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ئةلمانى سَوسيولوذى  سوودم لة، ذينةوةيةلة دانانى ناونيشانى ئةم تويَ سةرةتا 

ماكس ظيَبةر
1
، طةكانى ئةم بابةتة بكةين ى هةموو بر  سةيروةرطرتووة ، ئةطةر  

ئايا ض : يةرى كة ئةويش ئةوةةيَتةوة بَو ثرسياريَكى سةنتهةمووى دةطةر  هةر دةبينين 

 ؟وة هةيةكَومةلطا ةسةر جظاك وبكاريطةرى زياتر )ئايني يان سياسى(  كاريزمايةك

 دةبيَت يشهةر بةردةوام ميَذووى مرَوظايةتيدا ئةم قةيرانة بةردةوام بووةو بيَطومان لة

هللا  -مرَوظـ وخودا)، (الدين والدولة -دةولةت ، قةيرانةكة لة نيَوان دوو اليةنة )ئاين و

 -تى زةوىدةسةآل تى ئاسمان و)دةسةآل، العقل والنقل( -سروش عةقل و)، (واإلنسان

سلطة  -تى كاتىدةسةآل كراسى وتى سيؤ(، )دةسةآلرييةالسلطة السماوية والسلطة األ

 (،الدين والعلمانية -سةكيولةريزم –عيلمانيةت  )ئاين و (،الزمنيةرجال الدين والسلطة 

الدين -)ئاين وسياسةت(، الدين والمدنية -مةدةنيةت ، )دين و (الدين والدنيا - دنيا )دين و

الدين  -)ئاين وزانست و (والتعددية المركزية -ثلوراليزم و )سةنتةرى(، والسياسة

 ..هتد.والعلم(

جار  ، هةندى  تةوةشكاوة الداذوودا بةسةر هةردوودا قةيرانةكة لة ميَ لةطةل ئةوة

ومانى طآلم بة ، سياسىكاريزماى  يش، هةندى جاروئاينى سةركةوتوو بووة كاريزماى

امبةر بة كاريزماى الوازة بةر داساتيَك وتيَدا نيية كاريزماى سياسى لة هةموو كات 

بريتيية لة ئةيدولوذيةتى  ، يونكة دووةميان خاوةن ميكانيزميَكى بةهيَزة، ئةويش ئاينى

،  سةرياوة سةرةكيةكان :، واتة رىَ يوةردةط ةوةثيرَوز سةرياوةيةكىئايني كة لة

يةهوديةت هةر ئاينيَك سةرياوةى خَوى هةية، بَو نموونة: سةرياوةى يونكة 

(خاتةوراتة يان )هاال
2

  Halakhahقورئان  دائينجيلة، لة ئيسالم داسيحيةتة، لة م(

ة هةية، لةكاتى دروست ئةم سةرياوة ثيرَوزة نةطَور   دا، لة هةموو ئاينيَكـةنةت(نوسو

اليةنى سياسى،  بة تايبةتى اليةنى ئايني و،  دااليةننيَوان دوو  بوونى هةر قةيرانيَك لة

اليةنى كاتَى هةر،  سةرياوةكان يَنةوة بؤدةطةر  ةر اليةنطرانى اليةنى ئاينى يةكسئةوا 

بة دوو يةكى قورس كات ، ئةو نةطونجا ئاين لَ يوونةكانى لةطةبةرامبةر هزرو بؤ

، دووةم )حةالل زةندةقة( -هةرتةقة -يَكى قورس دةست ثيَدةكات ، يةكةم )تةكفيرشةر  ، 

 ىكاريزماى ئايين اليةنيَك كوشتنة ئةطةر لةطةلَ يونكة سزاى هةر ، ( كردنى خويَن

                                                 
1
، يةكةم كةس بوو ئةم تيَرمةى بةكارهيَنا لة بوارى Max Weberز( 0221 -ز0681ماكس ظيَبةر) 

وشةيةكى ئنطليزيية، لةبنةر ةتدا لةزمانى يؤنانى هاتووة،  Charismaكاريزما  سياسةتةوة، وشةى

واتة:كاريطةرى توندو، جازبيةكى بةهيَز لةاليةن مروظةوة يان دةزطا يان هةر اليةنيَك بةسةر 

كَومةلَطاوة، بةآلم لةالي ماكس ظيَبةر بريتيية لةو توانايةى كة كةسيَك هةيةتى بةهؤيةوة بتوانَي 

رى لةسةر كةسانى تر دابنيَت، بةشيَوةيةك كة خاوةنى كاريزماكة ئةوةندة بةهيَز بيَت وا كاريطة

لةئةوانى تر بكات متمانةى ثيَبةخشن، باسةكةمان لةسةر ئةوةية بزانين كاريزماى ئاينى تواناى 

 كاريطةرى زياترى هةية لةسةر كَومةلطا ، يان كاريزماى سياسى.   
2
دةغةكردنى تياية لة جؤرى خواردن وخواردنةوة وجنسةوة، باس لة ( ياساى قة806هاالخا لة)  

ياساكانى جظاكى ونيشتمانى و ر ةوشت وكةسايةتى دةكات، ثيَي دةطوترَي: تةوراتى زارةكى 

 .))التوراة الشفوية
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كانيَكى ويَستة هةبووة، خةلَ ية لة ميَذووى هةموو ئاينةكان ئةم جَورة هةلَ ، بؤ نةطونجىَ 

 ىبة دريَذى باس دوواتر كى تايبةت بة در وندةيى كوذراون.ر لةسةر بؤيوونيَ زؤ

 دةكةين.

ةشة يَت كةس ببيَتة هةر  ناهيَلَ اى ئاينى بةردةوام لة سةنطةردايةو كاريزم

 دةخاتةطةر  بؤيَك هةموو هةولَ ئةوا ةشة دروست بوو، ، هةر كاتَى هةر  ةوةيةسةرب

يسوا ر   داكَومةلطائةم اليةنة لة طة دةهيَنيَتةوة تاوةكوبةلَ  ناسةد ،و بوونةوةى ووةر  ووبر  

جا ترسناكى ئةم اليةنة بكةن،  يان هةست بة بظةيى وخؤت تاوةكوك هاندةدا، خةلَ  بكات

 ،ك دةبيَت وبَى كةلَ بوونى ئةم اليةنة ئةوا دوذمنى اليةنيَك، بووة  طامةلَ كؤكاتَى هةر

كاريزماى ئاينى خاوةن دةسةآلت كة  دايةميَنَى، ئةمة لة كاتيَكناشويَنى دا كَومةلطالة

لةسةر ى كاريطةرى خؤ تدةدا هةولَ ئةوا ت نةبوو، ى دةسةآلم ئةطةر خاوةن، بةآلبيَت

كاتَى ئةوةية: هةرى ية يةكةم هةولَ ، بؤيَت دابن -كة خاوةن دةسةآلتة -كاريزماى سياسى 

يَنيَت كة ةخنةيةك ر ووبةر ووى بوةوة، قةناعةت بة كاريزماى سياسى بيان ر   ةشةهةر  

بكاتة ئامرازيَك بَو كاريزماى سياسى  تاوةكوت، يالنيَكة دذى دةسةآلةشةية ثئةم هةر  

كورى  لآلىوعةبد يةى كةفةلسةفة وهاوكاريية بةشيَكة لةجؤرة ئةم  ،ىثاراستنى خؤ

(، والدين بالملك يقوىالملك بالدين يبقى): يَتدةلَ باسى دةكات و ز ةموعت
3

واتة: ، 

بؤية كاريزماى  ت بةهيَز دةبيت،ئاين بةدةسةآل، دةسةآلت بة ئاين تةمةن دريَذ دةبيَت و

 يونكة كاريزماكةى بةهيَز دةبيَت. ت دةكات،ئاينى ثشتطيري لةدةسةآل

ئةوةى  رى لة كاريزماى ئاينى دةكات بؤيزماى سياسى ثشتطيوة كارشةثيَضةوانةبة

ترن، بةآلم تةواوكةرى يةك يانةتةدا هةردووكلةم حالَ ى دريَذ بيَت، تةمةنى كارزيماكة

ئةوا بة هةموو  بة هاوكارى كاريزماى سياسى نةكرد، ىهةستئةطةر كاريزماى ئاينى، 

ئةوا ،  ئةمة بكاتيتوانى ئةطةر نةخؤ  ى بكات،كونترولَ  تدةدا هةولَ تواناكانى 

و لةنيَ  ةكهةندَى جار ئةم قةيرانة كاريزما، بؤ دروست دةكات و ىقةيرانيَكى طةورة

 ت.دةبا

 زالَة ئةم كاريزما بوو، ئةوا زالَ  داةسةر ئةوةى تركاتَى كاريزمايةك بهةر 

 ريَطا، ةبوو ى، يونكة تازة لة مةترسى رزطارهةنطاو دةنيَتريةت دكتاتؤ ةوبةر

كاريزماى  ئةطةر هاتوو،  بوةستيَتجاريَكى تر كاريزمايةكى تر بةرامبةرى نادات 

و ةكاتةدا بةر، يونكة لةواى من زَور ترسناك دةبيَتبة ر   بوو ئةوا ئاينى زالَ 

هةرتةقة  وكافربة ى تركةكاريزما ،هةنطاو دةنيَت ودكتاتوريةت  ئايدولوذيةت و

كاتَى كاريزماى ئاينى ةمى سياسيدا هةرلة سيست) لةقةلَةم ئةدات.ماكس ظيَبةر دةليَت:

بةهيَزتر بوو، هةوَل دةدات بةتةواوى كونترولَى بكات، كاتَى سيستةمى سياسى 

                                                 
3

الماوردي: أدب الدنياوالدين، تحقيق:محمد أبوالخير السيد ومحمدالشرفاوي)بيروت، مؤسسة  

 .212-210م( ص2118هـ، 0122، 0الرسالة، ط
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خؤى، اليةنة ئاينيةكة هةوَل دةدات سيستةمى كة تايبةتة بةكاريزماى خَوى ثيَشاندا 

(سياسى بة كرداريَكى شةيتانى لة قةلَةم بدات
4

  . 

