؤك وةزيران (حارس
يدييك) دذى سياسةتةكةى (بيطوظيض) دةستبةدارى ث َوستةكةى بوو  ،يونكة ئةو
برواى بة ثلوراليزم هةبوو .ئةمةيان باشترين نموونةية كة دةولَةت لةسةر
ئايدولوذيايةكى ئاينى دانامةزريَت  ،جا ئةم ئايدولؤذياية ض جؤريك بيَت.
هيض كةسيَك بةقةدةر ئيمامى عومةر(ر.خ) لة بوارى سياسةت و ئيدارةى
دةولَةتدا ئيجتيهادى نةكردووة ،يونكة لةسةردةمى ئةودا طؤرانكاريةكان زياتر بوون،
بؤية زؤر سوودى لة طةالنى تر وةردةطرت ،ب َو نموونة دانانى ديوان و زةريبة و ،
ز َور شتى تر كة ليَرةدا ماوةمان نيية باسى بكةين.
(عومةرى كورى عبدالعزيز) كات َى بوو بةخةليفة نامةيةكى بؤ(سالمى كورى
عبد هللا) نارد ،لةو نامةيةدا هاتبوو :ذيانى عومةرى كورى خةتابم بؤبنووسة و بنيَرة
تاوةكو لةسةرى بر َوم و كارى ثيَبكةم ( ،سالم) وةآلمى دايةوةو طوتى :ئةطةر تؤ كار
بة رةفتارةكانى عومةر بكةى  ،واتة :تؤ لةعومةر باشترى ،يونكة سةردةمى تؤ وةكو
سةردةمى (عومةر) نيية ،ثياوةكانى تؤش وةكو ثياوةكانى (عومةر) نين  ،بةآلم
قةناعةتى(عومةرى كورى عبدالعزيز) بة وةآلمةكةى (سالم) نةهات ،هةمان نامةى بؤ
زؤربةى زانايانى سةردةمى خؤى نووسى ،بةآلم هةمان وةآلمى بؤ دةهاتةوة كة سالم
بؤى ناردبوو.39
ئةم نموونةية باشترين بةلَطةية كة هةر سةردةميَك جؤرة سيستةميَكى
طةرةكة ب َو بةريَوةبردنى دةولَةت ،يونكة هةمووى ئيجتيهادةو راو بؤيوونة،
 39القرطبي :الجامع ألحكام القرآن .021/1
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ناكريَت لةهةموو كاتيَكدا ئيَمة بؤيوونيَكى بةهيَزى كاتى خؤى بؤ ئةم سةردةمة
وى  ،ئةطةر بةثيَضةوانةوة بير
بةكاربيَنين ،يونكة راو بؤيوونى تايبةتى خ َوى دة َ
بكةينةوة ،ئةوا ثيَويستة عةقلَى خؤمان دابخةين و بيرو هزرى خؤمان قوف َل بدةين و،
تةنيا خةريكى لةبةركردنى دةقةكانى فيقهي مةزهةبةكان بين و ،بزانين ييان هةية تا
ب َو ئةم سةردةمة بةكاريان بيَنين  ،لةسةردةميَكدا خويَندنى جوطرافيا لة ئةزهةر
قةدةغةبوو( ،محمد عبدة) دةلَيَت :جاريَكيان قوتابييَك هات بؤ ئةوةى لة ئةزهةر
بخويَن َى ،يووة رواقةكةى خؤى ،يونكة هةر وآلتيَك شويَنى تايبةت بة قوتابيةكانى
كاتى قوتابيةكة ويستى بضيَت بؤ رواقةكةى،
خ َوى هةبوو ،كة ثيَي دةطوترا (رواق)،
َ
يةكيَك لة شيَخةكانى ئةزهةر نةيهيَشت قوتابيةكة بضيَتة ذوورةوة ،يونكة شيَخةكة
دةقي هيض فةقيهيَكى لة كتيَبيَكدا نةبيني بوو كة وآلتى ئةم قوتابية خاوةن رواقة ،كات َى
ي لة قوتابيان بة شيَخةكةيان طوت  ،كتيَبة جوطرافيةكان دةلَيَن :وآلتى ئةم قوتابية
هةند َ
لةو جؤرة وآلتانةية كة خاوةن رواقن ،بةآلم شيَخةكة رازى نةبوو ،طوتى :من باوةر
بةو كتيَبانة ناكةم  ،ئةب َى دةقيَك هةبيَت و يةكيَك لة فةقيهةكان باسى ئةوةى كردبيَت.40
ئيمام (ابن عقيل)ى حةنبةلى قسةكةى ئيمامى شافعى رةت دةكاتةوة كة
دةلَيَت(:ال سياسة إال ما وافق الشرع) هةر سياسةتيَك لةطة َل شةرع نةط َونجيَت رةوا
نية ،ئيمام (ابن عقيل) دةلَيَت :سياسةت ئةوةية خةلَك لةياكة نزيك بكةيةوةو ،لة خراثة
دووريان بخةيتةوة ،با ئةم سياسةتةى كة تؤ دةيكةى نةخواو نة ثيَغةمبةريش باسيان ل َي
نةكردب َى  ،ثاشان دةلَيَت :ئةطةر مةبةست ئةوةية نابيَت سياسةت ثيَضةوانةى شةريعةت
بيَت ئةوة راستة ،بةآلم ئةطةر مةبةست ئةوةية ،ئةب َى سياسةت تةنيا بة ثيَي شةريعةت
بيَت  ،ئةوة هةلَةيةو ،بةثيَى ئةم بؤيوونة يارانى ثيَغةمبةر(د.خ) بة هةلَةدا يوونة،
يونكة خةليفةكانى راشدين ز َور كرداريان ئةنجام داوة بة ثيَضةوانةى شةريعةت،41
بؤنموونة :ج َي بةج َي نةكردنى دةستبرين بةرامبةر تاوانى دزين ،42يونكة سةردةمى
برسيَتى بوو ،هةروةها خةليفة عوسمان (ر.خ) قورئانةكانى سووتاند ،يونكة خةريك
بوو لةسةر شيَوازى جؤراو جؤرى خويَندنةوةى قورئانى ثير َوز لة نيَو موسولَماناندا
فيتنة دروست ببيَت ،يونكة قورئانى ثير َوز لةسةر حةوت زاراوةى عةرةبى 43هاتؤتة

 40محمد عبده :اإلسالم بين العلم والمدنية (القاهرة ،دار المدى ،ط2112 ،0م) ص .011
 41ابن قيم الجوزية :إعالم الموقعين  121/2وما بعدها.هةروةها بروانة :الشاطبي :الموافقات .8/6
42
جي بةج َى كردووة ،كة دةلَيَت(:ال
كةس نةل َى :خةليفة عومةر(ر.خ) سوننةتى ثيَغةمبةرى (د.خ) َ
قطع في زمن المجاعة) يونكة ئةم حةديسة الوازةو راست نية ،بةلَكوعومةر(ر.خ) ئيجتيهادى
كردووة بؤ بةرذةوةندى طشتى .بروانة :يعيف الجامع الصغير لأللباني رقم الحديث .1149
 43قال صلى هللا عليه وسلم(إ هن ْالقُرْ آنَ أُ ْنز َل َعلَى َس ْب َعة أَحْ رُف) رواه البخاري في صحيحه رقم
الحديث  1941باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ،ورواه مسلم في صحيحه رقم الحديث  9111باب
أنزل القرآن على سبعة أحرف.
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خوارةوة ،ئةمةش وةكو ئاسانكاريةك بؤ قةبيلةكانى عةرةبى ،44بؤية كة فيتنة طةورة
بوو عوسمان ،هةموو كؤثيةكانى ترى سووتاند ،تةنيا يةك ك َوثى هيَشتةوة ،ئةمةش
تاوةكو موسولَمانان لةسةرى كؤك بن و لة ئاذاوة دوور بن ،هةروةها خةليفةى يوارةم
عةلى (ر.خ) هةستا بة سووتاندنى يةند كةسانيَك كة باوةريان وابوو ئيمامى عةلى
خوداية ،كات َى ئةم كردارةى ئةنجامدا (ابن عباس) ثيَى طووت :ئةمة نابيَت ،يونكة
ثيَغةمبةر(د.خ) فةرموويةتى( اليعذب بالنار إال رب النار) 45واتة تةنيا خودا مافى هةية
سزاى سووتاندن بةكاربيَن َى ،بةآلم ئيمامى عةلى (ر.خ) بةردةوام بوو لة كردارةكةى ،
يةكيَك لةوانةى كة ئيمامى عةلى بةخودا دائةنا (عبد هللا كورى سةب ْة ) بوو ،كة زانيى
ى ،بؤ(قرقيسيا) رايكرد ،هةنديَك دةلَيَن :بؤ مةدائين دةركرا ،46
ئيمامى عةلى دةيكوذ َ
نموونةييَكى تر لةالي ئيمامى (قورتبى) كة ز َور روون و ئاشكراية ،سةبارةت بة
بانطى يةكةم لة رؤذى هةينى( ،قورتبي) دةلَيَت(:بانط لةسةردةمى ثيَغةمبةردا( د.خ) لة
هةموو نويَذةكان يةك بانط بوو ،ئةويش لةو كاتةدا بوو كة ثيَغةمبةر(د.خ) لةسةر
مينبةر دادةنيشت ،هةروةها لةسةردةمى ئيمام ئةبوبةكرو عومةرو ئيمام عةلى (ر.خ)
47
يةك بانط دةدرا لة كوفة ،بةآلم ئيمامى عوسمان(ر.خ) لةسةر مينبةر بانطى سيَيةمى
زياد كرد ئةويش لةسةر خانوةكةى خؤى كة ث َى ى دةطوترا (زةورا)  ،ئةمةش
لةوكاتةدا بوو خةلَكى مةدينة ذمارةيان زؤر بوو(.سائبي كورى يزيد) دةلَيَت:
لةسةردةمى ثيَغةمبةر(د.خ) تةنيا يةك كةس بانطى دةدا  ،ئةويش لةوكاتةدا كة
ثيَغةمبةر(د.خ) دةيووة سةر مينبةر ،كة دةهاتة خوارةش ئيقامةت دةكرا.48
ئيمامى (ماوةردي) دةليَت :بانطى يةكةم ثيَضةوانةى سوننةتى ثيَغةمبةرة،
ئيمامى عوسمان (ر.خ) ئةو بانطةيدا تاكو خةلَك خؤى ئامادة بكات بؤ نويَذى هةينى،
ئةمةش لةكاتيَكدا بوو كة مةدينة طةورة بوبوو ،ذمارةى خةلَكيش زياد بوبوو ،هةر ب َوية
ئيمامى عومةر (ر.خ) ز َور جار فةرمانى دةدا لةبازار بانط بدريَت تاوةكو خةلَك واز لة
كرين و فروشتن بيَنن  ،كاتيَك لة مزطةوت ك َودةبونةوة ،بانطيَكى تر ئةدرا.49
 44ئةم مةسةلةية ز َور راو بؤيوونى لةسةرة ،بةآلم ئةوةى لةسةرةوة باسمان كرد راى ز َوربةى
زانايانى ئيسالمة ،من بة رايةكى لوذيكى و راست و ثةسةندى ئةزانم.
 45رواه أبو داود في سننه ،رقم الحديث  ،2826باب في كراهية حرق العدو ،و رواه أحمد في
مسنده رقم الحديث  08122من حديث حمزة بن عمرو األسلمي.
 46عبد القاهر البغدادي :الفرق بين الفرق و بيان الفرقة الناجية (بيروت ،دار اآلفاق الجديدة ،ط،0
0222م) ،020/0 ،ابن حزم األندلسي :الفصل في الملل واألهواء والنحل (القاهرة ،مكتبة
الخانجي.د.ط.ت) .66/2ابن تيمية الحراني :منهاج السنة النبوية .212/2
 47تةنيا دوو بانط هةبووة لة سةردةمى عوسمان ،بةآلم مةبةست لةبانطى سيَيةم (ئيقامةتة) هةروةك
ئيبن العربي دةلَيَت.
 48القرطبي :الجامع ألحكام القرآن .62-66/06
 49أبوالحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي :النكت والعيون ،تحقيق السيد بن عبدالمقصود بن
عبد الرحيم (بيروت ،دار الكتب العلمية ،د.ت.ط) .01-2/8
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ئيَستا زانيمان ب َويى عوسمان(ر.خ) ئةم كارةى كرد ،يونكة شارى مةدينة
طةورة بوو ،خةلك زؤر بوو ،دةنطى بانط نةدةطةيشتة هةموو خةلَكةكة ،هةر بؤ ئةم
مةبةستة ئيمامى عومةر (ر.خ) فةرمانيدا لة بازار بانط بدريَت ،بةآلم كة ئيمامى عةلى
(ر.خ) زانى ئةم كارةى عوسمان(ر.خ) ثيَضةوانةى سوننةتى ثيَغةمبةرة(د.خ) جيَبةجيَى
نةكرد ،بةلَكو لة رؤذى هةينى لة شارى كوفة تةنيا يةك بانطيدا ،هةروةكو ئيمامى
(قورتبى) ئةم ريوايةتة دةطيَريَتةوة.
ديارة ثيَويست نةبووة ،بيَطومان ئةطةر ثيَويست بواية وةكو ئيمامى
عوسمان(ر.خ) ئةويش دوو بانطى دةدا .ئيَستا هةموومان دةبينين و دةبيستين ض
طؤرانكاريةك لةم سةردةمةدا هاتؤتة ئاراوة ،سةردةم سةردةمى تةكنولوذياية ،بة يةك
مايكروفؤن دةتوانى ئةم كيَشةية يارةسةر بكةى  ،ئيَمة يةند مزطةوتمان هةية؟ ئاخر
ى جار لة ناو دةنطى بانطةكاندا ون دةبى  ،ئايا ئيَستاش ثيَويستة دوو بانط هةب َى ؟
هةند َ
ئايا سوننةتى ثيَغةمبةر(د.خ) باشترة يان ئيجتيهادى عوسمان (ر.خ)؟ هةموو
زانايانى(اصولى) فيقهى ئيسالمى يةك دةنطن ،كة ئةب َى سوننةتى ثيَغةمبةر ثيَش
ى جار حةديسيَكى ثيَغةمبةر(د.خ) وةك بةلَطة ديَننةوة كة ثيَغةمبةر(د.خ)
بخريَت .هةند َ
خؤى ئةمرى كردووة دةست بة سوننةتى خولةفاوة بطرين( ،فإنه من يعش بعدي يرى
اختالفا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها
بالنواجذ) .50ئةم فةرموودةية روون و ئاشكراية كة يةكةم جار سوننةتى ثيَغةمبةرة
(د.خ)  ،ثاشان سوننةتى خولةفاكان ،بةآلم لةئيَستادا خةلَك سوننةتى ثيَغةمبةريان
ثةراويَز خستووةو ،سوننةتى خةليفةكانيان وةرطرتووة ،ئةمةش بة راستى دوورة لة
لؤذيك و زانست و مةعريفة.
(سالم) دةلَيَت :من الى (ابن عمر) لةمزطةوت دانيشتبووم ،كابراييَكى خةلَكى
شام هاتة الى و ،طووتى :رات ييية لةسةر تةمةتوعى حةج؟ (ابن عمر) طووتى:
شتيَكى باش و جوانة ،كابرا طووتى :باوكت ئةوةى قةدةغة كردبوو( ،ابن عمر) ثيَى
طووت :داوةشيَى ،ئةطةر باوكم ئةوةى قةدةغة كردب َى و ثيَغةمبةر ريَطةى ثيَداب َى  ،تؤ
ى لة باوكم دةطرى يان لة ثيَغةمبةرى خودا؟ كابرا طووتى :بةلَكو لة ثيَغةمبةرى
طو َ
51
خودا ،ثاشان (ابن عمر) ثيَي طوت :هةستة لةالم(.واتة :ليَى تورةبوو) .
لة ئيَستادا ئيَمةش وةكو كابراكةى خةلَكى شام ئةكةين ،وازمان لة سوننةتى
ثيَغةمبةر هيَناوةو ،بؤيوونى خةليفة عومةرو عوسمان جيَبةج َى دةكةين ،ئةمةش بة
راستى كاريَكى ناريَكة.
بؤ ئةوةى باشتر لةمةسةلةكة بطةين باسى كيَشةى تةآلق دةكةين ،كة بة باشترين
نموونةى دةزانم لةم بارةيةوة .كات َى كةسيَك خيَزانى خؤي س َي بةس َي لةيةك مةجليسدا
 50األلباني :سلسة األحاديث الصحيحة رقم الحديث 2261
 51أبو جعفر الطحاوي :شرح معاني اآلثار ،تحقيق :محمد زهري النجار(بيروت ،دار الكتب العلمية،
ط0622 ،0هـ) .012/2
18

