ميَذووى بةعةرةب كردنى ئايين

نووسينى :دكتور عةرةفات كةرةم مستةفا
(باب َي شوينكار)

وةرطيَ ِرانى بؤ كوردى :مةال ملحم محمدصالح

ثيَشةكى وةرطيَ ِر
َّح ِيم
من الر ِ
بِس ِْم هللاِ الرَّحْ ِ

سوووساو و سووتاي بووؤ سووةروةردطارى جيهانيووا د دروودو سووخوى ووواى طووةورة بووؤ طيووانى
سيَغةمبةرى سيَشةواود بؤ سةر طيانى يَزا و هاوةآل و شويَنكةوتوانى تا رؤذى دووايي.
بيَطوما يةكيَك لةو كيَشةو طرفتانةى كة توا ِرادةييَكوى رؤر ِريَطوةى سيَشوكةوتن و طةشوةكردنى
لة ئيسالم بةرتةسوك كردؤتوةوةد تيَكوة َك كردنيوةتى لةطوة َك نوةذاد سةرسوتي عوةرةبىد ئوةم شويَوارة
بيركردنةوةيووةخ ووةلَكيَكى رؤرى لوو َي دوور سووتؤتةوةد بةتايبووةتى ئةوانووةى كووة شوووارةراييَكى
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ئوووةوتؤيا سوووةبارةت ئيسوووالم و بنوووةما طشوووتيةكانى نييوووةود توووةنيا لوووةرمانى كةسوووانيَكةوة ئيسوووالم
وواوةنى باطراوةنووديَكى دذة ئووايينيند
دة ويَننووةوة كووة بةتووةواوى لووة ئيسووالم نةطةيشووتوو يوواني
رؤرجووار طووو َ بيسووتى ئووةو بانطةشووةية بووينوة و دةبوويند كووة ئيسووالم ئووايينى نةتووةوةى عةرةبووةو
بةسةر نةتةوةكانى تردا سةسيَنراوةد هةرضةندة ئةمةيا بانطةشةييَكى ِرووتةو هيض بنةماييَكى
رانسووتى نييووةد لةبووةر ئووةوةى هووةموو ئووةو نةتةوانووةى كووة ئيسووالميا طرتؤتووة بوواوةخد ئيَستاشووي
ووةر بووووونى ضوووةندين سوووةدة بةسوووةر
لةطةلَووودا بيَووو ليَوووي ساشوووطةر نةبوونةتوووةوةد سو
ووةرةراى تيَسو ِ
ِ
موسولَما بوونيانداد تةنانوةت ميَوذوو نووسوانى روةيرة موسوولَماني دانيوا بوةم ِراسوتيةدا نواوةد
هووةروةكو ِرؤذهووةآلتناو و ميَذوونووسووى فةرةنسوى دكتووور (طؤسووتال ليَبووؤ 1481ر1391-ر)
دةلَيَوو  :كاتيَووك ئيَمووة بووةوردى سووةيرى فتوحاتووةكانى موسووولَمانانى سيَشووا دةكووةين و هؤكووارى
بةئامانج طةيشتنيا تاوتو َ دةكةيند دةبينين ئةوا هةرطيز شمشيَريا بؤ بخوكردنةوةى ئوايين
بووةكار نووةهيَناوةد ضووونكة هووةموو ئووةو نةتةوانووةى كووة موسووولَمانا بةسووةرياندا سووةردةكةوتند
ئاراديا دةكرد لةقبو َك كردنى ئايينى ئيسالمد ئةم مةسةلةيةخ لةميَذوودا سوةلماوة كوة موومكين
لةراسووتيدا ئيسووالم بووةهؤ ِراطةيانوود و
نييووة هوويض ئايينيَووك بووة رؤرى شمش ويَر بووخو ببيَتووةوةِ .
سروساطةنوودةى دروسووتةوة سووةركةوتووة نووةب بةسووةرةنيَزةد هووةر ئووةوةخ بووووة كووة نةتووةوةكانى
ِ
تورب و مةرؤك لةطة َك ئةوةى كوة بةسوةر عةرةبةكانيشودا سوةركةوتند بوةآلم ئوايينى ئيسوالميا
قبووو َك كووردد لةهيندسووتاني كووة عةرةبووةكا تووةنيا بةويَوودا طورةريووا دةكووردد ئيسووالم بةشويَوةيةب
ى هوةرماو و
لةنيَوياندا بخوةى كردد كة تا ئيَستاخ ذمارةييَكى يةكجار رؤرى موسولمانا لةو َ
بةرؤذ ذمارةيا رياتر دةبيَ د لةوآلتى (ضين)ي ئيسالم سيَشكةوتنيَكى بةرضاوى بة ؤوة
ِرؤذ ِ
بينوويد لةكاتيَكوودا هوويض عووةرةبيَك هيَرشووي بووؤ نووةبردبوو تةنانووةت يووةب بسووتيا لووة اكى ئووةوا
1
نة ستؤتة ذيَر ِركيَفى ؤيا .
بةآلم بةشيَكى رؤرى تاوانى ئةو بانطةشةيةد دةكةويَتة ئةستؤى ئةوانةى كة ئيسالميا تيَكة َك بة
نووةذاد سةرسووتى عووةرةبي كووردووةود هةميشووة وةكووو بزويَنووةرى ميللووةتا بووةكارى ديَوونن لووةدذى
نةيارةكانيا .
هةولَياندا

ئةوسةر
بؤ نموونة :كاتيَك كةرتى (رةررة) لةالية ئيسرائيلةوة هيَرشي كراية سةرد
ِ
َ
هةستى ئاييني الى ةلَكى موسولَما بوروذيَنن و بيكة بةكيَشةى ئيسالم و موسولمانا .
بةآلم سةبارةت بة موسولَمانانى (ئيطؤر)2ى وياليةتى (شينطيانط)ى ضينى _توركستانى
ِرؤذهةآلت_ كة لةسالَى  9003لةيةب ِرؤذدا سةدا موسولَمانى ب َي تاوا لةالية دةسةآلتدارانى
وآلتى ضينةوة كوذرا د بيَدةنطيا ليَكرد.
 -1طولبذيَريَك لة وتةى ناودارا سةبارةت بة كةسايةتى سيَغةمبةرو قورئا د كؤكردنةوةو وةرطيَ ِرانى وةرطيَ ِرد ضاسخانةى ئاراو .9004

َ
طوةالني موةطؤكد كوة بةشوي هوةرة رؤر
 -2ئيطؤرةكا بةشيكن لةنةتةوةكاني لقي تووركي رةطوةر رةرد كوة دةطةريَنوةوة بوؤ هوؤرة سةرتوةوارةكاني
بةسي نويَترين ئامار لة سالَي  ٨٠٠٢ذماريا دةطاتة  ١٤مليؤ كةو لة جيهانداد كةبةشي هةرة رؤريا دةكةويَتة
نةتةوة ئيطؤر موسلَماني سوننة َ .
هةريَمي شوينطيانطي ضويني و بواقي تور نةتوةوة ئيطوؤر بةسوةر دةولَةتوةكاني توردا دابوةخ ئوةبند وةب كارا سوتا د موةنطؤلياد توركيواد ئةفغانسوتا د
ساكستا د ئةلَمانياد ئةندةنووسياد ئوسترالياد تايوا و سعودية .نةتوةوة ئيطوؤر دة سوةدة بةرلوة ئيَسوتا واوة دةولَوةتي سوةربة ؤ ؤيوا بووو بوةناو
بةالم لة َ
ؤرهةالتد َ
َ
ساالني  ٤٥٧١و داوتري  ٤٥٢١بةشيَكي طةوةر لكيَنرا بة ضينةوةو لوة سوالَي  ٤١٧٠بةيوةكجار بوووة بةشويَك لوة
توركستاني
دةسةالتي ضيند َ
َ
ضيني شيوعي .لة َ
بةالم ئةم سةربة ؤيية رؤر نة اياند و يَرا
ساالني  ٤١١١و  ٤١١١ئيطؤرييةكا توانيا ؤيا ررطاربكة لة
كةوتنة ذيَر ضةسؤكي ضين.
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هةرضةندة هةمووما هاودةردين لةطة َك ب َي تاوانانى ةلَكى (رةررة)د ضونكة كورد لةهةموو
كةسيَك رياتر بةدةس رؤرداريةوة ناآلندويةتى و رياتر لةهةموو نةتةوةييَكي دووضارى
ِرةشةكوذى و مالَويَرانى و ضةوسانةوة بؤتةوةد بؤيةخ دةبيَ رياتر لةهةموو كةسيَك هةس بة
ئارارو نةهامةتيةكانى ةلَكى ب َي تاوا بكاتد بةآلم سرسيار ليَرةدا ئةوةية :بؤضى بةرامبةر
اوةنى هةما هةلَويَس و هةما هةستى ئيسالميانة نين؟
مةرلوميةتى نةتةوةكانى تري
عةرةب بةطشتى سةيوةندى لةطة َك ئيسرائيلدا ِرةت دةكاتةوةد بةبيانوى ئةوةى كة اكى موسولَمانانى
داطيركردووة بةآلم ؤ رؤر لة اكى موسولَمانانى رةيرةب عةرةبد لةالية رةيرة موسولَمانانةوة
داطير كراوة ؤ كوردستاني لةالية دوو دةولَةتى عةرةبى موسولَمانةوة داطير كراوة بؤضى لة
ئاس داطيركردنيدا ب َي دةنطن؟
قاعيدةى (سيلية) لة قةتةر طةورةترين سايطاى هيَزةكانى ئةمريكاو ِرؤذئاوايةود بةردةوام ئاآلى
ئيسرائيلي بةسةر ئةو والَتةدا دةشةكيَتةوة .هةروةها قاعيدةى ( وبةرو رةهرا ) كة دوو سايطاى
سةرةراى ئةوةى كة ئةو
رؤر طةورةى هيَزةكانى ئةمريكاو ِرؤذئاوا لة وآلتى عةرةبي سعودى
ِ
دةولَةتة ِرارى بوو بضيَتة نيَو ِريَكخراوى باررطانى جيهانى ود هةموو ئةو مةرجانةشي قبو َك كرد
كة ئةو ِريَكخراوة هةيةتى كة يةكيَك لةوا مامةلَةكردنة لةطة َك دةولَةتى ئيسرائيل .بؤضى بةردةوام
كوردو هةريَمى كوردستا بة بوونى سةيوةندى لةطة َك ئيسرائيلدا تؤمةتبار دةكة و باسي ئةو
سةيوةندية توندو تؤ َك و دريَذانة ناكة كة رؤربةى رؤرى سةرانى دةولَةتانى عةرةبي لةطة َك ئةو
وآلتانةدا هةيانة؟
ؤ ئيَستا رياتر لة ( )1900كؤمسانياو كةسايةتى ئيسرائيلى ضاآلكية باررطانيةكانيا لةسةر اكى
وآلتى ئوردو دةنويَنن بالويَز انةى ئيسرائيلي لة هةر يةب لة وآلتانى ميسرو قةتةرو ئورد
هةيةد بؤضى بؤ ئةوا ر ِةوا بيَ و بؤ ةلَكى تر تاوا ؟
دةولَةتى توركيا تا ئةو دوواييانةخ طةورةترين هاوسةيمانى ئيسرائيل بوو لةناوضةكةداود
هةرطيزي حاشا لةو هاوسةيمانةتية نةدةكردد تةنانةت بةعسي عةرةبي لة عيَراق ()92
كليؤمةترى لة اكى والَتةكة ستبووة زمةتى ئةو هاوسةيمانةى ئيسرائيلد تا لة دذى موسولَمانانى
نارةرايةتى
كورد بةكارى بيَن َي .نة ئةوكات و نة ئيَستاخ تاكة عةرةبيَك لةدذى ئةو سةوداية ِ
دةرنةبرى.
ِ
ئةوةى ئيَستاخ لةجيهانى عةرةبى ِروو دةدات و ناوى ليَنراوة (بةهارى وآلتانى عةرةبى) و لة
رؤربةى شويَنةكا سارتة ئيسالميةكا ريَبةرايةتي تةوذمةكة دةكة و بةهاوكارى هيَزى بيَطانة
شةرى هاو ويَن و هاوئايينةكةيا دةكة و بة ضةكى مالَويَرانكةرى ئةوا قيَزةونترين تاوا ئةنجام
ِ
َ
دةدة د بةتايبةتى لة(ليبيا) كة لةالية طةورةترين هيَزى بيَطانةى وآلتانى رةيرة موسولما د
هاوكارى و سشتيطيريا ل َي دةكريَ .كةضى بةدةطمة نةبيَ هيض يةكيَك لة رانايانى ئايينى و
رؤشنبيرو سياسةتمةدارةكانيا طلةيي ئةوةيا نةكرد كة ئةمة بة ضةب و هاوكارى ِراستةو ؤى
وآلتانى رةيرة موسولَمانة .هيض فةتواييَكيشما نةبيس جيهاد لة دذى هيَزى (ناتؤ) ِرابطةييَن َيد
بةآلم بةرامبةر بة كورد كة لة ترسي كيميابارا و ئةنفاك و سيَشيَل كردنى كةرامةتى ؤى هاوارى
بؤ رؤذئاوا بردد فةتواى جيهاديا دةركردو هةرارا تيرؤريستيا بؤ كوشتنى ذ و مندالَى ب َي
تاوا د بةناوى جيهادةوة ِرةوانةى كوردستا كردد بة كردةني هةرارا مرؤلى ب َي تاوانيا بة
ئاوريَك
دروندةترين شيَوة تيرؤر كردد كةضى تةنيا كورد دةكةنة ئامانجى تؤمةتةكانيا د بةب َي ئةوةى
ِ
ِ
لة ميَذووى دوورو نزيكى ؤيا بدةنةوةو بزانن ك َي لةسش يةب بةيةكى شا و سةركردةو
ِريَبةرةكانيانة.
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بةنارةوا دةرانىد بة ساساوى ئةوةى لةذيَر
توندرةكانى عةرةب هةلَبذاردنى عيَراقيا
كراى ئيسالمية
ِ
ِ
تيَ ِ
بةريَوة دةضيَ د بةآلم سةبارةت بة هةلَبذاردنةكانى فةلةستين _ كة ئةوي هةر
سيَبةرى داطيركةردا ِ
بةريَوةضوو _ هيض يةكيَك لة رانايانى ئايينى عةرةب
لةذيَر سيَبةرى داطيركةرى ئيسرائيليدا
ِ
نارةوايي ئةو هةلَبذاردنة نةدا.
فةتواى ِ
مةبةستم لةو سيَشةكية هاندا نيية بؤ ِرةطةرسةرستى و دةمارطير لةدذى نةتةوةى عةرةبد
هةروةكو ضؤ مةبةستم ناديدةطرتنى هةلَويَستى مرؤلدؤستانةى بةشيَكى رؤرى برايانى عةرةب
كردنةوةية لةسةر ناوةرؤكى ئةم
نيية بةرامبةر بةكيَشةى نةتةوةيي كوردد بةلَكو مةبةستم جة
كتيَبة كة ئةو تةعريبةى نووسةر ليَرةدا باسي كردووةد وةنةبيَ تةنيا لة بارودؤ يَكى تايبةتدا
هةبووبيَ و كؤتايي س َي هاتبيَ د بةلَكو هيَشتا هةر بةردةوامة و ئيَستاشي لةطةلَدابيَ ئةو بيرؤكةية
هةرماوةود رياتر لة ِرابردوو ئايينى ئيسالم بؤمةرامى نةتةوةيي ؤيا بةكارديَنن ود لةهةر شويَنيَك
بةرذةوةندى ؤيا سيَويس بكاتد ئةوا هةستى ئايينى موسولَمانا بةرامبةر بة نةيارةكانيا
دةوروذيَنن و دةيكةنة مةسةلةييَكى ئايينى .كة ئةمةيا طةورةترين تاوانة دةرحةق بة ودى ئيسالم و
موسولَمانا .

ويَنةرى بةريَز :ئةو تويَذينةوةيةى كة لةبةر دةستتداية جياوارى نيَوا هةردوو ضةمكى
ئيسالم و تةعريب ِروو دةكاتةوةو تيشك دة اتة سةر ئةو اآلنةى كة بةدريَذايي ميَذوو
بةناوى ئايينةوة بةسةر نةتةوةكاندا سةسيَنراو د جا ضونكة تويَذينةوةكة بة رمانى عةرةبي بوود
بة سيَويستم رانى بيكةمة كوردىد تاوةكو ويَنةرى كورد لةو رانياريانة ب َي بةخ نةبيَ و
ئاطادارى ئةو هةوآلنة بيَ كة بؤ تةعريب كردنى ئايينى سيرؤرى ئيسالم دراو و ئةدريَن.
سر بكاتةوة .هةر
ئوميَدةوارم بتوان َي بةرضاوى ويَنةر ِرؤشن بكاتةوةو بؤشاييك لةو بوارةدا ِ
واى طةورةية كة هةلَة ناكات.

مةالملحم محمدصالح
كوردستا  /سؤرا
9011/11/11
ثيَشةكى دكتور محةممةد شةريف ئةحمةد

كؤربةنوودى هووزر ئيسووالمى بوووو لووة هووةريَمى كوردسووتا د كووة هيَشووتا ووةو بوووو لووة
لووة ئامانجووةكانى
ِ
ووةيالَى اليووةنطرو بانطةواركارانيوودا دة واليووةوةد ببيَتووة سووؤنطةييَك بووؤ هؤشوويار ئيسووالمى هزري وى
بطةريَنيَتوةوة الى اوةنةكوةىد بوةو مانايوةى
نويَخواريي ِرةسة ود لة مةملةكوةتى رةريبيوةوة ئيسوالم
ِ
سةر لة نو َ ببيَتةوة هةما ئةو ئيسالمةى سةردةمى هاتنى.
ئارادى مرؤلةكا و ساب كردنةوةيا د لة ضاوليَكةرى موحةمةد دايةود بانطوةوارى يةكسوانى نيَووا
ووةيرةوكردنى ئوووايينى موحةمموووةد دايوووةد ذيووورو
تاكوووةكا و نيَووووا طوووةك و نةتوووةوةكاني هوووةر لوووة سو ِ
عاقلَمةنوودا ل وة دروشوومى موسووولَمانا كووة لووة عيبووادةت كردنووا جووة تى لةسووةر دةكةن وةوة لووةم مانايووة
ب نَ ْستَ ِع ُ
ين] الفاتحة .2
ب نَ ْعبُ ُد وإِيَّا َ
طةيشتوو د [ إِيَّا َ
جا كة ذيا نرخ و باية ى يةكوةم بيَو لوة بووونى مرؤلوداد ئوةوا ئوةم ذيانوة هويض نر يَكوى نييوة بوةب َي
ويستيَكى ئارادد ياني بةب َي بوونى توانا لةسةر طورارش كرد لة وودى وؤ و بووونى وؤى لوة
ضوارضووويَوةى هةيىوووةتى كؤمةآليوووةتى و ئوووةو ذينطةيوووةى كوووة تيَيووودا دةذيووو د كةواتوووة ئوووارادى كليلوووى
بةرسرسووياريةتييةد هووةما ئووةو ِريَووزو كةرامةتةشووة كووة سةيماننامووة نيَووو نةتةوةييووة مرؤييووةكا لووةكاتى
بانطةوار كرد بؤ مافةكانى مرؤل جة تى لةسةر دةكةنةوة.
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كاتيَك دووبارة ئيسالم دةبيَتةوة بانطةواريَك بؤ ئارادىد كاتيَك دةبيَتوة ِريَطوا بوؤ عوةق َل و دلَوةكا د نوةب
دا راوى و ضةقبةسوتووى و بةسوتراوة بوة رمانيَوكد ئوةو كاتوة ئيسوالم دةبيَتوة شارسوتانيةتيَكى طوةخ و
وةآلم ودةرةوةى سيَداويسووتيةكانى سووةردةم ود دةتوووان َي هةلَسوووكةوت لةطووة َك تةحووةديات بكووات ود بووةب َي
ئةوةى نر ى ِراستةقينةى ؤ لةدةس بداتد دةبيَتة سيَداويستييَكى ئيمانى و ِروحى.
بةدا ةوة رؤركةو ليَبوردةيي و سيرؤرى ئيسالمى قؤرتووةتةوةود وشوةو مةبةسوتةكانى بوؤ موةرامى
ِرةطةرسةرستى ضةواشة كردووةد سادةترين نموونةخ ئةوةية كة لة ميَذووى ئيسالمدا
سياسيد ياني
بخوبؤتةوة لة سيَكةوة طريَدانى ئيسالم و تةعريبد ياني رانينى تةعريب لة ناوو رمانةكانداد بةيةكيَك
لة واستةكانى ِراستطؤيي لة ئيسالم و ئيمانداد هةروةكو لة دذى ئاراديخوارانى نةتوةوةى كوورد سيوادة
ووةرةراى
دةكوووراد ئةموووةخ توووةنيا لةبوووةر سيَوووداطيريا لةسوووةر ئوووادابي رمانةكوووةيا و نةتةوةكوووةيا د سو
ِ
ِراستطؤييشيا لة ئايينةكةياندا.
ئووةم تويَذينووةوة بةنر ووةى كووة دكتور(عووةرفات كووةرةم مسووتةفا /ناسووراو بووة بوواب َي شوووينكار) سيَشكةشووي
سةيرةو بوؤ
كؤربةند مةبةستيةتى ببيَتة
ةراستى ِرةنطدانةوةى ئةو هؤشيارية نويَخواريةية كة
ِ
ِ
كردووةد ب ِ
دةولَةمةند كردنى هزرى ئيسالمى هاوضةرخ.
ضونكة ئيسالم طورارشتيَكى رمانى نيية تاوةكو رمانى عوةرةبي ببيَتوة ِروكنيَوك لوة ِروكنوةكانى ئواييند
بةلَكو ماناو مةبةس و ِروحيَكة دةكريَ لةهةموو رما و جل و بةرطيَكدا ؤ بنويَن َي .لةطوة َك ئوةو
وةرى ر َ زَ رمووا بووؤ تايبةتمةنديووةكانى رمووانى قورئووا كووة وةكووو عيبووادةت بووة بيركردنووةوةو تيَ ِرامووا
سو ِ
كؤربةندةكوةوة هةيوةد سوةيامى
لوةرووى هوزرى و ئةمانةتوةوة سةيوةنودى بوة
ِ
دة ويَنريَتةوة .تويَوذةر كوة ِ
كؤربةندى لوة بةشويَكى طورنط كوة سةيوةنودى بوة توةعريب و شوويَنةوارى تةعريبوةوة هةيوة طةيانودووة.
ِ
َ
كؤربةنووودد تويَوووذةر ناسووواندنيَكى
ئةموووةخ لوووة كؤموووةليَك بابةتوووداد سووويَم وايوووة بوووةم نؤبةرةيوووة لوووةهزرى
ِ
يةكالييكووةرةوةو طشووتطيرى لووة مةبةسو و مةرامووةكانى سيَشووكةخ كووردووةد سويَم وايووة سووةركةوتووخ
بووووة لووة سووتنة ِرووى هووةردوو ويَنةكووةد ئيسووالمى ِراسووتةقينةود ئووةو ويَنةيووةى كووة بووخو بؤتووةوة .ئووةوة
ئيسالمى ِراستةقينة نيية كة لة طف و طؤى نيَووا وؤ و برادةريَكوى بوةريتانى كوة موسوولَما بوووة
طؤراوة ...كاتيَك سيَي دةلَيَو  :كو َي ئوةم نواوةى
ستويةتة ِروود كة ناوى كؤنى (دنكن) بؤ (عبدالشكور)
ِ
طؤريووة نوةب
تورةخ بووة كة ناوى ؤم
ِ
ليَناوى؟ موسولَمانى نو َ دةلَيَ  :داسيرم ئةم ناوةى ليَناوم ود ِ
ئايينةكةمد هةروةكو لة طفو و طؤيةكوةدا دةردةكوةويَ د الى ئوةوا مورؤل نابيَتوة موسوولَما ئةطوةر
نووةطؤر َ د ليَوورةدا تويَووذةر بيرؤكةكووةى ِراسوو كردؤتووةوةو سيَووي طوتووووة :مووادام ناوةكووةت
ناوةكووةى
ِ
ماناييَكى راث هةلَناطريَ ساريَزطارى لةناوة كؤنةكةت بكة .ئةمةية ئايينى ِراستةقينةد جطة لوةوةخ
تةقليديَكى سا تةيةو ضةواشةكردنى مةبةس و مةرامةكانى ئيسالمة.

د.محةممةد شةريف ئةحمةد
كؤربةندى هزرى ئيسالمى لة كوردستا و
سةرؤكى
ِ
سةرلةمانى عيَراقى
ئةندامى ِ
هةوليَر – كوردستا
9002/3/9
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ي خؤش كردن
ر َ

سوساو و ستاي بؤ وداى طةورةد سوساسي دةكةين وداواى هاوكارى و ليَخؤشبوونى طوناهى
شةرى نةفس و كردةوةى راسما د بة واى طةورة سةنا دةطريند ئةوةى واى طةورة
ليَدةكةيند لة ِ
طومراى كرد كةو ناتوان َي هيدايةتى بداتد
هيدايةتيدا كةو ناتوان َي طومراى بكاتد ئةوةشي كة وا
ِ
بةرما دةلَيَم و بةدلَي دا سيَدادةنيَم كة جطة لة راتى (هللا) هيض كةسيَكى تر شايانى سةرستن نييةد
راتيَكى تةنياو ب َي هاوتايةد هةروةها بةرما دةلَيَم و بةدلَي دا سيَدادةنيَم كة(محمد) بةندةو
سيَغةمبةرى وداية.
لةوانةية كةم قسةكرد لةسةر ئةم بابةتة بؤ دوو ش بطةريَتةوة:
بيروباروةرى ئايينيد
يةكةميا  :ترسناكى ضوونة نيَو ئةم باسةد ئةوي بةهؤ سةيوةندى ستةويةوة بة
ِ
بيَطومانيشة ئةوباو و بابةتانةى كة سةيوةنديا بةو جؤرة شتانةوة هةية ليَكؤلَةرا ؤيا ليَدةساريَز د
توندرةوة ضةق
ئةمةخ لةترسي بةسةردا سةساندنى حوكمى توند لةالية هةند َ لة ِرةوتة
ِ
بةستووةكا .
دووةميا  :بةهؤى ئةو
برياريا لةسةردابيَ
بيروباوةرة باوةى كة هةرضى رانايانى كؤنى ئيسالمى ِ
ِ
و بة ئيَمةيا طةياندبيَ د ناكر َ ِرة نةى ل َي بطير َ د بةلَكو سيَويستة وةكو ِراستييَكى ِرةهاو سيرؤر
قبو َك بكر َ  .كةضى سيَويستة جياوارى بخريَتة نيَوا ئةوةى كة دينةو لةدانانى ودايةو ساريَزراوةود
نيَوا فةلسةفةى هزرى ئايينى رانايانى ئيسالمد ضونكة هزر قابيلى هةلَةيةو قابيلى ِراستى و
دروستيشةد بؤية قابيلى قبو َك كرد و قابيلى ِرةت كردنةوةشةد بةهةلَة رانينى هزري بةماناى
بةهةلَة رانينى ودى ئايين نييةد ضونكة جياوارييَكى يةكجار رؤر لة نيَوانياندا هةيةد كة ئةمةيا
لةطة َك بابةتى باسةكةماندا دةطونج َيد ضونكة بةعةرةبكرد ئاسةوارى يةكجار طةورةى بةسةر
بةرادةييَك كة نةتوانر َ جياوارى بخريَتة نيَوا ئةوةى كة ئايينةو
هزرى ئيسالميةوة بةجيَهيَشتووةد ِ
وةكو ياساييَكى بيروباوة ِرى سيرؤرو سيَويستة قبو َك بكر َ د نيَوا بةعةرةب كرد وةكو هةولَيَكى
مرؤيي تاكة كةسيد يا دةستةجةمعى كة بؤ ستراتيذيةتيَكى ديار كراو هةنطاو دةن َيد لةوانةية ئةم
تويَذينةوةية يةكةمين هةو َك بيَ كة سةيوةندى نيَوا بةعةرةب كرد و ئايين لة ؤ بطريَ .
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تةعريب لة ِرووى زمانةوانيةوة