نيَكة لة نيَوان دوو دةكةين قةيراليَوة باسى كة ليَردا ئةوة بزانين ئةوةى  ئةبيَت

 )حاخامةكان لة تةورات( يَطةيشتنىعةقلى زانستى، واتة ت عةقلى ئايني و، دارة عةقلَ جؤ

هيض  ئةم تيَطةيشتنة بة ،نةت(ن)فةقيهةكان لة قورئان وسوو )قةشةكان لة ئينجيل( و

 بةلَكو ى تر، واتة عةقلى زانستى.ةةكةى اليةنكردنةو ةتر  شيَوةيةك نابيَتة بنةما بؤ 

 موة، بة مةرجَى ئةنةةبك ةتى تر ر  ةكةا دةقةكانى ئايين مافى ئةوةيان هةية اليةنتةني

ة دةبيَتة كةسيَك بةناوى ئاينةواست بن، كيَشةكة لةوةداية هةرر   وئاشكرا دةقانة ر وون و

ئةوةى ئةو بةرطرى  ،وثيَويستى ثَى نييةهيض ثاريَزةر، كة ئاينةكة  ووتةبيَذ قازى و

 ة، مةعصوم نيوةيةلى هةلَ ي، قابو ئاين ةيشتنى ئةوة بؤكو تيطئاين نيية، بةلَ  تليَدةكا

يارى كوشتني بؤ يةندةها بر  ثاثا بة ناوى ئاينةوة  دالة مةسيحيةت وةكو دةقةكانى ئاين.

 ،بوو زانستى ىيان عةقلَ دةركرد، يونكة عةقلَ هزرظان  وزاناى ليَهاتوو وبيرمةند

، ةعةقلى ئاينى نةبوو ةدةبيَت ئةوة بزانين كة ئةمدةطونجا، بةآلم عةقلى ئاينى نة طةلَ لة

 .ةكو عةقلى ثياوانى ئايني بووبةلَ 

ئيسالمدا ، لةبكةينةوة سةر ئايني ئيسالملة جةختزياتر  ئيَمة دةمانةويَت

ى انئةو يةطة لةم دوو سةرياوةج، استة( نةتى ر  نسو )قورئان و ى سةرةكيسةرياوة

ةن، لى هةلَ يئةوانيش قاب، واتة: تيَطةيشتنى فةقيهةكانة، نيووناو بؤر هةمووى ر  ت

وةكو هةر ،  يوونيَك مةزهةبة، مةزهةبيش يان اليةنطرى دةبيَتؤاو بكةواتة هةر ر  

)حةنةفى، مالكى، شافعي، حةنبةلى، زاهرى، زةيدى، جةعفةرى،  :هةشت مةزهةب

سوفيانى  سوفيانى سةورى و ئةوزاعي وي مةزهةبوةكو  ،ئيبازي( يان اليةنطرى نيية

 ةر ناسراون بوانةى زؤ، ئة زَور زاناى تر لة ميذووى ئيسالمداو،  كورى عويةينة

، رن لة جيهانى ئيسالميدا، خاوةنى اليةنطرانى زؤةكةار مةزهةبتايبةتى هةر يو

و  زانىَ بحةق خؤى بةدةيةك هةر خاوةن مةزهةبيَك مةزهةبةكةى طةيشتة ر ا تةنانةت

يوار  ،ى جيهانى ئيسالمىيَك لة وآلتانر، لة زؤلةقةلَةم بدات  ستر ابة نا ىى ترةئةو

، لة هةرماون سلَ مولة شارى ئيَستاش ، بوونيان هةبووة وتداةميحراب لة يةك مزط

ى ماليزيا شافعيةكان نويَذى ئيوارة دةكةن، ثاش يةند ساتيَك حةنةفيةكان دةست بة نويَذ

  دةكةن. ئيَوارة

ان ك ئاطاى لة سةرياوة سةرةكيةكخةلَ كة ةيةك هةبيةتة طةيشتة ر ادئةم مةز

، كيَشةكة  دةقةكانى بن ظة كردنى مةزهةب وبةلَكو تةنيا خةريكى شرؤ،  نةميَنيَ 

، دةبيَتة ئاين يش، كاتَى مةزهةب ئاين ببيَتةمةزهةب د تا طةيشتة ئةوةى تةشةنةى كر

بؤية لة دةرةوةى بازنةى ئاينة، ئةوا  ،ة دايئةوةى لة دةرةوةى بازنةى مةزهةبواتة: 

ويَنا  كةنيسةبة يانى ترةكة، مزطةوتى مةزهةبونبار دةكرداتاو يانزَور جار يةكتر

                                                 
4
ريوان السيد: سياسات اإلسالم المعاصر)مراجعات ومتابعات( )بيروت، دار الكتاب العربي،  

 .002م( ص0222هـ، 0106، 0ط
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 اليةنطرانىلة  سةرانةمتم هةبواية آلطوت: ئةطةر دةسةندةيا ، هةنديَكدةكرد

 .وةردةطرت مةزهةبةكةى تر

 كراو لةطةلَ يارمةزهةبيَكى دي اليةنطرانىسوكةوتى ثيَم واية ئةطةر هةلَ 

لةسةر بنةماى ةت ةتوانين دةولَ ن ديؤ، بةم شيَوةية بيَت  اليةنطرانى مةزهةبةكةى تر

    .مةلطاكؤ دةبيَتة كارةسات بؤ ئةمةبيَطومان  دروست بكةين؟!مةزهةب 

 زانست ئاين و
لة ثةيظى  ونانيةةتدا وشةيةكى يؤلة بنةر   Secularismوشةى عيلمانيةت 

Saeculum جيهان(  كاتناى هةية، كة بريتين لة )سةردةم ، ويش سَى ماهاتووة، ئة ،

يَنج زمانة هةر ثلة  وهةرسيَكيان نزيكن لة يةكتركة   Secolo, Siglo, Siecle :واتة

كة بريتيين لة زمانى )فةرةنسى، ئيتالى،  Latin Groups وةرطيراوة ثة التينيةكانطرو

عيلمانيةت، كات و ساتى عيلمانيةت و ةى : سةدواتة ثورتوطالى، ئينطليزي و ئةلمانى(،

كةنيسةى انيةت بةرهةميَكى هزرى بوو دذ بة لة دةستثيَكدا عيلم .جيهانى عيلمانيةت

عيلمانيةتى  ى كاسوليككةنيسة .كةنيسةى دايك :واتة ،Catholic Church كاسوليكى

دى ركةنيسة بوو،  يونكة ئةطةر بةو : عيلمانيةت كاردانةوةىدروست كرد، يان بليَين

دةبينين كةوا كةنيسة ض دذايةتيةكى ، يَنينةوةى كةنيسةى كاسوليك لة ئةورثا بخوميَذوو

 ىبزاظيَك هةر ، Scientism كردووة تيوريةكانى زانستى ئةو سةردةمةتوندى بةرامبةر 

 ةا، برةدةم دقةلَ لة Heretic )الهرطقة(زةندةقة وكوفردروست ئةبوو، ئةوا بةزانستى 

نموونةش لةسةر ئةمة ، بواية طونجانى كةنيسة نةويوبؤ بيرو تايبةتى ئةطةر لةطةلَ 

ثياوانى ةخنةى لةزَور ر   John Hussز( 0111)جَون هةس بؤ نموونة قةشة  زَورن،

 كارديناليى سوتانديان، دواى يواردة ساَل ووينى كةنيسة دةطرت، بؤية بة زيندئاي

بةسترا ، ( 0281-0282)انى سالَةكنيَوان لةكة بونةوةى دووةمى ظاتيكان ( لةكؤثيران)

باسى لةم  ةى ثانزدةكاسوليك دذى قةشة )جَون( لة سةد وةك تاوانيَكى كةنيسةى

ر ووداوة كرد 
5
. 

، بزاظى زانستى دةى حةظدةكانى سةاسةرةت ةى شانزدة تالةنيوةى سةد

Scientism  َز(0116كوثرنيكوسةندى )دروست بوو، زاناى كوسمولوذى هؤل 

Copernicus  َحركة األجرام السماوية(يدالةثةرتوكةكةو زيةوةزانستى دؤكى تيوري( 

يَت: زةوى سةنتةرى دةلَ ، تيورةكة دةدويَت ونةكانى كةنيسةى كاسوليكويدذى بؤ

بةدةورى  ، هةروةكو يؤنةوةتيدا دةسوريَ ة دةورى خؤزةوى بطةردوون نيةو، 

ئةم  .Aristotle ث.ز( 622)ستؤاى ئةرثيَضةوانةى ر  ، بةدةسووريَتةوة يشدارخؤ

توكةكةى رية ثةوونى كةنيسة ناطونجيَت، بؤيبؤ  لةطةلَ  (كوثرنيكوس)ونةى ويؤب

                                                 
5
جيل كيبل:يوم هللا، الحركات األصولية المعاصرة في الديانات الثالث: ترجمة نصير مروة )د.م،  

   .011م( ص0222 2دار قرطبة، ط
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قةدةغة كرا و،ةشةوةخراية ليستى ر  
6

تيورةكةى  دةليَت:(ئارمسترونط)كارين . 