تةآلق بدات ،ئةوا لة هةر يوار مةزهةبدا(حةنةفى ،ماليكى ،شافعي ،حةنبةلى)
خيَزانةكةى ل َى حةرام دةبيَت ،ئةمةيان راى هةريوار مةزهةبة ،بةآلم لة راستيدا
ثيَضةوانةى سوننةتى ثيَغةمبةرة ،يونكة لة صةحيحى موسليمدا هاتووة ،كة تةآلق لة
سةردةمى ثيَغةمبةردا(د.خ) هةروةها لةسةردةمى خةليفة ئةبوبةكرو دوو سالَيش لة
سةردةمى خةليفة عومةر يةك تةآلق بووة ،52واتة :ئةطةر كةسيَك خيَزانى خؤى س َى
كاتى
جار يان زياتر لةيةك مةجليسدا تةآلقدا ،ئةوا هةر بةيةك تةآلق حساب دةكريَت،
َ
خةليفة عومةر (ر.خ) زانى خةلَك سووكايةتى بة تةآلق دةكات ،برياريدا كة هةرس َي
تةآلقةكةى بؤ حيساب بكةن ،ئةم بريارة وةكو سياسيةت بوو ،نةك شةريعةت.
ق َعلَى َعهْد َرسُول ه
ان الطهالَ ُ
هللا (صلى هللا عليه وسلم) َوأَبى
َعن ابْن َعبهاس قَا َل َك َ
بَ ْكر َو َسنَتَيْن م ْن خالَفَة ُع َم َر طَالَ ُ
اس قَد
ق الثهالَث َواح َدةً فَقَا َل ُع َم ُر ب ُْن ْال َخطهاب إ هن النه َ
53
ا ْستَ ْع َجلُوا فى أَ ْمر قَ ْد َكانَ ْ
ضاهُ َعلَيْه ْم .
ض ْينَاهُ َعلَيْه ْم .فَأ َ ْم َ
ت لَهُ ْم فيه أَنَاةٌ فَلَ ْو أَ ْم َ
يونكة خةليفة بؤى هةية بؤ بةرذةوةندى طشتى سزايةك دابنيَت كة كةس ئةو
سزايةى دانةنابيَت ،ئةوةى ئيمامى عومةريش كردى (ر.خ) لة بابى سزادانة كة بؤى
هةية وةكو سةركردة بيكات.54
ى مامؤستاى بةريَز ئةوةندة حةزيان ليَية تةآلقي
من زؤرم ال سةيرة بؤيى هةند َ
ى و؟ لةسةر بؤيوونيَكى ئيدارى و سياسى عومةر(ر.خ) سوننةتى
خةلَك بكةو َ
ي؟ خوا قةبو َل ناكات لة سةردةميَكى وا هةستياردا لةسةر
ثيَغةمبةر ثةراويَز بخر َ
فةتواييَك كة ثيَش هةزاران سا َل بؤ كؤمةلَطاييَكى تايبةت دراوة ،خيَزانيَك
هةلَبوةشيَنينةوة ،لةكاتيَكدا ئيَمة سوننةتى ثيَغةمبةرمان لةبةردةستةو ئةطةر ج َي بةجيَي
ي  ،هةروةكو يؤن ئيمامى
بكةين ئةوا خيَزان لة هةلَوةشانةوةو تيَكضوون دةثاريَزر َ
عومةر (ر.خ) ئةم فةتوايةى داوة تا خيَزان ثاريَزراو بيَت ،بةآلم لة ئيَستادا ئةم
فةتوايةى عومةر(ر.خ) بةتايبةتى لة كوردستان خيَزان لةبةريةك هةلَدةشيَنيَتةوة،
يونكة ئةم حالَةتة ر َوذانة دووبارةو يةند بارة دةبيَتةوة ،هةر بؤية لة وآلتى ميسرو
ي خراوة.
زؤربةى وآلتانى ئيسالمى كار بةم فةتواية ناكريَت و بة تةواوى ثشتطو َ
 52ليَرةدا ماوة نية باسى ئةم بابةتة فيقهية بةدريَذى بكةم ،يونكة زانايان بةتيَرو تةسةلى باسيان
ى ،بةتايبةتى كتيَبةكانى فيقهى
كردووة ،باخويَنةرى بةريَز بطةريَتةوة ب َو كتيَبة فيقهيةكانى ك َون ونو َ
بةراورد(الفقه المقارن) ،كة ئاسانترين و باشترين كتيَبى هاويةرخ لةو بوارةدا كتيَبى(فقه السنة)ى
سةيدسابقة ،يونكة كتيَبة ك َونةكان ب َو هةندى لة خويَنةرى بةريَز ئاسان نين ،ب َونموونة:المغني البن
قدامة المقدسي ،مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية الحراني ،نيل األوطار للشوكانى ،الروية
الندية صديق حسن خان القنوجي الهندي و زؤرى تر.
 53رواه مسلم في صحيحه رقم الحديث  6218باب طالق الثالث.
 54ب َو زياتر لةم بابةتة حالَى بين بروانة:ابن تيمية الحراني :الفتاوى الكبرى ،تحقيق :حسنين محمد
مخلوف(بيروت ،دار المعرفة ،ط9131 ،9هـ) .212/6
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قةرزاوى دةلَيَت :نابيَت هةريى زانايانى ك َونى ئيَمة لةكاتى خؤيدا
نووسيويانةتةوة ،لة قسةو ئيجتيهاد كة بؤ سةردةم و بارودؤخ و ذينطةى خؤيان
دةطونجا ،ئيَستا بلَيَين بؤ سةردةم و ذينطةى ئيَمةش دةطونج َى ،يونكة زانايانى ئيَمة
ئةوةيان دياريكردووة كة فةتوا بةطؤرينى شويَن و كات و حالةت و عورف
ي".55
دةطؤر َ
بةآلم نابيَت ئةوة لةبير بكةين كة فةتواى ئيمامى عومةر(ر.خ) بؤ بةرذةوةندى
ى  ،طرفتيَكى ترى
طشتى بووة ،بةآلم ئيَستا ئةم فةتواية يان ئيجتيهادة كة جيَبةج َى دةكر َ
سةخت و ناخؤش و زؤريش ناشرينى دروست كردووة ،ئةويش (مارة بة جاشة)
(التحليل) ،كات َى كةسيَك كة س َى تةآلقى خواردووة ،بؤ يارةسةركردنى كيَشةكةى ديَتة
الى مام َوستايةك كة لةسةر ئيجتيهادةكةى عومةر(ر.خ) دةروات ،بيَطومان وةآلمةكة
ديارة ،خيَزانةكةت لةدةست يوو ،ثياوةكة ثةشيمانةو ،لة مامؤستا دةثرس َى :يارة
ماموستاش دةلَيَت:يارة لة(مارة بة جاش)
ييية ب َو ئةوةى خيَزانةكةم بطةريَنمةوة؟
َ
داية ،واتة :ئةب َى كابرايةك خيَزانةكةت مارة بكاتةوة بؤ كاتيَكى ديارى كراو ،لةطةلَيا
ي و ثاشان تةآلقى بدات ،بةم ريَطاية بؤت حةآلل دةبيَتةوة.
بخةو َ
بيَزارى ثيَغةمبةرى خودا زؤر روونة لةسةر ئةم جؤرة مارةبرينة ،هةروةكو
(عوقبةى كورى عامر) (ر.خ) دةلَيَت :ثيَغةمبةر(د.خ) طووتى :ثيَتان نةليَم (نيَرى)
بةلى ئةى ثيَغةمبةرى خودا ،فةرمووى :ئةو كةسةية كة
ى طيراو ييية؟ طوتيان:
بةكر َ
َ
ذنيَك حةالل دةكات بؤ ميَردةكةى بةه َوى مارةكردنةوة بؤ ماوةيةكى دياريكراو،
نةفرةتى خوا لة هةردووكيان ب َى.
قال عقبة بن عامر قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  (:أال أخبركم بالتيس
المستعار؟ قالوا :بلى يا رسول هللا قال :هو المحلل لعن هللا المحلل والمحلل له).56
ئينجا ئةطةر مارةكردن كاتى بؤ دياريكرا ،ئةوا هيض جياوازييَكى نيية لةطة َل
مارةبرينى سيغة ،كة شيعةكان بة شةرعى دةزانن.
خواى طةورة دةفةرمويَت(:فَإ ْن طَلهقَهَا فَ َال تَحلُّ لَهُ م ْن بَ ْع ُد َحتهى تَ ْنك َح َز ْو ًجا
َغ ْي َرهُ . 57)..واتة :ئةطةر كةسيَك س َي جار خيَزانى خؤى تةالقدا ،ئةوا ئةم خيَزانة هيض
ثةيوةندى بة ميَردةكةيةوة نةماوةو بؤي حةآلل نية ،مةطةر ئةم ئافرةتة بة ئارةزووى
خؤى ميَرديَكى تر بكات ،نةك بة ئارةزووى ميَردةكةى  ،يونكة ميَردةكةى هيض
دةسةآلتيَكى بةسةرةوة نةماوة ،جا هةركات َى ئةم ئافرةتة بة ئارةزووى خؤى شوى كرد،
ئةوا بة دوو ريَطا لة ميَردى دووةمى جيا دةبيَتةوة ،يةكةم :ئةطةر ميَردى دووةم تةالقى
بدات ،يان بمريَت ،ئةوجا ئةطةر ئافرةتةكة بة رةزامةندى و ئارةزووى خ َوى ويستى
www.masrawy.com/news/egypt/politics .
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 56األلباني:إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (بيروت،المكتب اإلسالمي) ط0111 ،2هـ،
0261م) .612/8
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ميَردى ث َي بكاتةوة ،ئةوا ميَردى يةكةم بؤى هةية دووبارة مارةى بكاتةوة ،وةكو هةر
ئافرةتيَكى ترى بيَطانة كة هيض ثةيوةندى لةنيَوانياندا نيية ،بةآلم بةداخةوة ئةوةى
لةكوردستان روو دةدات ،شتيَكى ز َور هةلَةية ،لة هةمان كاتدا زؤريش ناشيرينة ،ئايا
ئةم ئافرةتة بة ض ياويَك تةماشاى ئةو ثياوة دةكات كة بؤ ماوةييَكى دياريكراو مارةى
كردووة؟دةتوانم بلَيَم :ئةم ثياوة ناتوان َى ليَى دوور كةويَتةوة ،يونكة وةكو دةزطيران
ديَتة بةرياو ،نةك ذن و ميَرد .ب َوية ئةم بؤيوونة كاريطةرى زؤر نةطةتيظى هةية
لةسةر يظاك بةطشتى و خودى ئةو ئافرةتة بة تايبةتى ،من دلَنيام ئةطةر ئيمامى
عومةر(ر.خ) ئةمةى ديباية ،زؤر بة توندى بةطذيدا دةيوو و بة يةكجارى بنبرى
دةكرد ،يونكة ئةمة هيض بةرذةوةندى طشتى تيا نيية ،بةلَكو بةرذةوةندى تايبةتى تياية
ى جاريش هى ئافرةتةكةية .ديارة ليَرةدا ناتوانم بة دريَذى
كة ئةويش هى ثياوة ،هةند َ
باسى ئةم بابةتة بكةم ،يونكة ز َور دوور و دريَذةو ،لة كؤن و ئيَستادا باسى ليَوةكراوة،
مةبةستى من ئةوةية لة (ميتؤد)ى مةسةلةكة بطةين نةك باس كردنى بابةتيَكى فيقهى.58
كات َى ئيمامى (زةهةبى) باس لة ماليكيةكان دةكات ،دةلَيَت :فةقيهةكانى ماليكى
ز َور باشن و كارى باش دةكةن و ،سوننةتةكانى ثيَغةمبةر(د.خ) جيَبةج َى دةكةن ،بةآلم
ئةطةر قازي و موفتيةكانيان ثةلة نةكةن لة كوشتن و بةكافركردنى خةلَك ،ئةبيَت ئةوان
ئاطادار بن و ،لة خوا بترسن و ،تةقليد نةكةن ،يونكة خودا واجبى نةكردووة ،ئةطةر
بةيانى بةرامبةر خودا وةستاى و ثرسياري ليَكردى :بؤيى خويَنى فالنة كةست حةآلل
كرد ،يى دةليَي؟ ئةطةر بليَي من تةقليدى ئيمامى خ َوم كرد ،خوا ثيَت دةلَ َي :ئايا من
بةت َوم طوتووة تةقليدي ئيمامى خؤت بكة؟.59
واتة شتيَكى لوذيكى نية خةلَك سوننةتى ثيَغةمبةر(د.خ) ثةراويَز بخات لةبةر
خاترى بؤيوونى خةليفة ،يونكة خةليفة لة دةستثيَكدا كارى بةسوننةتى ثيَغةمبةر
دةكرد ،تاوةكو بؤ بةرذةوةندى طشتى ئةو ئيجتيهادةكةى كردووة  ،يونكة ئةو وةكو
سةركردة ب َوى هةية ئةمة بكات ،بةآلم بؤ كاتيَكى دياريكراو نةك بؤ هةميشة ،يونكة
تةنيا قورئان و سوننةت بؤ هةموو كاتيَكة ،ئيجتيهادةكانى خةليفة و زانايانى ئيَمة بؤ
كاتى خ َويانةو ،ناكريَت بؤيوونيَكى ئةوكات لةسةر واقيعى ئيستامان  -كة ز َور
جياوازة -ثيادة بكريَت ،يونكة هةمووى راو بؤيوونن و قابيلى هةلَةن ،وةكو كولتور
ريَزيان ليَدةطرين و سووديان ل َى وةردةطرين ،بةآلم ئةب َى بزانين ئةمانة نة قورئانن و
نة سوننةت ،بةلَكو تةنيا مةزهةبن ،مةزهةبيش يانى راو بؤيوونى ئيماميَك ،مةرج نية
هةريى لة مةزهةبيَكدا هاتووة راست بيَت.
58
بو زياتر لةم بابةتة حالى بين بروانة :ابن تيمية الحراني :كتاب إقامة الدليل على إبطال التحليل،
َ
وابن قيم الجوزية :إعالم الموقعين عن رب العالمين.
 59الذهبي :زغل العلم ،تحقيق محمد بن ناصر العجمي(د.م.مكتبة الصحوة اإلسالمية) ص.61
هةروةها بروانة ئيمام عزي كورى عبد السالم يةند ثةيظيَكى بةنرخ نووسيووة سةبارةت بة تةقليد
لة كتابةكةى :قواعد األحكام في مصالح األنام .222/2
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زؤر جار ثرسياريَك دروست دةبيَت ،يان كيَشةيةك روو دةدات  ،لة هةر يوار
مةزهةبدا وةآلم و يارةسةرمان دةست ناكةويَت ،بؤية ثيَويستة ئيجتيهادى بؤ بكريَت،
بةآلم ئةوكةسةى ئيجتيهاد دةكات ثيَوستة زانا بيَت ،يونكة هةموو كةس ناتوان َي و
بؤيشى نية ئيجتيهاد بكات ،بة ثيَضةوانةى ئيَستاى ئيَمة كة هةركةسيَك دوو ناميلكةى
خويَندةوة ،ئيتر خؤى بة موجتةهيد دةزان َي .لةطة َل ئةوةشدا مةرج نية هةر ئيجتهاديَك
راست و دروست بيَت  ،ئةمةشيان زؤر ئاسايية ،هةروةها ئاسايية ئةطةر ئيجتيهاديَكى
راست هةبيَت و لة دةرةوةى بازنةى هةر يوار مةزهةبةكة دابيَت ،يونكة ئيَمة
تةنيايوار مةزهةبمان نية ،بةلَكو ز َور مةزهةبى ديكةمان هةية ،يونكة هةر زانايةك
بة مةزهةب حيسابة ،مةزهةبيش واتة :بؤيوون و شيَوازى بيركردنةوة ،ئايا كةس
دةتوان َى بل َى( :ئةوزاعى ،هةردووك سوفيان  ،تةبةرى  ،ئةبوسةور ،عزى بن
عبدالسالم  ،جوةينى ،ئيبن دةقيقى عيد ،ئيبن تةيميةى حةرانى ،لةيس...هتد) خاوةن
مةزهةب نين؟ بيَطومان هةريةكةيان راى خؤى هةية ،كة لة رووى زانستيةوة هيضى
لةوانى تر كةمتر نية ،جياوازيةكةيان هةر لةوةداية كة يوار مةزهةبةكة لةاليةن
اليةنطرانيانةوة دةنووسرايةوةو ،قسةى ئيمامةكانيان بآلو دةكردةوة ،بةآلم ئةوانى تر
راو قسةكانيان وةكو مةزهةب نةدةنوسرايةوة .ئيمامى شافعي دةلَيَت ( :راى هيض
كةسيَك قةبوول نيية ئةطةر ثيَضةوانةى سوننةتى ثيَغةمبةر(د.خ) بيت".60
لةئةنجامدا بؤمان دةركةوت كة هةموو هةر راو بؤيوونة و ،هيض رايةك
لةوةى تر باشترو ثةسةندتر نية ،هةروةك ئيمام ئةحمةد دةلَيَت :تةنيا ئةو راية ثةسةندة
كة نزيكة لة قورئان و سوننةت ،يونكة ئةوةى لة هةردوو سةرياوةكة -قورئان و
سوننةت -نزيكة زياتر لة بةرذةوةندى مروظايةتى داية ،كةواتة ئةطةر كةسيَك بيرمةند
بيَت و موسولَمان نةبيَت ،بةآلم بؤيوونةكةى دروست و لوذيكى بوو ،بةرذةوةندى
خةلَك و دادثةروةريشى ثيَوة ديار بوو ،ئةوا شتيَكى ز َور ئاسايية قسةكةى وةربطرين،
بةمةرجيَك دذى بنةماكانى ئيسالم نةبيَت( ،الكلمة الحكمة يالة المؤمن) ،61كةواتة
كةسةكة طرنط نية بةلَكو بؤيوونةكةى طرنطة.
بيَطومان خوداى طةورة مةبةستى سةرةكى ئةوةية كةوا عةدالةت هةبيَت،
يونكة ئةم يةمكة ثةيوةستة بةبةندةكانى خوداوةَ ،
بةالم كافر بوون و موسولَمان بوون
62
ثةيوةستة بة ر َوذى دوايى ،بؤية خوداى طةورة دةفةرمويَتَ ( :مالك يَ ْوم الدِّين) .
 60الشافعي :الرسالة ،تحقيق :أحمد محمد شاكر(القاهرة ،دار العقيدة ،ط0161 ،0هـ2112،م)
ص.160
 61عن علي بن أبي طالب ،وأبي هريرة ريي هللا عنهما ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:الحكمة
يالة المؤمن فحيث وجدها فهوأحق بها .رواه الترمذي وقال:حديث حسن ،والذي يظهرأنه موقوف
على علي (رض) وال يصح رفعه للنبي صلى هللا عليه وسلم وهللا أعلم .يعفه الشيخ األلباني في
يعيف الجامع برقم (. )1610
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خوداى طةورة دونيا بة د َوست و دوذمنانى دةدات ،هةروةكو دةفةرمويَتُ ( :ك ًّال
ك َمحْ ظُورًا). 63
ان َعطَا ُء َربِّ َ
ك َو َما َك َ
نُم ُّد هَ ُؤ َالء َوهَ ُؤ َالء م ْن َعطَاء َربِّ َ
ثيَغةمبةريش(د.خ) دةفةرمويَت( :إن هللا يعطي الدنيا من يحب و من اليحب ،و
اليعطي اإليمان إال من أحب) 64كةواتة :ئةوةى طرنطة بؤ خةلَك بوونى عةدالةتة،
ئةوكةسةى دادثةروةرانة حوكم دةكات ،خوداى طةورة سةرى دةخات ،با موسولَمانيش
نةبيَت ،ئةوةى دادثةروةرى نةكرد  -با موسلمانيش بيَت  -خودا ثشتطيرى ناكات ،ئيبن
تةيميةى حةرانى دةلَيَت :إن العدل نظام كل شئ ،فاذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت ،وإن لم
يكن لصاحبها فى اآلخرة من خالق ،ومتى لم تقم بعدل لم تقم ،وان كان لصاحبها من
اإليمان ما يجزى به في اآلخرة".65
واتة :دادثةروةرى بنةماى هةموو شتيَكة ،ئةطةر دونيا بة شيَوةيةكى
ى ،با خاوةنةكةشي ب َى باوةر
دادثةروةرانة بةريَوة برا ،ئةوا ئةو دةسةآلتة سةر دةطر َ
بيَت ،هةر كات َى دونيا بةب َى دادثةروةرى بةريَوة برا ،ئةوا ئةو دةسةآلتة بؤى ناييَتة
سةر ،با خاوةنةكةشى باوةردار بيَت).
يونكة عةدالةت بؤ بةندةكانة لة دونياَ ،
بةالم ئاين و ديندارى بؤ خؤتة لة
ى كة ئةوةى طرنطة لة ئيسالمدا فةراهةم كردنى
قيامةت ،ليَرةدا ب َومان دةردةكةو َ
بةختةوةرية بؤمروظ ،بةختةوةرى مرؤظيش لةوةداية دادثةروةرى هةبيَت
لةك َومةلَطادا ،من ض ثيَويستم بة دةولَةتيَكة ثر بيَت لة دروشمى ئايني و ،هةموو خةمى
هةر ئةوةبيَت يؤن خةلَك سزا بدات و ،يؤن رووبةرووى خةلَكى تر بيَتةوة كة
يون دةولَةت دروست دةكريَت
خاوةنى باوةريَكى ترن ،تا لةك َومةلَطادا بيانسريَتةوة؟
َ
لةسةر بنةماى تيَطةيشتنى زاناييَك كة بةر لةيةند سةدة لةدةظةريَك ذياوة كة زؤر
جياوازة لةطة َل بارودؤخى كوردستان؟ ئةوةى طرنطة بةالى منةوة دروست كردنى
دةولَةتيَكة دادثةروةر بيَت ،باوةرى بةدروشم و ثةرؤ نةبيَت ،هةموو خةم و هةولَيَكى بؤ
بو
ئةوة بيَت خةلَك بةختةوةر بيَت و ،خزمةتيان بكات ،يونكة خوداى طةورة دونياى َ
مرؤظةكان دروست كردووة بة هةموو جياوازيةكانةوة (رةنط ،ئاين ،ئةيدولوذيةت،
رةطةز ،نةتةوة) .لةدونيادا ئةوكةسة لة هةموويان باشترة كة زياتر خزمةتى
مرؤظايةتى دةكات ،بةآلم لةرؤذى (قيامةت) باشترينيان ئةوكةسةية كة ز َور ديندار
 63سورة اإلسراء اآلية .21
 64األلباني :سلسلة األحاديث الصحيحة رقم الحديث .2201
 65ابن تيمية الحراني :مجموع فتاوى شيخ اإلسالم (.018/26ابن تيمية)ى حةرانى دةلَيَت:خةلَك
كوتايى ستةم خراثة ،هةروةكويؤن دوا رؤذى دادثةروةري باشة.بؤية
هةمووى يةكدةنطة كة َ
ى كة خودا دةولَةتى دادثةروةر سةردةخات با كافريش بيَت ،دةولَةتى و زؤرداريش
ريوايةت دةكر َ
سةرناخات با موسلمانيش بيَت(.فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة ،وعاقبة العدل
كريمة ،ولهذا يروى :هللا ينصرالدولة العادلة وإن كانت كافرة ،وال ينصر الدولة الظالمة وإن كانت
مؤمنة).بروانة :مجموع فتاوى ابن تيمية الحراني .11/83