(تعريب) لة فيعلى (عرّب د تعريبا) لةسةر وةرنى (تفعيل) وةرطيراوةد لة رمانى عةرةبيدا دةطووتر َ
(أعوورب إعرابووا) كووة هووةردووكيا بةيووةب مانووا ديَوون و بووةماناى ئاشووكرا كوورد و قسووةكرد بووةرمانيَكى
اويَن و ساراو ديَو د يوةكيَكى تور لوةماناكانى (تعريوب) ئةوةيوة كوة كةسويَك ئةسوسيَكى عوةرةبي ِرةسوة
راِطريَو د ئووةم مانووا ماديووة نزيكووة لووةماناى مةعنووةوىد لووةوةى كووة بووةماناى ئاشووكرا كوورد و قسووةكرد
دارشووتةو
سوواراو ديَوو د ضووونكة ئووةو تةعريبووةى كووة ئيَمووة مةبةسووتمانة
لووةرووىِ 3
ِ
بووةرمانيَكى وواويَنى ِ
رمانةوانيةوةد ئامانجةكةى كردنى شتيَكة بة عةرةبيَكى سافى دوور لةهةر شتيَكى دةرةكى.
تةعريب هةند َ ماناى تريشي هةيةد بوةآلم ئيَموة هوةمويانما وةالنواو د ضوونكة دوور لوةو مانايوةى
كة مةبةستى ئيَمةية.
تةعريب دوو اليةنة :يوةكيَكيا ئيجابيوةو ِرؤلَيَكوى شارسوتانى و رؤشونبيرى و(ابسوتمولوجى) طوةورةى
بينيوةد كوة وؤ لوة وةرطيَ ِرانوى رانسو و مةعريفوةو فةلسوةفةو رؤشونبيريةكانى تور بوؤ سوةر رموانى
عةرةبي دةبينيَتةوةد ئةمةخ بؤ بخوكردنةوةو طشتاندنى سوودةكانيا ض لة نيَو نةتوةوةى عوةرةب و
ض لووةنيَو ئةوانووةدا كووة رمووانى عووةرةبي بووة باش وى دةرانووند بووؤ ئووةم مةبةسووتةخ ضووةندين دامووةرراوةو
لةسةر وةرطيَ ِرا و توةعريب كورد دةكةنوةوة لوة
سرؤذةى طةورة طةورة دامةرريَنراو د كة جة
طش بوارو اليةنةكا .
هيض كةسيَك نكولَى لوة طرنطوى ئوةو اليةنوة ناكوات لوة ِرووى مةعريفييوةوةد ميَوذووى ئوةم بةرناموةو
سرؤذةية رادةى ئةم ضةر ةى ئيَمة نييةد بةلَكو بزالى وةرطيَ ِرا لة ِرابردووشودا هوةبووةد بةتايبوةتى
ِ
بريَكى رؤرى كولتورى يؤنانى بؤسةر رمانى
دةبينين
بؤية
عةباسيداد
و
ئةمةوى
ى
ضةر
هةردوو
لة
ِ
4
وردراوةد تةنانووةت يووةكيَك لووة فةيلةسوووفةكانى ئيسووالمى وةكووو (أبووو ريحووا البيرونووى )
عووةرةبي وةرطيَو ِ
ؤى فيَرة رمانى سةنسكريتى هيندى كردووةود ديانةتى هندؤسي و شارستانيةتةكةى بوؤ سوةر رموانى
5
عةرةبي وةرطيَ ِراوة.
رؤر نموونةى ترما لةبةردةستةو ماوةما نييوة ليَورةدا هوةموويا بواو بكوةين .لةبوةر ئةموة رانايوانى
ئيسووالم ضووةندين كتيَبيووا لةسووةر ئووةو تةعريبووة دانوواوة كووة ئيَمووة مةبةسووتمانةد هووةر بووؤ نموونووة كتيَبووي (
التعريوووب)ى ئةبولحةسوووةنى بةروووداد ناوسوووراو بوووة (عوشووواب)6د هوووةروةها كتيَبوووي ( التغريوووب فوووي
 -3ابن منظور جماك الدين األفريقي :لسا العرب (بيروتد دار صادرد د.ط.ت) و دوواترد الزمخشر د محمود بن عمر :الفائق في رريب الحديث:
تحقيق علي محمد البجاو و محمد أبوالفضل إبراهيم ( لبنا د دار المعرفةد ط9د د.ت) .903/9
 -4ب  880/ب.
 -5البيرونيد أبو الريحا  :في تحقيق ما للهند من مقولةد مقبولة في العقل أو مرذولة ( الهندد مطبعة مجلس دائرة المعارف العسمانيةد د.ط1911 .هـد
1324م).
 -6ب  838ب.
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التعريووب)ى ئةبولحةسووةنى راوةنوودى شوويعى7د هووةروةها كتيَبووي (التعريووب)ى مووةوال أحموود بوون سووليما
ناسراو بة ئيبنو كةماك ساشا.8
بةآلم اليةنةكةى ترى سولبيةو ئاموانجى سياسوي لوة سشوتةد كوة ناوةرؤكةكوةى سوةساندنى شارسوتانيةتيَكى
دياريكراوة بةسةر نةتةوةو طةالنى ترداد ئةوي شارستانيةتى عةرةبية .بؤ سيوادةكردنى ئوةم سياسوةتة
تةنيا شيَوارى بةرؤر سةساند و ناضار كرد بةكار نةهيَنراوةد ضونكة ئةم جؤرة شيَوارانة بوواريَكى
نارة س َي كة رةمانةتى مانةوةى بكاتد ئةطةر فاكتةرى ئايينى لةطةلَدا نةبيَ د ضونكة ئايين
وايا بؤ ِ
اشترين ِريَطاية بؤ قةناعةت سيَهيَنانى كةسى بةرامبةرد كةسى بةرامبةري ليَرةدا موسوولَمانةو بوؤ
دةرببريَووو كوووة سةيوةنووودى بوووة دينوووةوة هةيوووةد ئةمةشووويا بوووةبيَطوما
ووارةراى لةسوووةر شوووتيَك
ِ
سوووة تة نو ِ
ِريَطاييَكى سةركةوتووة بؤ تةعريب كردنى شارستانيةت و رؤشنبيرى ؤى بةب َي ئوةوةى هةسوتى سو َي
بكاتد جا كة رؤشنبير و شارستانيةتةكةى بوو بةعةرةبيد ئةوا ملكةض كردنى رؤر ئاسانترةد ئوةم
لةسةر اليةنة دووةمةكة دةكاتةوة كة سلبيةود تيَكة َك بة بنةماكانى ئايين كراوة.
توذينةوةيةوة جة

ميَذووى تةعريب

هةر لةوكاتةى كة ئةمةويةكا لة سالَةكانى (  199 -80ب) جلَةوى دةسةآلتيا طرتةدةس د بة رؤى
هيَز سوارى ملى ةلَك بوو ود هةيكوةك و سيَكهاتوةكانى دةولَوةتيا ملكةضوى دةسوةآلت و جةبوةروتى
ؤيووا كووردو مةرهووةبي (جبوور  )9يووا لةسووةر موسووولَمانا فووةرر كووردد ساشووا دةسووتيا كوورد بووة
دةركردنووى هةنوود َ ياسووا بووؤ دةولَووةتد توواوةكو بيكةنووة دةولَووةتيَكى سووافى عووةرةبيد لووةو ياسووايانة ياسووا
تةعريب بوود ئةوا لةاليةنى كردةنيةوة دةستيا كرد بةساب كردنوةوةى دةولَوةت لوة ِرةطوةرى روةيرة
عةرةبيد ضونكة ئةوانة شتةى بةكوةلَك نوةهاتوو لوة سوا تمانى دةولَةتوداد بؤيوةخ دةسوتيا كورد بوة
دوور ستنةوةى كةسانى رةيرة عةرةب لة بوارى سياسي و كؤمةآليةتى و ئيودارىد تواوةكو دةولَوةت
10
لة د َك و الشةوة ببيَتة دةولَةتيَكى عةرةبي.
11
واكرةوى ؤيووا لةدةسووةآلتدا بةسووالَى
(جوواح ) سووةبارةت ب وة سياسووةتى بووةنى ئومةييووة كاتيَووك كووة تو ِ
جةماعوووةت ناونوووا دةلَيَووو  :هوووةرطيز سوووالَى جةماعوووةت نوووةبوود بوووةلَكو سوووالَى ليَوووك تووورارا و سوووةذارةو
رؤركوورد و سووواربوونى ملووى ووةلَك بوووود ئووةو سووالَة بوووو كووة يالفووةت بوووو بووة مووولكى كيسوورةوى و
12
داطيركردنى قةيسةرى.
دةطةريَتوةوة بوؤ
ئةم شيَوة ئايدؤلؤذية بةكةخ و هةواى عةرةبى بيَطانة نييةد ضونكة لة ناوةرؤكةكةيدا
ِ
سةردةمى نةفامى بةر لةهاتنى ئيسالمد كة عةرةبةكا هةولَي يةكخستنى قةبيلةكانى عةرةبيا دةدا بوؤ
سةروةرييَكى بةهيَزى عةرةبي اوة ترو و دةسةآلتد هةمووى ئةوانةخ لةسةر بنوةماى ِرةطوةرو
طوؤرينى بوؤ
نةتةوةد كاتيَك كة ئةمةويةكا هاتند دةستيا كورد بوة مومارةسوةكردنى هوةما بيرؤكوةو
ِ
بوارى كردةنى.
 -7ب  219ب.
 -8ب  380ب.
 -9ئةو مةرهةبةى كة سيَي دةطوتر َ (جبرية) مةرهةبيَكة بنةماكةى لةسةر بيرؤكةييَكى تةسك و تةنط وةستاوةد ناوةرؤكةكةى بريتية لةوةى كوة مورؤل
نوارةرايي لوة كوردةوةى
سةرى بالَندة بةدةم بواوةد بوةطويَرةى ئوةو مةرهةبوة سيَويسوتة لةسوةر كةسوانى بندةسو بيَودةنط بون و ِ
(مسيّر)ةد نةب (مخيّر)د وةكو ِ
دةرنةبر د تةنانةت ئةطةر رالَمي بند ئةم مةرهةبة دروس سيَضةوانةى مةرهةبي (قدرية)ية كة مةوداى ئيرادةو هيَز لةبةردةم مرؤلدا
دةسةآلتدارا
ِ
فووراوا دةكووات و بووةطويَرةى سوونوورى ديوواريكراو(مخيّر)ى دةكوواتد كةواتووة :بووةني ئومةييووة كووة بووةرطريى لووة مةرهووةبى (جبريووة) دةكوورد_ كووة لةاليووة
وي _ نووةب بووةرطرييَكى هووزرى بوووو كووة هووةلَقوآلوى قةناعووةتيا بيَ و د بووةلَكو بووةرطرييَكى براطموواتيكى بوووود ض وونكة
رانايووانى سوووننةوة ِرةفووزى دراوةتو َ
نةرة نةخ بطر .
نارةرايةتى سيَشا بدة و ِ
ئامانجيَكى سياسي نايابي بؤ بةدى دةهيَناد واى لة كةسانى بندةس دةكرد لةجيهاندا بيَدةنط بند نة ِ
ريادةرويا طةيشتة ِرادةييَك كة سةركردةى ناسراوى ئةمةو ( مسلمة بن عبدالملك) لةسايةى يالفةت دوور بخةنةوةد ضونكة دايكى لة نةذاديَكى
-10
ِ
بروانة ( الطبر د أبو جعفرمحمد بن جرير :تاريخ األمم والملوب) بيروتد دار الكتب العلميةد ط1د 1801هـد .)999/1
رةيرة عةرةبي بووِ .
 -11ب 922ب
 -12الجاح  :رسائل الجاح  :تحقيق عبدالسالم هارو (بيروتد دار الجيلد ط1د 1811هـد 1339م) .11/9
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(أبووو رهوورة) دةلَيَ و  :الى ئةمةويووةكا ئووارةروييَكى عووةرةبي تونوود هووةبوود رؤريشوويا لووة كولتووورى
13
عةرةبى سيَ ئيسالم ريندوو كردةوة.
وةرةراى هةسووتى ئايينيووا كووة هوويض جيَطووةى طومووا نييووة_ بيرؤكووةى
نووةب تووةنيا ئةم وةد بووةلَكو _ سو
ِ
14
عةرةبيا سيَ هةموو شتيَك دة س د تةنانةت ِرةطةري د كة بريتية لة سةروةرى عةرةب.
بنبركردنوووى دةموووارطيرى
بؤيوووةخ لوووة طرنطتووورين بنوووةماو بناروووةكانى ئاشوووكراى ئيسوووالمد نةهيَشوووتن و ِ
ِرةطةرى و ضينايةتى بوود ضونكة جيهانى بوونى ئيسالم وةكو ديانةتيَكى يةكتاسةرستى د لةطة َك ئةو
جؤرة ِرةوشتة ناسةسةندو ناشارستانيانة ناطونجيَو  .عةرةبوةكا بوةر لوةهاتنى ئيسوالم بريتوي بووو لوة
هةنوود َ قةبيلووةى نوواكؤبد شارسووتانيةت و سيَشووكةوتن بوونيووا نووةبوود بووةلَكو بووارو قورسووايي بوووو بووة
ئةستؤ هةردوو شارستانيةتى طةورةى ناوضةكةوةد كة شارستانيةتى فارسي و شارستانيةتى رؤمي
15
مةسيحى بوو .
بيروبواوةر كوؤ بكاتوةوةد
سيَغةمبوةر درودو سوخوى وواى لو َي بيَو تووانى ئوةو قةبيالنوة لةسوةر بنوةماى
ِ
سريةوة كة ئةو ساكيَتيةى ئيسالم لةكوةدار دةكوات كوة بريتييوة لوة بيورى يَلَوةكى و ِرةطوةرى.
ئةوةشي ِ
باشترين نموونةخ لةسةر ئةم ِراستية ميَذووية كةالمى وداية كة بواو لوة هوةردوو قةبيلوةى ئوةوو و
شوةرو كيَشوةو
ةررةج دةكاتد كة دوو قةبيلةى عةرةبي دووذمون بووو و هةميشوة لةطوة َك يوةكتردا
ِ
ملمالنيَيا بووود وواى طوةورة دةفوةرمويَ َ ... [ :و ْاذ ُكور ْ
ُوا نِ ْع َمو َ ّ
ف بَوي َْن
هللاِ َعلَو ْي ُك ْم إِ ْذ ُكنوتُ ْم أَ ْعو َداأ فَوََلَّ َ
قُلُوبِ ُك ْم فَََصْ بَحْ تُم بِنِ ْع َمتِ ِه إِ ْ َوانا...اآلية] آك عمرا 109
هةركة بةنى ئومةيية دةسةآلتى طرتة دةس بنارةى بيرى يوةكيَتى لوةنيَو موسوولَماناندا كةوتوة لوةررةد
ضونكة دةستيا كرد بة ساب كردنةوةى دةولَةت لة ِرةطةرى رةيرة عةرةبيد ئةموةخ كيَشوةو هوةراى
لووة سووا تمانى دةولَووةت دروس و كوورد .لووة كؤتاييووةكانى سووةردةمى ئةمووةو كؤمةلَووةييَك بووةناوى (أهوول
التسووووية) دروسووو بووووود ئوووةم كؤمةلَةيوووة بزووتنوووةوةييَكى كؤمةآليوووةتى ضاكسوووارى مرؤيوووي بووووود
بانطووةوارى بووؤ يةكسووانى نيَوووا عووةرةب و رووةيرة عووةرةب دةكووردود رؤريَووك لووةرانايانى موسووولَما
سشتطيريا ليَكردد ضونكة بانطةواريَك بوو لةطة َك بنةماكانى قورئا يةكترى دةطرتةوة.
طؤرا بة بزووتنةوةييَكى سياسوي بوؤ بوةرةنطار بوونوةوةى
سةر بوونى كات
ِ
ساشا ئةم بزووتنةوةية بةتيَ ِ
16
ئةمةويةكا د كة دواتر بة (شعوبي) ناوى دةركرد.
السةرة .41
 -13أبو رهرة :أبو حنيفة حياته و عصرهد آرائه وفقهه (د.م.ط.ت .دار الفكر العربي)
ِ
 -14ررديةد وقنواتي :فلسفة الفكر الديني بين اإلسالم والمسيحيةد وةرطيَ ِرانى :صبحي الصالح و فريد جبرد ( بيروتد دار العلم للمالييند ط9د 1313مد
.22/1
بي نةواد كة اوةنى هيض شارستانيةت و سيَشكةوتنيَك نةبوو بةر لة ئيسوالمد سوووكايةتى و
 -15ويَناكردنى عةرةب بة مةرهةر
َ
ضؤك نشينى سادةو َ
بي نرخ كردنى شارستانيةتى ئيسالمى ئةوا نييةد هةروةكو دكتور(حسين عطوا لة كتيَبةكةيدا (الزندقوة والشوعوبية فوي العصور العباسويد بيوروتد دار
َ
السةرة  )121بؤى دةضيَ  .ئةمةخ لةبةر ئةوةى كة هيض سةيوةندييَك لة نيَووا ِرابوردووى نوةفامى و ئيَسوتاى ئيسوالميدا نييوةد ضوونكة
الجيلد د.ت .طد
ِ
ئيَسوتاى ئيسووالمى سووةردةميَكى سووةربة ؤ نووويَي جياية.ضووى رؤر دةقووي ئووايينى لووةو بووارةوةد ئووةوةى سووةيرة يووةكيَك لووة تويَووذةرا بووةناوى ( دكتووور أحموود
السوةرة
عبدالحميد رراب :لة سيَشةكى كتيَبي ( اإلعالم بمناقب اإلسالم) هى ( أبوالحسن العامر د القواهرةد دارالكتواب العربويد د.ط1941 .هوـ د 1321مد
ِ
ني كوة ئيسوالم ئوايينيَكى وودايي
)29
ريادةرةوييَكى رؤرى كردووة كة دةلَيَ  :ئيسالم يةكيَكة لة شواناريةكانى نةتوةوةى عوةرةب ئةموةخ ئوةوة دةطوةييَ َ
ِ
ساريَزراو نييةد بةلَكو دةسوتكردى عةقلَيوةتى عةرةبيوةد لةهوةما كاتودا ِرةت كردنوةوةييَكى ئاشوكراية بوؤ ِرؤلَوى نةتوةوةكانى روةيرة عوةرةب لوة دةولَةمةنود
كردنى شارستانيةتى ئيسالمى.
(علي عبدالرارق) دةلَيَ  :ئيسالم هوةرطيز بانطوةواريَكى عوةرةبي نوةبووةد هوةروةها يوةكيَتييَكى عوةرةبي نوةبووةد ئوايينيَكى عوةرةبي نوةبووةد ئيسوالم
بروانوة( عبودالرارق علوي :اإلسوالم وأصووك
هةرطيز ميللةتيَكى لة ميللةتيَكى تر طةورةتر دانوةناوةد هويض رمانيَكيشوي باشوتر لوة رموانيَكى تور دانوةناوةِ .
السةرة.)41
الحكمد د.م.ت .ط الهيىة المصرية للكتابد
ِ
سوةرةراى كؤدةنطيوا لةسوةر ئوةوةى كوة ئوةو نواوة لوة ئايوةتى سويَزدةى سوورةتى
توةوةد
ي
ناطر
يةكودى
ئيسوالم
رانايوانى
 -16سوةبارةت بوةو ناونانوة قسوةى
َ
ِ
ُ
ارفُوا إِ َّ أَ ْك َر َم ُك ْم ِعن َد َّ
هللا
َر َوأنسَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُوبا َوقَبَائِ َل لِتَ َع َ
هللاِ أَ ْتقَا ُك ْم إِ َّ َّ َ
(الحجرات) وةرطيراوةد ئايةتةكة بةو شيَوةيةية [ يَا أَيُّهَا النَّاوُ إِنَّا َ لَ ْقنَا ُكم ِّمن َذك ٍ
لةرووى مانواوة ئوةوة بيَو كوة مةبةسو لة(شوعوب) روةيرة عوةرةبيَ د وةب  :فوارود كووردد تووربد هينودد ئوةماري د
َعلِي ٌم َ بِي ٌر] .لةوانةية نزيكترينيا
ِ
بةربةرو...هتد .كة سيَيا باشترة نيسبةتيا بدريَتة الى طوندو شارةكا د نةب الى بةرةباب و يَ َلد بةسيَضةوانةى عةرةبد بؤيوة طووتراوة( بوةرةباب بوؤ
بروانووة( :ابوون تيميووة الحرانووي :اقتضوواأ الصووراط المسووتقيم مخالفووة أصووحاب الجحوويمد تحقيووق :عصووام الوودين
عووةرةب و نةتووةوةكا بووؤ رووةيرى عووةرةب)ِ .
السةرة .)189
الصبابطيد القاهرةد دارالحديثد ط1د د.تد
ِ
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(ابن قتيبة)17ى دينةوةرى ناميلكةييَكى لة ِرةتدانةوةى (شعوبيةكا ) نووسيد بةآلم لة كؤتاييدا سةشيما
بوووةوة لووةوةى كووة نووسوويويةتى ود لووة بانطووةواركرد بووؤ يةكسووانى نيَوووا عووةرةب و رووةيرة عووةرةب
لةسةر ِراى شعوبيةكا وةستا.
(ابن عبد ربة )18دةلَيَو  :شوتيَكى سوةيرتر لوة (ابون قتيبوة)م نوةبينيوة لوةكتيَبي (فضول العورب) د ضوونكة
هوةموو ِريَطواييَكى طرتؤتةبوةر لوة ضواكةى عةرةبةكانوداد ساشوا بوة مةرهوةبي شوعوبيةكا كؤتوايي بوة
19
كتيَبةكةى هيَناوةد بةمةخ ئةوةى لةسةرةتادا بيناى كردووة لةكؤتايدا هةلَيوةشاندؤتةوة.
20
يةك َي لةوانةى كة سشتطيرى ئةم ِراية دةكرد (صديق حةسة انى قنووجى هينودى بو وار ) بووو
كة دةلَيَ  :مةرهةبي شوعوبيةكا سوةبارةت بوة يةكسوانى نيَووا عوةرةب و روةيرة عوةرةب هةلَوة نييوةد
21
بةمةخ لةسةر ِراى ئيبن و قوتةيبة وةستا.
لووة رانايووانى هاوضووةر ي كوة سشووتطيرى لووة ِراى شووعوبيةكا دةكووة (ئةحمووةد ئةمين)وـة كووة بوواو لووة
مةرهةبي شعوبي دةكات و دةلَيَو  :ئةموة مةرهوةبي رؤرينوةى دينودارا و رانايوانى عوةرةب و روةيرة
22
عةرةبةد ضونكة ِروحى ئيسالم و بنةماكانى سشتطيرى ئةم مةرهةبة دةكة .
دواى دووسةد سا َك لة تيَكضوونى شعوبيةى فارسيد شوعوبيةى بةربوةرى (ئوةماريغى) لوة ئةنوةدةلؤو
ئاشووكرابوود كووة ( أبووو أميوور ابوون ررسووية )23سووةركردايةتى دةكوورد لووة سووةدةى سيَنجووةمى كؤضووى لووة
24
ئةنجامى كاردانةوةى توندى سياسي تةعريبى لة ئةندةلؤو.
25
كاتيَووك كووة هةنوود َ كةسووايةتى طومانوواوى ضوووونة سالَيووةوةد هةنوود َ لووة تويَووذةرة عةرةبووة قةوميووةكا
تؤمةتى رةندةقةيا ستة سالَةوةد بةب َي ِرةضاوكردنى ئةو بنةمايانةى كة سيَشتر باسما ليَوة كردد واتة
ضاوسؤشين لة ِرةهةندى ميَذوويى لة دةركةوتن و دروسو بووونى ئوةو بزووتنةوةيوة .هةرضوةندة ئوةم
تويَذينةوانووة لووةبوارى ئةكاديميووةوة قبووو َك نوواكريَند بووةلَكو بةتويَذينووةوةو ديراسوواتى ووودى دةميَننووةوة بووؤ
مةبةستى سياسي و ئايدؤلؤذياييَكى دياريكراو.

(رةراى واى لةسةر بيَ ) ئينكارى نةريتى هةنديَك عةرةبي كرد كة ضاو لة نةتةوةكانى تر دةكة لة نيسبةت دانيا
بؤيةخ عومةرى
كورى ةتتاب ِ
ِ
بؤ الى طوندو ناوضةكا ود طووتى( :تعلّموا النسوب وال تكونووا كنوبط السووداأد إذا سوىل أحودهم عون أصوله قواك :مون قريوة كوذا) .ابون لودو  :المقدموةد
تحقيق :دروي الجويود د بيوروت :المكتبوة العصوريةد ط9د 1812هوـد 1332مد  .199 /1ئةموةيا بوةو مانايوة نييوة كوة روةيرة عوةرةب ساريَزطوارى لوة
ِرةطةرةكووةيا ناكووة د هووةروةكو (أبووو رهوورة) بووؤ ضووووة :توواريخ المووذاهب اإلسووالمية فووي السياسووة والعقائوود وتوواريخ المووذاهب الفقهيووةد د.م.ط.ت .دار
السةرة  .200بةلَكو وةكو نةريتيَك رياتر سيَيا ؤشة نيسبةت بدريَنة الى وآلت و طوندةكا .
الفكرالعربيد
ِ
 -17ب 912ب
 -18ب 994ب.
 -19ابن عبد ربه األندلسي :العقد الفريدد تحقيق :عبدالمجيد الترحينيد بيروتد دار الكتب العلميةد ط1د 1808هـ د 1349مد .923 /9
(ابن قتيبة الدينور ) دةلَيَ  :دادسةروةرترين قسة الى من ئةوةية كة هةموو ةلَك لةدايك و باوكيَكن كة لة واب دروسو كوراو و دةكريَنوةوة وابد بوة
سي هةلَكيَشا بة باب و
ِريَ ِرةوى ميزدا هاتوو و سيساييا كةوتؤتة سةرد ئا ئةوةية بةررترين نةسةبيا كة مرؤلى ذيرو
َ
عاقل لة بةطةورةطرتن و ؤ َ
طةرانةوةيا بؤالى ودايةد ئةوكات هةموو نةسةبيَك كؤتاييا ديَ و وةجا ةكا لةكار دةكوةو د توةنيا ئةوانوة نوةبن كوة
باسيرى دوور دة اتةوةد ساشا
ِ
ِرةسة و وةجا يا تةقوايةد ياني مردنيا لة ودا سةرستيدا بووة ( .بةنةقل لة :ابن عبد ربه :القعد الفريدد .923/9
 -20ب 1901ب.
 -21القنوجي :الدين الخالص :تحقيق محمد هاشم سالمد بيروتد دار الكتب العلميةد ط1د 1812هـ د 1332م د .928/9
 -22أمين أحمد :ضحى اإلسالم ( القاهرةد مكتبة النهضة المصريةد ط4د د.مد .29/1
َ
 -23سةبارةت بة (ابن ررسية) و ئةو دةمةقالَ َي و بةطذدا ضوونةى كة لةنيَوا ؤ و (أبو جعفر أحمد بن الجزار) ِروويداود سوالى سيَوةنوا بوؤ نووسوينى
بروانوة( :المغورب فوي حلوى المغورب :ابون سوعيد المغربوي :تحقيوق  :شووقي ضويف د القواهرةد دار المعوارفد ط
ناميلكةييَك لة بةرطرى لة (شعوبيةكا )د ِ
1322د.922 /9 )9
24
-e)The Encyclopedie Of Islam ( Leiden.E:j.Brill.1986) Volume
 -25لةوا  :نووسةر (سميرة الليسي ) لة كتيَبةكةيدا ( الزندقة والشعوبية وانتصار اإلسالم والعروبة عليهما) القاهرةد مكتبة الإلنجلو المصريةد 1342م.
هةروةها نووسةر ( عطوا حسين) لة كتيَبةكةيدا ( الزندقة والشعوبية في العصر العباسي األوّك) بيروتد دارالجيلد د.ت.ط.
طةرؤب ( ير الدين طلفاح) اوةنى كتيَبي ( الشعوبية عد ّو العورب األوك) ئوةم كتيَبوةى كؤتوايي لوة دةرهاويَشوتةكانى جوةنطى نيَووا
هةروةها نووسةرى
ِ
عيَراق و ئيَرانةد نةب باسيَكى رانستى ئةكاديمى.
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طرفتى بةباشتر زانينى عةرةب لة خةلَكى تر
رؤريَك لة حوكم و فةتواو هزرو ئيجتيهادةكوا سيَويسوتيا بوة سيَداضووونةوةو ِرة نوةى رانسوتى هةيوةد
ضونكة مؤركى سياسيا سيَوة دةبينور َ ود لوة حةقيقةتودا حووكم و هوزرى كواتيَكى ديواريكراو د يواني
ودين و دوور لة طيانى ئيسالم و فةلسةفةى ئيسالمد رؤر نموونةما لةبةردةسوتةو نواتوانين ليَورةدا
بوواو لةهووةموويا بكووةيند بيَطومووا ئووةم بابةتانووة رؤرتوور ِروو دةبنووةوة كاتيَووك هةنووديَكيا دة ةينووة
بةرضوواود ئووةوجا دةبينووين ض ئاسووةواريَكى راسيووا بةسووةر كؤمووةلَطا موسووولَمانةكاندا جو َي هيَشووتووةد
26
بةتايبةتي كؤمةلَطاى كوردى.
لوووةو كيَشوووانة مةسوووةلةى فوووةرك و طوووةورةيي نةتوووةوةى عةرةبوووة بةسوووةر نةتوووةوةكانى تووورداد هوووةروةها
طووووةورةيي رمووووانى عووووةرةبي بةسووووةر رمانووووةكانى توووورداد ضووووونكة طووووةورةيي ِرةطووووةر طووووةورةيي
وةرطرتةكانيشى دة وار َ د وةكو رما بؤ نموونةد بؤيوة كؤموةلَيَك فةرمايشو و ئاسوةوار سوةبارةت
بة طةورةيي عةرةب و رمانى عةرةبي دةبينيند لة بةرامبةريشدا كؤموةلَيَك فةرمايشو و ئاسوةوار لوة
راسةى فارسةكا و رمانى فارسي دةبينيند بةب َي ئةوةى يةب تاكة فةرمايش لة راسوةى رمانيَوك لوة
رمانةكانى تردا هاتبيَ د بةآلم تويَذينةوةى رانستى ئةوة دةردة ات كة ئوةم فةرمايشوتانة ِراسو نوين و
دةرهاويشووتةى ملمالنيَووي ضووينايةتى و ِرةطووةرى تايبووةتى نيَوووا عووةرةب و فارسووةكانند بةتايبووةتي
كؤتاييةكانى سةردةمى ئةمةويةكا و سةرةتاى سةردةمى عةباسيةكا لةسةرتاوة تا كؤتواييد ذموارةى
ئووةو فةرمايشووتانة ريوواتر لووة( )90سووي فةرمايشو و ئاسووةوار د جووا بووؤ ئووةوةى ئووةم تويَذينةوةيووة نةبيَتووة
تويَذينووةوةييَك دةربووارةى فةرمايشووتةكا _ ضووونكة لووة سسووسؤر تويَووذةر نييووة_ جووة لةسووةر اليووةنى
بطةريَتةوةد ديارة كة ئيمامى شافعي عةرةبيَكى ِرةسةنةو
 -26وا سيَدةضيَ سةيوةس بوونى كورد بة مةرهةبي شافعيةوة بؤ ودى كةسايةتى شافعى
ِ
قورةيشييَكى تةواوةد ئةمةخ وا دةكات كة لةرةيرى ؤ باشتر سةير بكريَ د بؤ نموونة لة ئةبو حةنيفةد كة لة بنج و بناوانيَكى فارسيةد ها ئةوة شيَخ
ِرةراى تالَةبانى ( تِ )1303رووى قسة لة عةرةب دةكات و دةلَيَ  :ئيَوة ئةى عةرةب نكولَى لة طةورةيي ئيَوة ناكةم د ضونكة ئيَوة رؤر لة ئيَمة
بروانة :كوردانى ضةوساوةو برا
طةورةتر د بةآلم سةآلحةددينى ئةييوبي كة دةستى بةسةر هةموو دونيا داطرتد كورديَكى بابانى بووِ .
السةرة  .91ئةوةى كة تالَةبانى باسي كردووة طشتاندنى تيَدايةد
موسولَمانةكانيا د جةماك نةبةرد (لةندة د بخوكراوةكانى كوردنامةد ضاسي1د 1331رد
ِ
ضونكة ئةطةر مةبةستى سيَغةمبةرو ولةفاى راشدين بيَ د ئةمةيا طومانى تيَدا نييةد ضونكة ئايينى نو َ بةهؤ ئةوانةوة ئاشكرا بوود ساشا لة نيَوا
نةتةوةكانى ترى رةيرة عةرةب بخوةى كردد بةآلم كة ئةمة بطشتيَنريَ بةسةر هةموو سةردةمةكانداد رؤر دوورة لة ِراستيةوةد لةبةر ئةوةى ِراستية
ميَذووييةكا سيَضةوانةى ئةمة دةسةلميَنند ضونكة دواى ِروو انى ئةمةويةكا د رةيرة عةرةبةكا بوو بة طةورةو سيَشةواد عةباسيةكا بةدواى
ئةواندا جطة لة سةيكةرو رةمزى دينى هيضى تر نةبوو ود لةبةر اترى يالفةت _كة ِرةمزى يةكسارضةيي نيَوا موسولَمانا بوو _ ِريَزيا
ليَدةطيراد ديارة نةتةوةكانى رةيرة عةرةب رؤر رياتر لة عةرةبةكا د لة ضةندين بوارى مةعريفى و ئيدارى و سياسي دةستيا هةبووة كة لةكاتى
ؤيدا باو لة بوارى مةعريفى دةكةين .لة بوارى ئيدارى سياسي (طارق بن رياد) كةسيَكى بةربةرى بوود (محمد فاتح) تورب بوود سةآلحةددينى
ئةييوبي و ئةبو موسليمى وراسانى كورد بوو د (نظام الملك) فارو بوو.
مةالى جزيري لة شيعريَكدا ئاماذة بؤ ئةو ِراستية دةكات و سيَما دةلَيَ ِ :راستة سيَغةمبةر(د.خ) لة نيَو نةتوةوةى عوةرةب ئاشوكرابوود بوةآلم نةتوةوةكانى
رةيرة عةرةب رياتر لة نةتةوةى عةرةب سووديا لة مةعريفةو رؤحى ئةو سةيامة وةرطرت كة ئةو سيَغةمبةرة هيَناويةتىد هةروةكو دةلَيَ :
لةعي شةمسا ئةحةد ئايينة صيفةت كرد
ميم مةط
َ
الميع ذ عةرةب بةرقـ َي ك فـة خــار َ عةجةم دا
مام هةذار بةو شيَوةية شةرحى كردووة  :واى طةورة سيتى (م)ى موحةممةدى كردة ئاويَنة ئاساى بةر رؤذى تيشكدةرى تاقانةيي ؤ د تيشكى وواى
يةكتا لةو ئاويَنةوة كة موحةممةدة لة وآلتى عةرةبةوة بريقةى بة رةيرة عةرةبا طةياند كة تا ئةوسا وةب سووالَةت وا بووو د ئةوانيشوي طوةخ كوردةوة.
وةرطيَ ِر.
ئةمةخ بةو ماناية نيية كة لةو بوارانةدا عةرةب هيض دةستيَكى نةبووةد بةلَكو مةبةستما ئةوةية كة باشتر بوو و طةورةيي عةرةب سيَويستة بةكاتيَكى
دياريكراوو بةو دةسكةوتانةى كوة سيَشكةشويا كوردووة سونووردار بكريَو د تواوةكو رولَوم لوة نةتوةوةكانى تور سوةبارةت بوة مافوةكانيا و دةسوكةوتةكانيا
نةكريَ  .لةسةر ئةم ئةساسة _ كة شافعى عةرةب بووةو قورةيشييَكى تةواو بووة _ رؤريَك لة رانايانى ئيسالم مةرهةبي شافعى سويَ مةرهةبوةكانى تور
بروانة ( :البرها في أصوك الفقهد تحقيق :عبدالعظيم الديب) الدوحةد مكتبوة إموام الحورميند د.ت.طد .181/9
دة ة د لةوا  ( :إمام الحرمين الجويني)د ِ
وةرةكانى  923و  .820هووةروةها (نوووو  /ت
بروانووة كتيَبووي ( :الكافيووة فووي الجوودك) بيووروتد دار الكتووب العلميووةد ط1د 1890هووـ د 1333مد السو ِ
هووةروةها ِ
212هـ) و (ابن حجر العسقالني /ت  429هوـ) :ابون حجور :فوتح البوار شورح صوحيح البخوار  :تحقيوق محمود فوؤاد عبودالباقي و محوي الودين الخطيوبد (
بروانووة :الخطيوب البغوداد ( ت 829هووـ) :تواريخ بغداد(المدينوة المنووورةد المكتبوة السوولفيةد
باكسوتا د دار الكتوب اإلسووالمية 1801هوـد 1341م) .هوةروةها ِ
بروانة :الهيتمويد ابون حجور ( ت 319ه) مبلو األرب فوي فخور العورب :تحقيوق :يسورى
د.ت.ط) هةروةها نيسبةت دراوةتة الى ئةحمدى
كورى حةنبةكد ِ
ِ
السةرة  .98هةروةها جماك الدين الخواررمي (ت 222ه) قدم الشافعي على ريره د
م)
1330
د
هـ
1810
عبدالغني عبدهللاد ( بيروتد دار الكتب العلميّةد
ِ
بروانة كتيَبةكةى (العلوم ومبيد الهموم) تحقيق :عبدهللا بن إبراهيم األنصار د منشورات المكتبة العصرية 1800هـ د
وجعل ذالك من شعار أهل الحديثِ :
السةرةكانى 28-29د بةآلم (قرطبى) ئةم شيَوة بيركردنةوانة ِرةت دةكاتةوةد ب ِروانة :المفهم لما أشكل من تلخيص كتواب مسولمد تحقيوق :كؤموةلَيَك
1340م
ِ
مامؤستا(بيروتد دار إبن كسيرد ط1د 1811هـ – 1332م د .)1 /8
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هزرى دةكةينةوةد لةطة َك ئامواذةدا بوةو كتيَوب و نووسوراوة تايبةتيانوةى كوة ليَكؤلَينوةوةيا لةسوةرئةو
فةرمايشتانة كردووةو ب َي هيَزى و دانراوى يا ود دروستى ئوةو فةرمايشوتانةيا دةر سوتووةد لةطوة َك
27
السةرةكانيا لة سةراويَزدا.
ئاماذةدا بة رانيارى سيَويستى ئةو كتيَبانة لة بةرط و بةخ و ذمارةى
ِ