تيوريةكةى  هةريةندة، ووخاندةى كةنيسةى ر  يتيطةيشتنة كالسيك (كوثرنيكوس)

ز( 0861ى ئةلمانى ))كيثلر(فيزيكى نةبوو، ثاشان زاناى  يشتةواو (كوثرنيكوس)

 Galileeز( 0812ؤ طاليل)م زاناى كوسمولوذى آلسةلمينيَت، بةيطة بتوانى بة بةلَ 

Galileo  ز( 0802ى)لة سالَ طاليلو  توانى تيوريةكة تةواو بكات، كاتيَكبة ثراكتيكى

، لة هةموو ئةورثا دةنطى ودروست كرد ىكيَشةيةكى طةورة ،ةآلوكردةوتيوريةكةى ب

ثةشيمان لة بؤيوونةكانى  و دةنط بكات( بيَ طاليلو)م كةنيسة توانى آلوة، بةيةدا

بكاتةوة
7
كرد،  (طاليلو)هات بةرطرى لة تيورى  Giordano Bruno (برونوثاشان) .

 زيندانى ماوةى شةش سالَ بؤ (برونو) ،نةبوو ىرزطارلةدةستى كةنيسة م ئةويش آلبة

 لة هةرطيزم ئةم زاناية آلا، بةويى سوتيَنرز( بة زيندو0811) لةسالَى ، ثاشان كرا

دةكردوام بةرطرى ليَ بةردة كو، بةلَ ةوةثةشيمان نةبوبؤيوونةكانى 
8
. 

بزاظى زانستى بةردةوام خةباتى كاسوليك،  ةشةكانى كةنيسةىاى هةر  سةرةر  

كة ، دَوزيةوة ىتيوريَكى تر Isaac Newton ز(0222)ئيسحاق نيوتن ية بؤدةكرد، 

بيرى كةنيسة  طةلكة ئةويش ديسان لة)جاذبية األرض(، تيورى بريتى بوو لة 

دةطونجانة
9
. 

هيَنا، يونكة ناكرَى سةركةوتنى بةدةست ىلةو قةيرانةدا بزاظى زانست بيَطومان

شتيَكى عيلمانيةت : سةر بنةماى زانست دامةزرا بيَت، واتةبكةينةوة كة لة شتيَك ر ةت

 ريَطاى زانست وسةر كؤسثيَك لةة وبوبوو دذى كةنيسة، يونكة كةنيسة ب زةروري

 Friedrich م(0211ةضت)فردريك نيكةسيَكى وةكو  طةيشتة ئةوةىثيَشكةوتندا، تا 

Nietzsche مات اإلله(بلَيَت: خودا مردووة( God Is Dead 
ةكاتى نةخَوشيةكةيدا يان ل 10

من دةمةوَى ، يةند درَوييَك بكاتو يَتة سةر قةبرم بة خوشكى بلَيَت: نةهيَلة قةشةيةك ب

                                                 
6
سةيرة كاتَى بؤ يةكةم جار)كوثرنيكوس( تيوريةكةى ثيَشكةش كرد، ظاتيكان ر ةزامةندى  ئةوةى 

 :كارين آرمسترونغ:ثيَشانداوطووتى: ئةم تيورية زياتر خودايية تاوةكو دةستكرد بيَت، بر وانة

، 0النـزعات األصولية في اليهودية والمسيحية واإلسالم ترجمة:محمد الجورا)دمشق، دار الكلمة، ط

 .612م( ص2111
7
برتراند رةسل باسى )دادطاكانى تةفتيش( دةكات و . 61كارين آرمسترونغ:النزعات األصولية ص 

كاريطةرية نةطةتيظةكانى لةسةر ئيتاليا باس دةكات و دةليَت:دادطاكانى تةفتيش توانى تويَذينةوةى 

مة الغرب: ترجمة زكريا برتاند رسل:حك زانستى لة ئيتاليا بَو يةند سةدةيةك نةهيَلَيَت، تةماشا:

 .0/11م( 0266هـ،0116فؤاد)الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 
8
ديفيد هارفي: حالة ما بعد الحداثة: ترجمة محمد شيا )بيروت، منشورات المنظمة العربية للترجمة،  

 .2/21: برتراند رسل: حكمة الغرب: بةرواورد بكة لةطةل . 262م( ص2111، 0ط
9
بةرامبةر دادطاى  -كة دامةزريَنةرى كيمياى هاويةرخ بوو -كاتَى الفوارزَي دادطايى كرا  

شؤرش لةسةردةمى تيرؤر، بة دادطةيان طوت: ئةم زاناية يةكيَكة لة طةورةترين زانايانى جيهان، 

رسل: برتراند لة وةالمدا طوتيان: كؤمار ثيَويستى بة زانايان نييةو، ثاشان سةريان بر ى، بروانة:

 .001-2/006حكمة الغرب 
10
 .001كارين آرمسترونغ: النـزعات األصولية ص 
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بمرم بَى ئاين )مولحيد(بة
 11

 Nihilismنيهيليزم   بة دامةزريَنةرى  (ةضت، بؤية )ني

دادةنريَت
12

 Jean  ز(0211ل سارتةر )جؤن ثؤفةرةنسى  ، هةمان هزر الى فةيلةسوفى
Paul Sartre  ةتثيَويستة خودايةتى بة هةموو شيَوةيةك ر  كاتَى دةليَت: ، دروست بوو 

 ى واية باوةر  ( ثيَ 0281)ئةلبير كامو هةروةها  دذى ئازادى ئيَمةية.كةينةوة، يونكة ب

مروظـ  تةركيزو خَوشةويستيمان تةنيا بؤ ت كة هةمووا وا لة ئيَمة دةكادخونةبوون بة

بيَت
13
. 

ةخنة لة دواى ئةو هةموو كيَشةية بزاظيَك دروست بوو بة ناوى )قوتابخانةى ر  

 The)العهد القديم والعهد الجديد( ئينجيل( ةورات وةخنة لة دةقةكانى )تر   :دةقةكان( واتة

Old Testament and The New Testament ،يَكولينةوة لة ئايينةكان بَو ئةوةى ل

لةبوارى هزريشدا  ا كاسوليك هةبوو،ئةوكات تةني مةسيحيةت، كةتايبةتى لةبكريَت، بة

، وايك نةبوبودةل Protestantismبزاظى ثروتستانتى مارتن لوسةرى ئةلمانىهيَشتا 

فردريك فةلسةفةى  قوتابخانةى راديكالى كة لة ذيَر كاريطةرى ثةير ةوانى لةوانيش

)ديَيظيد ستراوس دا يَككاتكاريان دةكرد، لة Friedrich Hegelز( 0660)هيطل

 The Life of  نووسى ثةرتوكيَكى لةسةر ذيانى مةسيح )د.خ( David Straussز( 0660

Jesus   ،دا هاتووة زؤربةى بَى بنةماية.)ئينجيل(ئةوةى لة :تىوطوا لةم ثةرتووكةد 

 :واتة Mythologyية مةسيح كةسايةتيةكى ميسولوذ: يَتدةلَ  (برونو)خراثتر  شةلةم

يةبؤ بوونى ن كاستييَ ، هيض ر  وخورافى ية
14
. 

بووة، يونكة هةموو لةدايك ذينطةيةكى ناتةندروست كةواتة عيلمانيةت لة

ية عيلمانيةت وةكو ةنترةليزمى كاسوليك بوون، هةر بؤسبزاظة زانستيةكان دذى 

كة  بضيَت نابيَت ئةوةمان لةبير يدولوذى دذى ئاين دروست بوو، بةآلمبزاظيَكَى ئة

دذايةتى كردنى هةموو ئاينيَك بةبَى  ى ثيَكرد بؤدذايةتى كاسوليكةوة دةستعيلمانيةت لة

 ىيكة هةر، ست بوو كةيةك دروزرى عيلمانيةتةوة بيرؤجياوازى، يونكة لة ه

 مذوخويَن ةق ور  كة يةند ثياويَكى دلدةزطايةكى ثاشكةوتوو، ئايينة بريتيية لة

 جوانى و ئازادى و عةقل و دةبةن بَو دذايةتى كردنى زانست و ىثةرست بةريَوةخؤ

 تركة ثيَش David Straussتراوس )ديَظيد سية هةر بؤةوتن، ثيَشك شارستانيةت و

(ترسناكترين شت لةسةر مرَوظايةتى ئاينة ئاسمانيةكاننت: )ليَوةكرد دةليَ باسمان 
15
. 

                                                 
11
ول ديورانت: قصة الفلسفة من أفالطون إلى جون ديوي: ترجمة فتح هللا المشعشع )بيروت، مكتبة  

 .2/011 برتراند رسل: حكمة الغرب، 102م( ص0261هـ، 0111، 1المعارف، ط
12
)العدمية ( بة ناونيشان 2011( سالَى )10نويَسازى ذمارة ) بر وانة تويَذينةوةكةم لة طوظارى 

 . 000الثةرة  لةسةر نيهيليزم وصلتها باإلباحية(
13
 .666كارين آرمسترونغ:النـزعات األصولية  ص 

14
 Samuel Enoch, Stumph: Philosophy, History and Problems (New York, Mc Graw-

Hill, 1989).P.403. 