23

بيَت ،هةروةكو خوداى طةورة دةفةرمويَت(:يَا أَيُّهَا النهاسُ إنها َخلَ ْقنَا ُك ْم م ْن َذ َكر َوأُ ْنثَى
هللا أَ ْتقَا ُك ْم إ هن ه
َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُوبًا َوقَبَائ َل لتَ َعا َرفُوا إ هن أَ ْك َر َم ُك ْم ع ْن َد ه
هللاَ َعلي ٌم َخبي ٌر).66
لةبيرمان نةييَت كة ثيَغةمبةر(د.خ) دةفةرمويَت(:خير الناس من نفع الناس).67
واتة :باشترين كةس ئةو كةسةية كة سوود بةخةلَك دةطةييَنيَت ،هةروةها
دةفةرمويَت(:أحب الناس إلى هللا تعالى أنفعهم للناس) .68واتة :خ َوشةويسترين كةس الى
خودا ئةوكةسةية كة زياتر سوود بةخةلَك دةطةييَن َي ،ئيَمة دةزانين كة سوود بؤ
مرؤظايةتى ئةوةية كاريَك بكةى مرؤظايةتى بةختةوةر بيَت لة دونيادا ،هةر بةم ثيَية
دةتوانين جياوازى لة نيَوان ديندارى (التقوي) و رةوشتدا (ئةخالق) بكةين.
ئيَمة لةجيهانى ئيسالميدا كيَشةيةكى ز َور ترسناكمان هةية ،ئةويش كيَشةى
ئةخالقة ،مزطةوتةكانمان ،شويَنى ب َونةكان  ،كؤليَذى زانستة ئيسالميةكان  ،ثةيمانطةو
قوتابخانة ئيسالميةكان ثرن لة موسولَمان و ديندار (نويَذو رؤذو سوننةت و حةج و
ي جاريش طريان بؤ وتارى ئايني ،مةولود و سةالوات ليَدان و
عومرة ،قورئان  ،هةند َ
زيكرو تةسبيح كردن)  ،بةآلم زؤريَكيان لة رووى ئةخالقةوة كيَشةيان هةية (مةبةستم لة
ثةيظى ئةخالق هةلَسوكةوتة لةطة َل خةلَك) يونكة ديندارى شتيَكة ثةيوةندى بة تاكةوة
ئةبي ئةوة بزانين كة
هةية ،جا ئةطةر تاك باش بوو ،ئةوا كؤمةلطةش باش دةبيَت .
َ
ديندارى بريتية لة هةلَسوكةوت لةطة َل خودا ،كة ئةمةيان ثةيوةندى بةخؤتةوة هةية،
بةآلم (ئةخالق) كيَشةى كؤمةلَطاية ،واتة :ئةطةر تؤ كابرايةكى ز َور دينداريش بيت
(بةتةقوا بيت) ئةمة ثةيوةندى بةخؤتةوة هةيةو ،كاريطةريي ئةريَنيي نابيَت بةسةر
كؤمةلَطاوة ئةطةر لةطة َل ئةو دينداريةدا خاوةن ئةخالقيَكى باش نةبيت ،يونكة لة
فةلسةفةى ئيسالمدا ديندارى و ئةخالق لة يةكتر جيا نابنةوة ،بؤية ثيَغةمبةرى خودا
(د.خ) دةفةرمويَت (:أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى هللا وحسن الخلق) .69زياترين شت
كة مر َوظ بباتة بةهةشت دوو شتة ،يةكةميان ديندارى و دووميان ئةخالقى باش ،ئةطةر
ثيَناسةيةكى كورت بؤ ئةخالق بكةين ،ئةو ثيَناسةية بةسة كة (عبد هللا كورى موبارةك)
كردوويةتى ،كات َي دةلَيَت :ئةخالقى باش بريتية لة (بسط الوجه وبذل المعروف وكف
األذى) ،70واتة :بةردةوام طةش بيت و ،ياكة لةطة َل خةلَك بكةى و ،زيان
نةطةييَن َي) ،كةواتة :ئةخالق ثةيوةندى بةخةلَكةوة هةية .هاوةلَيَكى ثيَغةمبةر(د.خ) لة
سةردةمى خؤيدا طلةى لةموسولمانان دةكردو دةيطوت( :ذهب الناس  ،وبقي