هةلَسةنطاندنى ِراى (ابن تيمية)ى حة ِرانى

28
وةرانى كردؤتووةوةد ضووونكة ئووةو ريوواتر لووة هووةر
ئيَمووة ليَوورةدا جووة تما لةسووةر ِراى (ابوون تيميووة )ى حو ِ
ووةريوةد ئوووةوةى
ووةرووى
ووةرادة تيَسو ِ
باوةريشوووةوة ريووواد لو ِ
ِ
كةسووويَكى تووور سوووةبارةت بوووةو باسوووة دواوةود لو ِ
سيَضةوانةشووى بكووات بووة جؤريَووك لووة بيوودةعتكارى نووويَى داوةتووة قةلَووةم ود دةلَيَ و  ( :ئووةوةى كووة ئووةهلى
سوننةت و جةماعةت لةسوةرى كوؤكن ئةوةيوة كوة ِرةطوةرى عوةرةب طوةورةترة لوة ِرةطوةرى روةيرة
وةلَكى تور...
عةرةبد جا ئةو رةيرة عةرةبة عيبرى بيَ يوا سوريانى يوا رؤموى يوا فوارو يواني
كوورى حةنبوةك )30طواسوتويةتةوة كوة ئةموة لوة بنوةماكانى
وريَي (ئةحموةدى
ساشا لة (كوةرماني )29هوا
ِ
ِ
31
باوةرى ئةهلى سوننةيةو ئةوةى سيَضةوانةشي بكات بيدعةتكارة.
ِ
َ
َ
حةرانى باو لة دةستةييَك دةكات و دةليَ  :دةستةييَك هةية دةليَ  :رةيرة عةرةب
دواتر (ابن تيمية)ى
ِ
لة عةرةبةكا باشتر د ئةوانة شعوبين( .ابن تيمية) سةبارةت بةوا دةلَيَ  :بة رؤرى ئةم جؤرة وتانة
باوةريانةوةيووةد يوواني لووةو
تووةنيا لووة جؤريَووك نيفاقووةوة سةرضوواوة دةطوور د جووا ئووةو نيفاقووة يووا لووةبيرو
ِ
كردةوانةيانةوةية كوة لوة هوةواو هةوةسوةوة سةرضواوةيا طرتوووةد لةطوةك ئوةو طومانانوةى كوة ئوةوة
32
دة وار .

ي كردني ِراى (ابن تيمية)ى حة ِرانى
تاوتو َ

حةرانى لةم مةسةلةيةدا سشتى بةهةند َ فةرمايشتى نادروس بةستووة.
( -1ابن تيمية)ى
ِ

33

السوةرة 20د
 -27ابن أبوي حواتم :الجورح والتعوديل 12 /4د هوةروةها كتيَبةكوةى بوةناوى (العلول) 912 /9د هوةروةها كتيَبةكوةى تورى بوةناوى (المراسويل)
ِ
السوةرة 114د هوةروةها السندروسوي  :الكشوف اإللهوي عون شوديد الضوعف والموضووع
والطرابلسي :الؤلؤ المرصوع فيما الأصل له أو بَصله موضووعد
ِ
السوةرة 22د والعجلووني:
الواهيد 848 /9د هةروةها ابن عد  :الكامل في ضعفاأ الرجاك 824/9د وابن هياكل :الكواكب النيّرات فيما ا تلط من السقات
ِ
السوةرة 119د هوةروةها العقيلوي  :كتواب الضوعفاأ
كشف الخفاأ  922/1د وابن الديبع :تمييز الطيب من الخبيوث فيموا يودور علوى ألسونة النواو مون الحوديث
ِ
الكبير 922/8د هةروةها ابن الجوور  :كتواب الضوعفاأ والمتوروكين 101 /9د الوذهبي :ميوزا اإلعتوداك فوي نقود الرجواك191 /2 -929 /8د ابون حبوا :
كتاب المجروحين 942/1د ابن حجر العسقالني :تهذيب التهوذيب  991/9هوةروةها كتيَبةكوةى تورى بوةناوى (تقريوب التهوذيب) 818/4د البخوار  :تواريخ
الكبير 988 /8د الهيسمي :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 29 /1د األلباني :سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأسرها السيئ في األمة .120 /9
 -28ب 194ب
 -29ب  940ب
 -30ب 981ب
31
بروانة :حنبلد أحمد :العقيدةد رواية أبي بكر الخالك :تحقيق :عبدالعزيز عزالدين السيروا (دمشقد دار قتيبةد ط1د 1804هد .41/1
ِ -32
السةرة .181
 ابن تيمية الحراني :اقتضاأ الصراط المستقيمِ
السةرةى سيَشوود ليَرةدا بة طونجاوى دةرانم هةند َ لةو حةديس و ئاسةوارانة باو بكةين:
 -33هةما سةرضاوةو
ِ
أ -أنا عربي د والقرآ عربيد ولسا أهل الجنّة عربي.
واتة :من عةرةبم د قورئا عةرةبيةد رمانى ئةهلى بةهةشتي عةرةبية.
ب -حبّ العرب إيما د وبغضهم نفاق.
دووروويية.
واتة :ؤشةويستى عةرةب ئيمانةو ِرق ليَبوونةوةيا
ِ
ج -العرب سادات العجم.
واتة :عةرةب سةروةرو طةورةى رةيرة عةرةبةكانن.
د -من د ل هذا الدين فهو عربي.
واتة :هةركةسيَك هاتة نيَو ئةم دينةد ئةوة عةرةبة.
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 -9هووةروةها سشووتى بووة وتووةى (صووحابة) بةسووتووةد كووة هةنووديَكيا ِراسووتن و هةنووديَكيا نووا ِراسوو د
سةرةنجام هيض بةلَطةييَك نيية قسةكةى بسةلميَن َيد ضونكة كؤدةنطى (صحابة) لةسةر نييوةد وتوةى
(صحابي) بةتةنيا نابيَتة بةلَطةد بةتايبةتى ئةطةر سيَضةوانةى دةقيَكى دروستى تر بيَ .
 -9بةكؤ دةنطى رانايا قسةى (تابعين) نابيَتة بةلَطةد ضؤ دةبيَتة بةلَطة ئةطةر قسوةى (صوحابي) بوة
بةلَطة نةذميَردر َ ؟
ووةرانى سوووةبارةت بوووةم باسوووة كوووؤدةنطى بووواو نوووةكردووةد مةبةسوووتم كوووؤدةنطى
( -8ابووون تيميوووة)ى حو ِ
(صحابة)يةد ئةطينا هيض كؤدةنطييَك جيا لةكؤدةنطى (صحابة) لوةئارادا نييوةد كو َي دةرانو َي؟ لةوانةيوة
34
كورى حةنبةك دةلَيَ .
ةلَك جياوار كةوتبيَتة ناويةوةد هةروةكو ئةحمةدى
ِ
ئيَمة ِراى سيَضةوانةما باو كردد ماوةتةوة كؤدةنطى ئةهلى سوننةت و جةماعوةتد ليَورةوة دةتووانين
حةرانى رياتر ِروو بكةينةوة كوة مةبةسوتى كوؤدةنطى (سلف)وـةد ئةموةخ بوؤ
مةبةستى (ابن تيمية)ى
ِ
ئةوةى تا هويض دةسوتةييَكى ئيسوالمى نةميَنيَتوةوة كوة بوةدةربيَ لوةم ضوارضويَوة ئايدؤلؤذيوةد ضوونكة
كؤدةنطى (سلف) لةسةر طةورةيي ِرةطةرى عوةرةب لوة ِرةطوةرى روةيرة عوةرةب هةنود َ هؤكوارى
لةسشو بووووة كووة سووالَى سيَوةنوواو بووؤ ئووةم كؤدةنطيووةد هووةروةكو ضووؤ مةسووةلةى (مسووح الخفووين) سووالَى
بيرباوةريةكانداد ئةمةخ وةب دذايوةتي
سيَوةناو بؤ يةب دةنطى و دانانى لة نيَو ضوارضيَوةى مةسةلة
ِ
كردنيَك لة شيعةكا د ضونكة لةم مةسةلةيةدا ئوةوا سيَضوةوانةى ئوةهلى سووننةتند هةرضوةندة نابيَتوة
مايووةى تووةكفيرو (تشووريك)د بووةلَكو تووةنيا بابووةتيَكى فيقهووي الوةكووى تةميزيووةد ئووةو بابةتووةى كووة مةبةسووتى
ئيَمةشة هةر بةو شيَوةيةيةد كةواتة مةسةلةيةكى الوةكى تةمييزييةو لةوكاتدا كؤدةنطى لةنيَو (سلف)دا
دروس كردووةد ضونكة ئةوا رؤر سيَويستيا سيَي بووة تا لةدذى ئةو دةستةو مةرهةبانة بوةستنةوة
كووة لووةم مةسووةلةيةدا لةطووة َك ئووةوا نوواكؤكن د وةب تانووة ليَوودا لووة ئيسووالميا بووةكاردةهيَنا بووةطويَرةى
ليَكدانووةوةى ؤيووا د وةكووو دةسووتةى شووعوبي كووة هووةر بووةو نوواوةوة ناسووراد لةطووة َك لةبةرضوواوطرتنى
جيوواوارى رؤرى نيَوووا ئووةو دوو مةسووةلةيةد ضووونكة ئووةوةى يةكووةميا سووةلميَنراوةو ضووةندين دةقووى
ِراس و دروستى لةسةرةد كةضى ئةوةى دووةميا _ بةهؤ ب َي هيَزى و الوارى بةلَطوةكا _توةنيا
وةرانى باسووي كووردووة ِراسو نييووةد بووةلَكو
ِراييَكووةو بووةو د بينووا لةسووةر ئةمووة ئووةوةى (ابوون تيميووة)ى حو ِ
ريادةرةويي تيَداكراوةو سيَويستى بة سيَداضوونةوةييَكى ِرة نوةيي هةيوةد ضوونكة مةبةسوتة طشوتيةكانى
ِ
ئيسالم ئةم بيرؤكةية لةبنج و بناوانةوة هةلَدةوةشيَننةوةد واى طةورة دةفةرمويَ  [ :يَا أَيُّهَا النَّواوُ إِنواَّ
هللاِ أَ ْتقَوا ُك ْم إِ َّ َّ
َ لَ ْقنَا ُكم ِّمن َذ َك ٍر َوأُنسَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشوعُوبا َوقَبَائِو َل لِتَ َعوا َرفُوا إِ َّ أَ ْكو َر َم ُك ْم ِعنو َد َّ
هللاَ َعلِوي ٌم َ بِيو ٌر]
الحجرات.19
ئةبي (نضرة)دةلَيَ  :يةكيَك لةوكةسانة بؤيى طيَ ِرامةوة كة طوويَي لوة وتبوةى سيَغةمبوةر بووو سوخوى
لةناوةراسووتى (أيووام التشووريق)دا كووة طووووتى :ئووةى ةلَكينووة سووةروةردطارى ئيَوووة يةكووةد
ووواى ليَبيَ و
ِ
باوكى ئيَوةخ يةكةد عةرةب لةرةيرة عةرةب طةورةتر نييةد رةيرة عةرةبي لة عوةرةب طوةورةتر
نييةد سوور سيَس لة ِرةخ سيَس طةورةتر نييةد ِرةخ سيَستي لة سسي سيَس طةورةتر نييوة توةنيا بوة
35
تةقوا نةبيَ .
ئايةتةكة ِروو و ئاشكراية كة طةورةترين مرؤل ئةو كةسةية كة تةقواو دلَسؤرى بؤ وا ريواتر بيَو
ود بةهيض شيَوةييَك طةورةيي بؤ ِرةطةر نيية.
هـ -إذا ذ ّك العربد ذ ّك اإلسالم.
ِرةريل دةبيَ .
هةركاتي عةرةب ِرةريل بوود ئيسالمي
واتة:
َ
ئةمةو ضةندين حةديس و ئاسةوارى ترى هاوشيَوة.
 -34ابن حزم :اإلحكام في أصوك األحكامد ليَكؤلَينةوةى كؤمةلَيَك رانا(د.م.ط .دار الحديثد 1808هـ 1348 -م) .289/8
 -35رواه أحمد بن حنبل في مسندهد رقم الحديث 99931د باب حديث رجل من أصحاب النبى صلّى هللا عليه وسلّم.
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 -2شووعوبيةكا نووةيانطوتووة كووة رووةيرة عووةرةب لووة عووةرةب طووةورةترةد بووةلَكو طوتويانووة يةكسووانن و
هويض كةسويَك لووة كةسويَكى توور طووةورةتر نييووة تووةنيا بووة تووةقواو لة واترسووا نووةبيَ د هووةروةكو ووواى
حوةرانى طوتويوةتى توةواو نييوةد
طةورة لة ئايةتى سيَشوودا فةرموويةتىد كةواتة ئةوةى (ابن تيمية)ى
ِ
توندةرةوةكانى شعوبي بيَ د كة ئةمةيا ِريَي تيَدةضيَ .
مةطةر مةبةستى
ِ
ورواى بووة طووةورةتر رانينووى رووةيرة عووةرةب لووة عووةرةب بووة جؤريَووك لووة نيفوواق و
 -2ضووؤ دةكريَو بو ِ
ىد ضوونكة لةاليوةنى ئايينيوةوة مةسوةلةكة ئةوةنودة طورنط نييوةد
سةيرةوةى لة هوةواو هوةوةو بوذميَردر َ
ِ
ِرؤذطووار
بووةلَكو مةسووةلةيةكى الوةكييووةو سةيوةنوودى بووة بةطووةورة رانينووى ميللةتانووةوة هةيووةد ساشوواني
طةورةترينيا دةسنيشا دةكاتد بةلَطوة نةويسوتة كوة عوةرةب لةسوةرةتادا لة وةلَكى تور باشوتر بووو د
ضووونكة ئيسووالميا بووخو كووردةوةو لةسيَناويوودا بووة طيووانى ؤيووا قوربانيانووداد بووةآلم دواى ماوةيووةب ئووةم
طةورةييةيا لةدةستداو رةيرة عةرةبةكا ئوةم طةورةييوةيا وةرطورتد ضوونكة ناكريَو طوةورةيي
بوؤ وودى ِرةطوةر بيَو د بوةلَكو بوؤ ئةوشوتةية كوة ِرةطةرةكوة لوة توةواوى بوارةكوانى ذيانودا سيَشكةشوي
دةكاتد بؤية دةبينين دةسكةوتةكانى رانايانى رةيرة عةرةب لةرانايانى عةرةب رؤر رياترة.
(ابوون لوودو  )36دةلَيَوو  :شووتيَكى سووةيرو واقيعيووة كووة هووةلَطرانى رانسوو لووةنيَو ميللووةتانى ئيسووالميدا
رؤرينووةيا رووةيرة عووةرةب بوووو د لووةنيَو عةرةبوودا رؤر بةدةطمووة نووةبيَ هوويض رانسووتيَك نييووةد جووا
37
رانستةكة شةرعى بيَ يا عةقلى.
40
39
( امام الحرمين الجوينى )38و (قرطبى ) و (ابن تيمية الحراني )خ ئةم بيرؤكةية سةسةند دةكة .
لةهاوضوووةر ةكاني (محمووود عبووودة )41و( طوووه حسوووين )42و (جوووؤرجى ريووودا  )43و (أحمووود محموووود
صبحي )44و (علي سامي النشار.)45
بةلَطةشما فةرمايشتى سيَغةمبةرة (سخوى واى ليَبيَ ) كة بة سةلمانى فارسي دةلَيَ  :ئةطوةر ئيموا
46
لة ضلضرا بيَ دةستى كةسيَكى فارسي سيَ ِرا دةطات .ياني طووتى :سياويَك لة نةوةكانى فارو)
يوووةكيَك لوووة تويَوووذةرا  47هوووةولَي داوة ئةموووةيا بوووة هةلَوووة دابنووو َي و ِراسوووتيةكة بوووةدؤر بخاتوووةوةد بوووةآلم
بةلَطةكانى لة ئاستى سيَويس دانيند لوةو بةلَطانوة :عةرةبوةكا لوة ميللوةتانى روةيرة عوةرةب كوةمتر د
كةضى ئةوةى ئيَمة باسي دةكةين بةراورد كردنى نيَوا ميللوةتا نييوةد بوةلَكو بةراوردكردنوة لوةنيَوا
ئةوانووةى كووة دةس وتيا رؤرتوور هووةبووة لووة دةولَةمةنوودكردنى رانسووتةكانى ئووايينىد يوواني رؤشوونبيرى
ئيسووالمى بووة طشووتى د تووةنيا دةتوووانين باسووي يووةكيَك لووةو بةلَطانووة بكووةين كووة رانايووا ئاماذةيووا سيَووداوةد
ئووةوي ئةوةيووة كووة عةرةبووةكا ووةريكى دةسووةآلت بوووو د داواكردنووى رانسووتيا بووة سيشووةى بةنوودةو
 -36ب 133ب
 -37ابن لدو  :المقدمة .289-281/1
 -38الجووينيد إموام الحورمين :ريواث األموم فوي التيواث الظلوم المعوروف بالغيواسيد تحقيوق :د.عبودالعظيم الوديب(.قطرد الشوؤو الدينيوةد ط1د
السةرة .991
1900هـد
ِ
 -39القرطبى :المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمد .202/2
السةرة .194
 -40ابن تيمية الحرّانيد اقتضاأ الصراط المستقيمد
ِ
السةرة .141
 -41عبدهد محمدد رسالة التوحيدد د.م.ت .دار المنار
ِ
السةرة .92
 -42حسين د طه :في الشعر الجاهلي د د.م .دار النهرد ط9د 1332م د
ِ
 -43ريدا د جورجي :تاريخ التم ّد اإلسالميد بيروتد مكتبة الحياةد د.ط1321 .مد .29/9
 -44صبحيد أحمد محمود :في علم الكالم دراسوة فلسوفية آلراأ الفورق اإلسوالمية فوي أصووك الودين :المعتزلوة .االسوكندرية د مؤسسوة السقافوة
السةرة .102-108
الجامعيةد د.ط1339 .مد
ِ
ّ
 -45النشارد علي سامي :مناهج البحث عند مفكر اإلسالمد واكتشاف المنهج العلمي في العالم اإلسوالميد د.م .دار المعوارفد ط9د 1332م
السةرة .9
دِ 46
َورينَ ِمو ْنهُ ْم لَ َّموا يَ ْل َحقُووا بِ ِهو ْم َوهُو َو ْال َع ِزيو ُز ْال َح ِكوي ُم]
آ
و
[
:
تعوالى
قولوه
بواب
التفسويرد
كتاب
)
8214
(
الحديث
رقم
د
البخار
رواه
الحديثد
َ
ِ
الجمعة9د ومسلم رقم الحديث ( )8214في كتاب الفضائلد باب فضل فارو د وفي رواية أ رى لم تحدد الفرود بل تناول العجم عامةد لو
كا اإليما معلّقا بالسريا لناله رجاك من العجم وأسعدهم به الناو .هذا الحديث صحيح على شرط البخار ولم يخرجاه.
السةرة .31
 -47عوضيند ابراهيم :ردود إسالمية في قضايا معاصرة (.القاهرة د المؤسسة العربية الحديسةد د.ت.
ِ
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موووةوالي و هاوشووويَوةكانيا دةرانوووىد كةواتوووة شوووايانى كوووابراى عوووةرةب نييوووة لوووة ِريَوووزى ئوووةوا بيَووو د
ِريَطووةيا نووةدةدا كةسويَكى رووةيرة عووةرةب مومارةسووةى سياسووةت بكوواتد بةتايبووةتي لووة
هووةرطيزي
سةردةمى ئةمةويةكاندا.