 
15
، فياميتا فيتر:العلمانية على محك األصوليات اليهودية والمسيحية واإلسالم، كارولين فوريست 

 .628م(  ص2116، 0ترجمة غازي أبو عقل)دمشق، دار بترا، ط
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م هةموو ى ثيَكردووة، بةآلدةست ةوةمةسيحيةتكردنى  دذايةتىهةريةندة ئةمة لة

ية ن، لة ئيسالميشدا تائيستا هةر بةردةوامة، بؤبوو دوويارى ئةم قةيرانةئاينةكان 

  . ةوةشروظة بكةينزياتر ثيَويست دةزانم ئةم بابةتة بة

 بر وام واية نةئيسالميةكان لةعيلمانيةت طةيشتوون، نة خودى ئةوانةى كة بةمن 

 ؤيَتةوة بطةيشتوون، هَويةكةشى دةطةر  لة عيلمانيةت  ،ان دةدةنثيَش عيلماني خؤيان

 يةند فاكتةريَك:

كة ئةو سةرياوانة بةكارديَنن شتن لة عيلمانيةت يةكةم: ئيسالميةكان بَو تيَطةي 

ئةكاديميان ثيَوة  ، هيض بنةمايةكى زانستى وو و فةندةمةنتةليزمنتوندةوتى ر  سةر بة

 .بانطخوازين وكى ئاموذطارى ووثةرتزياتر كو ديار نيية، بةلَ 

مةعريفى  ى هزرى وئيسالميةكان لة كوردستان سةربةخؤيئيَستا دووةم: تا 

ا تةنيونةكانيان يوبؤ وهزرو فةتوا ويارةى بر  ربانةطةياندووة، بؤية زؤيان ر  خؤ

لة جيهانى مةعريفيدا استى ية، ئةمةش بة ر  ئيسالم السايى كردنةوةى جيهاني عةرةبى و

 . تى طةورة دروست دةكايةكئاريشة

ئةو سةرياوانة بةكار ، ن يَندةناس يان بة عيلمانيكة خؤ شهةروةها ئةوانة 

،  نينش ئةكاديمي و زانستى ، زَوربةى ئةو سةرياوانة ديَنن كة زَوربةيان دذى ئاينن

ةدةن، د ىةمو زةندةقة لة قةلَ مانيةتةى كة ئيسالميةكان بة كوفرية دةلَيَم: ئةو عيلبؤ

 دان بؤهةولَ  واتة: Desacralization بريتيية لة عيلمانيةتى طشتطيرو هةمةاليةن

)نزع القداسة  :، بة عةرةبى ثَى دةطوتريَتهةر شتيَكى ثيرَوزسر ينةوةى ثيرؤزيةتى لة 

لةنووسينةكانيدا  Max Weber ز(0221ن )ماكس ظيَبةر روةك يؤ، هةمما هو مقدس(

انى ئاين دةطريَتةوة، هةر ئةم مان هةموو بنةماكئةمةى باس كردووة، ئةمةش بيَطو

كارين )ية ، بؤفةندةمةنتةليزمى ئاينى دروست دةكات كة بزاظى يةرة عيلمانيةتةجؤ

دان لة شةر   بةوة دةكةن كة هةست فةندةمةنتةليزمةكان بةردةوام)يَت:دةلَ  (ئارمسترونط

دةكات( بنةما ثيرَوزةكانى ئاين ىةشةهةر  هيَزيَك كة دذى هةر 
16
. 

بة ى دةدةن و، ةملة قةلَ  ئاسايييةتةى كة هةنديَك لة هزرظانان بة ئةو عيلمان 

 :بريتيية ،وان ئةوو ئايندا نابينننيَ لة ييَكهيض دذايةت، ى دةزانن و ةواشتيَكى ر  

ئةطةر مةبةستى عيلمانيةكان جؤرى  :تةكةوا ،Secularism (زئي)ج لةعيلمانيةتى

ى طاكَومةلَ نية لة بولَ يةكةمة واتة:)عيلمانيةتى طشتطير( ئةوة بيَطومان جيَطاى ق

لة سياسةت يان بيَت جيا كردنةوةى ئاين  مةبةستيش لة عيلمانيةتئةطةر كورديدا، خؤ 

 ك.ييَ ؤر يةند هلةبةئةمةش ، ةت، بة بر واى من شتيَكى ئاساييةلة دةولَ 

 و ؤ بةرذةوةندى حزبىدةتوانين ئاين لة ئيستغالل كردن ب يةكةم: بةم ميكانيزمة 

 ى بثاريَزين.ة كةستاك

، بةمةش كاريطةرى  زينثيرَوزى ئاين بثاريَ  دةتوانين بةو ميكانيزمةدووةم:  

ر وحى زؤدا، يونكة ئاين هيَزيكى ر  طاكَومةلَ سةر يَنيَتةوة بةى دةمئاين وةكو خؤ

                                                 
16
 .08النـزعات األصولية ص كارين آرمسترونغ: 



 8 

سروشتى  بةى خؤ وبؤية دةبيَت ئةم كاريطةرية وةك، كاريطةرة بةسةر كؤمةلَطاوة

مةبةستى سةرةكى لة ر ةت  دةستكارى بكات. بميَنيَتةوةو كةس مافى ئةوةى نةبيَت

ميسر لةاليةن ريفؤرمخوازانى وةكو)عةلى بؤ كردنةوةى نموونةى خيالفةتى عوسمانى 

ز(0288 الرازقعبد
17

ن نةبيَتة طةمةيةك بةدةستى كو ئايوةتا ،ئةوةبوو 

ة روحيةكةى بة جوانى بميَنيَتةوةو ناشرين نةبيَتاليةن ةوةو،سياسةتمةداران
18
. 

وليةم )هةروةك ، سيَهةم: بةم ميكانيزمة واتة جيا كردنةوةى ئاين لة سياسةت 

،  كو ئاين ئازاد دةبيَت لة مروظ، بةلَ  دةليَت: مرَوظ ئازاد نابيَت لة ئاين (ماكلولين

كردووة.باسى بةكةيدا لة كتيَ   Samuel P .Huntington (يشتطتونهةن)
19

 :كةواتة  

ظة، ئةطةر ئاين ئازاد بيَت لة مروظ ئاينة، نةك ئاين ثيَويستى بة مرؤ مرَوظ ثيَويستى بة

ا ، ئةو ت، بةآلم كة ئازاد نةبوو لة مرَوظى كاريطةرى ثَوزةتيظ دروست دةكا، خؤ

، هةروةك يَون ئيستا ئاين كَومةلطايَت لةسةر دةب ىطومان كاريطةرى نةطةتيظبيَ 

 كانيَك ئازادى ئاينيان ثيَشيَل كرد.خةلَ كة  دواى ئةوة ديَت، ئةمةش شتيَكى ناشرين تةبووة

، دةبينين مةسيحيةت بكةين  ئةمريكا سةيرى هةنديَك وآلتى وةكوئةطةر 

ة، بةآلم تاكو هةوادارو اليةنطرانةوووى )مةزهةبى ثروتستنتيزم( يةكةم ئايينة لة ر  

ئاين  داستورى ئةمريكاةلة ديونكة  ية،ئيستا هيض ئاينيَك لةم وآلتة ئاينى فةرمى ن

 ية،ةستورى ثيَوة ديار ند ، هيض فورميَكى فةرمى وويةكةسى ئارةزوو كى تاكى وشتيَ 

 ، لةطةلَ وآلت دةناسيَنرَى فةرمى  بة ئاينى  ةئاين ئةمتان آلن لة زَوربةى ووةكو يؤ

بة راوة ئاين زياتر طةشةى كردووة، يَنتانةى كة ئاين بة فةرمى نةناسو وآلدا لةئةوةش

 .داستورةراوة لة ديَنكة ئاين بة فةرمى ناس ىئةو والتانة د لةطةلَ روابةر

 ،نةتةوة دين وبريتيية لة ئيسالم )دةليَت:  )برا بضوكى حةسةن بةننا(جةمال بةننا

اإلسالم دين وأمة، وليس دينا ) تىبةكةيةى كتيَ نيشانناو يانئةمة، ( ةتنةك دين و دةولَ 

 يَت:دةلَ  )سةرَوكى ثيَشووى ئةنجومةنى نيشتمانى سوريا(ية برهان غليونبؤ(، ودولة

عومةر  د قوتب ودونيا بوو، ثاشان لةاليةن سةي نا دين ونكاتى حةسةن بة)ئيسالم لة

بوو بة دين و دةولَةت ةوةناالرحمعبد
 20

 يسالم قورئان وئ يَت:كة دةلَ  )حةسةن بةننا(، 

                                                 
17
اإلسالم ( يةكيَك لةشيَخةكانى ئةزهةربوو، كتيَبيَكى نووسى بةناوى:)0288عةلى عبد الرازق ) 

( بةآلم لةسةر ئةم كتيَبةو هةندَي بيرو هزرى تر، بةتايبةتى ئةوانةى لةسةرةوة صول الحكموأ

باسمان كرد، لة ئةزهةر دةركراو، يةندين نووسةر بابةتيان لةسةر نووسى و، كتيَبةكةيان مةحكوم 

ترا، حرية االعتقاد الديني، بحث الدكتور طه حسين: بين العلم والدين )دمشق، دار ب كرد، بر وانة

 .060-061م( ص2111، 0ط
18
 .618كارولين فوريست، فياميتا فيتر: العلمانية على محك األصوليات ص  
19
صمويل هنتغتون: صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي، ترجمة: طلعت الشايب،)د.م.  