 66سورة الحجرات اآلية .06
 67رواه البيهقي في شعب اإليمان رقم الحديث  .2816وفي رواية خير الناس أنفعهم للناس ،وقد
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النسناس) ، 71واتة خةلَكانى باش ر َويشتن كة خاوةن دين و ئةخالق بوون ،بةآلم ئيَستا
ئةوانة ماون ،كة بةرةنط و ناو لةمروظ دةين  ،ئةطينا لة رووى ديندارى و ئةخالقةوة
بة ئةوانى ثيَشوو ناين.
ى بة دريَذى باس لةم بابةتة بكةم  ،بة تايبةتى لة
لةبةر طرنطى بابةتةكة دةمةو َ
روانطةى ئيسالمةوة:
72
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ين) .
خواى طةورة دةفةرمويَتُ (:خذ ال َع ْف َو َوأ ُمرْ بالعُرْ ف َوأ ْعرضْ َعن ال َجاهل َ
هةروةها دةفةرمويَتَ (:وال تَ ْستَوي ْال َح َسنَةُ َوالال هسيِّئَةُ ا ْدفَ ْع بالهتي ه َي أَحْ َس ُن فَإ َذا الهذي
73
ين ْال َغ ْي َ
ظ
ك َوبَ ْينَهُ َع َدا َوةٌ َكأَنههُ َول ٌّي َحمي ٌم)  .هةروةها دةفةرمويَتَ ..(:و ْال َكاظم َ
بَ ْينَ َ
74
ين َعن النهاس َو ه
ين)  .ئةم هةموو ئاياتة ثيرؤزة باس لةرةوشت و
هللاُ يُحبُّ ْال ُمحْ سن َ
َو ْال َعاف َ
لةطةل
ئةخالق دةكةن ،كة زؤر طرنطة مرؤظى موسولَمان هةلَسوكةوت و رةوشتى
َ
خةلَك باش بيَت كة بريتية لة :ليَبوردةيي  ،تؤلَة نةكردنةوةو ،تورة نةبوون و
ئةنجامدانى كردارى باش.
ئةبو هورةيرة(ر.خ) دةليَت :كابرايةك بة ثيَغةمبةرى طوت :ئافرةتيَك هةية زؤر
باسى نويَذ و خيَرو ر َوذوةكانى دةكريَت ،واتة ز َور بة تةقواية ،بةآلم بة زمان ئةزيةتى
درواسيَكةى دةدات  ،ثيَغةمبةر(د.خ) فةرمووي :ئةم ئافرةتة لة ئاطرداية ،ثاشان ئةبو
هورةيرة طوتى :ئةى ثيَغةمبةرى خودا ،ئافرةتيَكى تر هةية ،كةم نويَذ دةكات و كةم
ر َوذوو دةطريَت ،بةآلم بة(كةشك) خيَر دةكات ،واتة :خيَريَكى كةم  ،بةآلم ئةزيةتى
درواسيَةكةى نادات  ،ثيَغةمبةر(د.خ) فةرمووى :ئةم ئافرةتة لة بةهةشتداية.
(عن أبي هريرة ريي هللا عنه قال :قال رجل يا رسول هللا :إن فالنة يذكر من
كثرة صالتها وصدقتها وصيامها ،غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها ،قال :هي في النار،
قال يا رسول هللا :فإن فالنة يذكر من قلة صيامها وصالتها ،وأنها تتصدق باألثوار من
األقط ،وال تؤذي جيرانها ،قال :هي في الجنة).75
هةر ب َوية ثيَغةمبةر(د.خ) دةفةرمويَت( :خير الناس أحسنهم خلقا) .76باشترين
كةس ئةو كةسةية كة ئةخالقى لة هةموويان باشترة.
لةكؤمةلَطاى موسولَماناندا زؤرجار دةبينين كةسيَك ز َور بة تةقواية ،بةآلم لة
رووى ئةخالقةوة طرفتى هةية ،ئةوةش هةية كة ئةخالقيَكى بةرزى هةية ،بةآلم فرى
بة ئاينةوة نية ،موسولَمان بةطويَرةى فةلسةفةى ئيسالم ئةبيَت هةردووكيانى هةبيَت،
واتة ئةب َى بةتةقوا بيَت و خاوةنى ئةخالقيش بيَت ،بةآلم كاميان باشترة؟ ئةمة
 71الخرائطي :مساوئ األخالق ومذمومها ،تحقيق مصطفى بن أبو النصر الشلبي (جدة ،مكتبة
السوادي) ط0102 ،0هـ0222 ،م) ص.621
 72سورة األعراف اآلية .022
 73سورة فصلت اآلية .61
 74سورة آل عمران .061
 75األلباني :صحيح الترغيب والترهيب رقم الحديث .2181
 76األلباني :سلسة األحاديث الصحيحة . 116/ 1
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ثرسياريَكى قورسة ،من قةناعةتم واية ،بؤ كؤمةلَطاى مرؤظايةتى كةسيَكى بة ئةخالقى
كةم تةقوا  ،باشترة لةكةسيَكى بة تةقواى كةم ئةخالق ،يونكة ئةخالق بؤ خةلَكة ،كة
لةطةل خةلَكدا ،بةآلم تةقواو ديندارى تةنيا
بريتية لةنواندنى هةلَسوكةوتى جوان
َ
بؤخاوةنةكةيةتى و ،هيض كاريطةرى بةسةر كؤمةلَطاوة نابيَت ئةطةر لةرووى
ئةخالقةوة طرفتى هةبيَت ،بؤيةش خوداى طةورة ثيَغةمبةرى ناردووة بؤ تةواوكردنى
دوو شت ،يةكةميان ئاين و ،دووةميان ئةخالق ،خوداى طةورة دةفةرمويَتْ (:اليَ ْو َم
ت َعلَ ْي ُك ْم ن ْع َمتي َو َري ُ
ت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأَ ْت َم ْم ُ
أَ ْك َم ْل ُ
يت لَ ُك ُم ْاإلس َْال َم دينًا) .77لةم ئايةتةدا خوداى
ثةروةردطار باسى ئةوة دةكات كة ئاينى بؤ ئيَمة تةواو كردووة ،ثيَغةمبةريش(د.خ)
دةفةرمويَت( :إنما بعثت ألتمم مكارم) (وفي رواية صالح األخالق)  .78واتة خودا منى
ناردووة تاوةكو ئةخالقى باش ثيَشانى خةلَك بدةم و تةواوى بكةم ،بؤيةش خوداى
طةورة كة ثةسنى ثيَغةمبةرةكةى دةدات ،دةفةرمويَت( :وإنك لعلى خلق عظيم).79
ى ئةخالقى ثيَغةمبةر(د.خ) بزانين و ليَيةوة فيَر بين ،ئةوا عائيشة(ر.خ)
ئةطةر بمانةو َ
وةآلم دةداتةوةودةلَيَت(:ئةخالقى ثيَغةمبةر(د.خ) قورئان بوو)  ،واتة :ئةطةر قورئان
ى ئةخالقى ثيَغةمبةر(د.خ) دةبينيةوة .عن جبير بن نفير قال :حججت
بخويَنيةوة لةو َ
فدخلت على عائشة ريي هللا عنها فسألتها عن خلق رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم)
80
فقالت :كان خلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القرآن.
لةفةرموودةيةكدا ثيَغةمبةر(د.خ) وةسيةت لة موسولَمانان دةكات كة تةقواى
خودا بكةن ،لة هةمانكاتدا وةسيةت دةكات كة بة ئةخالق بن ،ياكة لة شويَنى
لةطةل خةلَكدا باش بيَت( :اتق هللا حيثما كنت وأتبع
خراثة دابنيَن و ،هةلَسوكةوتتان
َ
81
السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن) .
ئةبو هورةيرة(ر.خ) دةلَيَت :ثرسياريان لة ثيَغةمبةركرد(د.خ) ض شتيَك ز َور
مروظ دةباتة بةهةشت؟ طووتى :تةقواو ئةخالقى باش ،ثاشان طوتيان ض شتيَك ز َور
مروظ دةباتة دؤزةخ ،فةرمووى :زمان و داويَن.
عن أبي هريرة ريي هللا عنه قال :سُئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أكثر
ما يدخل الناس الجنة؟ قال :تقوى هللا وحُسن ال ُخلق ،وسُئل عن أكثر ما يدخل الناس النار
فقال :الفم والفرج.82
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بةطويَرةى كؤمةلَيَك لة فةرموودةكانى ثيَغةمبةر(د.خ)  ،مر َوظ بة ئةخالق و
ئةتوانى بطاتة ئاستى كةسيَكى ز َور بة تةقوا.ب َو نموونة:
رةوشتى باشةوة
َ
ثيَغةمبةر(د.خ) لة فةرموودةيةكدا دةفةرمويَت :موسولَمانى راست و دروست بة
ئةخالقى باش و هةلَسوكةوتى جوانى ،دةطاتة ئاستى مر َوظيَكى زؤر رؤذو طرو زؤر
نويَذكةر ،لة روايةتيَكى تردا هاتووة :دةطاتة ئاستى ئةوكةسةى كة بةشةو نويَذ دةكات و
بة ر َوذيش بة ر َوذو دةبيَت ،لةروايةتيَكى تر دةفةرموويَت( :دةطاتة ئاستى ئةوكةسةى
بةشةو تةنيا نويَذ دةكات و لة رؤذانى ز َور طةرمدا كة تياياندا ز َور تيَنوو دةبيَت ،بة
ر َوذووة.
عن ابن عمرو قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(:إن المسلم المسدد ليدرك
درجة الصوام القوام بآيات هللا بحُسن خلقه وكرم يريبته) وفي رواية عن عائشة(:إن
الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار) وفي رواية عن أبي أمامة :
(إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامئ بالهواجر).83
ناتوانين هةموو فةرموودةكانى ثيَغةمبةر(د.خ) ليَرةدا كؤبكةينةوة ،يونكة
ماوةييَكى ز َورترى دةويَت ،ئةوةى باسمان كرد تةنيا يةند نموونةيةك بوون.
بة ئيمام ئةحمةدى كورى حةنبةليان طووت :ئةطةر لة كاتى جةنطدا دوو كةس
هةبوون ،يةكيَكيان بةهيَز بوو بةآلم بة تةقوا نةبوو ،ئةوةى تريان كةسيَكى الواز بوو
بةآلم بة تةقوا بوو ،شان بةشانى كاميان جيهاد بكةين؟ ئيمام ئةحمةد (ر.ح) طووتى:
شان بةشانى كةسى يةكةم جيهاد بكةن ،واتة :ئةوةى بةهيَزة ،بةآلم بة تةقوا نية ،يونكة
هيَزةكةى بؤ موسلمانانةو ،ب َى تةقوايش زيانى بؤخؤيةتى لة ر َوذى قيامةتدا ،ئةوةى بة
تةقواية بةآلم الوازة ،تةقواكةى بؤ خؤيةتى و الوازيةكةى بؤ موسولَمانانة ،84بؤية
ثيَغةمبةر(د.خ) دةفةرموويَت( :إن هللا عز وجل ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر) .85واتة
هةندى جار ئةم ئاينة بة ثياوى ب َى تةقوا سةر دةخات .ثيَغةمبةر (د.خ) دةيزانى
خوا
َ
خاليدى كورى وةليد(ر.خ) بؤ جيهاد و بةريَوةبردن ،لة ئةبو زةرى غيفارى باشترة،
بؤية بةخاليدى طووت ( :شمشيَرى خودا) ،سةرةراى ئةوةى كة خاليدى كورى وةليد
ى كارى ئةنجام دةدا ،كة ثيَغةمبةريان ئيحراج دةكرد ،تاوةكو دةيطوت(:اللهم إني
هةند َ
86
أبرأ إليك مما صنع خالد) خوداية من دوورم لةو كارانةى كة خاليد دةيكات ،ئةمةش
لةوكاتةدا بوو كة لةجةنطدا ئافرةتيَكى كوشت .با بزانين ثيَغةمبةر(د.خ) سةبارةت بة
ئةبوزةرى غيفارى(د.خ) ،يى دةلَيَت؟يونكة هةروةك ئيبن تةيميةى حةرانى دةلَيَت:
(لة رووى ئةمانةت و راستطؤيى ئةبوزةر باشتر بوو لةخاليد ،لةطة َل ئةوةشدا
ثيَغةمبةر (د.خ) بة ئةبوزةر دةلَيَت (:يا أبا ذر إني أراك يعيفا ،وإني أحب لك ما أحب
 83صحيح الجامع رقم الحديث .0820 ،0821 ،0212
 84ابن تيمية الحراني :مجموع الفتاوى .211/26
 85األلباني :سلسلة األحاديث الصحيحة رقم الحديث .0812
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لنفسي ،التأمرن على اثنين ،وال تولين مال يتيم ) .87ئةى ئةبوزةر من دةبينم ت َو كةسيَكى
الوازى و  ،ئةوةى من بؤ خؤم ثيَمخوشة بؤ تؤشم ثيَخوشة ،نةكةى ببيتة بةرثرسي دوو
كةس و ،هيض كاتيَكيشدا سامانى هةتيو الى خ َوت دامةن َى.
كةواتة ئةوةى طرنطة لة فةلسةفةى ئيسالمدا ،سوود طةياندنة بة ك َومةلَطا،
هةموومان دةزانين خاليد(ر.خ) زياتر سوودى هةبووة بؤكؤمةلَطا لة ئةبوزةر(ر.خ)،
راستة ئةبوزةر زؤر لة خاليد بة تةقوا ترو ديندار تر بوو ،بةآلم خاليد زيرةكترو
ئازاترو شارةزا تر بوو ،كةواتة :تةقوا ب َو خ َوتةو ثةيوةندى بةخةلَكةوة نية.

بيروكةى دةولةتى ئاينى

Theocracy

ثةيظى  Theocracyوشةييَكى ي َونانى يةو ،لة دوو برطة ثيَكهاتووة :يةكةم:
 Theosخودا ،برطةى دووةم Cracy :لة ي َونانى  Kratiaواتة حوكم  ،واتة حوكمى
خودا ،يةكةم كةس كة ئةم ثةيظةى داهيَنا ديرؤكظانى جولةكة يوسفوس بوو Josephus
ناوبراو ئةم وشةيةى لةتةورات دةرهيَنا بؤئةوةى لةسةر بنةماى ياساكانى خودا
دةولَةتيَك دابمةزريَنيَت ،واتة تةورات".88
كةواتة :ئةم بيرؤكةية لة بنةرةتدا لة يةهوديةتةوة هاتووة ،يونكة ئةطةر
تةورات بخويَنينةوة دةبينين لة سيفرى (التثنية) دةلَيَت :خودا بة شيَوةيةكى راستةوخؤ
حوكمى ئيسرائيل دةكات" .89هةروةها لة سيفرى تةكوين ئيسحاحى حةظدة هةمان
بيرؤكة دووبارة بؤتةوة ،ناوى ئةم دةولةتةشى ناوة(مملكة هللا) The Kingdom of God
واتة (جيَنشينى خوا) لة سفرى (القضاة)دا هاتووة ئةب َى حاكم لة ثياوة ئاينيةكان بيَت.90
ئةم هزرة كاريطةرى هةبوو لةسةر مةسيحيةت ( ،برتراند رسل) فةيلةسوفى
بةريتاني دةلَيَت( :دةولَةتى يةهودى  ،دواى طةرانةوةيان لة بابل دةولَةتيَكى ئاينى بوو،
مةسيحيةكانيش لةوان فيَر بوون ،دةولَةتيَكى ئايني دروست بكةن).91
وابزانم يةكةم كةسى ريفؤرمخواز د َومينيكى مةسيحى ساظ َونا رؤال بوو
 Savonarolaكة داواى دةولَةتيَكى ئاينى كرد ،لةطة َل ئةوةشدا زؤر دذى طةندةلَى بوو،
تا طةيشتة رادةيةك روو بة رووى ثاثا ئةسكةندةرى شةشةم بوةوة ،بةآلم لة سالَى
(0126ز) بة زيندوويى سووتيَنرا .لة داخى ئةم تراذيدياية ميكاظيلي (0122ز)
 Machiavelliطووتى :ئةو ثيَغةمبةرانةى يةكيان نيية بةردةوام شكست ديَنن".92
 87رواه مسلم في صحيحه رقم الحديث  ،0628باب كراهية اإلمارة بغير يرورة.
 88إمام عبد الفتاح إمام :الطاغية ،دراسة فلسفية لصور من االستبداد السياسي(الكويت ،عالم
المعرفة ،د.م.ت) ص.61
 89إمام عبد الفتاح إمام :الطاغية ص .061
 90عبد المنعم الحفني :المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة (القاهرة ،مكتبة مدبولي ،ط2111 ،6م)
ص .210
 91إمام عبد الفتاح إمام :الطاغية ص .061
 92برتراند رسل :حكمة الغرب .21/2
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دواى ئةوةى ئةم بيرؤكةية لةمةسيحيةتدا جيَطير بوو ،هةريةك لة(ثؤلس) و
(بؤترؤس) و (ترتليان)  Tertullianبةرطريان لةو بيرؤكةية كرد( ،ثؤلس)
دةلَيَت(:سولَتان و دةسةآلت لة خوداوةية ،خودا ئةواني داناوة بؤ ئيَمة ،ئةطةر ئيَمة
بةرةنطاريان ببينةوة ،ئةوا بةرةنطارى دانانى خودا ئةبينةوة)( ،ترتليان)يش
دةلَيَت(:دةسةآلتى ئيمبراتؤر لة خوداوة هاتووة)( ،بؤترؤس)يش هةمان بؤيوونى
لةسةر دةسةآلت هةية .93
دواى ئةوة ثاشاكانى ئةوروثا زياتر بايةخيان بة ئايندا ،يونكة بايةخدان بة ئاين
يان بة مةسيحيةت  ،واتة دريَذكردنى تةمةنى دةسةآلت  ،هةروةها ئةوكةسةيان لة خؤ
نزيك دةكردةوة كة بةرطرى لةم جؤرة دةسةآلتة دةكةن  ،بؤ نموونة( :سيَر روبةرت
فيلمةر) (0286ز)  Sir Rbert Filmerخاوةنى كتيَبى ( Patriarchaحوكمى ثاثايي) كة
يةكيَكة لة هزرظانانى سياسى لةبةريتانيا ،ز َور بةرطرى لةم جؤرة حوكمة دةكرد ،بؤية
دةليَت :هيض كةسيَك لة دايك نابيَت و ئازاد بيَت ،هةموومان بةندةين و ،لة ذيَر ئيرادةى
حاكمى خاوةن دةسةآلتى ب َى سنوور داين ...يونكة مةليك لة سةرووى هةموو
ياساييَكة" .94هةروةها (جاك بوسويَت) (0211ز)  Jacques Bossuetبة (لؤيسى
يواردةهةم) دةلَيَت( :ئةو تةختةى ت َو  ،هى مروظ نية ،بةلَكو هى خوداية).95
سةرةراى ئةو ش َورةشة طةورةيةى كة مارتن لوسةرى ئةلمانى(0118ز)
لةدذى كةنيسةى كاسوليك بةرثاى كردو ،كةنيسةى ثروتستانتى دروست كرد ،بةآلم
ئةويش هةمان بؤيوونى هةية لة سةر سياسةت و حوكمرانى  ،بةلَكو ز َور توندتريش
بؤي يووة ،ناوبراو دةليَت( :ئةو دةستةى كة سةريَك بة شمشيَر دةبردريَت ،ئةمة
دةستى مروظ نية ،بةلَكو دةستى خوداية).96
هزرظانى فةرةنسى جان بودان  Jean Bodinدةلَيَت(:ثاشا لةسةروى ياساوةية،
يونكة خؤى دروستكةرى ياساية ،ئةمة دةب َى واب َى).97
ميَذووى ئيسالميش لةم جؤرة نموونانة زؤر دوور نية  ،بةآلم ئةو ميَذوويةي كة
باسى دةكةم لةدواى هةر يوار خةليفة دةست ثيَدةكات  ،دواى ئةوةى كة كيَشة كةوتة
نيَوان ئيمامى عةلى و معاوية ،ثاشان كيَشةكة بؤ نةوةكانى ثيَغةمبةر مايةوة ،98بةآلم
 93إمام عبد الفتاح إمام :الطاغية ص.066-062-068
 94المرجع السابق ص.626
 95المرجع السابق ص.226
 96المرجع السابق ص .011
 97كرين  ،برينتون :تشكيل العقل الحديث :ترجمة شوقي جالل (الكويت ،المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب) 0111هـ0261،م) ص .86
 98با ئيَمة وةكو هةموو زانايانى ثيَشين هاوشيَوةى حةسةنى بةسري و كورى موبارةك بليَين :ئةمة
فيتنةيةك بوو خوا شمشيَرةكانى ئيَمةى ثاراست لة خويَنيان ،با زمانةكانمان بثاريَزين لة
باسكردنيان(:فتنة عصم هللا منها سيوفنا ،فلنعصم منها ألسنتنا).
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ئيمام حةسةنى كورى ئيمامى عةلى لةسياسةت كشايةوة ،ثاشان كؤيى دواى كرد،
لةكوفة خةلَكيَكى زؤر كؤبوونةوة بؤثشتطيرى كردنى كورى دووةمى ئيمامى
عةلى(ر.خ) كة ئيمام حوسةينة ،ئيمام حوسةين لةطة َل يةند هةظاليَك لة مةككةوة
روويان كردة كوفة ،هةريةندة خةلَكيَكى زؤر كة (ئيبن عةباس) يةكيَك بوو لةوان،
ئاموذطاريان كرد كة نةروات ،بةآلم هةر ر َويشت ،ثاشان لة كةربةال بةكوشتنى ئيمام
حوسةين و هةظاآلنى تراذيديا دةستى ثيَكرد  ،دواى تراذيدياكة عةلى كورى حوسةين
لةطةل (محمد)ى كورى توانيان خؤيان رزطاربكةن و  ،خؤيان بطةييَننة مةدينة ،ئيبن
تةيميةى حةرانى دةلَيَت :بةلَكو ئازاد كران بةب َى ئازار( ،ابن زبير) لة دواى كارةساتى
ئيمام حوسةين لة كةربةال ،خؤى وةكو خةليفة راطةياند و خةلَك بةيعةتيان ثيَدا ،بةآلم لة
نيَوان ئةوو يةزيددا شةر روويدا  ،كة يةزيديش كؤيى دواى كرد ،99عةبدولمةليكى
كورى مةروان شويَنى طرتةوةو ،بةردةوامى بة شةرةكةداو ،حةجاجى كورى يوسفى
سةقةفيى نارد بؤ ئةوةى شةر لةطةل (ابن زبير)دا بكات لة مةككة ،ئةوةبوو مةككةيان
داطيركردو (ابن زبير)يان كوشت.100
من زؤر نايمة نيَو بابةتةكة ،يونكة ئةترسم لة بابةتةكة دةربضم ،بةآلم
معاوية(ر.خ) يةكةم كةس بوو بيرؤكةى دةسةآلتى بنةمالَةى داهيَنا ،يونكة هةولَى دةدا
بؤ ئةوةى (يةزيد)ى كورى ببيَتة فةرمانرةواى موسولَمانان.
ئومةويةكان كة لةسالَى(11هـ) بوون بة خاوةن دةسةآلت  ،يةكةم كاريان
بةعةرةبكردنى دةولَةت بوو ،واتة :لة ناوةرؤكدا دةولَةتيكى سياسى عةرةبى بوو ،تةنيا
بة رووكةش دةولَةتيَكى ئاينى بوو ،بةآلم كة دةسةآلتيان طرتة دةست ،بوو بة دةولَةتيَكى
ئاينى ديكتاتورى جةبرى 101عةرةبيزم .تةنانةت كات َى عةبدولمةليكى كورى مةروان
(26هـ )68،دةسةآلتى طرتة دةست قورئانى ثيرؤزى هيَناو طووتى( :ئةوة جارى