تةعريب لة زمانةكاندا

هيض سوة تى و ئالَؤرييَوك لوة ناسواندنى رمانودا نييوةد ضوونكة رموا بريتييوة لوة هةنود َ دةنوط ود هوةر
48
نةتةوةييَك بةهؤيةوة طورارش لة مةبةستةكانى دةكات.
قسووةكرد سووةبارةت بووة رمووا بووةرةو كيَشووةييَكى توورى ئالؤرمووا دةبوواتد ئووةوي ئةوةيووة :ئايووا رمووا
(توقيفي)49ية ياني حالَةتيَكى (اصطالحي)ية؟
رؤربةى هوةرة رؤرى رانايوانى ئيسوالم ِرايوا وايوة كوة رموا حالَوةتيَكى (اصوطالحي)يوةو دةسوتكارى
وووراى فةيلةسوووووفانى تووووةجريبى و (ح ّسووووى) ِرؤذئاوايووووةد (جووووو لوووووب)50
مرؤلووووةد ئةمووووةخ ِراى تيَكو ِ
دامةرريَنوووةرى قوتابخانوووةى توووةجريبى (ح ّسوووى) دةلَيَووو  :رمانوووةكا دروسوووتكراو و مووورؤل دروسوووتى
51
سةرةراى بةميرات وةرطرتنى بةرة دواى بةرة.
كردوو د
ِ
هةند َ لة رانايوانى كوؤنى ئيسوالم سيَيوا وايوة كوة رموا (توقيفى)يوةو مورؤل هويض كوارى بوة دروسو
كرد و دانانيدا نييةد لةوا (كعبوي )52و (جبوائي )53و (أشوعرى 55.)54و (روموانى)56د هةرئوةوةخ لوة
58
قسةكانى (ابن حزم)ى ئةندةلوسي دة ويَنريَتةوة57د بةآلم (جويني) لةوةيا بة طومانة.
دةسوووتةى يةكوووةم كةوتوونةتوووة هووواودذييَكى ِروو و ئاشوووكراد ضوووونكة دواى ئوووةوةى كوووة سوووةلمانديا
رمانةكا دانراو د رمانى عةرةبيا ليَي جيا كردؤتةوةد لةبةر ئةوةى رمانى قورئوانى سيورؤرةد بوةآلم
ووؤ كتيَبووة ئاسوومانيةكانى توورى وةب تووةورات و ئينجيوول و رةبووورو سووحوفةكاني بووةرمانيَكى رووةيرة
عةرةبي دابةريو د بؤ نموونة :تةورات بة رمانى عيبر دابةريوةد ئينجيلي بة رمانى سريانى.
هةرضةندة هةنديَكيا هةولَيا داوة ئةو كيَشةية وةال بنيَن و ؤيا لوةو هاودذيوة ِررطوار بكوة د بؤيوة
كات َي سةبارةت بوة رموانى عوةرةبي دةدويَون دةلَويَن :ضوونكة رموانى عوةرةبي رموانى ئوةهلى بةهةشوتةد
هووةروةها ئووةو رمانةيووة كووة كتيَبووة ئاسوومانيةكا بووةر لووة دابةرانووديا بووؤ سووةر سيَغةمبووةرا د لووة (لوووح
59
المحفول) سيَي نووسراونةتةوة.
بةآلم اوةنى ئةم قسةية يةب تاكوة بةلَطوةى لةسوةر ئوةم بانطةشوة طةورةيوة نةهيَناوةتوةوةد هةرضوةندة
لووةم بارةيووةوة حةديس ويَك هوواتووة كووة سيَغةمبووةر فةرموويووةتى ( :سووويَند بووةو وايووةى كووة طيووانى منووى
 -48ابن منظور :لسا العرب) .929-921 /12
 -49واتة :لةالية واوة هاتووةو هيض كةو دةستى لة دروس كرد و دانانيدا نيية.
 -50ب1108ب.
 -51عزمي :اتجاهات في الفلسفة العربية  (.الكوي د وكالة المطبوعاتد ط1د ج.ت) السة ِرة  .99هةرضةندة هةند َ لة ليَكؤلَةرا ئاماذةيا بةوة داوة كوة
السةرة  .4بةآلم ِراستيةكةى ئةوةية كة
بروانة :الحمدانيد موفق :اللغة وعلم النفسد ( بغدادد د.طد 1349م)
ِ
(جؤ لؤب) رمانى بة بة ششي ودا داناوةد ِ
بروايا بة شتيَك نيية ناوى بة ششوي وودا بيَو د بوةلَكو هوةموو شوتيَك بوة داهيَنوانى ِرةسوةنى مورؤل دةرانوند بؤيوة سويَم
فةيلةسوفةكانى (حسّي و تجربي) ِ
وانيية ئةو نةقلة ِراس بيَ د بةتايبةتي كة (جؤ لوؤب) اليوةنى (وضوعي )Positivism /بةسوةردا راك بووود كوة توا ِرادةى ودايوةتى سيورؤرى دةداتوة
مرؤل .
 -52ب 911ب.
 -53ب991ب
 -54ب998ب
 -55الرار  :التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ( بيروتد دار الكتب العلميةد ط1د 1811هـ 1330 -م) .121/1
 -56الطوسيد أبو جعفر محمد بن الحسن :التبيا في تفسير القرآ د تحقيق :آراندرب الطهراني ( بيروتد دار إحياأ التراث العربيد د.ط.ت ) .194/1
 -57ابن حزمد اإلحكام في أصوك األحكام .92/1
 -58الجويني :البرها في أصوك الفقه .190/1
 -59مجلة التجديد ( ماليزياد سالَى سيَنجةمد ذمارة 3د 1891هـ 9001 -م) الفارسويد إبوراهيم أحمود :أبعواد ضورورية وحضوارية وضورورات حاضورة فوي
السةرة .183
تعليم اللغة العربية ألبناأ العالم اإلسالميد
ِ
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بةدةستةد ووا هويض وةحييَكوى بؤسوةر هويض سيَغةمبوةريَك نوةناردووةد مةطوةر بوة رموانى عوةرةبي).
60
بةآلم ئةو حةديسة الوارة.
سةرسورمانيشوووة (مقاتووول)ى ِرالوووةكارى قورئوووا دةلَيَووو  :رموووانى ئوووةهلى ئاسوووما
ئوووةوةى جيَطوووةى
ِ
61
عةرةبية.
بةهيض شيَوةييَك ناكريَو سشو بوةم جوؤرة حوةديس و ئاسوةوارانة ببةسوتريَ لوة كيَشوةييَكى ترسوناكى
باوةرةوة.
سةيوةنديدار بة رةيبيات و بيرو
ِ
ئةوانةى كة دةلَويَن رموا (توقيفي)يوةد سشو بوة هةنود َ ئايوةتى قورئوانى دةبةسوتند لوةواني ئايوةتى[ :
َو َعلَّ َم آ َد َم األَ ْس َماأ ُكلَّهَا...اآلية ] البقرة91
بؤيووة (ابوون ووويز منووداد )62سيَووي وايووة كووة ئووةم ئايةتووة بةلَطةيووة لةسووةر ئووةوةى كووة رمووا بووة (توووقيفي)
63
وةرطيراوةو واى طةورة وردو درشتى فيَرة ئادةم كردووة(...قرطبى)خ ئةمة سةسةند كردووة.
(طوسووي) دةلَيَ و  :ئايةتةكووة بةئاشووكراو بةطشووتى بةلَطةيووة لةسووةر ئووةوةى كووة ووواى طووةورة هووةموو
64
رمانةكانى فيَر كردووة.
يووةكيَك لووة ِرالووةكارانى قورئووا كووة سووةر بووة مةرهووةبي (إباضووي)يووةد بووةم شويَوةية سرسووياريَكى بووةج َي
اتووةروو :ئووةى ئةطووةر بطوووتر َ بووة ض رمانيَووك ووواى طووةورة ئووادةمى فيَركووردووة؟ ووؤ ئووةوة
دة
ِ
طوتراوةو (أبو ذرّ)ى ريفار حةديسيَكى ِراستى لة سيَغةمبةرةوة طواستؤتةوة كة ئادةم سريانى بوووة.
ئةوجا دةلَيَ  :وواى طوةورة بوة رموانى سوريانى ئوادةمى فيَركوردووة بوةب َي ئاطوادارى مةالئيكةتوةكا د
رانووا (إباضووي) ئووةوة سةسووةند دةكووات كووة مةبةس و لووة (ناوةكووا ) رمانووةكا بوووو د ئووةم طوتةيةشووي
65
نيسبةت داوةتة الى (ابن عباو).
بةآلم ئةوةى كة (إباضي) باسي كردووة بةوةى كة سةروةدطار بة رمانى سريانى قسوةى لةطوة َك ئوادةم
كوووردووةد سيَويسوووتى بوووة بةلَطوووةييَكى حاشوووا هةلَنوووةطرى ِراسووو و دروسووو هةيوووةد ضوووونكة باسوووي لوووة
ئاسةوارةكة كردووة بةب َي باو كردنى سةنةد.
ديسانةوة كيَشةييَكى تر سةر هةلَدةداتةوة ئوةوي ئةوةيوة :ضوؤ بوخو بوونوةوةى ئوةو هوةموو رمانانوة
ِرالووة بكةينووةوة؟ (طوسووي) ئووةم وةآلمووة دةداتووةوةو دةلَيَو  :مندالَووةكانى ئووادةم ئووةم رمانانووةيا لووة ئووادةم
وةرطرتووووةد كوواتيَكي لةيووةكتر جيووا بوونووةوة هووةر نةتةوةيووةب بووةو رمانووة قسووةى كوورد كووة عووادةتى
سيَوةطرتبوود كة ماوةييَكى رؤر بةسوةر ئوةو رمانانوة داضووو _كوة سيَضوةوانةى رمانةكةيانوة_ ئوةوانى
تريوووا لوووةبير ضووةوة...ساشوووا ئةطوووةريَكى تووور بووواو دةكوووات بوووةوةى كوووة سيَدةضووويَ ئةوانوووة هوووةموو
رمانةكانيا رانيبيَ د تاوةكو سةردةمى (نوح)د كاتيَكي بوونةوةر هةمووى لةنيَوضوو توةنيا (نووح)
و ئةوانة مانوةوة كوة لةطةلَيودابوو د هوةر ئوةوا بوةو رمانانوةيا رانيبيَو د كواتيَكي كوة رؤر بووو و
60
بروانوة:
 هةيسةمى دةلَيَو ( :طبرانوي) لوة( األوسوط) ئوةم حةديسوةى ريوايوةت كوردووةد بوةآلم (سوليما بون أرقوم) لوة نيَوو سوةنةدةكةدا هةيوةو الوارةِ .الهيسميد ابن حجر :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد بتحرير الحاف العراقي وابن حجر العسقالني (د.م.ت.ط) .29/1
 -61القرطبى :الجامع الكبير ألحكام القرآ (د.م .دار الكتاب العربيد 1914هـ 1321 -م) .21/12
 -62ب 930ب.
 -63القرطبى :الجامع الكبير ألحكام القرآ .949/1
64
سواك بوةر لوةمردنىد كتيَبيَكوى بوة
سي سةد
َ
 الطوسي :التبيا في تفسير القرآ  .194/1هةروةها ريوايةت كراوة كة ئادةم (سخوى واى ل َي بيَ ) بة َطل نووسيويةتى و ساشا كوآلندويةتىد كاتيَك كة رةوى نقوم بوود هةر نةتةوةييَك كتيَبيَكى دؤريةوةو بةدةس ؤ
هةموو قةلَةم و رمانةكا داناوةد بة َ
بروانة :مصطفى بن عبدهللا حاجي ليفوة ( ت 1021هوـ)  :كشوف الظنوو
).
ي
ب
لي
واى
(سخوى
ئيسماعيل
دةس
نووسيةوةد كتيَبة عةرةبيةكة كةوتة
َ َ
ِ
سي ئةضيَ ئةم هةوالَة بةشيَك بيَ لة (ئيسرائيليات) و ناكريَ سشتى
.
92
/
1
م)
1339
–
ه
1819
العلميةد
الكتب
دار
(بيروتد
عن أسامي الكتب والفنو
َ
سي ببةستريَ لةم بوارة رانستيانةداد بةلَكو تةنيا بؤ ؤشي طويَي ليَدةطيريَ .
َ
 -65الشيخ اإلباضي :هميا الزاد في تفسير القرآ الكريم .999 /1
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لةيووةكترى جيابوونووةوةد هووةر نةتووةوةييَك رمووانيَكى هةلَبووذاردو قسووةى سيَكووردو وارى لووةوانى توور هيَنوواد
66
بةمةخ ئةو رمانانة لةنيَوضوو و لةبيريا ضوونةوة.
بةآلم ؤ رمانةكا رؤر د ئةوانةخ كة واى طةورة لة تؤفا ِررطوارى كورد كوةم بووو د ئةطوةر
بلَيَين بةهؤى ئةوانةى كة ِررطار بوو رمانةكا بخوبوونةتةوةد ئةمةيا ضؤ ِرالة دةكريَتةوة؟
وةآلمى ئةمةشيا الى (وهب بن منبّة) وةردةطرين كة دةلَيَ  :رمانةكا حوةفتاو دوو رموانند حةلودة
67
رما الى نةوةى (حام)د نؤردة الى نةوةى (سام)د الى (يافس)ي سي و شةخ رما .
ناراستيشي هةية.
بةآلم ئةم قسةيةخ لة ئيسرائلياتةكانةود لةيةب كاتدا ئةطةرى ِراستى و ِ
(ابن عبّاو) واى ل َي ِرار بيَو دةلَيَو  :ئةوانوةى لوة نيَوو كةشوتيةكةى (نووح)دا بووو هةشوتا كوةو
كوورى نووح دةسوةآلتى بةسوةردا
كوورى حوامى
كوورى كوةنعانى
بوو د كاتيَكي رؤر بوو نةمرودى
ِ
ِ
ِ
كرد د كاتيَكي كة كافر بوو واى طةورة رمانةكانيانى ليَوك هةلَوةشواندةوةو بووو بوة حوةفتاو دوو
68
رما .
لةوانةيووة وةآلميَكووى ترمووا بووؤ ئووةو كيَشووةية هووةبيَ د ئووةوي ئةوةيووة كووة ووواى طووةورة ئووادةمى فيَوورة
كؤمووةلَيَك رمووا كووردووةد كووة ئيَمووة ذمووارةو ناوةكانيووا بووة تووةواوى نووارانيند ئووةم رمانانووة نويَنةرايووةتى
بنةرةتيةكا دةكة د ساشا ئةو رمانانوة بةجيهانودا بخوبوونةتوةوةد لوةواني ضوةندين
رمانة ِرةسة و
ِ
رمانى ترى الوةكى دروس بوو د ديسا لةو رمانة الوةكيانة ضةند بةشيَكى تر دروس بوو د ئةم
بووخو بوونةوةيووةخ بيَطومووا بووة بخوبوونووةوةى تاكووةكا لووة نووةوةى ئووادةم دةس و سيَوودةكاتد ئووةم بووخو
بوونةوةيةخ بيَطوما بة جيَطير بوو كؤتايي ديَ د ئةو كاتة هةر نةتةوةييَك ساريَزطوارى لوة رمانيَوك
دةكاتد كة ئيَمة نة ناوةكةى و نة ناوةرؤكةكةى و نة ضوؤنيةتى دروسو بووونى دةرانويند ئةموةخ بوة
سووةرةتاى يةكووةمى سووةردةمى مرؤلايووةتى دةذميَووردر َ د واتووة لووة سووةردةمى ئادةمووةوة سووخوى ووواى
ليَبيَ و تووا كوواتى تؤفووا د دواى تؤفوواني سووةردةميَكى توور دةس و سيَوودةكات كووة بووة سووةرةتاى دووةمووى
مرؤلايةتى دةذميَردر َ .
واى طةورة فةرمانى بة (نوح)ى سيَغةمبةردا كة كةشتييَكى طةورة دروس بكات بوؤ ِررطوار بووو
لة تؤفانى ويَرانكةرد بؤ ساراستنى مرؤلايوةتى و ساراسوتنى طيوا لةبوةرةكا و هيَشوتنةوةى ِرةطوةرى
موورؤل لةسووةر رةوى توواوةكو ِرؤذى قيامووةتد ووواى طووةورة دةفووةرمويَ َ [ :حتَّووى إِ َذا َجوواأ أَ ْم ُرنَووا َوفَووا َر
التَّنُّو ُر قُ ْلنَا احْ ِملْ فِيهَا ِمن ُك ّل َر ْو َجي ِْن ْاسنَي ِْن  ...اآلية] هود80
بيَطوموووا رمانوووةكا سةيوةنوووديا بوووة ةلَكةكةيانوووةوة هةيوووةود مانوووةوةى مووورؤل ئوووةوة دة ووووار َ كوووة
رمانةكةشوي بميَنيَتووةوةد ضووونكة ناكريَو موورؤل لووة نكووا و تؤفووا ِررطووارى بيَو و لووة كةشووتي بيَتووة
وووارةوةود دواى ئووةوةى لةسووةر ضووياى (جووودى) لةنطووةرى طوورتد رمووانى ووؤ لووةبير ضوووبيَتةوةد
 -66الطوسووي :التبيووا فووي تفسووير القوورآ  .194/1ئةوانووةى كووة وووا ِررطووارى كوورد لووة تؤفانةكووةى (نوووح)د ذمارةيووا رؤر كووةم بوووود ووواى طووةورة
دةفةرمويَ َ ...[ :و َما آ َمنَ َم َعهُ إِالَّ قَلِي ٌل] هود80
بروانة :ابن الجور د أبو الفرج :المنتظم في تاريخ الملوب واألمم ( بيروتد دار صادرد ط1د
بووة.
كةو
(ابن عباو) باسي كردووة كة ذمارةيا هةشتا
ِ
بروانة :عبدالح ّي بن أحمد العبكر  :شذرات الذهب في تاريخ من ذهب ( بيروتد دار الكتب العلميةد د.ط.ت) .914/1
1924م)
السةرة  .989هةروةها ِ
ِ
لوي بيَو ) لةسوةر ضوياى (جوود ) لةنطوةرى طورتد هوةروةكو لوة قورئوانى سيورؤردا هواتووةد كوة
بةلَطة نةويسوتة كوة كةشوتيةكةى نووح (سوخوى وواى َ
بروانة :ابن كسير :البداية والنهاية (بيروتد
ضياييَكى طةورةيةو بةشيَكة لة رنجيرة ضياييَكى ناسراود ضيايةكة لة تةوراتدا بةضيا ئارارات دةناسريَ ِ .
دار الكتب العلميةد د.ط.ت) .1198هةريةكةيا ئاماذة بة ضياييَكى كوردستا دةدة .
بروانووة:
وتا)د
و
(هةش
وا
و
ن
ي
ل
واوى
و
ن
وردوو
و
ك
واوةدا
و
ئ
كى
ي
ود
و
طون
ووارةوةد
و
وي بيَو ) بووؤ داميَنووى ضووياكة هاتووة
َ
َ
(ابوون عبوواو) دةلَيَو  :كاتيَووك نوووح (سووخوى ووواى لو َ
ِ
القرطبى :الجامع ألحكام القرآ 29/9د هةروةها  :ابن كسير :تفسير القرآ العظيم (بيروتد دار القلمد د.ط.ت) .998/8
دةبينوي د سيَوي دةطوووتر َ (هةشوتيا ) كوة دروسو ماناكوةى
ئةوةى سةردانى باكورى كوردستا (توركيا) بكاتد لة وارةوةى ضويا جوودى طونوديَك
َ
ذمارة (هةشتا)ى كورديةد طوندةكة سةر بةشارى (شةرنةخ)ـةد ئةسلَى وشةكةخ كورديةو (شارى نوح)ـة.
 -67اآللوسي :شهاب الدين محمود :روح المعاني في تفسير القرآ العظيم والسبع المساني ( بيروتد دار إحياأ التراث العربويد ط1د 1890هوـ1330 -م)
.82/91
 -68الطبر د ابون جريور :تواريخ األموم والملووب  .194/1والعبكور  :شوذرات الوذهب ( .914/1مقدسوي) ئامواذةييَكى بوةوةداوة كوة ذموارةى ئوةو رمانانوة
بروانة :المقدسي طاهر مطهر :البدأ والتاريخ (القاهرةد مكتبة السقافة الدينيةد د.ط.ت) .9/9
هةرار رما بوو ِ .
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نوايبر َ لوةيادى كردبيَو د ضوونكة
ضونكة ؤ رمانيَكى هةبووة كة سيَشتر قسةى سيَكردووةد عةقلَي
ِ
هيض هؤكاريَك نةبووة تا لةيادى بكاتد ئةم دةستة كةمةخ كوة لةطوة َك نووحى سيَغةمبوةردا ِررطاريوا
بروادارةكا بووو د لةوانةيوة ئةموةيا هؤكوارى جؤراوجوؤرى رؤشونبيرى و شارسوتانيةتى
بوود تةنيا ِ
ئووةوا بيَ و  .ليَوورةدا سرسووياريَك ووؤى دةسووةسيَن َيد ئايووا ئةوانووةى لووة تؤفانةكووة ِررطاريووا بوووود بووة ض
رمانيَك قسةيا لةطة َك يةكتردا دةكرد؟ بةتايبةتى دواى نيشتةج َي بوونيا ؟ ئةطةر بلَيَين بة يةب رما
قسةيا دةكوردد دةبيَو ئوةو رمانوة كوام رموا بووبيَو ؟ ئةطوةر بلَيَوين بوة رموانى جوؤراو جوؤر قسوةيا
دةكووردد دةبيَ و ضووؤ لووة نيَووو كةشووتيدا قسووةيا لةطووة َك يووةكتردا كردبيَ و ؟ (قرطبووى) لووة رمووانى (ابوون
عباو)ـةوة دةلَيَ  :كاتيَك حةررةتى (نوح) لة وار ضياى (جوودى) دابوةرى طونوديَكى ئواوةدا كوردو
ناوى ليَنوا هةشوتاد ِرؤذيَكيوا سوةيرى كورد كوة رمانوةكانيا بووو بوة هةشوتا رموانى جياجيواد يوةكيَكيا
69
رمانى عةرةبي بوود هيض يةكيَكيشيا لةوةى تر نةدةطةيش .
لوةبرى
(ابن كسير) دواى ئةوةى كة قسةى(قرطبى) باو دةكاتد دةلَيَ  :نوح (سخوى واى ل َي بيَو )
ِ
هووةموويا قسووةى دةكوورد 70.ئووةم دوو ئاسووةوارة بةلَطووة لةسووةر جؤراوجووؤرى رؤشوونبيرى كؤمةلَووة
ِررطووار بووةكووة لةاليووةنى رمانووةوةد ضووونكة كةسوويا لووة كةسووي توور نةطةيشووتووةو حووةررةتى نوووح
ورى هووةموويا بووووةد هةرضووةندة واقيعةكووة وا دة واريَو كووة بةيووةب رمووا قسووةيا كردبيَو د
وةرطيَو ِ
بروايوا بوة نووحى سيَغةمبوةر هيَنابيَو بوةب َي ئوةوةى لوةرمانى تيَطةيشوتبن؟ لةوانةشوة
ضونكة ناكريَو
ِ
رمانى (نوح) فيَر بووبن و رمانى ؤشويا ساراسوتبيَ د لةوانةشوة حوةررةتى(نوح) كوة نؤسوةدو سوةنجا
سووا َك ذيوواوة ذمووارةييَكى رؤرى رمووانى رانووي بيَو توواوةكو بتوووان َي سةيامةكووةى بطووةييَن َيد ووواى طووةورة
ُوك إِالَّ بِلِ َسا ِ قَ ْو ِم ِه لِيُبَي َِّن لَهُ ْم  ...اآلية] إبراهيم8
دةفةرمويَ َ [ :و َما أَرْ َس ْلنَا ِمن َّرس ٍ
ئووةوةى كووة دةتوووانين جووة تى لةسووةر بكةينووةوة ئةوةيووة كووة ووواى ط وةورة كؤمةلَووة رمووانيَكى ِرةسووةنى
ساراسووتووةد (ابوون عبوواو)ي باسووي كووردووة كووة ئووةو رمانانووة هةشووتا رمووا بوووو د بووة طووويَرةى ئووةو
كةسانةى كة لة تؤفا ِررطاريا بووةد سويَ ئيَسوتا باسوما لوةو ئاسوةوارة كوردد ئةمةشويا بوؤ ئوةوةى
مرؤلايةتى هةميشة لة سيَشكةوتن و طةشة سةندندا بميَنيَتوةوةود سوةيامى ئيالهوي لوة ئاطاداركردنوةوةى
ةلَك سةبارةت بة دونياى ميتافيزيكى و ئةو مةبةستةى كة سيَغةمبةرا بؤى نيَردراو بةردةوام بيَ د
وادةرةوييَكى ئاشووكرايةد ضووونكة
بينووا لةسووةر ئةمووة ئووةو طوتةيووةى كووة دةلَيَ و رمانووةكا (توووقيفي) ريو ِ
رؤريَووك لووة رمانووةكا تيَكووةلَكراوى ئووةو رمانانووة كووة ريوواتر ِرةسووة و ِريشووةدار د ئيَمووة ضووةندين
نموونةما لةبةر دةستةد وةكو هةند َ رمانى ئةفريقى و ئاسيايي و ئةوروسيد كة رموانى (موةالوى)71
( )Malay Languageرموانيَكى ِرةسوة نييوةد بوةلَكو لوة رمانوةكانى هينودى سةنسوكريتى و ضوينى و
عووةرةبي سيَكهوواتووةد نووةب تووةنيا لةسووةر ئاسووتى وشووة _ ضووونكة هووةموو رمانيَووك هةنوود َ مانوواو وشووةى
بيَطانة لة ؤ دةطريَ _ بةلَكو لةسةر ئاستى ِرسوتةو ِرؤذةكوانى سوا َك و موانط و ذموارةخد بوؤ نموونوة:
ناوى ِرؤذةكا بة رمانى عةرةبيةد ناوى مانطةكا بة رمانى ئينطليزيةد ذمارةكاني جوؤراو جوؤر د
ئةم تيَكة َك سيَكةلَيةى رما د ِرةسةنايةتى رمانةكة ناهيَلَيَ  .سةبارةت بة رمانةكانى تري رؤر نموونوة
هة لةسةر ئةوةى كة رمانةكانى تري دووضارى هةما كيَشة بوونةتةوة.
بووةآلم ئووةوةى كووة دةلَيَو ضووةندين رمووانى ِرةسووة و ِريشووةدار هووة بووةب َي دةستنيشووا كوورد و ووواى
طووةورة ئووادةمى فيَوورى هووةموويا كووردووة72د رؤر نزيكتوورة لووة فةلسووةفةى قورئووانى سيوورؤرد ووواى
 -69القرطبى :الجامع ألحكام القرآ .29/9
 -70ابن كسير :تفسير القرآ العظيم .998/8
دةطةريَتووةوة بووؤ شارسووتانيةتى ئةر ووةبيلى مووةاليؤ لووة باشوووور ِرؤذهووةآلتى ئاسووياد هووةروةها رمووانى
 -71مةالويووة رمووانى نةتووةوةكانى مةالويةيووة كووة
ِ
ِرؤذهةآلتى ئاسيا.
ئةندونيسياو ماليزياو بروناى و باشوور تايالندو هةند َ ناوضةى ترة لة باشوور
72
بروانوة :ابون تيميوة الحرّانوي :مجمووع
 ابون عقيول البغوداد ( ب  219ب) سيَوي وايوة كوة هةنود َ رموا (تووقيفى) و هةنوديَكى توري (اصوطالحي) ِ .الفتاوى الكبير(د.م. .ط1د 1934هـ) .889 /19
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ض َوا ْ وتِ َال ُ
طووةورة دةفووةرمويَ َ [ :و ِمو ْون آيَاتِ و ِه َ ْل و ُ
ك
ف أَ ْل ِس ونَتِ ُك ْم َوأَ ْل و َوانِ ُك ْم إِ َّ فِووي َذلِ و َ
ق ال َّس و َما َوا ِ
ت َو ْاألَرْ ِ
ين] الروم99
ت لِّ ْل َعالِ ِم َ
َآليَا ٍ
ليَوورةدا ووواى طووةورة ئاموواذة بووة طووةورةيي دةسووةآلتى ووؤ دةدات لةميانووةى نيشووانة طووةورةكانىد
لةواني دروس كردنى ئاسومانةكا و رةوى ود جيواوارى نيَووا رمانوةكا ود فورة جوؤرو ِرةطوةرو
ِرةنطةكانى نةوةى ئادةمد هةمووى ئةوانة نيشانطةلَيَكى طةورة بؤ ناسينى دةسةآلتى ِرةهواى ووداى
طةورةد ئةطةر رمانةكا دةستكردى مرؤل بوونايةد واى طةورة بوة يوةكيَك لوة نيشوانة طوةورةكانى
دةسووةآلتى ووؤى دان وةدةنا .دةسووتةى يةكووةم هووةولَيا داوة وشووةى رمووا كووة لووة ئايةتةكووةدا هوواتووة بووة
قسووةكرد مانووا بكةنووةوةد بةلَطووةخ بووةو ئايةتووة ديَننووةوة كووة ووواى طووةورة لةسووةر رمووانى حووةررةتى
صو ُح ِمنِّوي لِ َسوانا فَََرْ ِس ْولهُ َم ِعو َي ِر ْدأا
(موسا) سخوى واى ل َي بيَ دةفةرمويَ َ [ :وأَ ِ ي هَوارُو ُ هُو َو أَ ْف َ
ص ِّدقُنِي إِنِّي أَ َ ُ
اف أَ يُ َك ِّذبُو ِ ] القصص98
يُ َ
هةروةها دةفةرمويَ َ [ :واحْ لُلْ ُع ْق َدة ِّمن لِّ َسانِيد يَ ْفقَهُوا قَ ْولِي] طه 94-91
هةردوو ئايةتةكة باو لةقسة كرد دةكة نةب ودى رما د بةآلم ئةو ئايةتةى كة باو لة طوةورةيي
دةسةآلتى ودا دةكات لةميانةى فرة رمانى و فرة ِرةنطىد ِروونترو بةلَطةدارترةد ضوونكة دةسوةآلت
و طةورةيي ودا ؤ لة جؤراوجؤرى رمانةكا دةردة ات نةب جؤراو جؤرى قسةكرد د ضونكة
لةوانةية جياوارى قسةكرد بةهؤ طرف و عةيبيَكةوة بيَ .
(ابوون كسيوور) لووة تةفسوويرى ئايةتةكووةدا دةلَيَو  :مةبةسو رمانووةكانن ...ساشووا بوواو لووة رمووانى عووةرةب و
تةتووةرو كووةرج و رؤم و فووةرةنط و بةربووةرو تووةكرورو حةبووةخ و هينديووةكا و عةجووةم و سووةقالبةو
جزرو ئةرمة و كورد دةكات  ...تاوةكو دةلَيَ  :تةنيا واى طةورة جؤراو جؤرى رمانةكانى بةنى
73
ئادةم دةران َي.
جطة لةمة رؤر ئايةتى تر هة كة دةيسةلميَنن مةبةس لة ئايةتةكوة رمانوة نوةب قسوةكرد د هوةروةكو
ُوك إِالَّ بِلِ َسا ِ قَ ْو ِم ِه لِيُبَي َِّن لَهُ ْم ...اآلية ] إبراهيم8
واى طةورة دةفةرمويَ َ [ :و َما أَرْ َس ْلنَا ِمن َّرس ٍ
يند نَ و َز َك بِ و ِه الوورُّ و ُح ْاألَ ِمو ُ
ون
ك لِتَ ُكووو َ ِمو َ
ويند َعلَووى قَ ْلبِ و َ
نزي و ُل َربِّ ْال َعووالَ ِم َ
هووةروةها دةفووةرمويَ َ [ :وإِنَّ وهُ لَتَ ِ
يند أَ َولَ ْم يَ ُكون لَّهُو ْم آيَوة أَ يَ ْعلَ َموهُ ُعلَ َمواأ بَنِوي إِسْو َرائِي َلد
يند َوإِنَّهُ لَفِي ُرب ُِر ْاألَ َّولِ َ
ْال ُمن ِذ ِر َ
يند بِلِ َسا ٍ َع َربِ ّي ُّمبِ ٍ
ين] الشعراأ .133 -139
يند فَقَ َرأَهُ َعلَ ْي ِهم َّما َكانُوا بِ ِه ُم ْؤ ِمنِ َ
ْض ْاألَ ْع َج ِم َ
َولَ ْو نَ َّز ْلنَاهُ َعلَى بَع ِ
واى طةورة ِروونى دةكاتةوة كة قورئانى بة رمانى عةرةبي ناردووةد ليَرةدا(لسا ) بة مانواى (لغوة)
ديَو نووةب قسووةد ضووونكة دواى ئةموة ووواى طووةورة باسووى لووة رووةيرة عةرةبووةكا كووردووة كووة رمووانى
عةرةبي نارانن.
ص ِّد ٌ
ين] األحقواف
ين لَلَ ُمووا َوبُ ْشو َرى لِ ْل ُمحْ ِسونِ َ
ق لِّ َسانا َع َربِيّا لِّيُنو ِذ َر الَّو ِذ َ
ديسا دةفةرمويَ َ [ :وهَ َذا ِكتَابٌ ُّم َ
19
(قرطبى) دةلَيَ  :رما لةنيَو رار دايةد لةو رمانوةدا جوؤراو جوؤرى رمانوةكا دروسو دةبيَو د وةب
74
عةرةبي د عةجةمىد توركىد رؤمى.
َ
(باقالني) باسي لة كؤدةنطى رانايا كوردووة لةسوةر ئةموةو دةليَو  :لوةالى توةواوى رانايوانى تةفسويرد
مةبةس لة جياوارى رمانةكا د جياوارى (لغة)تةكا و قسةكردنة بوة رمانوةكا د هوةرطيز مةبةسوتى
ِرادةى رمانةكا نييةد ضونكة ماناى تايبةت كردنى رمانةكا بةتا َك دةكاتةوة كة نيشانةى ئةو بند جوا
 -73ابن كسير :تفسير القرآ العظيم .881 /8
 -74القرطبي :الجامع ألحكام القرآ .14/18
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كووة جووؤراو جووؤرى قسووةكردنما بةشويَك بيَو لووة نيشووانةكانى طووةورةيي ئووةود سيَويسووتة دروسووتكراوى
75
ئةوي بن.
لةو ئايةتانةى كة بةلَطوة لةسوةر (تووقيفى) رمانوةكا ئوةو ئايةتةيوة كوة وواى طوةورة دةفوةرمويَ [ :
ق ْ
اإلن َسا َ د َعلَّ َمهُ ْالبَيَا َ ] الرحمن 8-9
َ لَ َ
ِ
76
(سد ) دةلَيَ  :هةر نةتةوةييَكى فيَرة ئةو رمانة كرد كة قسةى سيَدةكة .