 م( 0222، 2ط

 .21ص  
20
ت اإلسالم المعاصر ص : سياسا، نقال عن161برهان غليون: نقد السياسة، الدين والدولة ص 

211. 
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يش خَوى بة هيض شيَوةيةكز( نةبوو، 0226)شمشيَرة، دذى دةستورى ميسرى 

ى هةموو (ييد قوتبسة)كةسيَكى وةكو طاى عةرةبى نةسر ي بووة، كةيى مةلَ لةكؤ

بةكوفر قةلَةم دةدات، ()نةتةوايةتى، وديموكراسى، وسَوشياليستى وانةةئ
21
.   

ةتة، ئةطةر ناميلكةكانى دةولَ  دين وسالم ئي (حةسةن بةننا)الي لة بة بر واى من

عمر عبد )و (سيد قوتب)م وةكو آلدةكةوَى، بةبؤ بةدةر مانةبةر وونى ئةمبخويَنينةوة 

و ئةوةبوتةنيا  (حةسةن بةننا)خةمى باسى نةكردووة، يونكة  ئةوانى تر و (الرحمن

 ووووبةر  ر  و،  ثاراستنى ئاينى ئيسالم آليةتى دروست بكات بؤمةبزاظيَكى سياسى كؤ

وةى ةاندنطةر   :، واتة ىيوونى ئيسالم بةطويَرةى هزرو وبؤونةوةى دوذمنانوب

ةت، دةولَ  دنياية، نةك دين و ئيسالم دين و :كة دةليَن استةم ئةمة ر  خيالفةت، بةآل

ةتيَك ولَ دةهيض لة ميَذووى ئيسالمدا  بةديار دةكةوَى كاتَى دةبينينر وونى  بة شئةمة

بةر)د.خ( نةبيَت، ةتى ثيَغةما دةولَ ، تةنيدروست نةبووة زةوى لةسةر ناوى ئيسالمةوةبة

كو ةتى ئيسالمى نةبوو وةك ناو، بةلَ ، هةر يةندة ئةويش دةولَ ئةمةش شتيَكى ئاسايية

)وةحى( )قورئانى ثيرَوز  كة لةسةر بنةماى سروش، بوو )د.خ( ةتى ثيَغةمبةردةولَ 

بةلَكو ، ننى ثيَغةمبةر لة خواوة نةبوويارةكايونكة هةموو بر   ،دامةزرابوو نةت(نوسو

نى ثيَغةمبةر)د.خ( بة ثيَغةمبةريان ن، بؤية هةظاآلى بووهةنديَكيان ئيجتهادى خؤ

؟ واتة )وةحيية( ،ية يان لة خواوةيةاى تؤا، ئةمة ر  دت: ئةى ثيَغةمبةرى خوودةطو

ةمبةر)د.خ( نى ثيَغيى هةظاآلبوَ ثرسيار ئةوةية: ، زَورة  لةسةر ئةم بابةتة ماننموونة

اى ، ئةوة ر   زانى ئةطةر وةحى نةبيتيونكة دةيان رةيان ليَدةكرد؟ائةم ثرسي

لَي بَى دةنط  ثيَويستةم ئةطةر وةحى بيَت ئةوة آل، بةةخنةشةر  هةلَةو لى يقاب ةوثيَغةمبةر

دينمان هةية، يةتى خولةفاى راشئيَمة لة ميَذوودا دةولَ  قبوَل بكريَت،بة ر ةهايي بكريَت و 

كة بيَطومان  و... هتد. ةتى عوسمانىةتى عةباسى و دةولَ ةتى ئومةوى، دةولَ دةولَ 

 دايوارييَوةى ئيسالمهاد دروست بوونة، بةآلم  لةينةماى ئيجتلةسةر ب هةموويان

ةتى ئيسالمى، يونكة يةكةميان ، نةك دةولَ  انانموسلم ىةتدةولَ  :يَيندةتوانين بلَ  ، بوون

ةر بنةماى ئاين ووةميان لةسم دان دامةزراوة، بةآلهادى فةقيهةكيبنةماى ئيجتلةسةر 

ةية، يونكة ، ئةمةش هةلَ هاد بكريَتةوةيى ئيجتنابيَت دةرطالةم حالَةتةدا  كة ،دامةزراوة

                                                 
21
ئيسالميةكان لةناو  ئيَستا لةبةر ئةوة .212-210ريوان السيد: سياسات اإلسالم المعاصر ص 

واقعى دةسةالتدا دةذين، دةبينين هةلويَستيان وةكو جاران نةماوة بةرامبةر هةندَى كيَشة، دكتور 

الى سى ئيَن ئيَنى ئةمريكى  دةبينين، لة كةن كةيىمحمد مورسى سةرَوكى ميسر، كة ئيخوانة، 

CNN رَوذنامةنووسى ناودارى كةنالةكة )كريستيانا ئةمانةثور(  ثرسياريَك لة مورسى دةكا،  كة

لة وةالمدا ودةليَت: ئيَوة ض ديموكراسييَك ثةيرةو دةكةةن، نموونةى ئيَرانى يان توركى؟ مورسى 

ديموكراسيةت سستةميَكة كة مروظ  : شتيَك نيية ثىَى بليَن ديموكراسى ئيسالمى، بةلكودةليَت

(. ئةمة 2102( سنة)02621( العدد)الشرق األوسطدروستى كردووة.بروانة: روذنامةى )

طورانكاريةكى طةورةية لة سستةمى جيهانى ئيسالمى سياسى، يونكة مورسى ئةم سستةمة بة 

 ي كردوتةقوتب هيَرشسةيدد  لةطةل ئةوةشدا نَورمال لة قةلةمدا، بة كوفر وزةندةقة وةسفى نةكرد، 

 . ى دةكاتسةر سستةمى ديموكراسى، بةكوفر وزةندةقة وةسف
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لة ئيَمة  فةكان ئةوةي نةكردووة، كة بيَطومان بؤ قورئان و سوننةتخةليلة هيض يةكيَك 

خةليفة ئةبو بةكر)ر.خ( هاتة سةر  كاتىَ ، يش بوون تيايانداترزانا  وبوون دلسَوز تر 

ئةوا )د.خ( حوكم بكةم، ى خودا وتى: ئةطةر ئيَوة دةتانةوَى وةكو ثيَغةمبةروحوكم، ط

بة ناردنى وةحي يارمةتى دةدا، يَك بوو خوا ةي)د.خ( بةند ثيَغةمبةريونكة ناتوانم، 

طام يَ ر   ميشة، شةيتانيَك هةية هة ظمم من مروَ آلثاريَزراو بوو، بةبةمةش هةميشة 

 ليَدةطريَ 
22

 . 

ى بةكرها ئةوة ئةبو، حوكم بكاتثيَغةمبةر)د.خ(  هاوشيَوةى كةس ناتوانىَ 

ستةميَك يرة سثيَى ناكرَى، يونكة لةهةر سةردةميَكدا جؤدان بةوةدا ئةنَي كة  وسديقة

سياسةتة، يونكة بوارى  ت ودةسةآل و، مةبةستمان بوارى ئيدارة دةهيَنرىَ  بةكار

 و تبكا كةس ناتوانَى دةسكاريان كة  ، ئةخالق ووةكو بيروباوةر ية،مان هةيشر  ؤنةط

 يَت.طور  يانب

ةتيَكى ئايني طة لةسةر ئةوةى كة ئةبيَت دةولَ تانة بكاتة بةلَ ئةطةر كةسيَك ئةم ئاية

ُ : ) يَتخواى طةورة دةفةرموو، بَو نموونة: دروست بكريَت َوَمْن لَْم يَْحُكْم ب َما أَْنَزَل هللاه

ُ فَأُولَئ َك هُُم الظهال ُمونَ )، ( لَئ َك هُُم اْلَكاف ُرونَ فَأُو َوَمْن لَْم يَْحُكْم ) ،( َوَمْن لَْم يَْحُكْم ب َما أَْنَزَل هللاه

قُونَ  ُ فَأُولَئ َك هُُم اْلفَاس  (ب َما أَْنَزَل هللاه
23
. 