 99يةزيدى كورى معاوية لةسةردةمى خيالفةتى عوسمان لة دايكبووة ،شويَنى باوكى طرتةوة،
ئةمةش دواى ئةوةى كة معاويةى باوكى بوارى ب َو رةخساند ،هةنديَك بةكافر قةلةمى دةدةن،
هةنديَكيش بة وةلى ،بةآلم هةردووكيان هةلةن ،باشترين وةآلم ئيمام ئةحمةدى كورى حةنبةل لةو
كاتى (سالح)ى كورى سةبارةت بة يةزيد ثرسياري ليَكرد ،طووتى :ئةوةى
بارةيةوة دةيداتةوة،
َ
لى ناكةى،
باوةرى بة خودا و ر َوذى دوايى هةبيَت يةزيدى خؤش ناويَت ،طوتيان ب َو نةفرةتى َ
طوتى :كورم كةى باوكت نةفرةتى لةكةسيَك كردووة ،لة روايةتيَكى تردا دةليَت :يةزيد هةظاالنى
ثيَغةمبةرى (د.خ) كوشتووة و مةكةى ثير َوزى تاآلن كردووة .بروانة :ابن تيمية الحراني :مجموع
الفتاوى .166/1
 100ابن تيمية الحراني :مجموع الفتاوى .138/27
101
ي
ى زاناوة قةناعةت بةهةند َ
يََ طاى هةند َ
مةبةستم لة وشةى (جةبرى) ئةوةية ئومةويةكان لة ر َ
خةلَك هيَنا كة خواى طةورة ئومةويةكانى بةسةر ئيَوةدا زا َل كردووة ،ئةمة ئيرادةى خودايةو،
بى
قابيلى طؤرين نية ،واتة :ئةم دةسةآلتة ئيجباريةو  ،هةروةكو ي َون ريشي بالَندة لة هةوادا َ
بى توانا و دةسةآلتة بةرامبةر بةدةسةآلتى ئومةويةكان.
تواناية ،خةلَكيش ئاوا َ
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كؤتايية دةتبينةمةوة) .102هةروةها بة موسولَمانانى طووت( :هةر كةسيَك ثيَم بلَ َى
تةقواى خوا بكة سةرى دةثةريَنم) .103يةزيدى كورى عةبدولموليك ويستى لةسةر
ريَضكةو ريَبازى عومةرى كورى عبدالعزيز (ر.ح) بروات ،بةآلم لة يل ر َوذ زياتر
نةيتوانى بةردةوام بيَت ،يونكة عومةر مر َوظيَكى دلسؤزو لة خواترس و دادثةروةر
بوو ،بؤية يةزيد نةيتوانى ،يونكة هةموو سيفةتةكانى بة ثيَضةوانةى عومةر بوون ،
ب َوية يل زاناى هيَنا بؤ ئةوةى شاهيد بن كة هيض ل َي ثيَضينةوةو سزاى لةسةرنية،
واتة :خؤى ئازادةو لةسةرووى هةموو شتيَكةوةيةو ،كةس مافى ئةوةى نية رةخنةى ل َي
بطريَت.
هةنديَك لةزانايان بةرطريان لة دةسةآلتةكةي كرد و  ،يةندين حةديسيَكى ب َى
بنةمايان دروست كرد طواية خواى طةورة ئومةويةكانى بة ديارى ب َو موسولَمانان
ناردووة ،بة تايبةتى ئةو حةديسة ب َى بنةمايانةى كة باس لةسولَتان و فةرمانرةوا دةكةن،
ب َو نمونة :حةديسى (السلطان ظل هللا تعالى في األرض) .104واتة سولَتان يان خةليفة
سيَبةرى خوداية لةسةر زةمين ،ئيَمة ناتوانين ئةم وةسفة بة يثَغةمبةرى خواش (د.خ)
بدةين ،ض جاى ئومةويةكان؟ كات َى زيادى كورى معاوية بوو بة والى لة بةسرة
طووتى(:ئيَمة بة سولَتانى خودا كة بة ئيَمةى بةخشيوة ،حوكم لة ئيَوة دةكةين" .105بةآلم
كات َى سةيرى خةليفة ئةبوبةكر(ر.خ) دةكةين ،دةبينين لةيةكةم وتارى دةستبةكار بوونيدا
يى دةلَيَت؟ ئايا طووتى :من بة سولَتانى خودا حوكمى ئيَوة دةكةم؟ بةلَكو طووتى:
(من وةكو ئيَوة مروظم  ،لةئيَوة باشتر نيم ،ئةطةر راست بووم بة دوام بكةون ،ئةطةر
هةلَةم كرد راستم بكةنةوة ،106يونكة سةركردة هةروةكو (سير روبةرت فلمةر)
(0286ز)  Sir Rbert Filmerدةلَيَت :وةكيلى طةلةكةيتى ،باوكى طةلةكةى نية ،ئةطةر
خزمةتى طةلةكةى كرد ئةوا دةميَن َى  ،ئةطةر نةيكرد ثيَويستة لةسةر دةسةآلت نةميَن َى
ى ئةطةر بةدلَى نةبوو ،واتة خزمةتى
 ،هةروةك ي َون مر َوظـ وةكيلى خ َوى دةطؤر َ
باشى نةكرد ،107رذيَمة ديكتاتؤرةكان ثيَيان خؤشة بة سةركردةكان بليَين(:باوك  ،برا ،
 102ابن كثير :البداية والنهاية ،تحقيق :علي شيري (د.م.دار إحياء التراث العربي) ط 0116 ،0ه.
 0266م) .021/06
 103السيوطي :تاريخ الخلفاء ص.021
 104ئةم هةموو حةديسانةى باسى سولَتان دةكةن كة سيَبةرى خوداية ،هيض راستيةكيان ب َو نية ،من
باوةرم واية هةمووى ئةوانة لةسةردةمى ئومةويةكان دروست كراون ،بؤ بةرطريكردن لة
دةسةآلتيان كة لةالي زانا راستةقينةكان هيض شةرعيةتيَكى نةبوو ،راستة ئةلبانى هةنديَك لةم
حةديسانةى بةراست لة قةلَةم داوة ،بةآلم من باوةرم ثيَيان نيية ،يونكة دةستكاريان ثيَوة هاوار
دةكات.
 105ابن عبد ربه األندلسي :العقد الفريد ،تحقيق :عبد المجيد الترحيني( بيروت ،دار الكتب العلمية،
ط0111 ،0هـ0266،م) .08/2
 106السيوطي :تاريخ الخلفاء ص.26
 107كرين ،برينتون :تشكيل العقل الحديث ص.81-81
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سيَبةرى خودا) يونكة لةوكاتةدا  ،ئيَمة ناتوانين بيانطؤرين  ،بةآلم ئةطةر حيسابى
وةكيليان بؤ بكةين  ،ئةوا طؤرينيان ئاسانة.
هةر بؤية ئةبو موسيلمى خوالنى كات َى سةردانى معاوية دةكات ،ثيَي دةلَيَت:
سآلوت ل َى ب َى ئةى بةكريَطيراو(السالم عليك أيها األجير) ،ئةوانةى دانيشتبوون ثيَى
دةلَيَن :بل َى :سآلوت ل َى ب َى ئةى ئةمير(السالم عليك أيها األمير) ،س َى جار ئةبو
موسيلمى خوالنى دووبارةى كردةوة ،بةآلم معاوية دةليَت :ليَي طةريَن ئةبو موسيلم
دةزان َى يى دةليَت ،يونكة معاوية لة مةبةستى ئةبوموسيلمى خوالنى طةيشت.108
لة دواى ئومةويةكان عةباسيةكان هاتن ،يةكةم خةليفةيان سةفاح بوو ،لة
سالَى(062هـ) لة كوفة بةيعةتي ثيَدرا .ئةويش هةمان كاري ئةنجامدا ،ئةوةندةى
لةئومةويةكان كوشت تاوةكو ناويان ليَنا سةفاح ،كات َى هاتة كوفة ،وتاريَكى داو طووتى:
(أنا السفاح المبيح ،والثاثر المبير) ،واتة :من بؤم هةية هةركةس َى بكوذم ،من
ش َورةشطيَريَكم وةكو شمشيَر ئةبرم ،كةس ناتوان َى ريَطريم ل َي بكات ،ئيَمة حوكم بة
قورئان و سوننةت دةكةين ،ئةم دةسةآلتة لة ئيَمة ناييَتة دةرةوة تاوةكو تةسليمى
عيساى ثيَغةمبةر دةكةينةوة) .109
بةآلم سيستةمى دةولَةت ثيَضةوانةى ئومةويةكان بوو ،يونكة ئةمانة دذى
سياسةتى بةعةرةبكردن بوون ،بؤية لةو سةردةمةدا غةيرة عةرةبةكان ثيَشظةيوونيان
بةخؤوة بينى ،لة هةموو بواريَكةوة.
ثاشان دةولَةتى عوسمانى دروست بوو ،ئةوةى بةسةرى ميللةتى كوردى هيَناوة
بةسة بؤ ناسينى ئةم دةولَةتة ،دةولَةتيَكى ئاينى مةزهةبى حةنةفى .ثيَويست ناكات باسى
ئةم دةولَةتة بكةين ،يونكة(عبد الرحمن كواكيبى) كتيَبةكةى لةسةر ديكتاتوريةتى
دةولَةتى عوسمانى نووسي بوو ،كاتيَك لةسةر داواى سولَتان عبد الحميد (جمال
الدين)ى ئةفغانى هاتة ئةستةنبؤ َل  ،بةياوى بةخ َوى بينى ض جؤرة دكتاتوريةتيَك لةم
وآلتةدا هةية ،هةموويشى بة ناوى ئاينةوة ،يةكيَك لة زانايانى كوردى باكور ،باسى ئةم
دةولَةت و سولَتانةى كردووة ،ئةويش شيَخ سةعيدى نورسية كة لة ناميلكةكانى خؤيدا
(رسائل النور) تيشكى خستؤتة سةر .110

 108ابن تيمية الحراني :السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية (بغداد ،مكتبة المعارف ،ط،1
0221م) ص.02
 109الذهبي :سير أعالم النبالء ،تحقيق:شعيب األرناؤوط ،محمد نعيم العرقسوسي ( بيروت ،مؤسسة
الرسالة)ط0106 ،2هـ) .26/8
 110ثيَويستة خويَنةرى بةريَز ئاطادار بيَت لةو ناميلكانةى كة لةاليةن (ئيحسان قاسم سالحي) ب َو
زمانى عةرةبى وةرطيَراون و ،لةياثخانةى س َوزلةر ياثكراون ،يونكة ز َور دةستكارى
لةناميلكةكانى نورسيدا كراوة ،بروانة كتيَبةكةم (سعيد النورسى المفترى عليه) لةبآلوكراوةكانى
كؤربةندى هزرى ئيسالمى لة كوردستان ،دةزطاى ئاراس  2101كة بة دريَذى باسى ئةم بابةتةم
كردووة.
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شتيَكى ديارة كة ئةم دةولَةتة لةسةر بنةماكانى مةزهةبى حةنةفى دروست بوو،
ي لةسولَتانةكانى
كة ثيَي دةلَيَن (مجلة األحكام العدلية) بةآلم دواى تةمةنيَكى زؤر هةند َ
عوسمانى ويستيان تةنيا كار بةم (مجلة)ية نةكةن ،بةلَكو سوود لةمةزهةبةكانى تريش
وةربطرن ،يونكة خةلَكيَكى ز َورهةن سةر بةمةزهةبةكانى ترن ،بةآلم زانايانى ئةو
سةردةم قةبولَيان نةكرد بةهيض شيَوةيةك ئةم كارة بكةن ،ئةم جؤرة سياسةتة تةسك
بيني ية ،بووة ه َوى درووست بوونى كاردانةوةييَكى توند لةنيَو طةالنى ترى
موسولَماندا ،وةكو كورد و عةرةب و بةربةر(ئةمازيغ) كة زؤربةيان سةر بةمةزهةبى
تر بوون ،لةسوريا لةسالَى ( )0212وةزيرى داد (ئةسعةد كورانى) (مجلة األحكام
العدلية)ى عوسمانى حةنةفى رةتكردةوةو كارى بةياساكانى روذئاوا كرد ،يونكة
مةزهةب تةنيا بؤيوونة ،بؤية ئيمام ماليك لةسةردةمى عةباسيةكاندا بةهيض شيَوةيةك
قةبولَى نةكرد مةزهةبةكةى بكريَتة دةستورى دةولَةت (مةنسورو هارون رةشيد) ثاشان
ئيمام ماليك دةلَيَت( :ليس كلما قال رجل قوال وإن كان له فضل يتبع عليه) .111كة
كةسيَك قسةيةكى كرد نابيَت ليَي وةربطرين هةر لةبةر ئةوةى ريَزوحورمةتى هةية،
خواى طةورة دةفةرمويَت ( :الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) .112
لةم سةردةمةدا هيض بزاظيَك ثشتطيري لةدةولَةتى ئاينى ناكات ،تةنيا يةند
طروثيَكى فةندةمةنتةليزمى نةبيَت ،كة نزيكن لةبزاظة تةكفيريةكان ،لةم دواييةدا
لةسالَى  8499دواى رووخانى رذيَمى حوسنى موبارةك  ،ئةزهةرى شةريف
وةسيقةيةكى دةركردو تيايدا ثشتطيري لةدةولَةتيَكى مةدةنى دةكات دذى دةولَةتى
ئايني ،113بةهةمان شيَوة ئيخوان مسلمين لة ميسرو سوريا جةخت لةدةولَةتى مةدةنى
دةكاتةوة ،114دكتور (محمد سةليم عةوا) دةلَيَت :دةولَةتى ئايني لةئيسالمدا نيية،115
دكتور (تارق سويدان) دةلَيَت :ئيَمة دةولَةتيَكى مةدةنى ثلوراليزمى ديموكراسيمان
دةويَت و ،دةولَةتى ئاينيمان ناويَت ،116ثارتى (نورى) سةلةفي لة ميسر هةمان برواى
 111ابن عبد البر :جامع بيان العلم وفضله ،تحقيق أبي األشبال الزهيري (السعودية ،دار ابن
الجوزي) ط0101 ،0هـ0221 ،م) .261/6
 112سورة الزمر اآلية .06
113
سى بزاظ دروست بوون ،يةكةم
دواى دةريونى ئةم وةسيقةية لة ئةزهةرى شةريف ،لة ميسر َ
ئيخوانةكان ،ئةم ثروذةيان بة مولكى خ َويان دا ئةنيَن ،يونكة بة طويَرةى قسةيان لة هةشتاكان ئةم
ثر َوذةية هةبووة لة ئةبجةديةكانى هزرى ئيخوان موسلمين ،دووةم ،سةلةفيةكان ،ئةوان دذى ئةم
ثروذةيةن ،يونكة ثر َوذةكة دذى بنةماكانى ئاينة ،سيَيةم ،اليةنى فةقيهة تةقليديةكان ،كة دةليَن:
ثيَويستة ئةزهةر خ َوى دووربخاتةوة لةم بابةتانة ،ف َوكةس بكاتة سةر كيَشةكانى خويَندن وفيَربوون
وفةتوا ،يونكة تووشى طرفت وئاريشةى ز َور دةبيَت دواى ئةم طورانكارية طةورانة لة ووالتانى
عةرةبى.
 114جريدة الشرق األوسط العدد  02116سنة .2100
www.islamstory.com