طرفتى باشتريى زمانى عةرةبي بةسةر زمانةكانى تردا
جا ئةطةر رمانةكا لةالية وداوة بن و مرؤل هيض دةستى لة دروستكرد و دانانياندا نةبيَ د
بةماناييَكى تر (توقيفي)بن و(اصطالحي)نةبند ئايا هيض باشترييَك لة نيَوا رمانةكاندا هةية؟
بةماناييَكى تر ئايا رمانيَك لة رمانيَكى تر باشترة؟ لةكؤندا (جالينؤسي يؤنانى) دةلَيَ  :رمانى يؤنانى
77
وةرينى سةط دةضن ياني نيقةنيقى بؤق.
باشترين رمانةد ضونكة تةواوى رمانةكانى تر يا لة ِ
دياردةييَكى سروشتية مرؤل رمانى ؤ س َي لةرمانةكانى تر باشتر بيَ د بةآلم ناكريَ وةكو
سووكايةتى سيَكرد و ب َي نرخ كرد د رمانةكانى تر بة دةنطى طيا لةبةرا بضويَنيد مةطةر
مةبةس لة ويَكضوواندنيا مؤسيقاو رةنطى رمانةكا بيَ د ضونكة هةر رمانيَك مؤسيقاو رةنطيَكى
تايبةتى ؤ هةيةو بة بيستنيا دةتواني ليَكيا جيا بكةيتةوةد كةواتة ئةو نةتةوانةى كة لة بةريتانياو
ئةمريكاو ئوسترالياو باشوورى ئةفريقا بةرمانى ئينطليزى قسة دةكة د رمانى ؤيا س َي باشترة لة
رمانةكانى ترد ضونكة رمانى سيَشكةوتن و شارستانيةت و تةكنؤلؤذيايةد نةتةوةكانى تري بةهةما
شيَوةد ئةوانةى كة رمانى نةتةوةيى ؤيا هةية رمانى ؤيا س َي باشترة لة رمانةكانى ترو هةر
نةتةوةييَك شانارى بة رمانةكةى دةكات و بةضاوى ِريَزو طةورةييةوة سةيرى دةكاتد ئةمةخ
شتيَكى سروشتيةو لةمرؤلدا ِرةطى داكوتاوةد سةبارةت بةرمانى عةرةبي بةهةما شيَوةد بةآلم
تةنيا رمانى نةتةوةيى عةرةبةو ناكريَ ببيَتة رمانى نةتةوةييَكى ترد ضونكة هةر نةتةوةييَك رمانى
نةتةوةيي ؤ هةيةد عةرةبي تةنيا رمانى نةتةوة عةرةبة نةب رمانى موسولَمانا د ضونكة
هةموو موسولَمانةكا عةرةب نيند بةلَكو عةرةبةكا بةشيَكى كةمن لة موسولَمانا د دةستةواذةى
(موسولَمانا ) موسولَمانانى هيندو ماالو و كوردو فارو و تورب و ئةماري و ئةفريقي و ضينى و
ِرووسي و ئةوروسي و ئوسترالي و ئةمريكى دةطريَتةوةد تةنانةت هةموو موسولَمانا لة ِرؤذهةآلت
و ِرؤذئاوا دةطريَتةوةد ئةم طةك و نةتةوانة مومكين نيية لة بؤتةكةى نةتةوةى عةرةبدا بتويَنةوةد
بةلَكو سيَويستة ساريَزطارى لة رمانى دايكيا بكة د ؤ ئةطةر ؤيا ويستيا فيَرة رمانى عةرةبي
ببن بؤ تيَطةيشتن لةئايين _ئةطةر بيةو َ ليَى ت َي بطات_ ئةوا هيض كيَشةما نييةد كةواتة لة
مةنهةجيةتى رانستى نيية رمانى عةرةبي باشتر لة رمانةكانى تر بزانيند ضونكة هيض بةلَطةييَك
نيية ئةمة بسةلميَن َيد ئةو بةلَطانةى كة هةشن كةلَكى ئةوةيا نيية بة بةلَطة بهيَنريَنةوةد بةهيَزترين
بةلَطة كة رانايانى ئيسالم كردويانةتة بةلَطة ئةوةية كة قورئا بة رمانى عةرةبي دابةريوةد ئةمةخ
وا دةكات رمانى عةرةبي باشترين رما بيَ د بةآلم ؤ كتيَبة ئاسمانيةكانى ترى وةكو تةورات و
ئينجيل و رةبورو سوحوفةكاني بة رمانةكانى تر دابةريو د ؤ ئةمةخ وا ناكات رمانى ئةو كتيَبانة
السوةرة
 -75الباقالنيد أبوبكر بن الطيب :تمهيد األوائل وتلخيص الدالئل :تحقيق :عماد الدين أحمد حيدر (بيروتد مؤسسة الكتوب السقافيوةد ط1د 1341م)
ِ
.988
 -76القرطبي :الجامع ألحكام القرآ .821/19
 -77ابن حزم  :اإلحكام في أصوك األحكام .92 /1
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لة رمانةكانى تر باشتر بند (أبوحاتم الرار  )78دةلَيَ  :باشترين ضوار رما  :رمانى عيبر و
سريانى و فارسي و عةرةبيةد كة رمانى عةرةبي ِرةوانترين و تةواوترين و كاملَترين و شيرينترين
رمانة ...هةنديَك دةلَيَن :رمانى يؤنانى و هيندى لة رمانةكانى تر باشتر د ضونكة كتيَبي فةيلةسوف و
سزيشك و ئةستيَرةناو و ئةنداريارو حيساب بةو رمانانةيةد ئةم قسةية قسةييَكى رؤر بيَتامة الى
79
ئةهلى دينةكا .
هاتنة وارةوةى قورئا بةرمانى عةرةبي نابيَتة بةلَطة لةسةر باشتريي رمانى عةرةبي بةسةر
رمانةكانى ترداد ؤ ئةطةر ئةمةيا ِراس بيَ د دةبواية واى طةورة هةموو كتيَبة ئاسمانيةكانى
80
بةرمانى عةرةبي ناردبايةد ضونكة رمانةكانى تر بؤ ئةم مةبةستة ناطونجيَن.
شتيَكى رانراوة كة واى طةورة تةوراتى بؤ حةررةتى موسا (سخوى واى ل َي بيَ ) بة عيبرى
ناردووةد هةروةها ئينجليشي بؤ عيسا (سخوى واى ل َي بيَ ) بة سريانى ناردووةد ؤ ئةو كتيَبانة
بةر لة تةحريف كردنيا كةالمى وا بوو د ئايا دةكريَ بلَيَيين رمانى عيبرى باشترين رما بووةد
هةر لةبةر ئةوةى تةوراتى س َي دابةريوة؟ ئايا دةكريَ بلَيَيين رمانى سريانى باشترين رما بووةد
هةر لةبةر ئةوةى ئينجيلي س َي دابةريوة؟ كةواتة :لةاليةنى رانستيةوة ئةمة شتيَكى نا لؤذيكي ية.
هةنديَك هةولَيا داوة ئةم ئاستةنطة وةال بنيَن و بةلَطةيا بة حةديسيَك هيَناوةتةوة كة سيَغةمبةر
(سخوى واى ل َي بيَ ) دةفةرمويَ  :سويَند بةو ودايةى كة طيانى منى بةدةستةد واى طةورة
هيض وةحييَكى نةناردووة بؤسةر هيض سيَغةمبةريَك مةطةر بة رمانى عةرةبي د ساشا سيَغةمبةرةكة
بةرمانى ؤى بة ةلَكى ؤى ِراطةياندووة .ئيَمة سيَشتر باسما لة حةديسةكة كرد كة حةديسيَكى
الوارةو ناكريَ سشتى س َي ببةستريَ .
ئيبن و حةرمى ئةندةلؤسي دةلَيَ  :هةنديَك طوتويانة رمانى عةرةبي باشترين رمانةد ضونكة كةالمى
واى س َي دابةريوةد عةلى دةلَيَ _ كة مةبةستى ؤيةتى _ ئةمةيا رؤر ب َي مانايةد ضونكة واى
طةورة سيَما دةلَيَ  :هيض سيَغةمبةريَكى نةناردووة مةطةر بةرمانى نةتةوةكةىد [َ ...وإِ ِّم ْن أُ َّم ٍة إِ َّال
َال فِيهَا نَ ِذي ٌر] فاطر98
ين] الشعراأ132
هةروةها دةفةرمويَ َ [ :وإِنَّهُ لَفِي ُرب ُِر ْاألَ َّولِ َ
كةواتة بةهةموو رمانةكا كةالم و وةحيى ودا دابةريوةد تةورات و ئينجيل و رةبورى ناردووةد بة
رمانى عيبر قسةى لةطة َك موسادا كردووةد سوحوفةكانى بؤ ئيبراهيم بة سريانى ناردووةد
81
بةمةشيا هةموو رمانةكا وةكو يةب يةكسا بوو .
 -78ب911ب.
 -79الرار د أبوحاتم حمدا  :كتاب الزينة في المصطلحات اإلسالمية العربيةد تحقيق :حسين فيض هللا الهمداني (القاهرةد مطبعة الرسالةد 1322م) .1/1
لةوانةى كة ئةم بانطةشةية دووبارة دةكةنةوة ( :أبو منصور السعالبي :فقه اللغة وس ّر اللغةد تحقيق :جماك عطيوة ( بيوروت د دار الكتوب العلميوةد د.ط.ت)
السةرة .92
ِ
 -80ساشا ئةوةى كة بةلَطةنةويستة تةنيا ضوار سيَغةمبةر عةرةب بوو د (ابون حبّوا ) لة(صحيح)وـةكةيدا حةديسويَكى (مرفووع) لوة (أبوي ذرّ)ى ريفوارى
سوي سوةدو هةنوديَكيا (رسووك) د ضووار لةوانوة عوةرةبند (
دةطيَ ِريَتةوة كة ذمارةى سيَغةمبةرا سةدو بيس و ضوار هةرار سيَغةمبوةر بووو د لةوانوة َ
بروانة :التريوز  :مشوكاة المصوابيحد تحقيوق محمود ناصور الودين األلبواني ( .بيوروتد المكتوب
هودد صالحد شعيبد مح ّمد) (سخوى وايا لةسةر بيَ )ِ .
اإلسالميد ط9د 1933هـ 1342 -م) .1233/9
ئةم ئاسوةوارة بةلَطوةييَكى طةورةيوة لةسوةر ئوةوةى كوة طشو ميللوةت و نةتوةوةكا يةكسوانند ضوونكة وواى طوةورة سيَغةمبوةرانى بوؤ هوةموو ميللوةتا
ناردووةد هةروةكو دةفةرمويَ َ ..[ :وإِ ِّم ْن أُ َّم ٍة إِ َّال َال فِيهَا نَ ِذي ٌر] فاطر98
كةواتة تةنيا نةتوةوةى عوةرةب نييوة كوة ووا سيَغةمبوةرى لوةنيَودا هةلَبوذاردوو و سيَغةمبوةرى بوؤ نواردوو د بوةلَكو ئوةوا لوةو بووارةدا كوةمترين بةشويا
لةطةك ذمارةى باو كوراود كوة
بةركةوتووةد هةروةكو ئاسةوارةكة باسي كردووة ذمارةيا تةنيا ضوار سيَغةمبةرةد ئةمةشيا يةكجار كةمة بة بةراورد
َ
سةدو بيس و ضوار هةرارةد بوونى حةررةتى (مح ّمد)ى عةرةب (دروودى واى لةسةر بيَ ) بة دووايين سيَغةمبةرد ئةوة ناطةييَنيَ كوة عوةرةب لوة
رةيرة عةرةب باشترةد ضونكة هةلَبذاردنى دووايين سيَغةمبةر لة نةتةوةى عةرةب لةوانةية هةند َ حيكمةتى تورى تيَودابيَ و ئيَموة نوةيانزانيند ضوونكة
سرسيار لة وا ناكريَ ضى دةكاتد بةلَكو سرسيار لة ؤيا دةكريَ .
 -81ابن حزم :اإلحكام في أصوك األحكام .98 /1
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(باقالنى) باسي كوردووة كوة دابوةرينى قورئوا بوة رموانى عوةرةبي بوؤ جياكردنوةوةى قورئوا بوووة لوة
كتيَبوووةكانى تووورى وةكوووو توووةورات و ئينجيووول و رةبوووورد ديسوووا (بووواقالنى) لوووة ميانوووةى ِرةتدانوووةوةى
(معتزلة)كاندا كة باو لوة ماناكوانى (جعول) دةكوات دةلَيَو  :وواى طوةورة لوة ئايوةتى [إِنَّوا َج َع ْلنَواهُ قُرْ آنوا
َع َربِيّا لَّ َعلَّ ُك ْم تَ ْعقِلُو َ ] الز رف 9مةبةستى ئةوةية كة ئيَمة ويَندنةوةى قورئانموا بوة رموانى عوةرةبى
دانووواوةد هوووةر بةورمانوووةخ حوكموووةكانيما لة وووةلَك طةيانووودووةد كوووة مةبةسوووتى رموووانى عةرةبيوووةد
سوودةكةشوووي جيووواوارى سوووتنة نيَووووا قورئوووا و نيَووووا توووةورات و ئينجيلوووةد ضوووونكة ويَندنوووةوةى
82
هةردوو كتيَبةكةو تيَطةياندنى حوكمةكانيانى بة رمانى عيبرى و سريانى داناوة.
بةآلم ناساندنى رموانى عوةرةبي بوةوةى كوة لوة هوةموو رمانوةكانى تور توةواوترو شويرينترو ِروونتورةد
هةروةكو (أبوو حواتم الورار ) و هةنوديَكى تور طوتويانوةد شوتيَكى ِريَذةييوةد ساشوا هةركةسويَك رمانيَوك
بةباشووي بزان و َي د ئووةو رمانووة بةباشووتر لووة رمانووةكانى توور دادةن و َي (أبووو حوواتم الوورار )خ _ بووةطويَرةى
رانياريووةكانى ئيَمووة_ تووةنيا رمووانى عووةرةبي بةباشووي رانيوووةد ووؤ ئةطووةر رانياريووةكانى سووةبارةت بووة
83
طؤرا بةسةر ِراو هةلَويَستيدا هاتباية.
رمانةكانى تر فراوا بوايةد لةوانةية
ِ
طومانى تيَدانيية كوة رموانى عوةرةبي هةنود َ تايبةتمةنودى و ئيمتيوارى بةرضواوى تيَدايوةد بوةآلم ناكاتوة
ئةوةى بة باشتر لة رمانةكانى ترى بزانين كوة نيووةى ئوةو تايبةتمةنودى و ئيمتيارانوةيا هةيوةد بؤيوةخ
كات َى فةيلةسوف (أبو حيّا )ى ئةندةلوسي سرسيارى لة (أبو سليما )ى مامؤستاكةى كرد كة ئايا هيض
ِرةوانبيَذييَك لة ِرةوانبيَذى رمانى عةرةبي جوانترة؟ طوووتى :ئةموةيا بوؤ ئيَموة ِروو نابيَتوةوة تواوةكو
بووة شووارةرايي و ليَهوواتووى بووة هووةموو رمانووةكا قسووة نةكووةيند ساش وا تووةرارو لةسووةر يووةب بةيووةكيا
بريوواريَكى بيَطووةردى دوور لووة هووةوةو و دةمووارطيرى
دان وةنيَيند لووة يةكةميانووةوة تووا كؤتوواييد تووا84وةكو ِ
دةرنةكةيند ئةمةما بؤ ِروو نابيَتةوة.
ئيمامى(شوووافعى) ئامووواذة بةهةنووود َ لوووةو تايبةتمةنديانوووة دةدات و دةلَيَووو  :رموووانى عوووةرةبي لوووة ِرووى
85
سةيرةوكردنةوة فراوانترين رمانةو اوةنى رؤرترين وشةية.
ِ
86
َ
(شةهرسووتاني )خ ئاموواذة بةهةنووديَكيا دةدات و دةليَو  :رمووانى عووةرةبي بووة شويَواريَكى جيوواوارد لووة
شيرينى و نوةرم و سواراوى وشوةكانى و ئاسوا دةرهيَنواني و طورارشو لوةو مةتنوةى كوة لةدلَدايوةد بوة
ِروونترين ِرسوتةو دروسوتترين ِرالوةد لوة رمانوةكانى تور جيواوارةد ئةموةخ بووةتوة شوكؤو طوةورةيي
87
بؤيا .
ئةو تايبةتمةندى و ئيمتيارانةى كة شةهرستانى و كةسانى تر باسيا كوردووةد دةتووانين لوة رمانوةكانى
سووةرةراى جيووواوارى و ليَووك دوورى نيَووووا
تريشوودا بياندؤرينووةوةد بوووة مووةرج َي بةضووواكى بيووانزانيند
ِ
تايبةتمةنديووةكا لووة رمانيَكووةوة بووؤ رمووانيَكى توورد وةكووو فارسووي و فةرةنسووي و ئينطليووزى و يؤنووانىد
ضونكة باشتريي و طةورةيي نيَوا رمانةكا سيَداويستيةكانى مرؤل دةستنيشانى دةكواتد بوؤ نموونوة:
وؤرو كؤبونووةوةو سةيوةنوودى و
رمووانى ئينطليووزى ئيَسووتا باشووترين رمانووةد ضووونكة رمووانى تةكنووةلؤذياو كو ِ
 -82الباقالنيد أبوبكر بن الطيب :اإلنصاف فيما يجب اعتقاده واليجور الجهل بهد كة بة كتيَبي (الحرّة) ناسراوة :تحقيق :محمد راهد الكوسر ( د.م .ط9د
السةرة .19-19
1891هـ 9000 -م)
ِ
 -83مادةم رانا موسولَمانى بة ِرةطةر فارو (بيرونى) ئاطادارى ذمارةييَك رمانى وةب هيندى و فارسي و يؤنانى بووةد ِريَضكةكةى وةكوو ِريَضوكةى
(الرار ) نةبووةد ضونكة لةرؤر شويَندا كةم و كورتى و ناتةواويي لة رمانى عةرةبيدا دؤريوةتةوةد ئةطةر وةكو كةسانى تر توةنيا لوة رموانى عةرةبيودا
شارةرا بوايةد بة سةسندانى رمانى عةرةبي دةوةستاد لةوانةشة لة هةموو رمانةكانى تر بة طةورةترو باشترى دانا بواية.
السةرة .929-921
 -84أبو حيّا د المقابساتد تحقيق :محمد توفيق حسين ( بيروتد دار اآلدابد ط9د 1343م )
ِ
بروانوة :الشواطبىد أبوو إسوحاق :اإلعتصوام ( بيوروتد دار إحيواأ التوراث العربويد
 -85الشافعي :الرسالة (بيروتد دار الفكورد ط9د 1331م)
السوةرة ِ .89
ِ
ط1د 1811هـ 1331 -م ) .829/9
 -86ب 284ب.
بروانوة:
 -87الشهرستانيد أبو الفتح عبدالكريم :نهاية األقدام في علم الكالم :تحقيق :ئالفريد طيوم (د.م.ت.ط .مكتبة السقافة الدينية)
السةرة  .811هوةروةها ِ
ِ
القنوجي الهند  :أبجد العلوم الوشوى المرقووم فوي بيوا أحوواك العلوومد تحقيوق :عبودالجبار ركوار ( بيوروتد دار الكتوب العلميوةد 1314م)  88/9كوة رؤر
ريادةرةوى لة سةسنى رمانى عةرةبيدا كردووةد هةر لة ئةويشةوة باسكراوة كة رمانى فارسي لة رمانى عةرةبي باشتر داناوة.
ِ
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طةشتةكانةد تةنانوةت رؤر سوة تة كةسويَك سوةفةر بكوات و ئوةو رمانوة جيهانييوة نوةرانيَ د رمانوةكانى
تري بةهةما شيَوةد بؤ نموونة :رمانى عيبرى باشترين رمانة بؤ تويَذينةوةى يةهوديوةتد هوةروةها
رموووانى يؤنوووانى باشوووترين رمانوووة بوووؤ تويَذينوووةوةى فةلسوووةفةد رموووانى عوووةرةبي باشوووترين رمانوووة بوووؤ
تويَذينوووةوةى ئيسوووالم د دةتووووانين بلَيَوووين رموووانى عوووةرةبي مةرجوووة بوووؤ تيَطةيشوووتن لوووة ئيسوووالمد ضوووونكة
وةرطرتنى ئايين بوة وةرطرتنوى رمانوةد لوةم ِرووةوة (اموام الحورمين الجووينى) دةلَيَو  :شوةريعةت بوة
دةربرينووووى ِراييَكووووى شووووةرعيدا سووووةربة ؤ بيَوووو د ئةطووووةر
عةرةبيووووةد سيوووواو نوووواتوان َي بةتووووةواوى لووووة
ِ
88
لةرانستى(نحو) و رماندا مةلةوا نةبيَ .
وةرانى رؤر ريوواتر لووة (جووويني) ضووووة كاتيَووك دةلَيَو  :ووودى رمووانى عووةرةبي
بووةآلم (ابوون تيميووة)ى حو ِ
بةشيَكة لة ئاييند رانينى ئةو رمانة فةررو واجبةد ضونكة تيَطةيشتن لة قورئا و سوننةت فةررةد لوة
قورئا و سوننةتي ناطةى تا لةرمانى عةرةبي نةطةىد ئةوةى كة بةب َي ئةو واجبةخ توةواو نوةبيَ د
89
ئةوي هةر واجبة.
وةرانى باسووي كووردووةد حوووكميَكى ريوواترى دةداتو َي كووة بريتيووة لووة
ئووةو طرنطيووةى كووة (ابوون تيميووة)ى حو ِ
سيرؤرى رمانى عةرةبيد بوة سيورؤر رانينوى رموانى عوةرةبيد تةنانوةت هةنود َ كةسوي هاوضوةر ي
دووبارةى دةكةنةوةد لةوا (رزالي)د كة دةلَيَ  :ئيسالم قودسيةتى لة رموانى عوةرةبي ريواد كوردووةد
90
ضونكة ساراستنى ئةم رمانةى بة ئايين داناوةو (ضبط)ى ِريَزمانةكةيشي بة عيبادةت داناوة.
نووسووةريَكى توور ديَو و ئامؤذطووارى موسووولَمانا دةكووات كووة ؤيووا فيَوور بكووة و قسووةى سو َي بكووة و
بةسيرؤريشووي بزانن...ضووونكة عووةرةبي هووةم رمانووةو هووةمي ئيسووالمد هةركةسويَكي بةعووةرةبي قسووة
91
بكات عةرةبة.
بنةرةتودا
هةمووى ئةوانة تةنيا ِراو سةرنجن و لة مؤركى نةتةوةيي نزيكتر تا لة موؤركى ئوايينىد لوة
ِ
بيرؤكةى بة سيرؤر رانينى رما د ئاسةوارو ساشماوةى ِرؤشنبيريي بيَطانةيوةد ضوونكة لوة مةسويحيةتدا
قودسيةتيَكى ئاشكرا بة رما دراوةد بؤ نموونة :كاسؤليكى رمانى التينى بة رموانى سيورؤر دةرانو َي بوؤ
ئةنجامدانى ِر َ و ِرةسمة ئايينيةكا د لةكاتيَكدا رمانى يؤناني الى ئةرتؤدؤكسةكا سيرؤرةد هوةروةكو
ضؤ رمانى عيبر الى يةهوديةكا سيرؤرة.
طومووانى تيَوودا نييووة كووة هوويض سيرؤريَووك لووة ئيسووالمدا نييووةد مةطووةر بةلَطووة هووةبيَ كووة سيرؤرييةكووةى
بسةلميَن َيد بةآلم تةنيا بوونى هةند َ بةلَطة كة سةسنى شتيَك بداتد ماناى سيرؤر بوونى شوتةكة نواداتد
ئةطةر طريما ئةو بةلَطانة ِراسوتي بوند لوةالييَكى تورةوة ناكريَو ِرة نوة لوة شوتى سيورؤر بطيور َ و
كووةم و كورتيووةكانى ئاشووكرا بكووريَند كةضووى رؤريَووك لووة رانايووانى ئيسووالم هةسووتاو بووة هةلَسووةنطاندنى
رمانى عةرةبي و دةر ستنى كةم و كورتى و عةيبةكانىد وةكو (ابو الريحا البيرونى) كاتيَك رموانى
عووةرةبي دةداتووة بووةر ِرة نووة دةلَيَ و  :ئووةوا _ ع وةرةب_ بووة ضووةندين نوواو شووتيَك نوواو دةن ويَند وةكووو
(الشوومس) كووة هووةرار ناويووا ليَنوواوةد هووةروةكو ؤيووا دةلَ ويَند هووةروةها وةكووو نوواو نانى(االسوود) كووة
نزيكةى هةرار ناويا ليَناوة ...ئةوا و هاوشيَوةكانيا شانارى بةوة دةكة د بوةآلم ئةموة طوةورةترين
92
عةيبةكانى رمانن.
 -88الجويني :البرها في أصوك الفقه .191/1
السةرة .144
 -89ابن تيميّة :إقتضاأ الصراط المستقيم
ِ
السةرة .1
 -90الغزالي :محمد :حقيقة القومية العربيةد وأسطورة البعث القومي ( د.م دار الكتب الحديسةد ط9د 1931هـ 1311 -م)
ِ
السةرة .90-93
 -91الطحا د مصطفى :القومية بين النظرية والتطبيق ( الكوي د دار الوسائقد ط1د 1803هـ 1343 -م)
ِ
السةرة  .142رؤرينةى رانايانى رمانى عةرةبي سيَيا واية ئةوةى (بيروني) باسي كردووةد كةم و كورتى
 -92البيروني :في تحقيق :ما للهند من مقولةد
ِ
نيند بةلَكو ناونانى شتيَك بةضوةندين نواوةوةد بةشويَكة لوة باشوي و ئيمتيارةكوانى وودى رمانةكوة .ئيَموة كيَشوةما لوةوةدا نييوةد بوةآلم كيَشوةكة ليَرةدايوة كوة
(بيرونى) ويَراوة ِرة نة لة شتيَك بطريَ كة بة سيرؤر سةير دةكريَ د ئةطةر ئةمة ِراس بوايةو رمانى عوةرةبي سيورؤر بوايوةد هويض كاتيَوك رانواييَكى
موسولَمانى وةكو (بيروني) ؤ لةقةرةى ئةم باسة نةدةدا.
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ضةواشوةكردنى ناوةكانوة لوةكاتى بوة

ساشا باو لة نةريتيَكى رؤر راسى عةرةبةكا دةكاتد ئوةوي
93
عةرةب كردنيا .
بؤية لةالية هةند َ ليَكؤلةرى عةرةبةوة بة (شعوبي) تؤمةتباركراد هوةروةها بوةوةخ تؤموةتبار كورا
94
كة شانارى بة فارو بوونى ؤيةوة دةكات.
شووتيَكى تووري كووة سيَويسووتة ليَوورةدا ريوواد بكريَوو ئةوةيووة :هووةر رمانيَووك تووةنيا كةرسووتةو هؤييَكووة بووؤ
طورارشو لووة ؤ كورد د دةبيَو ض سيرؤرييَوك لووة شوتيَك دابيَو كوة تووةنيا هوؤو ئالووةتيَك بيَو ؟ كةواتووة
مةسةلةكة مةسةلةييَكى نةتةوةييةو بة ِرةنطى ئايين بؤية كراوة.
بةآلم ئةو حةديسانةى كة بواو لوة طوةورةيي رموانى عوةرةبي دةكوة د لوة ِرووى ذموارة عوةيبيا نييوةد
بةآلم الى رانايانى حةديس سيَويستيا بة سيَداضوونةوةيَكى ِرة نةيي هةيةد ضونكة ناطةنة ئةو سلةية
95
كة جيَطةى قبو َك و سش سيَبةستن بن.
ئووةم هةلَويَسووتة توندانووة بةرامبووةر بووة رمانووةكانى توور دذى مةبةسووتة طشووتيةكانى ئيسووالمةد هووةروةها
رؤري هاودذة لةطة َك فةلسةفةى قورئا د ئةو فةلسةفةيةى كة بةيةب ضاو سةيرى هةموو رمانةكا
دةكاتد ضوونكة هوةموويا نيشوانة لةسوةر دةسوةآلتى ِرةهواى ووداى طوةورةد رؤر هةلَةيوة لوة سلوةو
سةرسورمانيشوة هةنود َ لوة (صوحابة) و
سايةى رمانةكانى طةالنى تر كوةم بكريَتوةوةد ئوةوةى جيَطوةى
ِ
(تابعين)ى بةريَزي كةوتوونةتة نيَو ئةم هةلَةيةوةد كة بةضاويَكى كةم و سووب سوةيرى رمانوةكانى
حوةرانى بواو دةكوات
رةيرة عةرةبييا كردووةد بةتايبةتي رمانى فارسيد هةروةكو (ابن تيميوة)ى
ِ
كة (سوعد بون أبوي وقواو) طوويَي لوة هةنود َ كوةو بووو بوة فارسوي قسوةيا دةكوردد طوووتى( :موا بواك
المجوسية بعد الحنيفية؟).
ها ئةوة (شافعى) بة كةراهةتى دادةن َي كةسويَك عوةرةبي بزانو َي و بوة روةيرة عوةرةبي نواو بنريَو و لوة
حوةرانى
قسةكردندا رمانى عةرةبي تيَكة َك بوة رموانيَكى روةيرة عوةرةبي بكواتد ساشوا (ابون تيميوة)ى
ِ
وةكو بة دواداضووونيَك دةلَيَو  :ئوةوةى كوة (شوافعى) باسوي كوردووة هوةموو ئيماموةكا طوتويانوةو لوة
كوورى حةنبوةك وةسوفى رموانى فارسوي دةكورد
(صحابة) و (تابعين)يشةوة هاتووةد تةنانةت ئةحموةدى
ِ
96
بةوةى كة رمانى راسةية.
السةرة .192
 -93سةرضاوةى سيَشوود
ِ
 -94لةوا (راهية القدورة) لة كتيَبةكةيدا ( الشعوبية وأسرها اإلجتماعي والسياسي في الحيواة اإلسوالمية فوي العصور العباسوي األوك ( بيوروتد دار الكتواب
السةرة  .32هةروةها ( :ليل ابراهيم جفاك) لة كتيَبةكةيدا ( الشعوبية واألدبد أبعاد ومضمونات من العصر الجواهلي حتّوى القور
العربيد ط1د 1319م)
ِ
السةرة .983
م)
1324
د
1
ط
النضاكد
دار
بيروتد
الرابع الهجر (
ِ
 -95دةكريَ ليَرةدا باو لةهةند َ لةو حةديس و ئاسةوارانة بكةين:
أ -من تكلّم بالعربيّة فهو عرب ّيد ومن أدرب له إسنا في اإلسالم فهو عربي).
واتة :هةركةسيَك بةرمانى عةرةبي قسةى كردد ئةوة عةرةبةد هةركةسيَك دايك وباوكى موسولَما بيَ د ئةوة عةرةبة.
ب -من يحسن أ يتكلّم بالعربيةد فال يتكلّم بالعجميّةد فإنه يورث النفاق.
بتواني بةباشي قسة بةرمانى عةرةبي بكاتد با بة رةيرى رمانى عةرةبي قسة نةكاتد ضونكة نيفاق بةدواى ؤيدا ديَنيَ .
واتة :هةركةسيَك
َ
ج -من أحسن منكم أ يتكلّم بالعربيّةد فال يتكلّ ّ
من بالفارسيّةد فإنه يورث النفاق)
بتواني بةباشي قسة بة رمانى عةرةبي بكاتد با بوة رموانى فارسوي قسوة نوةكاتد ضوونكة قسوة كورد بوة رموانى فارسويد نيفواق
واتة :هةركةسيَك لة ئيَوة
َ
بةدوا ؤيدا ديَنيَ .
د -من تكلّم بالفارسيّةد رادت بسهد ونقص مرؤته.
لي رياد دةبيَ ود مروئةتيشى كةم دةبيَتةوة.
واتة :هةركةسيَك بة رمانى فارسي قسة بكاتد سيسايي َ
هـ -قاك عمر رضي هللا عنه :ما تعلّم الفارسيّة إالّ بّ د وال بّ رجل إالّ نقص مرؤته.
واتة :هةركةسيَك ؤ فيَرة رموانى فارسوي بكوات فيَلَبوار دةبيَو د هوةر سيواويَكي فيَلَبواربوو لوة مرووئةتةكوةى كوةم دةبيَتوةوة .ئةموةو ضوةندين حوةديس و
عةقل و فةلسةفةو مةبةستة طشتيةكانى ئيسالمن.
ئاسةوارى ترد كة سيَضةوانةى
َ
السوةرة ( .144عبودهللا بون أحمود بون حنبول) دةلَيَو  :سرسويار لوة بواوكم كورا سوةبارةت بوةو كةسوةى كوة
 -96ابن تيمية الحرّاني :اقتضاأ الصراط المستقيمد
ِ
نارانيد ئايا دروستة بة فارسي دوعا بكات؟ طووتى :نة يَر.
بةباشي رمانى عةرةبي
َ
بروانة :أبي يعلى :طبقات الحنابلة :تحقيق :محمد حامد الفقي ( بيروتد دار المعرفةد د.ط.م.ت) .801/1
ِ
كةضى بة حةديسي (صحيح) لة سيَغةمبةرةوة هاتووة كة فةرموويةتى (:أقرب ما يكو العبد من ربّهد وهو ساجدد فوَكسروا الودعاأ) صوحيح مسولمد ذموارة
حةديس ( )188د باب ما يقوك في الركوع.
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دةلَيَ  :هةركةسيَك بة رمانى رةيرة عةرةبي لةنيَو مزطةوتى ئيَمةدا