ةت دةولَ  خيالفةت و حوكم ولة  ئةوا دةبيَت ئةوة بزانيَت كة ئةم ئايةتانة باس

نينةوة بخويَ  انسياقى ئايةتةك دةكةن، يونكة ئةطةر )القضاء(لة  كو باس، بةلَ  ناكةن

ةنكان دةكةمةسيحي وجولةكةلة  دةبينين باس
24

َوَكْيَف ) :تفةرموويَ ، خواى طةورة دة

ْن بَْعد  َذل   ْنَدهُُم التهْوَراةُ ف يهَا ُحْكُم هللاه  ثُمه يَتََولهْوَن م  ُمونََك َوع  ن ينَ يَُحكِّ إ نها  ،َك َوَما أُولَئ َك ب اْلُمْؤم 

به  يَن هَاُدوا َوالره يَن أَْسلَُموا ل لهذ  ان يُّوَن أَْنَزْلنَا التهْوَراةَ ف يهَا هًُدى َونُوٌر يَْحُكُم ب هَا النهب يُّوَن الهذ 

ْن ك تَاب  هللاه  َوَكانُوا َعلَْيه  شُ  هََداَء فاََل تَْخَشُوا النهاَس َواْخَشْون  َواَل َواأْلَْحبَاُر ب َما اْستُْحف ظُوا م 

ُ فَأُولَئ َك هُُم اْلَكاف ُرونَ  َوَكتَْبنَا َعلَْيه ْم  ،تَْشتَُروا ب آيَات ي ثََمنًا قَل ياًل َوَمْن لَْم يَْحُكْم ب َما أَْنَزَل هللاه

نه ب السِّنِّ ف يهَا أَنه النهْفَس ب النهْفس  َواْلَعْيَن ب اْلَعْين  َواأْلَنْ  َف ب اأْلَْنف  َواأْلُُذَن ب اأْلُُذن  َوالسِّ

ُ فَأُولَئ َك هُمُ   َواْلُجُروَح ق َصاٌص فََمْن تََصدهَق ب ه  فَهَُو َكفهاَرةٌ لَهُ َوَمْن لَْم يَْحُكْم ب َما أَْنَزَل هللاه

يَسى اْبن  َمْريَمَ  ،الظهال ُمونَ  َن التهْوَراة  َوآتَْينَاهُ  َوقَفهْينَا َعلَى آثَار ه ْم ب ع  قًا ل َما بَْيَن يََدْيه  م  ُمَصدِّ

ظَةً ل ْلُمتهق يَن   َن التهْوَراة  َوهًُدى َوَمْوع  قًا ل َما بَْيَن يََدْيه  م  يَل ف يه  هًُدى َونُوٌر َوُمَصدِّ ْنج  اإْل 

ُ ف يه  َوَمنْ  يل  ب َما أَْنَزَل هللاه ْنج  ُ  َوْليَْحُكْم أَْهُل اإْل  قُونَ  لَْم يَْحُكْم ب َما أَْنَزَل هللاه  .(فَأُولَئ َك هُُم اْلفَاس 

نة يةك دةنطن، كة ئيَمة سَى جَورة تةوحيدمان هةية، نطومان ئةهلى سوبيَ 

 و ( توحيد األلوهية) عيبادةت(يان ) ئلوهية تةوحيدى)توحيد الربوبية(، تةوحيدى ربوبية

ئيَستا ، )توحيد األسماء والصفات(يةادخو سيفاتةكانى وجَورى سيَيةم تةوحيدى ناو
                                                 

22
، 0السيوطي: تاريخ الخلفاء تحقيق:محمد محي الدين عبد الحميد)مصر، مطبعة السعادة، ط 

 .26م( ص0212هـ، 0620
23
 .12-11-11سورة المائدة اآلية  
24
هدي )بيروت، دار الكتاب العربي، القرطبي: الجامع ألحكام القرآن، تحقيق عبد الرزاق الم 

 .060-8/061م(   2116هـ، 0122
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بة ،  )توحيد الحاكمية( تةوحيدى حاكميةت :يَي دةطووترَي زيادكراوة، ث تر ريَكىؤج

 بةرامبةر زولَم و كاردانةوةييَكةا ى نيية، تةنيكمن ئةم جَورة تةوحيدة هيض بنةماييَ اى ر  

كو بنةماى زانستى، بةلَ نابيَتة  شكاردانةوة، ى عةرةبىرستةمى هةندى رذيَمى دكتاتؤ

رة هزرة توندة لةاليةن هةندى ، ئةم جؤةوةرة بةسةر طةالنوئةبيَتة كارةساتيَكى طة

ت: )جيهاد يَ كة دةلَ ز( 9191ثاكستانى) (مةودودى)، وةكو ةثةيابوو ةوةنووسةر

(كبةرذةوةندى طشتى خةلَ  انةية بؤ وةرطرتنى دةسةآلت بؤشيَكى يةكدارشور  
25

، لة 

بوو بة  (سيد قوتب)ةدا نةوة، هةر لةم سالَ وبووآلبةكانى لة ميسر بتيَ ز( ك9199ى )سالَ 

ئيخوان
26

)معالم في الطريق( بىخاوةنى كتيَ ، 
27
محمد )براكةى  كة ناسراوة بة هةروةها 

 خاوةنى كتيَبى يوسف قةرزاوى و جاهلية القرن العشرين() خاوةنى كتيَبى (قوتب

 و)بينات الحل اإلسالمي( ضة ويرورة()الحل اإلسالمي فري و )حتمية الحل اإلسالمي(

)أصناف خاوةنى كتيَبى  (عمر عبد الرحمن)هةروةها  )شبهات حول الحل اإلسالمي( و

(عبد القادر عبد العزيز)و الحكام وأحكامهم(
28
في إعداد العدة )العمدة  خاوةنى كتيَبى 

(تعالى لجهاد في سبيل هللال
29
 وةنى كتيَبى، خاشيَخى زةرقاوى  (قدسيالممحمد  )أبو و ،

 و زيرة(لمنيرة في الرد على أسئلة أهل الج)المصابيح ا و )ملة إبراهيم عليه السالم(

()الفريضة الغائبة خاوةنى كتيَبى( عبد السالم فرج)
30
ثاشان دروست بوونى سَى  ،

                                                 
25
 .280: النـزعات األصولية ص كارين آرمسترونغ: 
26
 ز(.  0288سيد قوتب لةاليةن جمال عبد الناصر لة سيَدارةدرا لة سالى ) 
27
 مامَوستا مةال كريَكار كتابةكةى كردووتة كوردى بةناونيشان)مةشخةلى رَى(. 
28
)هذا بيان للناس، اإلرهاب من اإلسالم ، ومن رة خاوةنى ناميلكةيةكى سةيرة بةناوى ئةم نووسة  

، واتة:)ئةمة ئاطادارية بؤ خةلَك، تيرَور بةشيَكة لة ئيسالم، ئةوةى باوةرى ثَى أنكر ذلك فقد كفر(

 الشرق األوسطنةبيَت كوفرى كرد(.خاوةنى ئةم كتيَبانة ناوى دكتور فةزلة لة رَوذنامةى 

ز( بة ر وونى ثةشيمان بوونةوةى خَوى ر اطةياند، لة كتيَبيَكى نويَي 2116( سالَى )01216)ذمارة

) ئةبو ئةيمةن زةواهرى لة ناميلكةيةكدا بةناوى )وثيقة ترشيد العمل الجهادي(،خؤيدا بةناوى 

م بةتوندى وةآلمى دايةوة، بةآل التبرئة، تبرئة أمة السيف والقلم من منقصة تهمة الخور والضعف(

وةآلمى دايةوة، هةريةندة )مذكرة التعرية لكتاب التبرئة(، دكتور فةزل بة ناميلكةيةكى تر بةناوى 

( سالى 02602( ذمارة)الشرق األوسطمحمد زةواهرى برايى ئةيمةن زةواهرى لةر ؤذنامةى)

يَر ز( طومانى هةية لة نووسينةكانى د.فةزل،يونكة ثيَي واية ناوبراو ئةم نووسينانةى لةذ2102)

(، كة لة تركيع الجهادئةشكةنجة و هةر ةشةدا نووسيونةتةوة، بؤية ناوى لةكتيَبةكةى د.فةزل ناوة )

 .(ـةترشيد الجهادبنةر ةتدا ناوى )
29
ز( مةالكريَكار ئةم كتيَبةى وةرطيَر اية سةر زمانى كوردى و، ئةوكات كتيَبةكة 0221لةسالَى) 

 سالمى لة كوردستان.وةكو مةنهةجى جيهادى بوو بؤ بزووتنةوةى ئي
30
)الفريضة الغائبة(، )فةرةج فودة( لةبةرثةريدانةوةى )عبدالسالم فةرةج(ى خاوةنى ثةرتوكى 

(كوذرا،)جمال البنا( دةلَيَت: فةريزةى 0222بةآلم لة))الحقيقةالغائبة(، ثةرتوكيَكى نووسي بةناوى 

ني( دةلَيَت:جيهاد فةريزةيةكى (،بةآلم )محمدالهوالتنميةغائيب جيهاد نيية، بةلَكو طةشةثيَدانة)

اشم صالح )معضلة األصولية اإلسالمية( بيروت، دار (،بر وانة: هالفريضة المنقريةبةسةريووة،)

 .01م( ص2118، 0الطليعة، ط



 12 

)جماعة التكفير والهجرة ، (9191)جماعة الفنية العسكرية  طروثى جيهادى وةك

 ز(9199 نةبهانى ىتقي الدين)ثاشان جيابونةوةى شيَخ  ،(9191)جماعة الجهاد (،9199

ى توةى خيالفةةاندنطةر   لة قودس، بؤ (حزبى تةحرير)ةزراندنى دامو،  فةلةستينى

   .يشتر ىكةسزَورو  ـة)نظام الحكم في اإلسالم(بى كة خاوةنى كتيَ ئيسالمى، 

ن لة ميسر مورشيدى ئيخوان مسلمي ،وةةوبوآلكاتَى ئةم جَورة هزرة توندة ب

 تبيَكى نووسى بة ناوى، كيةو)حةسةن هوزةيبى( بة توندى دذى هزرى سيد قوتب وةستا

( ياثكرا0222ى)ناميلكةكة لة سالَ قازي نين(، ، )ئيَمة بانطخوازين )دعاة ال قضاة( 
31