 116جريدة الشرق األوسط العدد  00221سنة .2100
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هةية ،تةنانةت هةندى لة ئةندامةكانى مةسيحيين .117ثارتى عةدل و ئيحسانى مةغريبي
ئيسالمى دةلَيَت :ئيَمة ر َوذيَك لة ر َوذان داواى دةولَةتى ئاينيمان نةكردووة ،بةلَكو ئيَمة
لةطة َل دةولَةتى مةدةنى داين.118
لة بةروارى  2102/6/22لة كةنالَى (إقرأ) لة بةرنامةى (الرد الجميل) دكتور
(محمد عمارة) بةقسةو بةنووسينةكانى 119ثشتطيرى تةواوى بؤ دةولَةتى مةدةنى
دووثات كردةوة ،لة هةمان كاتيشدا ،هةموو جؤرةكانى عيلمانيةتى رةتكردةوة ،120لة
راستيدا عيلمانيةتى (جزئي) ناب َى رةت بكريَتةوة ،يونكة ماناى دةولَةتى مةدةنى
دةطةييَنيَت ،ئةوةى دكتور(محمد عمارة) هاودذييَك دروست دةكات ،يونكة دةولَةتى
مةدةنى واتة دةولَةت لةسةر بنةماى ئاين دروست نةبيَت ،بةلَكو لةسةر بنةماى
ئيجتيهادو هزرو بير دروست ببيَت ،بةآلم دذى بنةماكانى ئاين نةبيَت ،ثاشان دكتور
(عمارة) شتيَكى ترى زياد كرد ،كة ئةويش مةرجةعيةتى ئيسالمية ،من نازانم ض
جياوازيةك لةنيَوان ئةمةو دةولَةتى ئاينيدا هةية ،يونكة وشةى مةرجةعيةت واتة لة
هةموو كارو برياريَك بطةريَيتةوة بؤ دةقةكانى ئاين.
هةروةها قةرزاوى لةطةل ئةوةدا كة ثشتطيرى لةدةولَةتى مةدةنى و
ديموكراسى و ثلوراليزمى دةكات ،بةآلم هةمان مةرجعيةتى ئيسالمى دةكاتة مةرج ،
هةريةكة لة(قةرزاوى) و(محمد عمارة) وشةى دةولَةتى ئيسالميان بةكاريان هيَناوة،
ئةمةش بة راى من ئةوةندة جياوازى نية لةطة َل دةولَةتى ئايني ،121بةلَكو هةمان قسةى
ئيمامى شافعى ية ،كة ئيمام(ئيبن عةقيل) قةبولَى نةكرد ،ليَرةدا دووبارةى ناكةمةوة
يونكة ثيَشتر باسمان كردووة ،كةواتة :دةب َى بلَيَين :دةولَةتى مةدةنى كة دذ بةبنةماكانى
ئيسالم نةب َى  ،واتة :عيلمانيةتى(جزئي)  ،كة هةمان ماناى دةولَةتى مةدةنيية ،بؤية
ى لةهزرظانانى
ديموكراسيةت بة سيستةميَكى ئاسايي لةقةلةم دةدريَت لةاليةن هةند َ
موسولَمانةوة ،يونكة ئةم سيستةمة لة بازنةى دةولَةتى مةدةنيداية ،راستة دةسةآلتى
طةلة ،بةآلم ناب َي لةبير بكةين كة مةبةستمان بوارى ئيدارى و سياسية و ،طةل
ى بوار لةاليةن ئاينةوة
دةسةآلتيَك نية لةهةموو بوارةكانى ذياندا ،يونكة هةند َ
دةسةآلتى ثيَدرواة وةكو بوارى بيروباوةرو ئةخالق كة بنةماى نةطؤرن.
 117جريدة الشرق األوسط العدد  00661سنة .2100
www.aljamaa.net.

118

 119محمد عمارة :الدولة اإلسالمية بين العلمانية والسلطة الدينية (القاهرة ،دار الشروق ،ط،0
0116هـ0226،م) ص.22
 120راشيد غةنوشى سةر َوكى بزووتنةوةى نةهزةى ئيسالمى تونسى -كة سةر بة ئيخوانة -ئيَستا
خاوةن دةسةالتن لة تونس -بة راشكاوى دةليَت :عيلمانيةت فةلسةفةيكى ئيلحادى نيية ،بةلكو هةنديَك
تةرتبياتى ئيدارية ب َو ئازادى بيروباوةر وهزر ،بروانة روذنامى (الشرق األوسط) العدد()02010
سنة( .)2102هةريةندة ئةم راية راست نيية ،يونكة عيلمانيةتى طشتطير فةلسةفةيكى ئيلحادى
ية ،تةنها عيلمانيةتى جوزئى ئةم ماناية دةبةخش َى كة غةنوشى باسى كردووة.
www.masrawy.com/news/egypt/politics .
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ئةوانةى ديموكراسيةت بةكوفر دائةنيَن ،جياوازى لةنيَوان بوارةكاندا ناكةن،
وةكو بوارى ئيدارى و سياسى كة عةق َل و هزر ئةتوانن رؤلَي سةرةكى تياياندا ببينن،
بةآلم بوارى عةقيدةو ئةخالق كة نةطؤرن  ،دةقةكانى ئاين رؤلَى سةرةكى تياياندا
ى  ،واتة :طةل بريارى خ َوى
ئةبين َي ،كة دةليَين :ئيَمة سيستةمى ديموكراسيمان دةو َ
بدات ،نةك هزرو ئةيدولوذيةت  ،جياوازى نيَوان سيستةمى ديموكراسى و
سيستةمةكانى ترى وةكو سيستةمى ئاينى و ئةيدولؤذى و دكتاتوري ليَرةداية ،يةكةميان
لةخوارةوة بؤ سةرةوةية ،ئةوةى تريان لة سةرةوة بؤ خوارةوةية ،هةر وةكو(جيل
كيثل) ئةوةى باس كردووة ،122واتة يةكةميان لةطةلةوة دةست ثيَدةكات بؤ
ى  ،وةكو
سةرةوة(هةلَبذاردنى نويَنةر) ،ئةوةى تريان بةسةر طةل و خةلَكدا دةسثيَنر َ
دةولَةتى ئايني ،جا هةر ئاينيَك بيَت .لةم حالَةتةدا دةولَةتى مةدةنى تةنيا طةشة دةكات كة
طةل بريار بدات ،مةبةستمان لةبريارى طةل برياردانة لة بوراى ئيدارى و سياسى،
نةك اليةنة نةط َورةكانى بيروباوةرو ئةخالق .هةروةكو ثيَشتر باسمان كرد.