كورى ئةنةسي
هةروةها مالكى
ِ
97
قسة بكات ليَي دةردةكريَ .
ليَرةدا سرسياريَك وؤى دةسوةسيَن َي :ئايوا بوة طشوتى (سولف) هويض جوؤرة دةمارطيريَكيوا بةرامبوةر بوة
نةتوووةوةكانى تووور بةتايبوووةتي نةتوووةوةى فوووارو و رموووانى فارسوووي هوووةلَطرتووة؟ تةنانوووةت هةنوووديَكيا
ئووةحكامى فيقهيشوويا لةسووةر بنيووات نوواوةد وةكووو (شووافعى) كووة ِريَطووا نووادات سيوواويَكى رووةيرة عووةرةب
كضويَكى عووةرةب مووارة بكوواتد لةبووةر نووةبوونى هوواوكوفى لووة نيَوانيانووداد كووة عووةرةب بوووو مةرجووة لووة
98
هاوكوفيدا.
وةكو ديار مةسةلةكة وايةد بةآلم كؤمةلَيَك هؤكار هةبوو سالَيا بة (سلف)ـةوة ناوة تاوةكو ئةم جؤرة
ضاوةروا نةكراوة وةرطر د دةكريَن هؤكارى ئةمةشيا لةضةند الَيَكدا دةسنيشا
هةلَويَستة توندو
ِ
بكةين:
 -1هةنوود َ حووةديس و ئاسووةوار هوواتوو كووة رم وانى عووةرةبي بووة باشووتر لووة رمانووةكانى توور دةرانوون ود
بة راسة باو لة رمانى فارسي دةكة د بوةآلم ئوةو حوةديس و ئاسوةوارانة الى رانواى رانسوتى حوةديس
كةلَكى سش س َي بةستن و بة بةلَطةهيَنانةوةيا نيية.
برواى ئةهلى سوننةت بةوةى كة عةرةب باشترين ِرةطةرةد وا دة وار َ كة رمانةكةشيا
 -9بوونى ِ
بروايوةى كوة ئوةهلى سووننةت و جةماعوةتى
باشترين رموا بيَو د (ابون تيميوة)ى
حوةرانى دةلَيَو  :ئوةو ِ
ِ
لةسةرة ئةوةية كة ِرةطةرى عوةرةب باشوترة لوة ِرةطوةرى روةيرة عوةرةبد بوة عيبرانوي و سوريانى و
99
برواية نة قورئا و نة سوننةت سشتطير ناكة د بةلَكو تةنيا ِراييَكةو
رؤم و فارسةوة  ...د بةآلم ئةم ِ
كاردانةوةى كاتيَكى دياريكراوةود بةهيض شيَوةييَك ناطشتيَنريَ .
 -9وةستا بةرامبةر بة شارستانيةتى فارسيد ضونكة نوةوةكانى كؤموة َك كؤموة َك موسوولَما دةبووو د
بيروبواوةرى
داببور د ضوونكة سيَضوةوانةى
جا بؤ ئةوةى لة كةلوةسوورى ميَوذوويي سيَشوووى فارسويا
ِ
ِ
بيروبواوةر ئوةوا د
موسولَمانا بوود (سلف) بةربةسوتيَكى ستوةوى سوتة نيَووا ئوةوا و ِرابوردوو
ِ
تؤ بلَيَى سيَغةمبةر(دروودى واى لةسةر بيَ ) بة مةرجى دانابيَ كة دوعا لة نويَذدا بةتايبةتي لةكاتى سوجدةدا بة رمانى عةرةبي بيَ ؟ ئةمةيا هيض
بوي بوةخ بكوةيند هوةر لةبوةر ئوةوةى رموانى عوةرةبي نوارانند ساشوا
بةلَطةييَكى لةسةر نييةد ضونكة ناكريَ بة مليؤنا ةلَكى موسولَما لةم نيعمةتوة َ
وشةكانى دوعا طشتين بة طويَرةى ئارةرووى دوعاطؤد نةب وةكو وشةكانى نويَذ كة دةسنيشا كراوو ناسراو .
 -97الكرمي الحنبلي :مسبوب الذهب في فضل العورب وشورف العلوم علوى شورف النسوبد تحقيوق :علوى حسون عبدالحميود ( األرد د دار عموارد د.ت.ط).
السةرة .20
ِ
( -98رملي) ناسراو بة شافعى بضووب دةلَيَ  :ئةوسياوةى كة باوكى رةيرة عةرةبةد هةرضةند دايكيشى عةرةب بيَ د هاوكوفى ذنيَكى عةرةب نييةد بوا
دايكى ذنةكةخ رةيرة عةرةب بيَ د ضونكة واى طةورة عةرةبي بةسةر ةلَكى توردا هةلَبوذاردوو ود بةضوةندين ضواكة ئوةوانى لوة وةلَكى تور جيوا
بروانة :الرملي :نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ( مصرد مطبعة الحلبى وأوالدهد الطبعة األ يرةد 1942هـ1321 -م ) .921/2
كردونةتةوةِ .
هووةروةها (كرمووي) بوواو دةكووات كووة رؤربووةى رانايووانى (فقووه) عووةرةب بوونيووا كردؤتووة مووةرجى هوواوكوفى بووة نيسووبةت رووةيرة عةرةبوةوة و دةلَويَن :ذنووى
السةرة .94
بروانة( :الكرمي) مسبوب الذهب في فضل العربد
ِ
عةرةبي لة سياوى رةيرة عةرةبي مارة ناكريَ ِ .
(رةراى واى لةسةر بيَ ) ريوايةت كراوة كة طوتويةتى :نةهيما ليَكراوة كة ذنى عةرةبي مارة بكةين .لة ريوايةتيَكى تردا هاتووة
لة سةلمانى فارسي ِ
كة طوتويةتى :ئةى دةستةى عةرةب :بة بةلَطةى دوو ش ئيَوة لة ئيَمة طةورةتر  :ئيَمة ئيمامةتى ئيَوة ناكةين لة نويَذداود ذنةكانى ئيَوةخ مارة ناكةين.
سوةرةراى ئوةوةى كوة الى
نوةطؤرةكانى تريشوند
عوةقل و دةقوة
ئةم ئاسةوارانة سيَضةوانةى سرةنسيسة طشوتيةكانى ئيسوالمند لةهوةما كاتودا سيَضوةوانةى
َ
ِ
ِ
سسوسؤرى مون نييوةد ئوةطينا ليَكؤلَينوةوةم لوةو حةديسوانة دةكوردد بوةآلم ئةوةنودة بةسوة بوؤ ليَكؤلَينوةوةو
ناراسوتند رانسوتى فوةرموودة لوة
ِ
ليَكؤلَةرانى حةديس ِ
(تخريج)ى حةديسةكا سش بة سسسؤرو رانايانى حةديس ببةستين .سيادةكردنى ِراس و دروستى ئوةو (فقوه)ـوة الى ةوارجوةكا دةبينويند كوة عوةرةبي
تةواوو ِرةسةنند (ابن أبي الحديد)ى (معتزلي)ى شيعى باسي كردووة كة كابراييَكى رةيرة عةرةب _موالي _ ذنيَكوى لوة ةوارجوةكا وواربينى كوردد
بروانة :فتواح د عرفوا عبدالحميود :دراسوات فوي الفورق والعقائود اإلسوالمية (بيوروتد دارالبشويرد ط9د 1811هوـ-
ئابرووى ئيَمةت بردِ .
سيَيا طووت :تؤ ِ
السةرة  .39تةنانةت كابراييَكى مةوالى _رةيرة عةرةب_ كضيَكى لة دةوارنشينةكانى (بني سليم) واربينى كردو لوة ؤى موارة كوردد (محمود
1331م)
ِ
بن بشير)ى ةوارج بةرةو (مةدينة) ملى ِريَطاى طرت و ضووة الى والىد كة ئةوكات والى مةدينة (ابراهيم بن هشام بن اسماعيل) بوود ِرووداوةكةى
سيَ ِراطةياند(.والى) يةكسةر بة دواى رةيرة عةرةبةكةيدا ناردو ليَكى جياكردنةوةو دووسةد قامضى لة سياوة رةيرة عةرةبةكةداو سةرو ِري و هوةردوو
بروانة :أميند أحمد :ضحى اإلسالم .99/1
برؤى َ
لي تاشىِ .
بةراى من ئةم شيَوة هةلَويَس و هةلَسوكةوتانةى ةوارجوةكا بوةهؤ سالَنوةرى دينييوةوة نوةبووةد بوةلَكو هةلَويَسوتى توةواو سياسوي و نةتوةوةيي بووو .
ِ
ضونكة ةوارجةكا لة ِرووى هزريةوة لةبانطةشةكارانى يةكسانى نيَووا عوةرةب و روةيرة عوةرةب بووو د ئةموةخ بوؤ هةنود َ مةبةسو و موةرامى
سياسيد ئةطينا لة اليةنى كردةنيةوة تةواو دذى ئةوة بوو ود هةرطيز سابةند نةبوو بة بانطةشةو بنةماكانيا .
 -99ابن تيمية الحراني :مجموع الفتاوى الكبير .920/99
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توواوةكو كةس ويَكيا دووضووار سةرؤشووي و ئووارةرووكردنى ِرابووردووى هزري وى و ئايوودؤلؤذيى ووؤ
نوووةبيَ د بةتايبوووةتي ديانوووةتى مةجوسوووي د ضوووونكة فارسوووةكا ووواوةنى شارسوووتانيةت و سيَشوووكةوتن و
رؤشنبير بوو د بة سيَضةوانةى عةرةبةكا كوة لوةو اليةنوةوة رؤر دووا كوةوتوبوو ( .ابون لودو )
دةلَيَو  :بؤيووة دةبينووى وآلتووانى عووةرةبى و ئووةو شووويَنانةى كووة دةسووتيا بةسووةردا طرتبوووو لووة ئيسووالمداد
بةطشتى سيشةسوارييا كوةم بووود تواوةكو لوة وآلتوانى تورةوة وةلَكى بوؤ بيَو د سوةيرى وآلتوانى روةيرة
عةرةب بكة لة ضين و هيندو سةررةمينى تورب و نةتةوةكانى نةسرانىد ضؤ سيشةسارى لةنيَويانودا
100
رؤر بوو و ميللةتا لة شويَنةكانى ترةوة بؤيا هاتن.
 -8طووةورةكردنى رمووانى عووةرةبي و بةباشووتردانانى لووة رمانووةكانى توورود دانووانى بووة رمووانى قورئووا د
توواوةكو نةتووةوةكانى رووةيرة عووةرةب مؤلَووةت بووة ؤيا بوودة و بؤيووا ئاسووا بيَو فيَوور بووبند بؤيووةخ
دةبينووين رؤربووةى هووةرة رؤرى رانايووانى رمووانى عووةرةبي فووارو بوووو د بووؤ نموونووة :دانووةرى رانسووتى
(نحو) (سيبوية) بوود لة دواى ئةوي (فارسوي) بووود لوةدواى ئوةواني (رجواج) بووود كوة هوةموويا
رةيرة عةرةبن لة ِرةطةرداد بةآلم لةطة َك رمانى عةرةبيودا سوةروةردة بووو د جوا رمانةكوةيا بوةهؤى
سةروةردةكرا و تيَكةلَى لةطة َك عةرةبةكا كةسب كوردووةو كردويانةتوة ياسواو هونوةر بوؤ ئةوانوةى
101
لةدواى ؤيا ديَن.
 -2دةركةوتنى بزووتنةوةى (شعوبي) كة بانطةوارى بؤ يةكسوانى ِرةهواى نيَووا موسوولَمانا دةكوردد
جا ض عةرةب بيَ يا رةيرة عةرةب :ئةم بزوةتنةوةية لةسةردةمى ئةمةويةكا بة ئةهلى يةكسوانى
دةناسووراود لووة سووةردةمى عةباسوويةكاني بووة (شووعوبي) ناويووا دةركووردد سيَشووتر قسووةما لةسووةر ئووةو
بزووتنةوةية كردد ريادة ِرةوى شعوبيةكا طةيشتة ِرادةييَكى رؤر كوة (جواح ) لوة بارةيانوةوة دةلَيَو :
ئةطةر يةكيَكيا ِرقي لة شتيَك دةبوةوةد ِرقي لة ئةهلى ئوةو شوتةخ دةبووةوةد ئةطوةر ِرقوي لوةم رمانوة
دةبوةوةد ِرقي لةو دوورطةيةخ دةبوةوة كة بةو رمانة قسة دةكة د كة ِرقي لوةو دوورطةيوة دةبووةوةد
هووةموو ئةوانووة ووؤخ دةويس و كووة ِرقيووا لووةو دورطةيةيووةد بووةم ش ويَوةية حالَةتووةكا دةيطواسووتةوة
102
دادةرني.
تاوةكو لة ئيسالمي
ِ
رانايووانى ئيسووالم كةوتن وة ووؤ بووؤ ِروو كردنووةوةى طووةورةيي رمووانى عووةرةبيد تووا ِرادة تةقووديس و
دةمارطيرىد ئةوةى تيَبيني دةكر َ رؤربةى ئةوانةى بةرطريا لة رمانى عةرةبي كردووةد روةيرة
عةرةبن .103بؤ نموونة (رمخشرى) فارسي دةلَيَ  :سوساسي وا دةكةم كة منى كوردووة بوة يوةكيَك لوة
توورة بوبم و دةموارطير بوم د
قوورى منوى بوةوة شويَالوة كوة لةسوةر عوةرةب
رانايانى رموانى عوةرةبي و
ِ
ِ
سوساسووي دةكووةم كووة ِريَطووةى نووةدام لووة كوواروانى ياريوودةدةرة دلَسووؤرةكانى بميَنمووةوةود بضوومة ِريَووزى
دةستةى شعوبي ود اليا بطرمةوةد سوساسي دةكةم كة منى ساراس لةو مةرهةبةيا كة هيض جؤرة
وةجارا جنيَوبووارا بكووريَن و بووةرمانى
قسووةو طفو و طؤييَووك سووووديا نوواداتد مةطووةر بووةرمانى طالَتو
ِ
104
سالرهاويَذا سالريا ت َي بطيريَ .
 -100ابن لدو  :المقدمة  .981/1لةوانةى كوة ئاماذةيوا بوة ساشوكةوتنى عةرةبوةكا داوة لوة ِرووى شارسوتانى و مةدةنيوةت و سيشةسوارىد (أبوو الحسون
السةرة  .119هةروةها( :ابن حزم)د الفصل في الملل واألهواأ والنحلد تحقيق :محمد عميرة ومحمد ابراهيم نصر
العامر )ية :اإلعالم بمناقب اإلسالمد
ِ
(السعوديةد مكتبة عكالد ط1د 1809هـ 1349 -م)  .132/1هةروةها( :الشهرستانيد أبو الفوتح محمود عبودالكريم)  :الملول والنحولد تحقيوق :أحمود فهموي
محمد( بيروتد دار الكتب العلميةد ط1د 1810هـ1330 -م)  .924 /1هةروةها :المقريز د أحمد بن علي :الخطط ( مصرد دارالتحريرد طبعوة بووالقد
السةرة .198
1429م  .129/8هةروةها :ابن حجر العسقالني :فتح البار  .91/1لةهاوضةر ةكاني  :محمد عبده :رسالة التوحيدد
ِ
 -101ابن لدو  :المقدمة .281/1
 -102الجاح د أبو عسما  :كتاب الحيوا ( د.م .مطبعة مصطفى البا الحلبي وأوالدهد ط9د 1941هـ1324 -م) .990/1
ريادةرةوى يةكيَك لةطةورة رانايانى مةرهةبي (أشعرى) كة ( أبو مظفر األسفرايني)يةد طةيشتؤتة ِرادةييَك كة طوما بخاتوة سوةر بونج و بنواوانى
-103
ِ
عةرةبي (جاح ) لة (بني كنانة)د ضونكة كتيَبيَكى لة طةورةيي (موالى) بةسوةر عةرةبةكانودا نووسويوةد كوة مةبةسوتى نةتوةوة روةيرة عةرةبوةكا بوووةد
بروانة :األسفرايينيد أبوو مظفور :التبصوير فوي الودين وتمييوز الفرقوة الناجيوة عون الفورق الهوالكيند تحقيوق :محمود راهود الكووسر (
بةتايبةتي فارسةكا ِ .
السةرة .20
د.م.ط1د مطبعة األنوارد 1923هـ1380 -م)
ِ
السةرة .9
 -104الزمخشر د جارهللا :المفصل في علم العربية ( بيروتد دار الجيلد ط9د د.ت)
ِ
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هةروةها (سعالبى )105دةلَيَ  :عةرةب باخ ترين ميللةتةد رماني عةرةبي باشترين رمانة.
ديووارة كووة بزووتنووةوةى دانووانى حووةديس لووة ضوواكةى عةرةبووةكا و راس وةى فارسووةكا لةسووةردةمى
عةباسووي دةركووةوتد ئةمووةخ لووة ئووةنجامى ملمالنيَووي تونوودى نيَوووا عووةرةب و فووارود بؤيووةخ لووةو
حةديسانةدا تةنيا بة راسة باو لة رمانى فارسي دةكريَ نةب رمانةكانى تر.
دةطةريَينةوةو دةلَيَين :رمانةكا لة نيشوانةكانى طوةورةيي دةسوةآلتى وودا د ِريَطوة نوةدراوة بوةهيض
ِ
ِرةت بكريَنوةوةد ئةطوةر بطووتر َ فارسوي
هؤييَك لة هؤيةكا سوووكايةتى بةهةنوديَكيا بكريَو يواني
رمووانى مةجوسووةكا بووووةد مةطووةر رمووانى عووةرةبي رمووانى شوويرب و كوووفر نووةبووة بووةر لووةهاتنى
ئيسالم؟ بؤية رؤر سيَويستة طرنطى بة رمانةكا بودر َ د بوة تايبوةتى رموانى عوةرةبيد ضوونكة رموانى
وروا بووةو رانسووتةخ ناكريَو كووة قسووة لةسووةر ئووايين بكووات و رمووانى
رؤشوونبيريي ئيسووالميةد تةنانووةت بو ِ
عووةرةبي بةباشووي نووةران َيد بووةآلم نووةب بووة ش ويَوةييَك كووة تةقووديس بكريَ و و دةمووارطيرى بووؤ بكريَ و و
مرؤلووى موسووولَما قوربووانى بووةرمانى دايكيووي ووؤ بوودات لووة سيَنوواو رمووانى عووةرةبيد ضووونكة بووة
طؤرينى دروستكراوةكانى وايةو ِرار نةبوونة بوة
طويَرةى تيَطةيشتنى ؤم ئةمةيا لة نيشانةكانى
ِ
ديووارى و ووةآلتى وووداد ضووونكة هووةر وايووة تووؤ دروس و كووردووةد هووةر ئووةوي رمووانيَكى س و َي
بة شيوى كة بةو رمانة قسة لةطة َك نةتةوةكةتدا بكةى.
ساشا لة سيَغةمبةرى واوة هاتووة (دروودى واى لةسةر بيَ ) كوة بوة روةيرى رموانى وؤ قسوةى
وورى (سووعيد بوون العوواو) كووة منوودا َك بوووو و
كووردووةد لووةو كاتووةدا كووة بووة (أم الوود)ى كضووى الوودى كو ِ
لةوكاتةى كة باوكى بؤ ئةو وآلتة كؤضى كردبوو لة وآلتى حةبةشة لةدايك بووةد سيَغةمبةر كراسويَكى
بووةديارى داي و َي و سيَووى طووووت :ئووةى (أم الوود) ئووةم كراس وة (سوونا)د (سوونا)خ لووةرمانى حةبةشوويدا واتووة
107
(باشة).
كوورى ئوةبو تاليوب ( ِرةراى وواى لةسوةر
هةروةها (سعالبى) بؤما باو دةكات كوة جاريَكيوا عوةلى
ِ
بيَ و ) سرسووياريَكى لووة (شووورةيحى قووار ) كووردد ئووةوي دروس و وةآلمووى دايووةوةد ئيمووام عووةلى سيَووى
108
طووت( :قالو )د (قالو )ي بة رمانى رؤمى بةرامبةرة بة وشةى (أحسن ).
109
هةروةها هاتووة كة (أبوهريرة) بة كةسيَكى طوتووة كة رطى ئةوى ئارارداوة ( أشكم بدرد).
(أبو لدة) دةلَيَ  :جاريَكيا ( أبو العالية) بة فارسي قسةى لةطة َك كردمد دياريشة كة شويَن و سايوةى
(أبو العالية) الى ئةهلى رانس ضةند شويَنيَكى ديارو بةرضاوة.
هوووةروةها (منوووذر السوووور ) دةلَيَووو  :كابراييَوووك داواى نوووانيَكى لوووة (محمووود بووون الحنفيوووة) كوووردد ئوووةوي
بكورةد جاريةكوة ِرؤيشو و (تنبيوز)
برؤ (
تنبيز -نا ) يَكى س َي ِ
بةجاريةكةى طووت :ئةم دةرهةمة ببةو ِ
110
كر ود ساشا هيَناى .واتة :نانيَكى هيَنا.
يَكى ِ
106

 -105ب 893ب.
سضرا بيَ د لةوانةشة
سةرسورمانيشة ئةو ِرستةية لة نوسخة ِرةسةنةكةدا نييةد لةوانةية
السةرة  .92ئةوةى جيَطةى
 -106السعالبى  :فقه اللغة وس ّر اللغةد
ِ
ِ
ِ
ئةوانة ليَيا ريادكردبيَ كة نووسيويانةتةوة .هوةروةها( :ابون حوزم)د الفصول فوي الملول واألهوواأ والنحولد تحقيوق :محمود عميورة ومحمود ابوراهيم نصور
(السعوديةد مكتبة عكالد ط1د 1809هوـ 1349 -م) .132/1هوةروةها( :الشهرسوتانيد أبوو الفوتح محمود عبودالكريم)  :الملول والنحولد تحقيوق :أحمود فهموي
محمد( بيروتد دار الكتب العلميةد ط1د 1810هـ1330 -م)  .924 /1هةروةها :المقريز د أحمد بن علي :الخطط ( مصورد دارالتحريورد طبعوة بووالقد
السةرة .198
1429م  .129/8هةروةها :ابن حجر العسقالني :فتح البار  .91/1لةهاوضةر ةكاني  :محمد عبده :رسالة التوحيدد
ِ
 -107رواه البخار د ذمارةى حةديس ()2931د باب :ما يدعى لمن لبس سوبا.
 -108ابن حجر :فتح البار .3/9
 -109ئةوةى ليَرةدا ليَكؤلَةر هيَناويةتةوة كة طواية كةسيَك رطى (أبو هريرة)ى ئارارداوةو ئوةوي لةبةرامبوةردا ئوةو قسوةيةى بوة فارسوي كوردووةد مون
بةو شيَوةية نةمبينيوةد بةلَكو(أبوهريرة) بةسةرهاتيَكى ؤ دةطيَ ِريَتةوةو دةلَيَ  :هةركاتيَك دةضووم بؤ مزطةوتد دةمبينوى سيَغةمبوةر (دروودى وواى
لةسةر بيَ ) بةر لةمن ضووةو ةريكى نويَذكردنةد جاريَكيا ضوووم بوؤ مزطوةوت و بينويم سيَغةمبوةر نويَوذ دةكواتد كوة لوة نويَذةكوةى بووةوة طوووتى( :
أشكم درد) واتة :ئايا رط ذا دةكات؟ طووتم :نة يَرد _ لة ريوايةتيَكى تردا :بةلَ َي _ فةرمووى :كةواية هةستة نويَذ بكةد ضونكة شيفا لة نويَذ داية].
ئةم حةديسة لة (مسند ابن حنبل)دا بة ذمارة ( )4420هاتووة .لة (سونن ابون ماجوه -كتواب الطوبد بواب الصوالة شوفاأ  -حوديث  ( )9822( :أشوكنب درد؟)
كراى ريوايةتةكاندا سيَغةمبةر بة فارسي قسةى كردووة نةب
هاتووة كة سيَم واية دةبيَ (أشكم بدرد) بيَ د تاوةكو ماناى رط ئيَشا بدات .بةهةر َ
حاك لةتيَ ِ
(أبوهريرة) .وةرطيَ ِر
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كةواتة :ئةوانة دياردةييَكى رؤر سروشتى بوو و هةرطيز بةو سة تى و ئالَوريوة نوةبووةد هوةروةكو
هةند َ لة ِرؤشنبيرا وشةى بيانى وةكو ئينطليزى لة قسةو وتارو ليَكؤلَينةوةكانياندا بةكار دةهيَنن.
هةروةها هاتووة كة فارسةكا داوايا لة سةلمانى فارسي كرد كة (فاتيحة)يا بؤ بةفارسوي بنووسو َيد
ئةوي داواكاريةكةيانى بوؤ بوةج َي هيَنواد دواى ئةموة فاتيحوةيا بوة رموانى فارسوي دة ويَنودةوة تواوةكو
111
رمانيا ليَي ِراهات.
لةطة َك ئةوةشودا لةاليوةنى دانوانى حةديسودا يواني لوة رانسوتى حةديسوداد ناكريَو (صوحابة) دةسو بوؤ
مةسةلةييَك ببات كة سةيوةندى بة عيبادةتةكانةوة هةبيَ د مةطةر ِرةرامةندى سيَغةمبةرى لةسةر بيَو د
كةواتة ئةمةيا لة حووكمى حةديسوي(مرفوع) دايوةد هويض بةلَطوةييَكي نييوة كوة يوةكيَك لوة (صوحابة)
ئينكارى ئةمة كردبيَ .
هةروةها ئةو فةتواية نيسبةت ئةدريَتة الى (أبو حنيفة) كة بة دروسوتى دانواوة نويَوذ بوة روةيرى رموانى
عةرةبي بخويَنريَ د ئةطةر كةسوةكة نوةرانيَ بوة عوةرةبي نويَوذ بكواتد تواوةكو فيَورة رموانى عوةرةبي
112
دةبيَ د بةآلم دةلَيَن (أبو حنيفة) لةو فةتواية ساشطةر بؤتةوة.
هةروةها(حسوون) دةطيَ ِريَتووةوة كووة (أبووو حنيفووة) ِريَطووةى داوة بووانط بووة رمووانى فارسووي بوودريَ د ئةطووةر
113
ةلَكةكة بزانيَ ئةوة بانطة.
115
114
هةروةها سوةلميَنراوة كوة يوةكيَك لوة قوتابيوانى ئيموامى روةرالى كوة (ابون توومرت )ى بةربةرييوةد
بانط و وتبوةى هوةينيي بوة رموانى وؤ داهيَنواوةد كوة رموانى بةربوةريى ئةماريغيوةد ئةموةخ تواوةكو
116
نةتةوةكةى سوودى ل َي وةرطريَ .كةضى هيض يةكيَك بة بيدعةكار تؤمةتبار نةكردووة.
هةر ئةو قوتابية ناميلكةييَكى بةرمانى ؤ نووسيوة بةناوى ( المرشد في التوحيد).
ووةراى ليَكؤلَوووةر
بوووةآلم وتب
سارانوووةوة بوووة روووةيرى رموووانى عوووةرةبيد ئةموووةيا بو ِ
117وووةى هوووةينى و نوووزاو ِ
دروسوووتة  .تةنانوووةت لوووة نيَوووو سووووجدةى نويَذيشوووداد ضوووونكة مةبةسووو لوووة دوعوووا ئاطوووادار كردنوووةوةو
110
السوةرة  .143هوةروةها :البيهقويد أحمود بون الحسوين :سونن
بروانة هةموو ئةو ئاسةوارانة لة كتيَبي  :اقتضاأ الصراط المستقيمد ابن تيمية الحرانيد
ِ
 ِالبيهقيد تحقيق :محمد عبدالقادر عطا ( مكة المكرمةد مكتبة البارد ط1د 1818هـ 1338 -م) .189/4
111
السةرة .982 -988
بروانة :أبو رهرة :أبو حنيفةد
ِ
 -112السر سي :المبسوط  .33/1هةروةها ِ
بروانة :ابن أبي الع ّز الحنفي :شرح العقيدة الطحاوية (بيروتد المكتب اإلسالميد ط8د 1931م) .901/1
 بؤ تاوتو َ كردنى بابةتةكة ِرانيد
دة
عةرةبي
رمانى
بة
دينييةكا
دروشمة
تيةكانى
سة
فارسةو
ؤ
ضونكة
تةوةد
ي
بوب
سةشيما
ايةكةى
ر
لة
من بة دوورى دةرانم (أبو حنيفة)
َ
َ
ِ
ئةوانةى كة دةلَيَن سةشيما بؤتةوةد لةوانةية مةبةستيا ساكيَتي (أبو حنيفة) بيَ لة شعوبيةتد كة بووةتة تاوانيَكى مةترسيدار بةسةر هةموو ئةو
كةسانةوة كة عةرةب و رمانى عةرةبيي ؤخ نةويَ .
113
بروانة كتيَبةكانى رانايانى (حةنةفى) :العناية شرح الهداية  . 822/1هةروةها :ر ّد المختار .19/8
 سةبارةت بةم مةسةلةية َِ
طومانى تيَدانية ئةوةى كة(أبو حنيفة) طوتويةتىد بةلطةيوة لةسوةر (فقوه) يَكوى طوةورةو وردد بوةآلم باشوتر وايوة دروسو نوةبيَ د ئوةوي لةبوةر هوؤييَكى
يةكجار ساكارد ضونكة وةرطيَ ِرانى (بانط) بة وةرطيَ ِرانيَكى دروس و ورد ناكريَ د دووةم :مؤسيقاو شيَوارى (بانط) تيَك دةضيَ  .سيَيةم :لةسةردةمى
ئيَستادا مرؤلى موسولَما سةردانى رؤر وآلتى جيها دةكاتد جا ئةطةر سوةردانى وآلتوى (ضوين)ى كوردو بينيوي موسوولَمانا بوة رموانى ضوينى بوانط
وي طووؤرانييَكى ضوويني يووةد وآلتووةكانى تووري بةهووةما ش ويَوة .بؤيووة (أبووو حنيفووة)
دةدة د ضووى دةكووات؟ ضووؤ تيَوودةطات ئووةوة بانطووة؟ بيَطومووا وا دةرانو َ
طوتويةتى( :ئةطةر ةلَكةكة بزانيَ ئةوة بانطة)د لةبةر ئةم هؤيانة بانط ناكريَ بة رةيرى رموانى عوةرةبي بودريَ  .شوتيَكى توري كوة سيَويسوتة ليَورةدا
وي بوودةين ئةوةيووة كووة ئووةو بانطووة لةسووةر هووةموو تاكيَووك واجووب نييووة بيووداتد بووةلَكو ئةطووةر كةسويَك بووانطى داد ئووةوا ئةركةكووة لةسووةر هووةموويا
ئاموواذةى سو َ
هةلَ
دةستيد ضونكة تةنيا ِراطةياندنة بة هاتنى كاتى نويَذ.
َ
 -114ب 202ب.
 -115ب 289ب.
السةرة .113 -111
 -116صبحيد أحمد محمود :األشاعرةد
ِ
117
وةمرؤ بووة رمووانى عووةرةبي داواى بةرةكووةت دةكووة د ضووونكة بووة رم وانى عووةرةبي
 ئووةوةى سةيريشووة رؤربووةى هووةرة رؤرى وتاربيَووذانى كوووردد ئو ِوتارةكانيوا سيَشوكةخ دةكوة و دوعوا دةكووة د كوة ئوةوة بةشويَك نييووة لوة ِرووكون و مةرجوةكانى ( طبوة)د بووةلَكو هةنود َ ِراو ئيجتيهوادى ناموةقبولند بؤيووة
واباشترة وتاربيَذى كورد بةرمانى دايك وتارةكةى بداتد ضونكة مةبةس لة وتارد بيرهيَنانةوةيةد ئةمةخ رياتر بة رمانى كوردى ديَتوةدىد سووننةتي
نيية بة رمانى عةرةبي وتارةكةى بوداتد بوةلَكو كةمتةر ةميوة دةرحوةق بوةو نةتةوةيوةى كوة بوة رموانيَكى تايبوةتى وؤ قسوة دةكواتد كوة رمانيَكوة توةواو
سيَضةوانةى رمانى عةرةبييةد مةسةلةييَكى رؤر طرنطتر ئةوةية كة وتاربيَذ لةسةر مينبةر دوعاكانى بوة رموانى عوةرةبي دةكواتد نويَذكوةرى هوةذاري
لي بكات ئةو هةر دةلَيَ  :ئامين .كوة
هيضى بةدةس نيية تةنيا (ئامين) نةبيَ د تةنانة تيَناطات وتاربيَذ ضى دةلَيَ د ؤ ئةطةر وتاربيَذ دوعاى مردنيشي َ
وردو درشتى ئةوانة سيَضةوانةى فةلسةفةى ئيسالمة.
منداك و تاريةو تةلقينى مردووخ بةهةما شيَوةد رمانى عوةرةبي لةهوةمووى ئةوانوةدا
بؤنةكانى تر وةكو :رةواج و طريَبةستةكا و سوننةت كردنى
َ
باآل دةستةد كةضى رمانى دايك لةو بوارانةدا لة سيَشترةد بؤ هيَنانةدى مةبةستى هةرة طةورة.
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بيرهيَنانةوةيةد ضؤ دةكريَ ةلَك ئاطوادار بكةيوةوة بوة رمانيَوك كوة ليَوي تيَنةطوة ؟ .جوار وا هةيوة
مرؤل دوعاى تاكة كةسي جؤراوجؤر دةكاتد جار واية سيَويستى بةكاتى سووجدةيةد ئوةوي لةسوةر
ِراسساردةى سيَغةمبةر(دروودى واى لةسةر بيَ ) كة دةفةرمويَ ( :أقرب ما يكو العبد من ربّه وهو
118
ساجدد فَكسروا الدعاأ)
واتة :نزيكترين حالَةتى مرؤل لة وا كاتى سوجدةيةد جا رؤر دوعا بكة .
ئايا رؤرينةى موسولَمانا لة ئةوروساو ئةفريقاو ضين و هيندو باشوورو ِرؤذهةآلتى ئاسياو ئوةمريكاو
ئوسووترالياد لووةو نيعمةتووة ب و َي بووةخ بكووةين؟ ئايووا سيَغةمبووةر(دروودى ووواى لةسووةر بيَ و ) ئووةو شووويَنة
سيرؤرةى_سوجدة_ تايبةت كردووة بؤ ئةو كةسانةى بةشي رمانى عةرةبيا تةواو كردووة؟ طومانى
تيَوودا نييووة كووة سيَغةمبووةر ئةمووةى نووةطوتووةد كةواتووة :رمووانى عووةرةبي تووةنيا ئالةتيَكووة بووؤ قسووةسسَكرد و
طورارش لة ؤكرد ود يةكيَكة لة نيشانة طةورةكانى هيَزو دةسةآلتى وداى باآل دةس د هةروةكو
تةواوى نيشانة جؤراوجؤرةكانى تورىد كوة لوة بوونودا بوخو بوونةتةوة.بؤيوة ناكريَو هويض رمانيَوك _
لةبةر ودى ؤ _ لة رمانيَكى تر بة طةورةتر بزانيند بةلَكو سيَداويستى مرؤلة ئوةو باشوتربوو و
طةورةتر بوونة دةسنيشا دةكاتد ضونكة هةموو ِرةطةريَك يةكسانة لةطة َك ِرةطوةريَكى تورو هويض
ِرةطةريَك لة ِرةطةريَكى تر طةورةتر نييةد ضونكة سيَوةرى طةورةترى و باشترى لوةنيَوا ِرةطوةرو
نةتةوةكاندا واى طةورة دايدةنيَ د كة تةقواو دلَسؤرى و كردةوةى باخ و سيَشكةخ كردنوى زمةتوة
هللاِ أَ ْتقَووا ُك ْم إِ َّ َّ
لةتووةواوى بوارةكووانى ذيانوودا .بؤيووة ووواى طووةورة دةفووةرمويَ  ... [ :إِ َّ أَ ْكو َر َم ُك ْم ِعنو َد َّ
هللاَ
َعلِي ٌم َ بِي ٌر] الحجرات19