 ،

دةكاتةوة،  ةتكةى حاكميةت ر  بة توندى بيرؤ يداناميلكةكة ولةناوبراو 

دوور بوو  ةك (حةسةن بةننا)سةر ريَبازى  ؤريَتةوة ببطة دةيويست (هوزةيبىيونكة)

 .لةو توندو تيذية

وة هاتووة، كانةكةى حاكميةت لة بنةرةتدا لة خةواريجةبيرؤ يدااستر  لة  

بةديار دةكةوىَ  ى حةرانىئيبن تةيميةقسةكانى يَون لةهةروةك 
32

 شية، هةر بؤ

لةسةر طوناهي كة وو، وة دروست بكانةلةاليةن خةواريجةيةكةم جار بيدعةى تةكفير 

 دةدا. لةقةلةم بة كافر يانكبضووك خةلَ 

، دوو ئامرازى بة  تئةدا هةولَ بَو طةيشتن بة دةسةآلت كاتَى اليةنيَكى ئايني 

ةكان حكم إال هلل( ئةمةش دروشمى خةواريج: واتة )ال ، يةكةم حاكميةتيَنيَ د هيَز بةكار

يد بها باطل(كلمة حق إر عةلى )ر.خ( طوتى:) ىية ئيمامبوو، بؤ
33
واتة قسةيةكى  

لةطةلَيان ردنى ئةوانةى ك: تةكفيراست نيية، دووةمر   ليَي و نياز م مةبةستآلاستة بةر  

يَن كاتَى دةلَ  زى يةكةم كة حاكميةتة،ى يةكةم يان ئامرا، سةبارةت بةخالَ  هاور ا نين

ةزانى ئةمة ن ئبةآلم ثرسيارةكة ئةوةية: تؤ يؤ، استة اية، ئةمة ر  دا هي خوحوكم تةني

 .تا بريار بدادلة جياتى خو يَككلَ ةية خةشتيَكى زَور هةلَ  كةواتة: ؟ايةدحوكمى خو

                                                 
31
ز( ليوا فوئاد عةالم وةكيلى ثيَشووى 2102( سالى)02662ذمارة) الشرق األوسط نامةىذلة روَ  

دعاة ال كتابةكةى )من و ئيخوان مسلمين( دةليَت: ئةم كتابة) مةباحسى ئاسايشى دةولةتى ميسر لة

( نووسنيى هوزةيبى نيية، بةلكو بة ناوى ئةو بالوكرايتةوة، بةهاوكارى ئاسايشى دةولةت و قضاة

هةندَى زانايانى ئةزهةرى شةريف، هةروةها هةندَى ئةو ئيخوانانةى كة لة زيندان هاوكارى 

  ئاسايشى دةولةتى ميسريان دةكرد.
32
:د.محمد رشاد ، تحقيقمنهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة والقدرية: بن تيمية الحرانيا 

 .9/911هـــ( 9141 ، 9، طؤسسة قرطبة)د.م. مسالم
33
أبوبكر اآلجري الشافعي: كتاب الشريعة، تحقيق محمد بن الحسن إسماعيل)بيروت، دار الكتب  

تا لةم سةردةمةدا هةمان بؤيوون دووبارة دةبيَتةوة، ئيَس، 21م  ص0221هـ، 0108، 0العلمية( ط

السيادة للمولى هلل بةآلم بةشيَوازيَكى تر، بَو نموونة محمد زةواهرى براى ئةيمةن زةواهرى دةليَت:)

( واتة دةسةآلت تةنيا بَو خوداية، ئةمة هةمان ماناى )ال حكم إال هلل( هيض جياوازيةكى عزو وجل

نةبيَت، ئيَمةش دةلَيَين: ئةمة ر استة بةآلم مةبةستتان تةنيا دةسةآلتى  نيية، تةنيا طورينى وشةكة

( 02602( ذمارة )الشرق األوسطخَوتانة بةسةر خةلَكدا، نةك دةسةآلتى خودا. بر وانة روذنامةى:)

 ز(.2102سالى )
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وإذا ) خ( وةسيةت لة ئةميرةكانى دةكات و دةفةرمويَت:كردن ثيَغةمبةر)د. جيهاد كاتىلة

هللا ، فال تنزلهم على حكم هللا، ولكن  حكم على أرادوك أن تنزلهمحاصرت أهل حصن ف

(ال تدري أتصيب حكم هللا فيهم أم ال ، فإنكحكمكأنزلهم على 
34

 . 

ا د، يونكة حوكمى خوادحوكمى خو بة كبة حوكمى خؤت بكة، نة تؤ :واتة

ي يَ ك بلئةطةر بة خةلَ جا ، ، بةلَكو تةنيا ثيَغةمبةران بةر يَطاى وةحيةوة دةيزانن ديار نيية

طةمان بةدةست ش ئةبَى بةلَ مةبؤ ئة،  نيابيندلَ ليَى اية، ئةبَى سةدا سةد دئةمة حوكمى خو

 .ر است و دروستى ثيَغةمبةر)د.خ(بَى كة بريتية لة فةرمودةى 

و تيايدا حوكميَكى سى ويفة عومةر)ر.خ( كتابيَكى نووسةرى خةلن كاتيَ 

)ر.خ( ى ا ثيَشانى عومةرى كورى خةتابدنووسى: ئةمة ئةو حوكمةية كة خودياريكردو 

ة ئةو حوكمةية كة عومةر)ر.خ( َى: ئةمكو بلَ ةلَ ، ب مةلىَ  داوة، خةليفة طوتى: ئةوة

هذا ما أرى هللا أمير المؤمنين عمر، فقال عمر)رض( ال ) قال الكاتب:  ،بةباشي زانيوة

(بن الخطاب تقل هكذا، ولكن قل: هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر
35

 . 

تيَكى جياتى ثاشاكان ش دةليَت:" ئةطةر ئيمزا كردن لة )ابن القيّم(بَوية ئيمام  

 كةس ئينكارى طرنطيةكةى ناكات و بيَطومان يةكيَكة لة بةرزترين ثلة، وطرنط بيَت 

وإذا )  اى زةمين وئاسمانةكان دةبيَت يةند طرنط بيَت؟ئةى ئيمزا كردن لة جياتى خود

كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي ال ينكر فضله وال يجهل قدره وهو من 

"يف بمنصب التوقيع عن رب األرض والسموات؟أعلى المراتب السنيات فك
36
. 

ةسةر ض ل كى ئاينى يان ئيسالمى دروست بكةن، ئاياتيَ ةئةوانةى دةيانةوَى دةولَ 

ى مكاميان حوك ودا يييةئايا ئةوانة دةزانن حوكمى خو ى دةكةن؟بنةمايةك دروست

ى ظة كردنى دةقةكانخةريكى شرؤجيهانى ئيسالمى هةر  شتا ئيَستائاخر داية؟ خو

بةكةى كة ثر هيَشت كتيَ ( نةيئيمام مالك)اية؟ دن، ئايا مةزهةب حوكمى خوةكانبةهمةز

بوو لة فةرموودةى ثيَغةمبةر)د.خ(
37

 ىهارون ونسورةةتى مدةولَ  ، بكريَتة بنةما بؤ

يش نةبوون زَورئةوةندة طرفت  وطير دا لة سةردةمى عةباسيةكان، لة كاتيَك رةشيد

ةتيَكى سةركةوتوو ، ئايا ئيَمة دةتوانين دةولَ دا هةيةتووئيَستا لة جيهانى ثيَشكةو وةك

هيضيان بةقةدةر ، و ونوياو بؤة لة ر  دروست بكةين لةسةر بنةماى مةزهةب كة ثر  

اندا يشتيَ كة ئةوةى  )د.خ( تيَدا نيية؟يان ثيَغةمبةر (  فةرموودةيئيمام مالك)ى كتيَبةكة

 دااستى كارةساتة ئيَمة لةم سةردةمةر  ، بةبَى هيَزن والواز يان فةرموودةىزَورية هة

دةربر اوة،  سالَ  كة ثيَش هةزارانيونيَك بؤ وست بكةين لةسةر بيرورةتيَك ددةولَ 
                                                 

34
 باب تأمير اإلمام األمراء على البعوث. 9919رواه مسلم رقم الحديث  
35
الم الموقعين عن رب العالمين، تحقيق عصام الدين الصبابطي)القاهرة، دار ابن قيم الجوزية:إع 

 .0/11م( 2111هـ، 0121الحديث، 
36
 .0/02ابن قيم الجوزية: إعالم الموقعين  
37
كتابةكةى ئيمام ماليك بة باشترين وراسترين كتاب لة قةلةمداية، بةالم لةطةل ئيمامى شافعي  

الباعث ابن كثير: بةكةى بكريَتة بنةماى دةولةت، بروانة: ئةوةش ئيمام ماليك رازى نةبوو كتا

 .61ص كر)بغداد، مطبعة الزمان، د.ط.ت( ، تحقيق أحمد محمد شاالحثيث في اختصار علوم الحديث
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او واتة ر  ، مةزهةب يان فيقهي ئيسالمىباسمان كرد، يونكة هةروةكو ثيَشتر 