بةرةو دةولةتى

مةدةنى Civil State

من لةطة َل ئةوةدانيم كةسانيَك لةناو ك َومةلَطاى كورديدا بة شانازيةوة بلَيَن ئيَمة
عيلمانين ،يونكة ئةم وشةية ز َور مانا هةلَدةطريَت ،با هةموومان بؤ دروست كردنى
دةولَةتيَكى مةدةنى هةو َل بدةين  ،123يونكة ئةمة تاكة ريَطاية كة بتوان َي هةموو اليةك
كؤ بكاتةوة ،هةر بؤية دواى خةباتيَكى دوورو دريَذ  ،ئيسالميةكانى ميسرو تونس
مةغريب و سوريا بريارياندا كة بؤ ئةم مةبةستة هةو َل بدةن ،كة ثيَشتر بةردةوام
بو
قسةيان لةسةر دةولَةتى ئاينى بوو  ،هيوادارم ئيسالميةكانى كوردستانيش هةو َل بدةن َ
ي دةولَةتى
دامةزراندنى دةلَةتى مةدةنى ،نةك ديني ،يونكة شتيَك نية ثيَي بطووتر َ
ئاينى لةئيسالمدا ،هةركات َيََ ك دةولَةتى ئاينى دروست بوو ،واتة :ئةم دةولَةتة دةولَةتى
خويدا دذى ديمواكراسيةت و ثلوراليزمة ،باشترين
ئةيدولوذية ،ئةمةش خؤي لة َ
نموونةش وآلتى ئيَرانة ،ئةم دةولَةتة كة ناسراوة بة ك َومارى ئيسالمى ،دةولَةتيَكى
ئةيدولوذية و ،لةسةر بنةماكانى مةزهةبى شيعة(جةعفةرى) دامةزراوة ،124شويَنى
 122كارولين فوريست ،فياميتا فيتر :العلمانية على محك األصوليات ص.01
 123بروانة نووسينيَكى بةريَز د.محمد شريف أحمد :مدى توافق الدولة المدنية مع الفكر اإلسالمي لة
طؤظارى التجديد ذمارة ( )00سالَى ( )2100الثةرة  ،16كة ز َور بة زانستى ئةم بابةتةى شروظة
كردووة ،هةروةها بروانة لة كتابة بة نرخةكةى بةريَز د.محمد شريف أحمد :تجديد الموقف
اإلسالمي في الفقه والفكر والسياسة (دار الفكر ،دمشق ،ط0121 ،0هـ2111،م) ،ب تايبةتى لة
بابةتى سياسةت لة ئيسالمدا.
َ
 124تاوةكو سالَى0111ز ئيَران دةولةتيَكى سوننى مةزهةب بوو ،بةآلم دواى ئةم ميَذووة بوو بة
زور بة
دةولَةتيَكى شيعة مةزهةب ،لةك َوتايى سةدةى ثازدة ز َوربةى شيعةكان عةرةب بوون َ ،
زوربةى
هيَزيش بوون بة تايبةتى لة عيَراق  ،لةهةردوو شارى كةربةالو نةجةف ،لةوكاتةدا َ
ئيَرانيةكان سوننة بوون ،بةآلم شارى (قوم) سةنتةرى شيعةكانى ئيَران بوو ،هةروةها شارةكانى
لي بوو ،ئةوان ز َور خوشحا َل بوون بة
ترى وةكو (رةى) و (كاشان) و (خوراسان) شيعةى ز َورى َ
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مةزهةب و ئاينةكانى تر ،بة تايبةتى مةزهةبى سوننة لة برياردان و لةدام و دةزطاكانى
دةولَةت بوونيان نية ،ب َوية بةخراثترين دةولَةتى ئاينى دةذميَردريَت لةم سةدةيةدا .لة
تارانى ثايتةختى ئيَران تاكة مزطةوتيَكى سوننة مةزهةبى تيا نية ،خةلَكى سوننة لة
سةفارةتةكانيان نويَذ دةكةن ،ئةطةر بةيانى سوننةكانيش دةولَةتيَكيان دروست كرد،
بةهةمان شيَوة دةبيَتة دةولَةتيَكى ئةيدولوذى  ،يونكة لةسةر بنةمايةكى مةزهةبى
دادةمةزريَت ،كة يةكيَك لة يوار مةزهةبة ناسراوةكانى سوننةن  ،وةك( :حةنةفى،
ماليكى ،شافعي ،حةنبةلى) ،كة بريتية لة بؤيوونةكانى خاوةنةكانيان ،سةنهورى
دةلَيَت(:فيقهي ئيسالمى كاري فةقيهةكانةو ،ئةوان دروستيان كردووة ،هةروةك ي َون
فةقيهةكانى رؤمان و قازيةكانى ،ياساى مةدةنيان دروست كردووة).125
كاتيَك (ئةبو جةعفةرى مةنسور) ويستى مةزهةبى ئيمامى ماليك كة لة
كتيَبةكةيدا (الموطأ) نووسيويةتى ،بكاتة بنةمايةك بؤ دامةزراندنى دةولَةت و خةلَكى
لةسةر ك َوبكاتةوة ،ئيمامى ماليك ريَطةى نةداو ،طوتى :لةرووى زانستةوة خةلَك ز َور
شتيان كؤكردؤتةوةو ز َور شتيان د َوزيوةتةوة ،كة هيَشتا ئيَمة ئاطامان ل َى نيية (.إن
الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها ".126
دواى(مةنسور) هارون رةشيد ويستى ئةم كارة بكات ،بةآلم ديسان ئيمامى ماليك
رازي نةبوو.127
هةموو ئيمامةكان كؤك و يةكدةنطن بةتايبةتى(ئةبو حةنيفة ،مالك ،شافعي،
ئةحمةدى كورى حةنبةل) ،كة ئةطةر راو بؤيوونيان راست نةبوو ،رةت بكريَتةوة،
بةتايبةتى ئةطةر ثيَضةوانةى حةديسيَكى ثيَغةمبةر بوو ،تةنيا بؤنموونة باس لةراى
هةر يوار ئيمامةكان دةكةين ،تاوةكو بزانين لةم بارةيةوة ييان طووتوة.
لةطةل ك َومةليَك سؤفى كة سةر بة تةريقةتى
هاتنى شا ئيسماعيل كة لةتةمةنى ن َوزدة سالَيةوة
َ
سةفةوى بوون هاتبوو ،ثاشان شا ئيسماعيل لةسالَى 0111ز شارى تةبريزى داطيركرد ،دواتر
مةزهةبى شيعةى كردة ئاينى فةرمى ئيمثراتؤريةتى سةفةوى و بةخةلَكةكةي راطةياند ،نةسةبى شا
بو ئيمامى حةوتةمى شيعةكان ،سةفةوى لة بنةرةتدا طروثيَكى سؤفى بوون
ئيسماعيل دةطةريَتةوة َ
و ،لة دةستثيَكى هيَرشةكانى مةغؤلدا دروست بوو ،ثاشان شيعةطةريةكى توندى بةسةرخةلَكدا
سةثاند ،ئيَستاش ئيَران بةدةولَةتيَكى شيعى جةعفةرى ناسراوة ،هةر لةسةر ئةم بنةما مةزهةبية،
بةدريَذايي ميَذوويةكةيان هةميشة ناكؤكى لة نيَوان ئيمبراتوريةتى سةفةوى و عوسمانيدا هةبووة.
بروانة :كارين آرمسترونغ:النـزعات األصولية ص .82
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 )0ئيمام (ئةبو حةنيفة) يان ئيمامى حةنةفى دةلَيَت :ئةطةر فةرموودةيةك راست
بوو ئةوة مةزهةبى منة (،إذا صح الحديث فهو مذهبي) .ثاشان دةليَت :ئيمة مرؤظين
ئةمرؤ قسةيةك دةكةين ،بةيانى ثةشيمان دةبينةوة(.فإننا بشر نقول القول اليوم  ،ونرجع
عنه غدا).
ى جاريش راست
 )2ئيمامى ماليك دةلَيَت :من مرؤظم  ،هةلَة دةكةم و هةند َ
دةكةم ،تةماشاى راى من بكةن ،ئةطةر لةطة َل قورئان و سوننةت يةكيان طرتةوة،
وةريبطرن ،ئةطةرنا  ،وةري مةطرن(.إنما أنا بشر أخطيء وأصيب ،فانظروا في رأيي
فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه ،وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه) هةروةها
ى و رةت
دةلَيَت :هةموو كةسيَك لة دواى ثيَغةمبةر(د.خ) قةسةكةى وةردةطير َ
دةكريَتةوة تةنيا خاوةنى ئةم قةبرة نةب َى كة ثيَغةمبةرى خوداية (د.خ)(.ليس أحد بعد
النبي صلى هللا عليه وسلم إال ويؤخذ من قوله ويترك إال النبي صلى هللا عليه وسلم)
 )6ئيمامى شافعي دةلَيَت :ئةطةر فةرموودةيةك راست بوو ئةوة مةزهةبى
منة(.إذا صح الحديث فهو مذهبي) هةروةها دةلَيَت :هةر مةسةلةيةك لةسةر بنةماى
فةرموودةى راستى ثيَغةمبةر (د.خ) بيَت و ،ثيَضةوانةى راى من بيَت ،ئةوا
بةزيندووي و دواى مردنيش من لةراى خؤم ثةشيمانم (كل مسألة صح فيها الخبر عن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند أهل النقل بخالف ما قلت ،فأنا راجع عنها في حياتي
و بعد مماتي).
 )1ئيمامى ئةحمةدى كورى حةنبةل دةلَيَت .تةقليدي من مةكة ،تةقليدي ماليك و
ي
ي ئايينيان وةرطرتووة ،تؤش لةو َ
شافعي و ئةوزاعي وسةوريش مةكة ،ئةوان لةكو َ
وةريبطرة( ,ال تقلدني وال تقلد مالكا وال الشافعي وال األوزاعي وال الثورى ،وخذ من
حيث أخذوا) .هةروةها دةلَيَت :راى ئةوزاعى و راى ماليك و راى حةنةفى ،هةمووى
هةر راو بؤيوونن ،هةموويان الى من وةكو يةكن و ،جياوازى لة نيَوانياندا نية،
بةلَكو ثشت بةستن ئةب َى تةنيا بة فةرموودةكانى ثيَغةمبةر(د.خ) بيَت(.رأي األوزاعي
ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي ،وهو عندي سواء ،وإنما الحجة في اآلثار).128
كةيى بةداخةوة ئةم جؤرة تةقليدة طةيشتؤتة رادةيةك ،كتيَبة مةزهةبيةكان
شويَنى قورئان و فةرموودةكانى ثيَغةمبةر(د.خ) بطرنةوةو ،بة ثير َوز تةماشايان بكريَت
و ،كاريَكى ترسناك بيَت كةسيَك رةخنة لةم ج َورة كتيَبانة بطريَت ،يةكيَكى وةكو ئةبو
حةسةنى كةرخى كة مةزهةبى حةنةفيية ،دةلَيَت (:هةر ئايةتيَك ثيَضةوانةى
مةزهةبةكةمان بيَت ،كة ئيَمة لةسةرى ك َوكين ،ئةوة ئايةتةكة ئةبيَت تةئويل بكريَت،
يانيش مةنسوخة .فةرموودةكانى ثيَغةمبةريش بةهةمان شيَوة(.كل آية تخالف ما عليه
أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة ،وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ).129
 128ب َو زياتر خويَندنةوةى ئةم بابةتة ،بروانة :ابن عبد البر :جامع بيان العلم و فضله ،والشوكاني:
القول المفيد في حكم التقليد.
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يةكيَك لةو ئةطةرانةى كة ئيمامى بوخارى و موسليم و ز َور
لة(موحةديسةكان) كتيَبيان لةسةر فةرموودةكانى ثيَغةمبةر(د.خ) داناوة ،ئةوةبووة تا
لةجياتى راو بويوونى مةزهةبةكان ،خةلَك روو لة فةرموودةكانى ثيَغةمبةر(د.خ)
بكات ،يونكة ئةوكات واي ليَهاتبوو خةلَك زياتر بايةخى بةراى مةزهةب ئةدا تا
سوننةتى ثيَغةمبةر ،ئةمةش كاريَكى ز َور ترسناكة ،تةنيا راى مةزهةبيَك بةباش
ي و سوودى ل َى وةربطيريَت بؤ تيَطةيشتن لة فةرموودةكانى ثيَغةمبةر(د.خ) -
بزانر َ
ئةويش ئةطةر سوودى هةب َى  .-ئيبن موبارةك دةلَيَت( :ليكن األمر الذي تعتمدون عليه
هذا األثر ،وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث" .130ئيَوة ثشت بةسوننةتى ثيَغةمبةر
ببةستن و ،سوود لة راو بؤيوونةكان وةبطرن بؤ تيَطةيشتن لةفةرموودةكانى
ثيَغةمبةر(د.خ).
شيَخ (سةنوسى)  ،لةسةر بنةماكانى مةزهةبى ماليكى كتيَبيَكى نووسى لةسةر
(أصول الفقه) و يةند شتيَكى ل َي زياد كرد  ،كات َى شيَخيَكى ماليكي ئةزهةرى ،بةمةى
زانى ،زؤر توورة بوو ،بةخةنجةر هيَرشى كردة سةر شيَخ سةنوسى و ،ويستى
ى ،بةآلم شيَخ لة ترسا قاهيرةى بةجيَهيَشت .131كتيَبةكان ثرن لةم ج َورة نموونانة،
بيكوذ َ
ي ليَرةدا باس لة هةموويان بكةين ،يونكة هةنديَكيان ز َور ناشرين و ناريَكن،
ناكر َ
تةنانةت لة طيَرانةوةشياندا مر َوظ هةست بة شةرمةزارى دةكات.
ديارة لةم سةردةمةدا يةندين طؤرانكارى طةورةو طرنط روويانداوة ،بة
تايبةتى لةبوارى سياسةت و بةريَوةبردنى وآلت ،يةندين سيستةمى حوكمرانى لة
ميَذوودا هةبوونةو هةن ،ئيسالميش بريتية لة ئاينيَكى رياليزمى و واقيعي ،هةموومان
دةزانين بيروباوةرو ئةخالق لة ئيسالمدا شتيَكى نةطؤرة تا رؤذى قيامةت ،بةآلم
ي بواردا ئيسالم ريَطةى بة ئيَمةى داوة عةقلى خ َومان بةكاربيَنين ب َو د َوزينةوةى
لةهةند َ
باشترين سيستةم لةبةريَوةبردنى دةولَةتدا ،بة مةرج َى لة يوارييَوةى ئيسالم
دةرنةي َى ،واتة :ئيسالم يةند ثرةنسيثيَكى طشتى داناوة ب َو ئةوةى كةس ليَيان
النةدات ،لةو ثرةنسيثانة :نابيَت ئةم سيستةمةى حوكمرانى دذ بةيةكيَك لة بنةماكانى
ي جار بة
ئيسالم بيَت و ،ثيَويستة رةياوى عةدالةت بكات .لة ميَذووى ئيسالمدا هةند َ
تايبةتى لةسةردةمى خةليفةكاندا ،هةنديَك شت كراوة كة ثيَضةوانةى شةريعةت بووة،
بةآلم لةبةر دوو شت بؤيان هةبووة دةست بؤ ئةم كارة ببةن :يةكةم :ئةوان وةكو خةليفة
و سةركردة كارةكةيان ئةنجام داوةو ،ب َو بةرذةوندى طشتى بووة ،نيازيان ثاك بووةو
دلَس َوز بوونة و هيض بةرذةوةندييَكى تاكة كةسى و حيزبيان لةثشت نةبووة وةك لةم
سةردةمةدا دةبينريَت .دووةم ثيَغةمبةر(د.خ) وةسيةتى لة موسولَمانان كردووة،
طويَرايةلَى خةليفةكان بن( ،عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا
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دلسوز بيَت ،يونكة
عليها بالنواجذ) ،132بؤية دةلَيَم :ثيَويستة سةركردة نيازثاك و
َ
ئةطةر وا نةبيَت ،ئةوا هةر برياريَك بة ثيَضةوانةى دةقةكانى ئاين بدات ،طومان
ي بريارى ثيَضةوانةى دةقةكانيان
لةنيازثاكيان دروست دةبيَت .راستة خةليفةكان هةند َ
داوة  ،بةتايبةتى خةليفة عومةرى كورى خةتاب (ر.خ) ،بةآلم ئةوان دلس َوزو نيةتثاك
بوون ،مةبةستى سةرةكيان بةرذةوةندى طشتى دةولَةت بوو ،كة بريتيية لة بةرذةوةندى
موسولَمانان و ،هةموو ئةوانةى كة لةذيَر سيَبةرى ئةو دةولَةتةدا دةذين .لةم سةردةمةدا
كات َى سةركردةيةك برياريَك دةدات ثيَضةوانةى دةقةكانى ئيسالم ،ئيَمة دةزانين
مةبةست لةو بريارة بةرذةوةندى طشتى نيية ،بةلَكو ب َو بةرذةوةندى تاكة يان حيزبة،
بةتايبةتى لة ئيَستا لةترسى ر َوذئاوا سةركردةكان ناتوانن بة شانازيةوة باس لةئايني
خؤيان بكةن ،ز َوربةيان هةر باوةريان بة ئاينةكة نيية ،خؤ ئةطةر هةنديَكيان خاوةن
ي برياريَك بدةن كة ثيَضةوانةى دةقةكانى ئيسالم بيَت ،ثيَويستة
باوةريش بن و ،بيانةو َ
ى كة مةبةستى سةرةكيان
راويَذ بةكةسانى ثسث َور بكةن ،بؤئةوةى بةدياربكةو َ
بةرذةوةندى طشتى هاوآلتيانة.
ئةم ئازاديةى كة ئيسالم بةئيَمةى بةخشيوة لةبوارى سياسةت و حوكمرانيدا،
ى ،تاوةكو مر َوظ بتوان َى بةعةقلى
بةلَطةية كة ئيسالم ز َور ريَز لةعةق َل و هزر دةطر َ
خ َوى سيستةميَك دابن َى كة لةبةرذةوةندى خةلَكدابيَت و ،دادثةروةرى بةدى بيَنيَت،
يونكة هاتنى هةر ئاينيَكى ئاسمانى ب َو بةختةوةركردنى مروظة لةدونيا و لة قيامةت،
هةروةكو (ئيبن عةقيل) دةلَيَت ( :السياسة ما كان من األفعال بحيث يكون الناس معه
أقرب إلى الصالح وأبعد عن الفساد ،وإن لم يشرعه الرسول صلى هللا عليه وسلم وال
نزل به وحي) .133واتة :سياسةت ئةوةية :خةلَك لةياكة نزيك بكةيةوةو ،و لةخراثة
دووريان خةيتةوة ،با ئةم سياسةتةش نةخواو نة ثيَغةمبةر(د.خ) باسيان نةكرد بيَت.
بو
يونكة هةر ميللةتيَك خؤى لةهةموو كةس باشتر دةزان َى ض سيستةميَك باشة َ
وآلتةكةى ،بةآلم هةروةكو طوتمان نابيَت ئةم سيستةمة ثيَضةوانةى مةرجةكانى ثيَشوو
بيَت كة باسمان كرد ،دةتوانين بليَين :ئةمةيان بنةمايةكى راست ونةطؤرة ،لة هةموو
ئاين و فةلسةفةكاندا ،هةروةكو ئةرستو  Aristotleدةلَيَت (:مةبةستمان لةزانستى سياسى
خيَرو خ َوشى مر َوظة) .134
بةراستى كارةساتة هةنديَك كةس بةحةماسةتةوة بلَيَن :ئيسالم باسى لة هةموو
شتيَك كردووة  ،ئيَمة دةلَيَين :ئيسالم باسى هةموو شتيَكى نةكردووة ،يونكة ئةطةر
باسى كردباية ئيَستا قورئاني ثير َوز( )001سورةت نةدةبوو ،بةلَكو( )001هةزار
سورةت دةبوو ،بة تايبةتى لةبوارى سياسةت وحوكمرانيدا ،بةلَكو ز َور شتى ب َوعةقلَى
مروظ بةجيَهيَشتووة ،هةر بؤيةش وشةى عةقل  -وةك ناو -لة قورئان و سوننةتدا
 132األلباني :سلسة األحاديث الصحيحة رقم الحديث 2261
 133ابن قيم الجوزية :إعالم الموقعين عن رب العالمين .28/8
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نةهاتووة ،بةلَكو وةك فرمان هاتووة ،ب َو ئةوةى مر َوظ بةردةوام بيَت لة هزركردن و
بةشيَوةيةكى دايناميك بةردةوام عةقلى بخاتة كار.
ئةو بةريَزانة لة دلَس َوزى خ َويانةوة ئةم دةستةواذانة بةكار ديَنن ،ئةبيَت بة
زانستى و مةعريفى قسةبكةن ،ئةم جؤرة قسانة ثةسن نين بؤ ئيسالم ،بةلَكو بةخراث
بةسةريدا دةشكيَتةوة ،ب َوية لةثيَناسةى قورئانى ثير َوزدا دةليَين :قورئان تةنيا ثةرتوكي
ئيعجازو هيدايةتة ،ثةرتوكى ئةندازيارى و كوسمولوذى و بيولوذى و جيولوذى و
ئةنسروثولوذى نية.
ئيَستا كة باسى دةولَةتى مةدةنى دةكةين ،ئةب َى بزانين ئةم دةولَةتة هيض
ثةيوةنديةكى بة مةسةلةى سيكؤلةريزمى طشتطير نية ،بةلَكو ئةم دةولَةتة ريَطرة
لةدروست بوونى دةولَةتى ئايني مةزهةبى ،هةروةكو يؤن يةند نموونةيةكمان
لةسةر جيهانى عةرةبى و ئيسالمى هيَنايةوة ،دةولَةتيَكى ئاينى وةكو دةولَةتى عوسمانى،
واى لةريفؤرمخوازةكانى وةك (جمال الدين)ى ئةفغاني كرد كة لةسالَى (0682ز) بؤ
دروست كردنى (الجامعة اإلسالمية) هةو َل بدةن ،يونكة ئةمة ريَطر دةبيَت لةدروست
بوونى دةولَةتيَكى ديسثوتيزمى ( Despotismديكتاتورى) ،هةر ب َوية كةسيَكى هزرظانى
وةكو(عبدالرحمن كةواكبي0212ز) كتيَبيَكى نووسى دذى سيستةمى عوسمانى
ديكتاتؤرى بةناوى (طبائع االستبداد ومصارع االستعباد) ،هةروةها (عبدالرزاق)
سةنهورى لةسالَى (0222ز) هةولَيدا لة جياتى خيالفةتى ئيسالمى (موئتةمةرى
ي ،135يونكة مستةفا سةبرى(4591ز) دوايين شيَخى ئيسالم
ئيسالمى) بةكاربهيَنر َ
لةدةولَةتى عوسمانى كتيَبيَكى نووسى لةسةر خيالفةت بةناوى (النكير على منكري
النعمة من الدين والخالفة واألمة) ،لة ناونيشانى كتيَبةكةدا ديارة كة خيالفةت بةنيعمةت
لةقةلَةم ئةدات ،بةآلم يونكة زانايةكى توركة ،جياوازى هةية لةطة َل زانايةكى تر كة
تورك نةبيَت ،وةكو ئةوانةى باسمان كرد.
ئةوةى طرنطة باسى بكةين ئةوةية ،دةولَةتى ئاينى ديكتاتورى ز َور بظةترو
ترسناكترة لةدةولَةتى سياسى ديكتاتورى ،يونكة لةدةولَةتى يةكةمدا هةركةسيَك
ى ،بؤية بةفةتوايةكى سةرثيَي
ئوثوزسي َون بيَت ،ئةوا بة مونافيق و زةنديق لةقةلةم ئةدر َ
و بةثةلة خويَنى حةآلل دةكريَت ،بةآلم دةولَةتى سياسى موفتى نية ،بةلَكو ياساييَكى
توندى هةية ،هةمان بريار لةسةر ئوثوزسيون دةدات ،بةآلم وشةى مونافيق و زةنديق
لة فةرهةنطةكةيدا نية ،بةلَكو يةند وشةييَكى ترى تياية كة زؤر باشترن لةجؤرى
يةكةم ،يونكة لة جؤرى يةكةمدا واتة :تؤ دةيية نيَو ئاطرو دؤزةخ ،لةبةر ئةوةى
بةكافر لةقةلَةم دراوى و ،خةلَكيش بةهةمان شت لة قةلَةمت دةدات  ،يونكة زؤربةيان
لةسةر دينى دةولَةتن .كات َى لةنيَوان كاريزماى ئاينى وكاريزماى سياسى قةيران
دروست دةبيَت ،بيَطومان كاريزماى ئاينى هةموو هةولَيَك دةدات ب َو كونترو َل كردنى
كاريزماى سياسى ،ب َوية ماكس ظيَبةر(0221ز)  Max Weberدةليَت( :لة سيستةمى
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سياسيدا هةركات َى كاريزماى ئاينى بةهيَزتر بوو ،هةو َل دةدات بةتةواوى كونترولَى
بكات ،كات َى سيستةمى سياسى كاريزماى خ َوى ثيَشاندا كة تايبةتة بةخؤى ،اليةنة
ئاينيةكة هةو َل دةدات سيستةمى سياسى بة كرداريَكى شةيتانى لة قةلَةم بدات).136
دواى رذيَمى حوسنى موبارةك ئيخوانةكان طةيشتنة دةسةآلت و ،دكتور (محمد
مورسى) كة سةر بةم حيزبة بوو ،بةسةرؤك كؤمارى ميسر هةلَبذيَردرا ،بةشيَك
ى لةزانايانى ئيسالمى بة حةآلل كردنى
لةجةماوةر لةدذيا خ َوثيَشاندانيان كرد ،هةند َ
خويَني خؤثيَشاندةران فةتواياندا ( ،شيَخ هاشم ئيسالم) ئةم فةتوايةى دةركردو
خؤثيَشاندةرانى بة خةورايج لة قةلَةمدا ،هةروةها (شيَخ ئيهاب عةدلى) كوشتنى
جةماوةر بة حةآلل لة قةلةمدا ،بةآلم شيَخانى ئةزهةر دذى ئةم فةتواية وةستان و
مةحكوميان كردو ،بريارة (شيَخ هاشم ئيسالم) لةسةر ئةم فةتواية دادطايى بكريَت،137
هةروةها زؤربةى زانايانى ميسر بةتايبةتى شيَخةكانى ئةزهةر ،هةروةها شيَخ (نادر
بكار) وتةبيَذى ثارتى نورى سةلةفى ئةم فةتوايةيان رةت كردةوة.138
هةروةها(شيَخ ئةحمةد مةحالوى) كة لةميسر زؤر ناسراوة ،لة وتارى
هةينيدا فةتوايدا كة رةخنة لةسةرؤك (مورسى) حةرامة ،تاعةتى فةرزة وةكو نويَذ،
وةكو ئيتاعةى خوداو ثيَغةمبةر ،حوكمى ئيخوان حوكمى خوداية.139
من زؤرم الم سةيرة! عومةرى كورى خةتاب(ر.خ) رازى نةبوو حوكمى ئةو
بة حوكمى خودا لةقةلةم بدريَت ،ي َون حوكمى ئيخوان دةبيَتة حوكمى خودا؟! ئةمة
لةاليةك ،لةالييَكى ترةوة تا دواى شةش مانط و ،تا ئةوكاتةى (فاتيمة)ى خيَزانى
كؤيى دوايي نةكرد  ،تا ئةوكاتةى كيَشةى كافر بوونى قةبيلةكانى عةرةب سةرى
هةلَنةدا ،ئيمامى عةلى بةيعةتى بة ئةبوبةكر نةدا ،كة بةيعةتيشى دا بؤ ئةوةبوو لة دذى
هةرةشةى (مورتةدةكان) بةرطرى لة مةدينة بكات .هةر يةندة خةليفة عومةر ويستى
بةزؤرى بةيعةتى ئيمام عةلى وةربطريَت بؤ خةليفة ئةبوبةكر ،بةآلم ئةبوبةكر(ر.خ)
ريَطةى نةداو ،طووتى :من زؤرى لة ئيمامى عةلى ناكةم ،140هةروةها سةعدى كورى
عوبادةى ئةنسارى (01ك) سةر َوكى قةبيلةى خةزرةج ،بة ئاشكرا بةيعةتى نةدا بة
ئةبوبةكرو عومةر ،بةلَكو بةرةو شام ر َويشت ،تاوةكو لة حؤران كؤيى دوايي كرد،
 ،141بةآلم هيض كةسيَك بةئيمامى عةلى و سةعدى كورى عيبادةى نةطووت :ئيَوة
كافر بوونة و ،خويَنتان حةآللة.
هةريةندة اليةنى سياسيش ئةم كارةى كردووة ،بةآلم يةكى قورسى ثيَنةبووة،
يونكة لةبنةرةتدا باوةرى بةم اليةنة نية ،جيهانى ئيسالمى ثرة لةو جؤرة نموونانة،
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139