وشةييَك دةربارةى زمانى كوردى

رمووانى كوووردي وةكووو هاوشوويَوةكانى رمووانيَكى ِرةسووة و ِريشووةدارةد ضووونكة ِرةسووةنايةتى نةتووةوة
ِرةسووةنايةتى رمانةكووةى دةسووةلميَن َيد (شوواميلؤف) دةلَيَ و  :ئووةو ِراسووتى و ئةنجامانووةى كووة ( .مووار)119
بةدةستى هيَناو د بة ِروونوى دةريدة وة كوة كوورد رؤر لوة كؤنودا واوة شارسوتانيةتيَكى سيَشوكةوتوو
120
بريوة.
بووة ود لةميانةى سيَشكةوتنيدا ضةندين قؤنارى ميَذوويي ِ
مةبةس لةو شارسوتانيةتة ئيمبراتؤريوةتى (ميودى) يوةد كوة سايتة تةكوةى (ئةكبوةتا  /هةموةدا ) بوووةد
ئووةو ئيمبراتؤريةتووةى كووة كووورد لةكؤنوودا بنارةكووةى دانوواد كووة الى رانايووانى ئووةنترؤسؤلؤذياو ميَووذوو بووة
يةكووةمين شارسووتانيةتى ئووارى دةذميَووردر َ لووةو ناوضووةيةداد رمووانى كوووردي لووة فةسوويلةى رمانووةكانى
هيندو ئةوروسيةو رؤر كوؤنترة لوة رمانوةكانى سوامىد وةكوو عيبورى و عوةرةبي و سوريانى و ئوارامىد
ئووةو رمانووة وواوةنى ضووةندين لةهجووةى جيوواوارة وةكووو رمانووةكانى توورى جيهووا د لةبووةر ِرؤشوونايي ئووةم
ِراستيانة ئةم رمانة لة ميَذوودا بووةتة رمانى نةتةوةى كوردو هةر بةرمانى ئةو ميللةتةخ دةميَنيَتةوةد
ريادةرةويووووة رمووووانى عووووةرةبي ببيَتووووة رمووووانى فووووةرمى لووووة وآلتووووانى رووووةيرة عووووةرةبي بووووة
رؤريوووو
ِ
كوردستانيشووةوة.بةلَكو رمووانى فووةرمى سيَويسووتة كوووردى بيَو د ئةمووةخ بووؤ هيَنانووةدى بةرذةوةنديووةكانى
ووةلَكد ئةمووةيا الدا نييووة بووؤ الى شووعوبيةكا د بووةلَكو دا نانوة بووة ِراسووتى و واقيعيووةتد بووةآلم نابيَو
ئةمة واما ل َي بكات دذايةتى رمانى عةرةبي بكةيند نوةب هوةر رموانى عوةرةبي بوةلَكو دروسو نييوة
دذايةتى هيض رمانيَك بكةيند بةتايبةتي رموانى عوةرةبي كوة رموانى رؤشونبيريى ئيسوالميةد ضوونكة
دذايةتى رما لةوانةية بمانطةييَنيَتة ِرادةى دذايةتى كردنى ودى ئاييني د هوةروةكو الى رؤريَوك لوة
 -118رواه مسلم في صحيحهد ذمارةى حةديس ( )188باب :ما يقوك في الركوع.
 -119نيكوالى ياكو فلوفيض مار(ت 1398م) ديارترين راناى شويَنةوارو رمانى ِرووسي.
 -120شاميلوف :حوك مسَلة اإلقطاع بين األكرادد وةرطيَرانى :دكتور كةماك مةرهةر ئةحمةد ( بغدادد جامعوة صوالح الوديند د.ط1811 .هوـ 1330 -م)
السةرة .19
ِ
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توندرةوانى شعوبي لةميَذوودا ِروويداد (جاح ) ئاماذةى سيَداو و سيَ ئيَستا باسما ليَوةكرد .كةواتة:
ِ
سيَويستة رمانى عةرةبي لة مةسةلة ئايينيةكاندا طةمارؤ بدةيند ضونكة لةطة َك سيَشكةوتنى تةكنةلؤذيادا
هةلَناكات و رمانةكانى تر طونجاوتر بؤ ئةو مةبةستةد بة تايبةتي رمانى ئينطليوزى .دانوانى رموانى
كوووردى بووة رمووانى فووةرمى لووة كوردسووتا د لووة طرنطتوورين بةنوودةكانى شؤرشووةكانى كوووردى بووووة بووة
دريَووذايي ميَووذوود بووؤ نموونووة :ئووةو ياداشووتنامةيةى كووة شوويَخ (عبدالسووالم)ى بوواررانى نووسوويويةتى و
ئاراسووتةى دةسووةآلتدارانى عوسوومانيي كووردووةد لووة طرنطتوورين بةنوودةكانى دانووانى رمووانى كورديووة بووة
رمانى فةرمى لة كوردستا د بةتايبةتى لة بوارى ويَندنداد بوةآلم عوسومانيةكا ئوةم هةولَوة مرؤيوي و
ضاكساريةيا بة سياسةت ليَك دةدايةوة بؤ بةرهةلَستى دةسةآلتى ئايينيا د بؤيوة داواكاريةكوةيا ِرةت
121
كردةوةو لة سالَى (1318ر) شيَخيا لة سيَدارةدا.
ئةمووةخ شووتيَكى سووةير نووةبوود ضووونكة داواكوواريي (صووالح الخالد)يشوويا ِرةت كووردةوة كووات َي ويسووتى
122
كتيَبيَك لةسةر ِريَزمانى كورد دابنيَ .

تةعريب كردنى جل و بةرط
ئيَمووة لووة سووةردةميَكدا دةذيوون كووة موورؤل بووة تويَك و َل و ِرةنووط و ِرووكووةخ دةناسووريَ ود هوويض نوورخ و
باية يَك بؤ كاكلَةو ناوةرؤب و ِرةسةنايةتى دانانريَ د طومانى تيَدا نييوة كوة ئةموة رولَموة لوة رانسو و
هزرو ئاستى ِرؤشنبيرى دةكريَ د ضونكة ضةندين كةسايةتى ِرؤشنبيرى ئايينى ئةكاديمى كةوتوو د
بروا بة رانستةكةى ناكريَ د ضونكة هةلَخستن و سيماو ِرو سارى نا مةقبولوةد بوة واتواييَكى ِروونتور
ِ
جوببةو عةمامةى نةبةستووة وةكو رانايانى ترى ئايينى كوردد رؤر ئةو مامؤستايانةى كة ئوةو جول
و بةرطة لةبةر دةكة و ئةوةندة بة تواناو ليَهاتوو نيين؟ تةنانةت هةنديَكيا شتيَكى رؤر كةم نةبيَ لة
رانسوتةكانى ئيسووالمى نوارانن .كةواتووة :مورؤل بووة ئاسووتى هوزر و مةنهووةجى دةنر يَنريَو د نووةب بووةو
سيَوووةرة فشووؤآلنةى كووة لووة جيهووانى رانس و و مةعريفووةدا كووةمترين نوورخ و بايووة يا نييووةد جطووة لةمووة
فةلسووةفةى ئيسووالم رؤر لووةو تويَكووو َل و ِرووكةشووانة طووةورةترة كووة هةنوووديَك كووةو بووة ضوووواردةوريا
بريووار يةكالييكووةرةوةى
طيزةيووا ديَو د ئيسووالم ِرةضوواوى داب و نووةريتى ووةلَكى كووردووةد بؤيووةخ ِ
لوةوبارةوة نووةداوةد بووةلَكو هةنود َ سرةنسوويسى طشووتي و بنوةماى طرنطووى دانوواوةد بةشويَوةييَك كووة لةطووة َك
(رةراى وواى لةسوةر بيَو )
بةرذةوةنديةكانى ةلَك تيَك نةطير َ د تةنانةت عومةرى
كورى ةتتاب ِ
ِ
ؤ ماندوو كردووة تا ِرةضاوى داب و نةري و رؤشونبيرى هوةر
سةرى هةولَى داوةو رؤري
ئةو ِ
ميللةتيَك بكاتد تاوةكو تيَكة َك بةيةب نةبند هةر ئةو بوو ِريَطةى بة(صحابة)ييَكى عةرةب نوةدا جول و
بةرطى رةيرة عةرةبي لةبةر بكات و فةرمووى  :ؤتا دوور بطر لة لةبةركردنى جول و بوةرطى
123
رةيرة عةرةبي.
ئةمووةخ نووةب لةبووةر ئووةوةى وووودى ئووةو جوول و بةرطانووةى بوووةد َك نووةبووةد بووةلَكو ويسووتويةتى هوووةر
نةتةوةييَك ساريزطارى لة جل و بةرطى نةتةوةيي ؤ بكات.
ّ
(رةراى واى لةسوةر بيَو ) دةطيَ ِريَتوةوة كوة طوتويوةتى( :تعلمووا النسوبد
(ابن لدو ) لة عومةرةوة ِ
124
وال تكونوا كنبط السوادد إذا سىل أحدهم عن أصلهد قاك من قرية كذا).
السةرة .92
 -121اسماعيلد ربير بالك :سورات باررا 1301م – 1398م( .كوردستا د ضاسخانةى وةرارةتى رؤشنبيرى .ض1د 1344ر)
ِ
السوةرة
 -122بروكلما د كارك :تاريخ الشعوب اإلسالميةد وةرطيَ ِرانى :نبيه أمين فارو و منير البعلبكى ( بيروت د دار العلم للماليويند ط9د 1313م)
ِ
.29
 -123ابن رجب :فتح البار شرح صحيح البخار .43 /9
 -124ابن لدو  :المقدمة  .199/1ئةم ئاسةوارةى كة (ابن لدو ) لوة(عمر)ةوة باسوي كوردووة رؤر رؤر طرنطوةد ضوونكة حةقيقوةتى جيواوارى نيَووا
عةرةب و رةيرة عةرةب دةردة اتد لةبةر ئةوةى عةرةبةكا نيسبةت دانيا بؤ الى يَ َل و بةرةباب سيَي ؤشترةد نةتةوةكانى ترى رةيرة عةرةبي د
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ئةمةيا نابيَتة سةسندانى ئيسالم ئةطةر بلَيَين :ئيسالم هةموو شتيَكى باو كردووة125د ضونكة ئةوكاتة
دةبيَ و عةقلووةكا قوف و َل بوودةين و تووا ِرؤذى قيامووةت بي وا بةسووتينةوةد قورئووانى سيوورؤري ئووةم جووؤرة
بانطةشوة ترسوناكانة ِرةت دةكاتووةوةو وةلَك بووؤ بيركردنوةوةو تيَ ِراموا و لو َي وردبوونوةوة هووا دةداتد
ئةموووةخ لةبوووةر ئةوةيوووة ضوووونكة ذينطوووةكا جيووواوار د سروشوووتةكا لةيوووةكتر دوور د ِرةوشووو و
طؤرانيا بةسوةردا ديَو د جيهوا بوةردةوام لةطةشوةكرد و
هةلَسوكةوتةكا جؤراوجؤر د بارودؤخ
ِ
سيَشكةوتن دايةد هيض كةسيَك ناران َي ض ِرووداوطةلَيَك لة هةطبةى ئاييندةدا هوة د بؤيوة رؤريَوك لوة
دةقة ئايينيةكا بؤ هةند َ قؤنارى دياريكراو هاتوو د ناكريَ بؤ هةموو كات و شوويَنيَك بطشوتيَنريَند
ئيَمووة نمونووةى رؤرمووا اليووةد لووةواني ئووةو حةديسووة رؤرانووةى كووة دةربووارةى ( الفووة) هوواتوو و بووة
سيَويس دةرانن يالفةت تةنيا لة نيَو قورةيشيةكاندابيَ د ِروالَةتى ئةو حةديسوانة وا سيَشوا دةدات كوة
سيَغةمبووةر(دروودى ووواى لةسووةر بيَ و ) مرؤليَكووى دةمووارطير بووووة بووؤ يَو َل و بةرةبابةكووةىد بووةآلم
حاشاى طوةورةيي سيَغةمبوةرد ضوونكة (دروودى وواى لةسوةر بيَو ) بةموةيا شوتيَكى رؤر طوةورةى
مةبةس بووة كة (ابن لودو )ى ئةندةلوسوي ئامواذةى سيَوداوة كوة بريتييوة لوةوةى كوة يَلَوة عةرةبوةكا
هووةرطيز يووةكيا نةدةطرتووةوة ئةطووةر يَلَيَكووى بووةهيَزو طووةورةو وواوة دةسووةآلت بةسووةرياندا را َك
نةبواية.
شوةرو
هةروةها دةلَيَ  :كاتيَك بؤما دةركةوت كة بةمةرج طرتنى قوريشويايةتى بوؤ دوور سوتنةوةى
ِ
ملمالن و َي بووووةد ضووونكة قووورةي دةمووارطيرو دةسووةآلتخوار بوووو د ه وةروةها كووة رانيمووا (شووارع)
بريووارو حوكمووةكانى بووة نووةوةو سووةردةم و نةتووةوةييَك تايبووةت ناكوواتد تيَدةطووةين كووة ئةمووةيا تووةنيا بووؤ
ِ
ِراطرتن و سةقامطيرى بارودؤ ةكةى ئوةوكات بوووة  ...بؤيوة ئيَموة بوؤ ئوةو كةسوةى كوة بوةكاروبارى
موسولَمانا ِرادةطاتد بةمةرج دةطرين كة سيَويستة لة نةتةوةييَكى اوة هيَز بيَ ود باآلدةس بيَ
سةيرةويا ل َي
بةسةر ئةوانةدا كة لةسةردةمى ؤيا لةطةلَيدا د تاوةكو ةلَكى تر طويَ ِرايةلَيا بيَ و
ِ
126
بكة ود لة ساراستني بارودؤ ةكةدا وشةيا يةب بيَ .
قورةيشووويةكاني بوووةب َي كيَشوووة هوووةموو ئوووةو سووويفةتانةيا تيوووا بووووو كوووة باسوووما كوووردد بةموووةخ مانووواى
فةرمايشووتةكةما بووؤ ِروو دةبيَتووةوةد كةواتووة رؤر هةلَةيووة يووةكيَك بلَيَ و  :ئووةم حةديسووة (صحيح)ووـةو
سيَويستة سيادة بكريَ د بةب َي ِرةضاوكردنى ئامانجة طشتيةكانى ئيسالمد لةبةر ئةم هؤية (اموام الحورمين
الجوووووينى) قبووووو َك كردنووووى ئووووةم حةديسووووانة ِرةت دةكاتووووةوةود ِريَطووووة دةدات سيَشووووةوايةتى لةرووووةيرى
127
قورةيشيةكا بيَ د لةسةر ئةمة رؤريَك لةرانايانى سوننة ضوونة سةر ِراى ئةو.
طومانى تيَدا نيية كة ذينطة كاريطوةرى رؤرى هةيوة لةسوةر دانوا و دةسنيشوا كردنوى جول و بوةرطد
ئةوةى كة لة ضؤلَيَكى طةرمدا دةذي ذينطةكةى جل و بةرطيَكى سووب و فوراوا و ناسوكى لو َي داوا
طورو طوةرماى
بةرووى ِ
دةكاتد هةروةها بةباشيشي دةران َي جل و بةرطةكة سسي بيَ د تاوةكو ِروو ِ
ِرؤذ ببيَتةوةد لةكاتيَكدا ئةوةى لة ناوضة ساردو شا اويةكاندا نيشتةجيَيةد وةكو هةند َ ناوضةى كةللة
تووةريَنى كوردسووتا د سيَويسووتى بووة جوول و بووةرطيَك هةيووة كووة لةسووةرماى كوووذةب بيسوواريَز َ د هووةروةها
سيَويستة ئةوةندة فراواني نةبيَ كة لةميانةى هاتوو ضونيدا بوةنيَو شواخ و داخ و ِريَطوة ئةسوتةمةكاندا
كيَشةى بؤ دروس بكات.
وي ؤشووترةد بؤيووة دةبينووين رانايووانى كووورد بووة ناوضووةكانيا دةناسووريَنةوةد وةكووو
بؤنموونووة نةتووةوةى كوووردد نيسووبةت دانيووا بووؤالى طونوودو ناوضووةكا سو َ
حةراني و بؤطى و دياربةكر و ئاميَدى و ِرةسعةني و جزيرى و ِراريانى و ئةربيلى و...هتد.
شةهرةروورى و
ِ
جيد وواى طوةورة
 -125ئةمةيا بةو ماناية نيية كة ئيسالم هةند َ شتى سش طو َ ستووة د ضونكة ئةمة
َ
لةطةك طشتطيرى بةرنامةى ئيسوالم نواطون َ
دةفةرموويَ َ ..[ :و َما كَا َ َربُّكَ ن َِسيّا]د بةلَكو بةو مانايةية كة واى طةورة ناضيَتة وردةكاريةكانةوةود توةنيا هيَلَوة طشوتيةكا دةسنيشوا دةكوات .تواوةكو
طةرو بير بكةنةوة .وةرطيَ ِر
مرؤلةكا عةقلَيا بخةنة
ِ
السةرةكانى دوواتر.
و
132
/
1
 -126ابن لدو  :المقدمة
ِ
127
ّ
بروانة (رسالة)ى دكتؤراكةم بةناوى ( أسر الجويني في علم الكالمد مبحث اإلمامة وشرط القرشيةد ( رسالة مقدمة لكليّة معارف
 بؤ دريَذةى باسةكة ِالوحي والعلوم اإلنسانيةد الجامعة الغسالمية العالميّة بماليزياد 9009م).
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كةواتة :جل و بةرطى كؤنى عةرةبي وةكو كةواو عةمامة تايبةتة بة ؤيا د هةلَةية ئةم جل و بةرطة
بةسوووةر كةسووويَكى روووةيرة عةرةبووودا بسوووةسيَنيند ضوووونكة هوووةر نةتوووةوةييَك داب و نوووةري و رموووا و
تيَطةيشووتنى ووؤ هةيووةد ئيسووالمي لووة طووةورةترينى ئووةو ئايينانةيووة كووة ِرةضوواوى ئووةم تايبةتمةنديووة
ِرؤشوونبيريانةى كووردووةد ضووونكة هووةر كةس ويَك كووة ئاطووادار ئايينووةكا بيَ و دةرانيَ و هووةر ئايينيَووك
سةيرةوانيودا دةسوةسيَن َيد بوؤ نموونوة :لوة ئوايينى (بوور )دا
ِرةنطيَكى تايبةت و شيَوةييَكى تايبةت بةسوةر
ِ
جل و بةرطى رةردى مةيلةو سرتةقالَى يةد لة ئايينى يةهوديودا جول و بوةرطى ِرةخ بوةباخ دةرانور َ د
لووة ئووايينى (سيخى)شوودا جوول و بووةرطى سووسي.كةواتة ِريزكرنوى ئووةو هووةموو ِرةنووط و شووكلَةد بةشويَكة لووة
دةرهاويَشتةى شارستانيةتةكانى بيَطانةد بة ماناييَكى تر بةشيَكة لةكاريطةريي ديانةتةكانى تر .ضونكة
ئيسالم طرنطى بوةو سويماو شوك َل و نة شوانة نواداتد جول و بوةرطى ئواييني لوة ئيسوالمدا نييوةد بوةلَكو
ئيسالم وةكو نةريتى ؤ بنارةو بنةما دادةنيَ و ناضيَتة وردةكاريةكانةوةد ئةمةخ وةكو ِريَزنا لوة
عةقلَى مورؤلد تواوةكو بيور بكاتوةوةو ذيوانى طشوتى وؤ د بوةطويَرةى ئوةو بارودؤ وةى كوة هةميشوة
لةطؤرانداية ِر َ زَ ب بخاتد ئيسالم هةند َ مةرجى بوؤ جول و بوةرط دانواوةد وةكوو ئوةوةى داسؤشوةرى
ِ
عةورةت بيَ د ئةوةندة تةسك و تةنط نةبيَ كة ويَنةى جةسوتة بوةدةر بخواتد ئةوةنودة دريَوذي نوةبيَ
كة لةدواوة ِرابكيَشريَ د هةروةها بؤ ناوبانطي نةبيَ د بةلَطة نةويستة كة سيَغةمبةر (دروودى واى
لةسووةر بيَ و ) جوول و بووةرطى هةمووة ِرةنووط و جووؤراو جووؤرى لةبووةركردووةد عةمامووةى ِرةخ و سووسي
لةسةرناوةد وةكو داب و نوةريتيَكى عوةرةبيد نوةب وةكوو سووننةتيَكى شوةرعى ئوايينىد بوةلَكو ذينطوةى
ناسووراوى عووةرةبي ئووةو شويَوة جوول و بةرطووةى بووؤ دةسنيشووا كردبوووود رؤرجووار وا هووةبوو كةسويَك
دةهاتووة مةدينووةو سرسوويار دةكوورد :كووام لووة ئيَوووة موحةممووةدة (دروودى ووواى لةسووةر بيَو )د ضووونكة
سيَغةمبووةرو سووةحابةى ليَووك جيووا نووةدةكردةوةد ئةمووةخ بةلَطةيووة لةسووةر ئووةوةى كووة سيَغةمبووةر (دروودى
واى لةسةر بيَ ) جول و بوةرطيَكى تايبوةتى لةبوةر نوةكردووةد سوةحابةكاني بةهوةما شويَوة .بوةلَكو
هةركةسيَك ضى لةدةس هاتباية لةجل و بةرطى عةرةبي تايبةت بةناوضةكةى وؤ لةبوةر دةكوردد
تةنانةت دواى دةركةوتنى ئيسالمي يةكيَك لة كوافرو روةيرة موسوولَمانانى عوةرةب باسوي لوة كيَشوةى
طؤرانكووارييَكى ِريشووةيي بةسووةر جوول و بةرطوودا
جوول و بووةرط نووةكردووةد ضووونكة لووة ِراسووتيدا هوويض
ِ
128
بنةرةتى بوو كة سيَشتر باسما كرد.
نةهاتبوود ئةوةى هةبوو هةند َ مةرجى
ِ
بةكورتى :ذينطوةى شوويَنة طةرموةكانى وةكوو مةككوة جول و بوةرطيَكى سوووكى سوسي و عةماموةييَكى
بضووب دة واريَ د كة سةرى مرؤل لةطةرماى ؤر بساريَزيَ د لةكاتيَكدا ناوضوةى كوردسوتا كوة
بة ضيا سة تةكانيةوة ناسراوةد جل و بةرطيَكى تةواو جياوار لوةجل و بوةرطى عوةرةبي دة واريَو د
هةم لة ِرووى ِرةنطةوة هوةمي لوة ِرووى قوةبارةو دريَوذى و سواني و جوؤرةوةد ئةموةخ لوة طوةورةيي
ئيسووالمة كووة وارى لووةداب و نووةريتى ووةلَك هيَنوواوةد لةعنووةتى ووواخ لووةو داب و نةريتووة بيَوو كووة
سيَضةوانةى شةريعةتةد هةروةكو (ابن الجور ) دةلَيَ .
128
طؤراو د لةو داب و نةريتانة :نةهى
لي بيَ )
 لةوانةية ئاماذة بة هةند َ داب و نةريتى عةرةبةكا بدةين كة لةالية سيَغةمبةرةوة (دروودى واى َِ
دةطوونجي
دريَذكردنى جل و بةرط ود جة كردنةوةى لةسةر جل و بةرطى كوورتد ئةمةشويا توةنيا لةطوةك جول و بوةرطى عوةرةبي
َ
كردنى لة رياد ِ
بوةبي ِرةضواوكردنى فةرمايشوتى
نةب جل و بةرطيَكى ترد ليَرةدا هاودذيى رانايانى كورد دةردةكةويَ د ضوونكة بوةناو ئوةو جول و بةرطوة لةبوةر دةكوة
َ
لي بيَ ) سةبارةت بة مةرجةكانى ئةو جل و بةرطةد وةب كةمتةر ةميا لوة دريَوذى و فراوانوى جول و بةرطةكوةد بينوا لةسوةر
سيَغةمبةر (سخوى واى َ
لي بيَ ) فةرموويةتى لةسةر جل و بةرطى عةرةبي دةسةسيَ ود رؤر هةلَةية كةسيَكى كورد جول و بوةرطى
واى
(دروودى
ئةمة ئةوةى كة سيَغةمبةر
َ
َ
لوةسي دةكواتد بةموةخ ديموةنيَكى
كوورت
كووردى
ى
ل
شةروا
كةو
هةند
دةبينين
وةكو
بكاتد
سيادة
بةسةريدا
جانة
مةر
ئةو
و
بكات
نةتةوةيي ؤ لةبةر
َ
َ
رؤر ناشيرين سيَشا دةداتد ضونكة ناكريَ ئةو مةرجانة بةسةر هيض جل و بةرطيَكى تردا سيادة بكةين د تةنيا جل و بوةرطى عوةرةبي نوةبيَ  .ضوةند
ويد يوواني ئةوةنوودة فراوانووة ِريَطووا لة ووةلَك دةطريَو د كةواتووة هووةر
واتي دةبينووين جوول و بووةرطى عووةرةبي دريَووذةو بووة رةوى ِرا دة شو َ
ديمووةنيَكى ناشوويرينة كو َ
نةتةوةييَك بةطويَرةى ذينطةى ؤ جل و بةرطى ؤ هةية.
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طومانى تيَدا نيية كة جل و بةرطى كووردى سيَضوةوانةى ئوايين نييوةد بوةلَكو طونجواوترين و جووانترين
129
جل و بةرطةد بة بةراورد لةطة َك جل و بةرطى نةتةوةكانى تر.
ئةوةى سةيرةو جيَطةى سيَكةنينيشةد هةند َ كةو كوةواو سوةلَتة بوة جول و بوةرطى كووردى دةذميَور َ د
ئةمووةيا جووةهليَكى تووةواوة بووة شارسووتانيةت و ميَووذووى كوووردد قسووةييَكى مةترسيداريش وةد ضووونكة وا
سيَشا دةدات كة كورد لة بنج و بناوانةوة عةرةبةد كة ِراستية ميَذوويةكا سيَضةوانةى ئةوة .
من نالَيَم نابيَو رانايوانى كوورد ئوةم جول و بةرطوة لةبوةر بكوة د ضوونكة ئوةوة ِراى ؤيانوةو ئواراد د
ِريَطريم لةوة نةكردووةد بةآلم ئةوةى كة بة توندى ِريَطر ليَدةكةم ئةوةية كة ئوةو جول و
هةرطيزي
بةرطووة بووةناوى ئايين وةوة لةبووةر بكريَو د ضووونكة ئووايين رؤر لووةوة طووةورةترة بض ويَتة نيَووو ئووةو بابةتووة
ِروالَةتى و الوةكيانةد ئةو قسةيةخ كة دةلَيَ ئةمة جل و بةرطيَكى ئايينيةد لةالييَكى ترةوة تةعريبة.
ساشا هةر وآلتيَك جل و بةرطيَكى تايبةتى بةناوى ئايينةوة هةيةد بؤنموونة :لة ميسر فيَس (طربوخ)
لةسةر دادةنريَ د لةكةنداوي عةطاك (عقاك)د لة ئيَرا عةمامةى ِرةخد لوة كوردسوتاني عةماموةى
سسيد لة وارووى عيَراق عةمامةى سةورد لةهةند َ وآلتى تر عةمامةى ِرةنطواو ِرةنطوم بينيووةد ئوةم
جياواريانووة بةلَطووة لةسووةر ئووةوةى كووة ئووةم جوول و بةرطانووة ذينطووةييند بووةآلم بؤضووى هووةر نةتووةوةييَك
لةهووةر وآلتيَكوودا سابةنوودة بووة يووةب ِرةنووط و بةيووةب جووؤر؟ موون تةحووةددا دةكووةم رانوواييَكى كوووردى سوووننة
مةرهوووةب جورئوووةت بكوووات عةماموووةييَكى ِرةخ لةسوووةر دابنيَووو د سوووةيرة سياسوووةت ئاسووووودةيي بوووؤ
عةمامةكاني نةهيَشتؤتةوة.
كةواتة :هيض جل و بةرطيَكى ئايينى نييوةد بوةلَكو جول و بوةرطيَكى عوةرةبي هةيوةو وةلَكيَكى روةيرة
بروايوةدام كوة
عةرةب بةناوى ئايينةوة لةبةرى دةكاتد ئاييني لةهوةموو ئةوانوة بو َي بةرييوةد مون لوةو ِ
دابةخ كردنى جل و بةرط بةسةر دووبةشي ئايينى و روةيرة ئوايينى لوة رؤشونبيريي ديانةتوةكانى تورةد
دكتور (على ريعور) باسي كردووة كة (مةنديل) بة هوةموو شوك َل و شويَوارو ِرةسوم و ئامانجةكانيوةوةد
130
اوة بنةماييَكى هينديةد بةراوردى بكة لةطة َك وشةى (مةنداال)ى سةنسكريتى.
بنةرةتووودا لةوانةيوووة عةرةبوووةكا ئوووةو جووول و بةرطانوووةيا لوووة روووةيرى ؤيوووا د وةكوووو هينديوووةكا
لوووة
ِ
وةرطرتبيَ د بةتايبوةتي هةنود َ بنوةماى هاوبوةخ لوة نيَووا عوةرةب و هينديةكانودا هةيوةد هوةروةكو
(بيرونى) دةلَيَ د ساشا شتيَكى تر كة لةوانةى سةرةوة رياد بكريَ ئةوةية :ئوةو جول و بةرطوة جول و
بةرطى ناووبانط و (شهرة)يةد كة سيَغةمبةر (دروودى واى ل َي بيَ ) قةدةرةى كردووة .131ضونكة
لةنيَو ةلَكدا كةسةكةى س َي دةناسوريَتةوةد كوة ئةسو َل لةئيسوالمدا سيَويسوتة وةلَك يةكسوا بيَو  .ئةطوةر
يةكيَك بلَيَ  :ئةى ضؤ راناى ئايينى دةناسريَ ؟ دةلَيَم :راناى ئايينى بة شويَنةكةى دةناسريَ نةب بوة
جل و بةرطةكةىد ضونكة راناى ئايينى لة مزطةوتدا يا وتاربيَذةد يا سيَ نويَذةد يا بانطبيَذةد يا
قورئا ويَنة .ساشا ض سووديَك لةوةداية راناى ئايينى لة دةرةوة بناسوريَ ؟ ئةطوةر مةبةسو ئوةوة
بيَ تا ِريَزى ل َي بطيريَ د ئةوا بةهؤ ِرةفتارو ِرةوشتيةوة ِريَزى ل َي دةطيريَ د نةب بة جل و بوةرط
و شويَوارو ِرووكةشووةوةد ئةطووةر مةبةسو ئووةوة بيَو توواوةكو بناسووريَ و سرسوويار لو َي بكريَو د ئووةوا
هةموو كةو دةرانيَ لوةكام شوويَن رانواى ئوايينى دةدؤرريَتوةوةد رانواى ئوايينى لوة مزطوةوت و شوويَنة
ئايينيوووةكا دةدؤرريَتوووةوةد كةواتوووة :هوووةمووى ئةوانوووة بةلَطوووةى بووو َي بنوووةما  .بؤيوووة مووون داوا لةهوووةموو
لةطوةك مةرجوة ديارةكوانى ئيسوالم يوةب
 -129تةنانةت جل و بةرطى ئافرةتاني د ذينطة سروشتى ئةو جل و بةرطانة دةسنيشا دةكواتد بوةو مةرجوةى
َ
بطريَتووةوةد كةواتووة ئووةو سةضووةو ِرووسؤشووةى كووة دةبينووين هةنوود َ ذ لووة وآلتووة عةرةبيووةكانى وةكووو وآلتووانى كةنووداو لةسووةريا دةكووة د جوول و بووةرطيَكى
نةتةوةييةو ئيسالم دانى سيَداناوةد نةب جل و بةرطيَك بيَ كة سيَويَس بيَ لةسوةر ذنوى موسوولَما لةسوةرى بنيَو د بوةلَكو ئوافرةتى كوورد جول و بوةرطى
نةتةوةيي ؤ لةبةر دةكات كة لة ميَذوودا بةجوا و ِراراوة بةناووبانطةد ئةمةيا بؤ ئةو باشترة.
السةرة .122
م)
9002
هـ
1892
د
1
 -130ريعورد علي :الفلسفة العلمية والنظرية في الهند والصين ( .بيروتد دار النهضة العربيةد ط
ِ
 -131ئةو فةرمايشـتةى كة نةهـى لة جـل و بةرطوـى (شوهرة) دةكوـاتد (أبوو داود) لوة (سنن)ـةكـةيوـدا بوة ذموارة ( ِ )8230ريوايوةتى كوردووةد بواب لوبس
الشهرة.
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راناييَكى ئايينى كورد دةكةم كة جل و بوةرطى كووردى وؤ لةبوةر بكوات و سيَوى شوةرةفمةند بيَو ود
وار لة جل و بةرطى عةرةبي بيَنيَ د ياني جل و بةرطى جيهانى لةبةر بكاتد كة بريتييوة لوة (كوؤت
و شةلوار)د ضونكة ئةمةيا جل و بةرطى جيهانيةو مولَكى هيض كةسويَك نييوةد هةلَوةييَكى ِروونيشوة
كةسيَك وا طوما ببات ئةمة جل و بةرطي نةتةوةييَكة يواني هوى وآلتيَكوةد ضوونكة هوةر وآلتيَوك لوة
جيهانودا جول و بوةرطى تةقليودى تايبوةت بوة وؤ هةيوةد بوةآلم ئوةو جول و بةرطوةى كوة هوةموو كوةو
لةبةرى دةكات سيَي دةلَيَن (ستاندارد)د واتة :جل و بةرطيَك كوة هوةموو كوةو لةسوةرى كؤكوة توا ببيَتوة
نموونةييَكى جيهانى.
ئووةو حةديسووانةخ كووة بوواو لةباشووي و طووةورةيي عةمامووة دةكووة د هةنووديَكيا دانووراو (موضوووع)د
هةنووديَكيا بووةتالَن (باطوول)د ئةوانووةى تريشوويا الوار (ضووعيف) و دةكريَ و بووؤ كتيَبووةكانى (تخووريج)
بطةريَينةوة .لةو حةديسانة:
ِ
 -1الصالة في العمامة تعدك بعشرة آالف حسنة.
واتة :نويَذيَك بة عةمامةوة بةرامبةرة لةطةك دةهةرار يَر.
 -9العمامة على القلنسوةد فصل ما بيننوا وبوين المشوركيند يعطوى يووم القياموة بكول كوورة يودورها علوى
رأسه نورا.
واتة :عةمامة لةسةر كخوى قوض د جياكوارى نيَووا ئيَموةو موشوريكةكانةد لوة رؤذى قياموةت بةهوةر
طةريَك كة لةسةر سةرى دةسيَض َيد نوريَكى سيَدةدريَ .
ِ
 -9إ هللا تعالى أيدني يوم بدر وحنين بمالئكة يعتمو هوذه العماموة د وقواك  :إ العماموة حواجزة بوين
الكفر واإليما .
واتة :واى طةورة لة ِرؤذى بوةدرو حونوةين سشوتطير كوردم بوةو مةالئيكةتانوةى كوة ئوةو عةمامةيوة
لةسةر دةنيَند عةمامة سةردةى نيَوا كوفرو ئيمانة.
 -8صالة بعمامة تعدك مسا وعشرين صالة بغير عمامةد وجمعة بعمامة تعدك سبعين.
واتة :يةب نويَذى بوة عةماموةوة بةرامبوةرة لةطوة َك بيسو و سيَونج نويَوذى بو َي عةماموةد جومعوةييَكى بوة
عةمامةوة بةرامبةر لةطة َك حةفتا جومعةى ب َي عةمامة.
 -2جمعة بغير عمامة :إ المالئكة ليشهدو الجمعة معتميند وال يزالو يصلو على أصحاب العمائم
حتّى تغرب الشمس.
واتة :جومعةى بةب َي عةمامة :مةالئيكة بة عةمامةوة ديَنة نويَذى جومعوةود بوةردةوام دوعوا بوؤ واوة
عةمامةكا دةكة تاوةكو ِرؤذئاوا دةبيَ .
 -2عليكم بالعمائم فإنها سيما المالئكةد وأر وها لف لهوركم.
شؤر بكةنةوة.
واتة :عةمامة لةسةر بنيَند ضونكة سيماى مةالئيكةتانة و لة سشتةوة لفكةكةى
ِ
 -1من اعت ّم فله بك ّل كورة حسنةد فإذا حطّ فله بك ّل حطّة حطّة طيىة.
طوةريَك يَريَكوى سيَودةدر َ د جوا ئةطوةر داينوا ئوةوا بوة
واتة :هةركةسيَك عةمامة لةسةر بنيَو بةهوةر
ِ
هةر دانانيَك طوناهيَكى ل َي بةردةبيَتةوة.
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تةعريب كردنى ناوةكان
عةرةبةكا لوة سوةردةمى نةفاميوداد بوة طوويَرةى ِرووداوو بوارودؤخ نواوى جياجيايوا بوةكار دةهيَنواد
هةند َ جاري ناويَكى تريا بةكار دةهيَناد تةنيا بؤ دوور ستنةوةى ِرةخ بينى و بةدبة تىد ضوونكة
بروايا وابوو ناونا بةو ناوانة لةهةموو جؤرة راسةييَك دةيا ساريَز َ د هةروةكو (ابون قتيبوة
ئةوا ِ
132
الدينورى) ئاماذةى بةو الَة داوة.
جوووار واخ هوووةبووة هةنووود َ ناويوووا بوووؤ ئوووةوة بوووةكاردةهيَناد تووواوةكو اوةنةكوووةى وةكوووو ناوةكوووةى
دةربضيَ د وةكو( :أسدد م ّرةد فهدد صخرد حربد عاصيةد الصرمد عبدالحجرد حز د شهابد سعلبد
ذئب) و هاوشيَوةى ئةوانة.
طؤرينى ئوةو ناوانوةى كوة
بؤية كة ئيسالم هات سيَغةمبةر( دروودى واى لةسةر بيَ ) دةستى كرد بة
ِ
واتاييَكى سةير هةلَدةطر د بؤ نموونة :ناوى (حرب)ى بؤ (سولم) و (حوز )ى بوؤ (سوهل) و( عاصوي)
بؤ ( مطيع) و (صرم) بوؤ (سوعيد) و (روراب) بوؤ (مسولم) و (عاصوية) بوؤ (جميلوة) و (عبودالحجر) بوؤ
133
طؤرىد رؤر تري بةهةما شيَوة.
(عبدهللا)
ِ
هةروةها سيَغةمبةر( دروودى واى لةسةر بيَ ) ِريَنويَنى سةحابةكانى كرد بؤ ئةو ناوانةى كة مانواى
يَوورو جوووانى و ئاشووتى و كووارو واسةرسووتى و ...هةلَوودةطر د لووة سيَغةمبووةرةوة نووةهاتووة كووة نوواويَكى
طؤريو كة ماناييَكى راث هةلَودةطر
طؤر بيَ كة ماناييَكى جوا ببة شيَ د بةلَكو ئةو ناوانةى
ِ
ِ
ووورما و دا يشوووة هةنووود َ لوووة
و
سةرس
ي
وو
و
ي
ج
ووةوةى
و
ئ
ووةوةد
و
ناكةن
ووك
و
ي
ت
ووالم
و
ئيس
ووتةكانى
و
ةوش
ر
ك
ووة
و
لةط
و
َ
َ
َ
ِ
ِ
ئيسووالميةكا بيدةعووةييَكى راسيووا داهيَنوواد بووةوةى كووة هووةر كةسوويَكى ئووةوروسي و رووةيرة عووةرةب
ووؤرينى ناوةكوووةى بوووؤ نووواويَكى عوووةرةبيد كةضوووى ئةموووة
موسوووولَما دةبووووود دةسوووتيا دةكووورد بوووة طو ِ
تيَطةيشتنيَكى هةلَةية لة مةبةس و ئامانجةكانى ئيسالمد ضونكة لةوانةية نواوى موسوولَمانى ئوةوروسي
طوؤرينى ناوةكوةى ناكواتد وةب ئوةوةى ئيسوالم
ماناييَكى باخ و جووا ببة شويَ د كةواتوة سيَويسو بوة
ِ
لةسوووةر ناوةكوووةى وةسوووتا بيَووو د بؤيوووة هووويض راسوووةييَك لةوةدانييوووة كوووابراى ئوووةوروسي ساريَزطوووارى
وؤرين نووةبيَ د
لةناوةكووةى بكوواتد بةمووةرج َي هووةلَطر مانوواييَكى جوووا بيَ و و هوويض سيَويسو
134وتى بووة طو ِ
طؤرينى ناوةكةى تاوانة دةرحةق بة ؤ و انةوادةكةى دةكريَ .
تةنانةت
ِ
السةرة .920
 -132الدينور د ابن قتيبة :تَويل مشكل القرآ  ( .القاهرةد دار التراثد ط9د 1939هـ 1319 -م)
ِ
السةرةكانى دوواتر.
السةرة  109و
 -133ابن قيّم الجوريّة :تحفة المودود بَحكام المولود ( .بيروتد دار ابن حزمد ط1د 1819هـ 9000 -م)
ِ
ِ
134
لي كردبوو ناوةكةى بؤ (عبدالشكور) بطؤ ِريَ د
 لةبيرمة لة ماليزيا برادةريَكى بةريتانيم هةبوو موسولَما بوبوود ناوى كؤنى (دنكن) بوود داوايا َطؤريووةد سويَم طوووت :مانواى
توورة بوووة كوة رانيويوةتى نواوى وؤم
كي ئةم نواوةى ليَنواوى؟ طوووتى :داسيورةم ئوةم نواوةى ليَنواوم ود رؤريو
سيَم طووتَ :
ِ
ِ
بطوؤرى؟ طوووتى :تواوةكو بيَموة نيَوو ئيسوالم
ناوةكةت (دنكن) ضيية؟ طووتى :واتة بويَرو بةهيَز وةكو شيَرد طووتم :بؤضوى داوايوا ليَكوردى ناوةكوةت
ِ
دةيطوؤرمد طوووتم :هوةمووى ئةوانوة
بطؤرديَ د بةآلم لة ِريَطاى ئيسوالمدا
طؤرينة ِراريي؟ طووتى :هةرطيز سيَم ؤخ نيية ناوم
طووتم :ئايا تؤ بةو ناو
ِ
ِ
ِ
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بنةرةتدا هيض سةيوةنديا بة دينةوة نييةد وةكو ناوةكانى ( عسما د
ساشا رؤر ناوى عةرةبي هةية لة
ِ
معاويةد وقاود عروة) و هاوشيَوةكانيا .
كةواتة :ناوة دينيةكا ئةوانة كة سيَغةمبةر (دروودى واى لةسةر بيَ ) ئاماذةى سيَداوةد باشوتر وايوة
ئووةو ناوانووة هةلَبووذيَريند وةكووو( :عبوودهللا د عبوودالرحمن) و نوواوى سيَغةمبووةرا د هووةمووى ئةوانووة باشووند
بووةآلم (واجووب) نوويند ضووونكة موورؤل ئووارادة لووة هةلَبووذاردنى هووةر نوواويَكى جوووا و بوواخد بةتايبووةتى
ئةوانةى كة ماناييَكى راث هةلَناطر .
ووةمرؤخ كوووورد رؤر سيَويسوووتى بوووة سوووةلماندنى وووؤ هةيوووة لوووة ِرووى ِرؤشووونبيرى و شارسوووتانى و
ئو ِ
ميَذووييووةوةد توواوةكو دوور بيَو لةسووكانووةوةو توانووةوة لووةنيَو ِرؤشووبيريي وآلتووانى دراوس و َيد ئةطووةر
ئوةمرؤ سوةناما نوةدةبردة بوةر بةلَطوةى ميَوذووىد توا كوورد
كورد ناوى كوردى لة مندالَوةكانى نابوايوةد
ِ
بوونى فال و فيسار بسةلميَنيند ضونكة تةنيا هاتنى ناوى ئةو كةسة بوةكوردى بةسوة بوؤ سوةلماندنى
سوةرةراى ئوةوةى كوة كووردةد بوةآلم
بنج و بناوانة كورديةكةىد بؤ نموونة( :صالح الدين)ى ئوةييوبي
ِ
هيَشتا كةسانيَك هة طوما دة ةنة مةسةلةكةد ضونكة ناوةكةى عةرةبيةد بوةآلم سوةحابةى سايةبوةرر
(جابا  )Gaban /بة كورديَكى ِرةسة دةميَنيَتةوةد ضونكة ناوةكةى كوردية.