بةلَكو لة هةموو جيهاندا ئةم تراذيداية هةبووة ،واتة :كيَشة لة نيَوان سيستةمى ئاينى و
سيستةمى سياسى ،جا ب َو ئةوةى ئةم ج َورة تراذيدايايانة دووبارة نةبنةوة ،ثيَويستة
بةآلنسيَك لة نيَوان هةردوو اليةندا دروست ببيَت.
(عبدهللا)ى كورى موعتةز دةلَيَت(:دةسةآلت بةهؤى ئاينةوة دةميَن َي ،ئاينيش بة
هؤى دةسةآلتةوة بة هيَز دةب َى) .142كةواتة :ئةب َى هةردووكيان ثيَكةوة كار بكةن .ناب َي
ئيَمة وةكو هةنديَك لة عيلماني مولحيد بير بكةينةوة كة هةريى ثةيوةندى بة ئاينةوة
هةية ثيَويستة رةت بكريَتةوة ،نابيَت وةكو هةنديَك لة ئيسالمية توندرةوةكانيش بير
بكةينةوة ،كة هةريى لةدةرةوةى بازنةى ئيسالمة كوفرو زةندةقةيةو ،نابيَت سوودى
ل َى وةربطيريَت .ئةى يى بكةين تاوةكو ئاين و سياسةت ثيَكةوة كاربكةن بؤ دروست
كردنى دةولَةتيَكى مةدةنى؟ ئةم مةرجانةى خوارةوة زةروورو سةرةكين بؤ دروست
كردنى ئةم جؤرة دةولَةتة:
 -0ثيَويستة دةولَةتيَك بيَت ريَز لةهةموو ئاين و مةزهةب و نةتةوةكان بطريَت.
 -2نابيَت هيض يةكيَك لةبريارةكانى ثيَضةوانةى بنةماكانى ئاينى ز َورينةى
خةلَك بيَت ،بؤ نموونة لةكوردستان كة ئيسالم ئاينى ز َورينةى خةلَكة.
 -6دادثةروةر بيَت.
 -1بةرذةوةندى خةلَك بثاريَزيَت.
 -1لةذيَر سايةى ئةودةولَةتةدا خةلَك هةست بة بةختةوةرى بكات ،ب َوئةوةى
هةستى نيشتمان ثةروةريان لةال بةرزو بةهيَز بيَت.
ى  ،بةمةرج َي بتوانين ئةم بةآلنسة رابطرين،
ئةم راستية لةميَذوودا دةردةكةو َ
مةرج نية تةنيا لةكتيَبة فقهيةكانى خؤمان شت بد َوزينةوة تاوةكو دةولَةتيَكى سةركةوتوو
دروست بكةين ،بؤ نموونة :كات َى زاناى طةورةى ميسرى (تةهتاوي) يووة(ثاريس -
فةرةنسا) ثةرتوكيَكى نووسى بة ناوى (تخليص اإلبريز في تلخيص باريز) لةو كتيَبةيدا
دةلَيَت( :ئةو ياسايةى كة ئةمر َو فةرةنسيةكان لةسةرى دةر َون ،وةك بنةمايةكى
سةرةكى دادةنريَت بؤ سياسةت  ،مةبةستى ياساكانى (لويز)ى هةذدةم بوو كة ثاشاى
ئةوكاتى فةرةنسا بووةو خ َوى داينابوون  ،ئةم ياسايانة لةرووى دادثةروةريةوة ز َور
شتي وايان تيَداية كة كةس ناتوان َى نكولَيان ل َي بكات ...هةريةندة ز َوربةى ئةم ياسايانة
نة لة قورئاندا هةن و نة لة سوننةتى ثيَغةمبةردا (د.خ) .143مةبةستم ئةوةية (تةهتاوى)
بة ميتوديَكى زانستى و ئةكاديمى ،باس لةياساييَكى روذئاوايى مةسيحى كردوة ،نةك
ي ناشارةزا كة هةريى لة ر َوذئاواوة ديَت بة كوفرو زةندةقة لةقةلَةمى
وةكو هةند َ
دةدةن ،كةواتة شتيَكى ئاسايية لةبواريَكدا كة ئيَمة نةمان بيَت  ،سوود لة رؤذائاوا
وةربطرين  ،بة مةرج َى دذى بنةماكانى ئاين نةب َى و رةياوى دادثةروةريش بكات.
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هةروةها محمد رةشيد رةزا (0261ز) خاوةنى تةفسيرى (المنار) و طؤظارى
(المنار) يةكيَك لة خويَنةرانى طؤظارةكة توورة بوو ،كات َى محمد رشيد رزا حوكمى
ئيسالمى بة حوكمى دةستورى ناوبرد نةك بةحوكمى شورا ،محمد رةشيد رةزا
لةوةآلمدا طوتى :ئةى موسولَمان :هةرطيز نةل َى ئةم حوكمةى (شورا) يةكيَكة لة
بنةماكانى ئاين ،سوودمان لةقورئانى ثير َوز ،لة ذيانى هةريوار خةليفةش
وةرطرتووة ،سوودمان لةئةوروثيةكان وةرنةطرتووةو لةطةلَيان تيَكة َل بووينة و
شارةزاى ذيانيان بووينة  ،ئةطةر لةبةر ئةوان نةبوابة نةمن و نةئةوانةى وةكو تؤن،
قةت نةياندةزانى ئةمة لةئيسالمة".144
خير الدين التونسي(0212ز) ثياويَكى زانابوو ،هةروةها لةدةولَةتى عوسمانيدا
سةدرى ئةعزةم بوو واتة(:سةرؤك وةزير) ،لةكتيَبةكةيدا (أقوم المسالك في معرفة
أحوال الممالك) دةلَيَت( :شارستانيةتى ئةوروثى وةك الفاويَكة ناتوانين رايبطرين،
بةلَكو دةب َى لةطةلَى ريَككةوين ،ب َوئةوةى خ َومان لةمةترسيةكةى بثاريَزين ،لة اليةكى
ترةوة سوود لةشتة ث َوزيتيظييةكان وةربطرين".145
بة برواى من هةر بؤيوونيَك كة راست و دروست و لوذيكى بيَت ،ثيَويستة
سوودى ليَوةربطرين ،مةرج نيية بزانين خاوةنةكةى ك َي ية ،يونكة لةوانةية خاوةنى
بؤيوونةكةمان بةد َل نةبيَت ،بؤية مةرج نيية هةر بؤيوونيَك كة خاوةنةكةى
موسولَمان بيَت ،راست و دروست بيَت ،هةروةكو يؤن مةرج نيية هةر بؤيوونيَك
كة خاوةنةكةى موسلمان نةبيَت راست نةبيَت .مةبةستم ئةوةية هةموومان مروظين و
ى جاريش راست دةكةين  ،ب َوية ئةطةر بؤيوونيَكى راستمان
هةلَة دةكةين و ،هةند َ
لى
دةستكةوت و ،خاوةنةكى فةيلةسوفيَكى روذئاوايي بوو ،ئاسايية ئيَمة سوودى َ
وةرطرين ،يونكة بوارةكة لةبوارى را دةربرينة .ئيمامى ماليك دةلَيَت( :نابيَت
هةركات َى كةسيَك قسةيةكى كرد ليَى وةرطرين هةر لةبةر ئةوةى ريَزو حورمةتى
هةية".146
ئيَستا لةجيهانى ئيسالمى و بةتايبةتى لةكوردستان ،ثيَويستيمان بةم جؤرة عةق َل
و هزرة هةية ،مادام كةلَة ثياوةكانى وةكو (تونسي) و(تةهتاوى) و(ئةفغاني)
و(كةواكبى) و(محمد عبدة) و(محمد رةشيد رةزا) ئةمة شيَوازى بيربكةنةوةيان
بةرامبةر ر َوذئاوا ،لةكاتيَكدا ئةوان لةبوارى زانست و بيركردنةوةدا زؤر بة هيَزو توانا
بوون ،ئيَستاش ثيَويستة ئيَمة زياتر سوود لة بوارة ئيجابيةكانيان وةربطرين ،يونكة
ئيَمةى كورد الوازين و خاوةن دةولَةت نين ،ئةب َى زياتر لةخةلَكى تر سوود لة رؤذئاوا
وةرطرين ،يونكة ئيَستا ئةوان خاوةنى بريارن ،راستة ئيرادةى طةل لةسةرووى
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هةموو شتيَكةو لةهةر هةموويان بةهيَزترة ،بةآلم لةطة َل هةبوونى ئيرادةدا ثيَويستيت
بة ثشتطيرى ئةوان هةية ،بؤئةوةى بةئامانجة سةرةكيةكان بطةى.
با ئيسالميةكانى كوردستانيش وةكو ئةم طةورة زانايانة بير بكةنةوة ،كة
بةحيكمةت و عةق َل لةطة َل كيَشةكانى هاويةرخدا هةلَسوكةوتيان دةكرد ،نةك وةكو
ئةوانةى كة بةهزرى توندو عةقلَى تةسكةوة بوونة كارةسات بةسةر جيهانى
ئيسالميةوة.
ئيَمة طةليَكى ب َى دةولَةتين ،خةباتى زؤرمان كردووة ،شةهيدى زؤرمان داوة،
ز َور لة طوندةكانمان بة مزطةوت و قوتابخانةوة كاو َل كراون ،دواى ئةم هةموو
ش َورةشانةى كة لةهةموو ثاريةكانى كوردستان بةرثا كران ،بةتايبةتى لةكوردستانى
عيَراق ،ئةطةر بة حيمكةت و عةق َل و هزريَكى شارستانى مامةلَة لةطة َل كيَشةكانى
هاويةرخدا نةكةين ،بيَطومان هةموو خةبات و قوربانيدانمان بةفيَرو دةييَت ،جا
يونكة طةلى كورد دةولَةتى نيية ،لةهةموو طةليَك زياتر ثيَويستى بةكةسانى بيرمةندو
زاناو دانا هةية ،ثيَويستة لةكيَشةكانى هزرى و ئاينى زياتر هؤشيار بين ،يونكة
لةئيَستادا هةموو هةرةشةكان لةم دةرطايةوة ديَنة ذوورةوة ،من ئةم نامةية تةنيا ب َو ئيَستا
نانووسم ،بةلَكو بؤ دوا ر َوذيشة ،هةريةندة كةس نازان َى ئايندة يؤن دةبيَت ،بةآلم
ئةب َى ئةوة بزانين كة ئايندة بةدةست خؤمانةو ،ي َون دايبنيَين بةهةمان شيَوة دروست
دةبيَت ،بةآلم كةس ناتوان َى بةروارةكةى ديارى بكات ،يونكة زانيارى تةواو تةنيا الى
خوداية ،بيَطومان خةمى ئيسالميةكان تةنياو تةنيا دةسةآلتة ،ئةمةش ز َور ئاسايية،
بةمةرجيَك ئةم دةسةآلتة نةبيَتة ه َوى الواز كردنى هةستى نيشتمانى ونةتةوةيي ،كة
وآلت بةرةو ئايندةيةكى ناديار ببات و ،كوردستان بكريَتة اليةنيَكى ئةيدولوذى سةر
بةيةند وآلتيَكى دةرةكى و ،ببيَتة هةرةشة لةسةر بنةماكانى ديموكراسى و ثلوراليزم
خوى
ومافةكانى مر َوظ و ،هزرى دروست كردنى دةولَةتيَكى نيشتمانى لة ئةجيَنداى َ
يون دةولَةتيَكى سيوكراسى دروست بكات.
بسريَتةوةو ،هةموو هةولَى هةر ئةوةبيَت َ
لةرووى هزرى و مةعريفيةوة ئةب َى ئيسالميةكان هةولَى ئةوة بدةن كة خاوةن ثرؤذةى
ئيسالمى خ َويان بن و ،ثةنا ب َو ئةمالو ئةوال نةبةن ،لة هةموو بواريَكدا با سوود
لةخةلَكانى تر وةرطرين ،ئةطةر سوودى هةبوو ،بةآلم با كؤتايى بةكؤثى كردنى هزرو
مةعريفةى طةالنى تر بيَنين ،هةروةكو ي َون بة بةردةوامى بةوكةسانة دةلَيَم كة
بةبي
تةجروبةى وآلتيَكى روذئاوامان بؤ ديَننة كوردستان :تكاية بةب َى ليَكولَينةوةو
َ
هةلَسةنطاندن هيض ثرؤذةكةيةكمان بةسةردا نةسةثيَنن.
ئيَمة لة كوردستان بةهةموو اليةنة ئايني و سياسيةكانةوة ،ئةب َى هةو َل بدةين
دةولَةتيَك دروست بكةين كة هةموو تاكيَك هةست بةخ َوشى و دادثةروةرى و يةكسانى
بكات ،ياسا سةروةر بيَت و ،مافى مر َوظ ثاريَزراو بيَت ،ئازادى هةبيَت و
ديموكراسيةت و ثلوراليزم شويَنيان هةب َى و ،تةنيا دروشم نةبن ،ئةم دةولَةتة دذى
بنةماكانى ئيسالم نةبيَت و ،ثيَكةوة ذيانى ئايني و سياسى و جظاكى لةبنةماكانى ئةم
دةولَةتة بيَت ،ئةمانة هةمووى لةدةولَةتيَكى مةدةنيدا دةبينريَن ،ب َوية تاكة ريَطا لةبةردةم
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هةمووماندا هةر ئةوةية بؤ دروست كردنى دةولَةتيَكى مةدةنى هةو َل بدةين  ،مةرج نيية
بزانين ك َى ئةو دةولَةتة بةريَوة دةبات ،بةلَكو ئةوةى طرنطة ثيَويسة ئةم بنةمايانةى
سةرةوة ثةيرةو بكات ،لة فةلسةفةى ئيسالمدا ثةيرةوكردنى دادثةروةرى و
رةياوكردنى بةرذةوةندى طشتى طرنطة لةبةريَوةبردنى دةولَةتدا  ،يونكة خوداى
ثةروةردطار ثشتطيرى لةدةولَةتى موسولَمانان ناكات ئةطةر دادثةروةر نةبيَت ،بةآلم
ثشتطيرى لةدةولَةتى كافران دةكات ئةطةر دادثةروةر بيَت.147

 147بة ثيَويست دةزانم سوثاسى بةريَز مام َوستا مةال مةلحةم محمد صالح بكةم ب َو ثيَدايونةوةى ئةم
تويَذينةوةية لة رووى زمانةوانى( ،زاراوةى س َورانى) ،خواى طةورة ثاداشتى بداتةوة.
45