طوؤرىد
بي بنةما د مادةم ناوةكةت هيض ماناييَكى راث هةلَناطريَ د ساريَزطارى لةناوة كؤنةكةت بكة و نوةيطؤ ِرةد ضوونكة هويض سيَويسو ناكوات بيَ
َ
ِ
رؤرى بةالوة سةير بوود ؤشحالَى لة ِرو ساريدا ئاشكرا بوود طووتى :هةر ئيَستا نامةييَك بؤ داسيورة مةسويحيةكةم دةنيَورم و سيَوى دةلَويَم :مون ئوةو نواوى
بي مانا و لة ئيسالمدا هيض بنةماييَكيا نيية.
ؤم
طةراندؤتةوة كة تؤ ؤش دةو َ د رؤر متمانةى سيَدةكردم .كةواتة هةمووى ئةوانة شتى َ
ِ
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طرنطترين دةرةنجامةكانى باسةكةمان
دةطةريَتةوة بؤ بةنى ئومةييوةد ضوونكة ئوةوا يةكوةمين كوةو بووو ئوةو سورؤذة
 -1ميَذووى تةعريب
ِ
ِرةطةرسةرسووتيةيا دانووا لووةدذى نةتووةوةكانى رووةيرة عوةرةبد بةتايبووةتي فارسووةكا د بؤيووة هةنوود َ لووة
تويَذةرة عةرةبةكا د سةردةمى بةنى ئومةييةد بةسةردةمى ريَ ِرين دةرانن.
 -9ئةطةر تةعريب توةنيا لةسوةر اليةنوة موةعريفى و ئةريَنيةكوةى لوة وةرطيَ ِرانوى رانسو و مةعريفوة
وةستا بوايةد هيض ريانيَكى تيَدا نةبوود ضونكة ئةمةيا سةمةرةييَكى بةسوودى هةية لة طةشةسيَدانى
ِرؤشنبيريي و مةعريفةو شؤرشي رانياريةكا بؤ ويَنةرى عةرةب و ئةوانوةى كوة بةباشوي عوةرةبي
ووؤراوة بوووؤ ئالوووةتيَكى ِرةطةرسةرسوووتىد بوووؤ
دةرانوووند بوووةآلم كيَشوووة لةوةدايوووة كوووة توووةعريب لةموووةوة طو ِ
ضةوساندنةوةى نةتةوةكانى رةيرة عةرةبد ئةموةخ بوؤ هيَنانوةدى ئاموانجى سياسوي لوة زموةتكردنى
عةرةب و عةرةبايةتى بةناوى دينةوة.
 -9تيَكة َك كردنى ئاشكراى ئايين وةكو دانانيَكى ودايي سواريزراود لةطوة َك عروبوة وةكوو بنةضوةييَكى
سةرةراى جياوارى ئاشكراى نيَوانيا .
نةتةوةيىد ميَذووىد ِرؤشنبيرىد
ِ
 -8لة موفرةداتى فةلسةفةى تةعريبد ئايدؤلؤذياى بةطةورةتر رانينى عةرةبة لة ةلَكى ترد هوةروةها
بة طةورةتر رانينى رمانى عةرةبيوة لوة رمانوةكانى تورد كوة هوةمووى ئةوانوة دةرهاويَشوتةى ملمالنيَوي
نيَوا عةرةب و فارسةكانةد لةسةرةتاى سةردةمى ئةمةويةكانةوة توا كؤتوايي سوةردةمى عةباسويد كوة
دياردةى دانا و دروس كردنى حةديسي لة سةسنى عةرةب و رمانةكةيا ود بة راث باو كردنى
فارسةكا و رمانى فارسي ود بةستنةوةيا بة مةجوسيةت بخو بووةوة.
 -2ئةوةى كة سةيوةندى بةباسي رابردووةوة هةيةد مةسةلةى تةقديس كرد و بة سيرؤر رانينى رمانى
عةرةبيةود بةطةورةتر دانانيةتى لة رمانةكانى ترد كةضى رمانةكا لة نيشانةكانى طةورةيي وودا
و بةلَطة لةسوةر دةسوةآلتى ِرةهواى ووداى طوةورةد ساشوا رمانوةكا توةنيا ئالوةتيَكن بوؤ طورارشو
لة ؤكرد د بةآلم بةسيرؤر رانينيا بةشويَكة لةكاريطةريوةكانى رؤشونبيريي بيَطانوةد ضوونكة باشوتريي
رمانةكا سيَدوايستى و بارودؤخ دةسنيشانى دةكات.
 -2هةر نةتةوةييَك جل و بةرطيَكى نةتةوةيي ؤ هةيةود هيض جول و بوةرطيَكى ئوايينى ديواريكراو
نييةد ضونكة دين رؤر لةوة طةورةترة ؤ بةو شك َل و ِرووكةشانةوة وةريك بكواتد بوةلَكو ئيسوالم
بنةماى طشتيى بؤ جل و بةرط داناوةد بة شيَوةييَك كة سيَضةوانةى ِرةوشتة ئيسالميةكا نةبيَ .
 -1حيكمووةت لووةناوةكا جياكردنووةوةى ةلَكووةد ئةمووةخ توواوةكو كؤمووةلَطا لووة ئوواذاوةو بووةرةآليي دوور
بيَ د ضونكة ئوايين هويض نواويَكى ديواريكراوى دانوةناوة كوة سيَويسو بيَو وةلَك بوةو ناوانوة بكريَو د
بةلَكو هةنديَكى بةباشوتر دانواوةود نوةهى لوة هةنوديَكى تور كوردووةد وةلَكي ئوارادة لوة هةلَبذاردنيانوداد
ئيسووالم تووةنيا ئووةو ناوانووةى ِرةت كردؤتووةوة كووة وواوةنى مانوواييَكى ناشوويرين و ووراسند سيَغةمبووةري
طؤريوة كة هةلَطرى ماناييَكى راث بوو د كةواتة :نواوة
(دروودى واى لةسةر بيَ ) هةند َ ناوى
ِ
كورديووةكا بةطشووتى جوووانن و مانوواييَكى بوواخ هةلَوودةطر د ناونووانى منووداآلني بووةو ناوانووة هوويض
واوةرى ئيسووالمى نييووةد ووؤ هووةر نوواويَكى كوووردي مانوواييَكى راسووي هووةبوود ئووةوا
سيَضووةوانةى بيروبو ِ
بطؤردر َ .
سيَويستة يةكسةر
ِ
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 -21البوواقالنيد أبوووبكر بوون الطيووب :اإلنصوواف فيمووا يجووب اعتقوواده وال يجووور الجهوول بووهد كووة بووة كتيَبووي
(الحرّة) ناسراوة :تحقيق :محمد راهد الكوسر ( د.م .ط9د 1891هـ 9000 -م).
 -24البوواقالنيد أبوووبكر بوون الطيووب :تمهيوود األوائوول وتلخوويص الوودالئل :تحقيووق :عموواد الوودين أحموود حيوودر
(بيروتد مؤسسة الكتب السقافيةد ط1د 1341م).
 -23التوحيووود د أبوووو حيّوووا  :المقابسووواتد تحقيوووق :محمووود توفيوووق حسوووين ( بيوووروتد دار اآلدابد ط9د
1343م ).
 -20الشاطبىد أبو إسحاق :اإلعتصام ( بيوروتد دار إحيواأ التوراث العربويد ط1د 1811هوـ 1331 -م
).
 - -21الشهرستانيد أبو الفتح عبدالكريم :نهاية األقدام في علم الكالم :تحقيق :ئالفريد طيووم (د.م.ت.ط.
مكتبة السقافة الدينية).
 -29الشهرستانيد أبو الفتح محمد عبدالكريم  :الملل والنحلد تحقيق :أحمود فهموي محمود( بيوروتد دار
الكتب العلميةد ط1د 1810هـ1330 -م).
 -29الغزالي :محمد :حقيقة القوميوة العربيوةد وأسوطورة البعوث القوومي ( د.م دار الكتوب الحديسوةد ط9د
1931هـ 1311 -م).
 -28الطحووا د مصووطفى :القوميووة بووين النظريووة والتطبيووق ( الكويوو د دار الوسووائقد ط1د 1803هووـ -
1343م).
( -22راهية قدورة :الشعوبية وأسرها اإلجتماعي والسياسي فوي الحيواة اإلسوالمية فوي العصور العباسوي
األوك (بيروتد دار الكتاب العربيد ط1د 1319م).
 -22ليل ابراهيم جفاك :الشعوبية واألدبد أبعاد ومضمونات من العصور الجواهلي حتّوى القور الرابوع
الهجر (بيروتد دار النضاكد ط1د 1324م).
 -21أبي يعلى :طبقات الحنابلة :تحقيق :محمد حامد الفقي ( بيروتد دار المعرفةد د.ط.م.ت).
 -24الكرمي الحنبلي :مسبوب الذهب في فضل العرب وشرف العلم علوى شورف النسوبد تحقيوق :علوى
حسن عبدالحميد ( األرد د دار عمارد د.ت.ط.).
 -23الرملووي :نهايووة المحتوواج الووى شووـرح المنهوواج (مصووـرد مطبعووـة الحلبووى وأوالدهد الطبعووـة األ يوورةد
1942هـ1321 -م ).
 -10فتوواح د عرفووا عبدالحميوود :دراسووات فووي الفوورق والعقائوود اإلسووالمية (بيووروتد دارالبشوويرد ط9د
1811هـ1331 -م).
 -11المقريز د أحمد بن علي :الخطط ( مصرد دارالتحريرد طبعة بوالقد 1429م).
 -19األسفرايينيد أبوو مظفور :التبصوير فوي الودين وتمييوز الفرقوة الناجيوة عون الفورق الهوالكيند تحقيوق:
محمد راهد الكوسر ( د.م.ط1د مطبعة األنوارد 1923هـ1380 -م).
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 -19البيهقيد أحمود بون الحسوين :سونن البيهقويد تحقيوق :محمود عبودالقادر عطوا ( مكوة المكرموةد مكتبوة
البارد ط1د 1818هـ 1338 -م).
 -18أبو رهرة :أبو حنيفة حياته و عصرهد آرائه وفقهه (د.م.ط.ت .دار الفكر العربي).
 -12أبو رهرة  :تاريخ المذاهب اإلسالمية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهيةد د.م.ط.ت .دار
الفكرالعربي).
 -12ابن أبي الع ّز الحنفي :شرح العقيدة الطحاوية (بيروتد المكتب اإلسالميد ط8د 1931م).
 -11شوواميلوف :حوووك مسووَلة اإلقطوواع بووين األكوورادد وةرطيَرانووى :دكتووور كووةماك مةرهووةر ئةحمووةد (
بغدادد جامعة صالح الديند د.ط1811 .هـ 1330 -م).
 -14اسووماعيلد ربيوور بووالك :سووورات بوواررا 1301م – 1398م( .كوردسووتا د ضوواسخانةى وةرارةتووى
رؤشنبيرى .ض1د 1344ر).
 -13بروكلمووا د كووارك :توواريخ الشووعوب اإلسووالميةد وةرطيَ ِرانووى :نبيووه أمووين فووارو و منيوور البعلبكووى (
بيروت د دار العلم للمالييند ط9د 1313م).
 -40ريعورد علي :الفلسفة العلمية والنظرية في الهنود والصوين ( .بيوروتد دار النهضوة العربيوةد ط1د
1892هـ 9002 -م).
 -41ابن رجب :فتح البار شرح صحيح البخار (د.ت.م.ط).
 -49ابوون قوويّم الجوريّووة :تحفووة المووودود بَحكووام المولووود ( .بيووروتد دار ابوون حووزمد ط1د 1819هووـ -
9000م).
 -49التريز  :مشكاة المصابيحد تحقيق محمد ناصر الدين األلباني ( بيروتد المكتوب اإلسوالميد ط9د
1933هـ 1342 -م).
ّ
 -48مصووطفىد عرفووات كوورم :أسوور الجووويني فووي علووم الكووالم ( رسووالة مقدمووة الووى كليّووة معووارف الوووحي
والعلوم اإلنسانيةد الجامعة اإلسالمية – ماليزياد .)9009
 -42مجلووة التجديوود ( ماليزيوواد سووالَى سيَنجووةمد ذمووارة 3د 1891هووـ 9001 -م) الفارسوويد إبووراهيم أحموود:
أبعاد ضرورية وحضارية وضرورات حاضرة في تعليم اللغة العربية ألبناأ العالم اإلسالمي.
e)The Encyclopedie Of Islam ( Leiden.E:j.Brill.1986) Volume.-42

ثيَرستى بابةتةكان
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 -1سيَشةكى وةرطيَ ِر
 -9سيَشةكى دكتور محةممةد شةريف ئةحمةد
 -9ريَطا ؤخ كرد
 -8تةعريب لة ِرووى رمانةوانيةوة
 -2ميَذووى تةعريب
 -2طرفتى بةباشتر رانينى عةرةب لة ةلَكى تر
حةرانى
 -1هةلَسةنطاندنى ِراى (ئيبن و تةميمية)ى
ِ
حةرانى
 -4تاوتو َ كردني ِراى (ئيبن و تةميمية)ى
ِ
 -3تةعريب لة رمانةكاندا
 -10طرفتى باشتريى رمانى عةرةبي بةسةر رمانةكانى تردا
 -11وشةييَك دةربارةى رمانى كوردى
 -19تةعريب كردنى جل و بةرط
 -19تةعريب كردنى ناوةكا
 -18طرنطترين دةرةنجامةكانى باسةكةما
 -12سةرضاوةكا

- 42 -

- 43 -