و دروست است ا قورئان وسونةتى ر  تيَدا نيية، تةني، هيض قودسيةتيَكى و يوونبؤ

 هةية. ت كة قودسيةتياننةبيَ 

طومان ئةبَى لةسةر بنةمايةكى مةزهةبى ، بيَ ةت دروست دةكةين كاتَى ئيَمة دةولَ 

يةوة لةسةر بنةماى تةمةن دريَذى خؤ طةورةيى وهةموو ةتى عوسمانى بة بيَت، دةولَ 

ران بو، كة ئةويش مةزهةبى حةنةفى بوو، كَومارى ئيسالمى ئيَ وومةزهةب دروست ب

ةتى دةولَ دوازدة ئيمامى( دروست بووة،  -جةعفةرى -هةبى )شيعةمةزلةسةر بنةماى 

ية تةقليديةكان ية حةنبةل)حةنبةلى( دروست بووة، بؤلةسةر بنةماى مةزهةبى  سعودية

ئةتوانَى حوكم لة ، ئةوا كرد(ى لةبةرزاد المستنقع في الفقه الحنبلي)بى يَن: ئةوةى كتيَ دةلَ 

 يةةت بةم شيَوةدروست كردنى دةولَ  .حكم بين العباد()من حفظ الزاد تبكا داكنيَوان خةلَ 

،  ةت لةسةر يةك مةزهةب دروست دةبيَتدواوة، يونكة كاتَى دةولَ  انةوة بؤطةر   :واتة

كاتَى ئيسالمى هةر يشكانى تر شويَنيان نةميَنى، لة كوردستانبةةئةبيَت مةزهواتة 

ةتيَكى ةتة دةولَ ئةم دةولَ  طومان، بيَ ةتيَكى ئيسالمى دروست بكاتدةولَ  ويستى سياسى 

 ك نيية لةطةلَ ، كةواتة هيض جياوازييَ شافعيئيمامى لةسةر مةزهةبى  مةزهةبى دةبيَت

واي  كالي خةلَ لةوكاتةشدا ،  ةتدةولَ  تر كة مةزهةب ببيَتة بنةما بؤ ىةتيَكهةر دةولَ 

ةى هةلَ  وثيرَوزة و كو شتيَكى موقةددةسيوون نيية، بةلَ او بؤكة ئةم مةزهةبة ر  ليَديَت 

،  ةتيَكى ئيسالمييةةتة دةولَ ئةم دةولَ  كةتيا نيية، هةروةها ئةو بر وايةى ال دروست دةبيَت 

لَى بنيَين  ى، ئةتوانين ناووةتيَكى مةزهةبييةكو دةولَ وا نيية، بةلَ  كةيى لة ر استيدا

حةنبةلى لة سعودية،  مةزهةبى ةتى، دةولَ  شافعي لة كوردستانمةزهةبى ةتى دةولَ 

 جةعفةرى لة ئيران، مةزهةبى ةتىحةنةفى لة توركيا، دةولَ  مةزهةبى ةتىدةولَ 

ئةم مةزهةبة  :واتة، مةزهةب سةر بنةماىةت لةدروست كردنى دةولَ  ديسانةوة

زؤريَك لة  يى ئيمامةكان لةةى تيا نيية، جا ئةطةر وابيَت بؤ، هةلَ واستةهةمووى ر  

خاوةنى بةغدا  ةلكة ى شافعي وةكو ئيمامهةر، وةتةنةبؤيوونةكانيان ثةشيمان بوو

)مةزهةبى هةبوو  ىيسر مةزهةبيَكى ترلة مبةآلم مةزهةبيَك بوو )مةزهةبى كَون( 

، عةلى عزةت هيَرسك ة وسنؤلة ببكةين ئةزمونيَكى نوَى باس لة دةمةوَي (. نوىَ 

ضيظبيطو
38
بوو، زؤرى بةسةر برددا ةكاننى شيوعيمانيَكى سونيية، لة زيندالَ وموس 

: واتة،  )البيان اإلسالمي( ىناوز  كتيَبيَكى نووسى بة9194، لة سالَى اد كرائازدوواتر 

                                                 
38
ز(، خاوةنى كتيَبى 0221بيطوظيض يةكةم سةرَوك كَومارى بؤسنة و هيَرسك بوو لة سالَى) 

ز( كؤيى دوايي كرد، ئةم ر ةخنةية لة بةريَز 2116، لةسالَى)ئيسالم لة نيَوان روذهةآلت ورَوذئاودا

بيطوظيض هيض لة قورسايى هزرى ومةعريفى ئةم ثياوة كةم ناكاتةوة، بةر استى هزرظانيَكى 

موسولَمانى ليَهاتوو بوو، باش لةرَوذئاوا طةيشتبوو، ئةمةش لةكتيَبة بةنرخةكةيدا بةدياردةكةوَى، 

(، بة شيَوةيةكى زانستى و بةدةستثاكى باسى صدام الحضاراتبةكةيدا)من دةزانم )هةنتطتون( لةكتيَ 

ئةم ثياوةى نةكردووة، بةآلم تةجروبةى بيطوظيض ئةم هةآلنةى تيابووة، يونكة واقيعيَك بوو 

ر وويداو، ثيَويستة دووبارة نةبيَتةوة، بةلَكو ببيَتة وانةيةك بؤ ئيسالميةكانى ترى جيهان ، بة تايبةتى 

 بى، كة لة ئيَستادا زؤر طؤر انكارى طةورة ر وويانداوةو هةنديَكى تريشيان بةريَوةن. جيهانى عةرة
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ناكرَى ئاشتى  يَت:دةلَ  لةو كتيَبةيدا ،هيَرسك ة وسنؤب مارىكؤ كبةر لةوةى ببيَتة سةرؤ

سياسى كة  ذى وؤلؤسيؤدةزطاكانى ترى س لة نيَوان ئيسالم و هةبيَت ذيان ثيَكةوة و

تة ثيَكهاتبوو لة بوةوة ، ئةم وآلجيا  لة يوطوسالفياهيَرسك  و ةسنؤئيسالمى نين. كاتيَك ب

، سةرؤكى وآلتبة، كاتَى )عةلى عزةت بيطوظيض( بوو  سرب كروات و مان وموسلَ 

لةهةموو  هيَرسك ة وسنئيسالمكردنى بوَ  د، هةولَيدا بؤبةكةى كركتيَ حاشاى لة

رازى نةبوون،  يةبةم ثرؤذة سرب وةكو كروات و ىم طةالنى تر، بةآلبواريَكةوة

،  ةتكردنى دةولَ  ىبةحزب لة ئيسالم كردنةوة بؤ ةوة،تةسكتر كردبةرذةكةى ؤثر ثاشان

ثاية، هةروةها زَوربةى  ر ثلة ووون لة زؤبمان نين بيَبةش لَ وموسكة ئةوانةى 

 :، واتة نةبوون داى ئةوةكةزبيونكة لة حثاية،  بوون لة ثلة و مانانيش بيَبةشلَ وموس

كات لةذيَر ةوة، يونكة ئةوذةيةكى ئيسالمى هاتة ثيَشؤبة ثر يض(ظيطوب)كةم جار ةي

ئةذيا، ئاين بةردةوام لة  داناخَوش لة جيهانيَكى تةسك و سيَبةرى شيوعيةتدا بوو،

 ، وة، بة ثرَوذةيةكى تر هاتة ثيَشةوةةجيابو هيَرسك سنة وؤثاشان كة ب ةشةدا بوو،هةر  

ذةيةكى تةسكى حزبي آلم لة كؤتاييدا بة ثرؤة، ببوو نىةمانى مةديذةى نيشتؤئةويش ثر

 ىبذاردنةكانى سالَ لة هةلَ  SDA (كارى ديموكراسى ئيسالمى) حزبي، كؤتايي ثيَهات

حارس )ك وةزيران سةرؤ ز(9119لة سالَى) ز( سةركةوتنى بةدةست هيَنا،9114)

، يونكة ئةو دةستبةدارى ثَوستةكةى بوو  ( دذى سياسةتةكةى )بيطوظيض(يدييك

ةت لةسةر باشترين نموونةية كة دةولَ  يانبوو. ئةمةهة ى بة ثلوراليزماور  ب

 ريك بيَت. ؤذياية ض جؤئةم ئايدولجا ،  مةزريَتدانا ى ئاينىئايدولوذيايةك

ئيدارةى  عومةر)ر.خ( لة بوارى سياسةت وئيمامى بةقةدةر  يَككةسهيض 

، نبوو زياتر ريةكانانكارهادى نةكردووة، يونكة لةسةردةمى ئةودا طؤيدا ئيجتةتدةولَ 

،  و زةريبة و ديواننى تر وةردةطرت، بَو نموونة دانانى ى لة طةالر سوودبؤية زؤ

 .ى بكةيننيية باس زَور شتى تر كة ليَرةدا ماوةمان

ى سالمى كور  ؤ)ب ىخةليفة نامةيةككاتَى بوو بة (عزيزال)عومةرى كورى عبد

بنيَرة  بنووسة وؤب مى خةتابةرى كور  : ذيانى عوم، لةو نامةيةدا هاتبوونارد (عبد هللا

 كار طوتى: ئةطةر تؤ و( وةآلمى دايةوةسالم)،  ثيَبكةم ىكار و لةسةرى برَوم تاوةكو

وةكو  ، يونكة سةردةمى تؤباشترىلةعومةر  : تؤ، واتة عومةر بكةى بة ر ةفتارةكانى

آلم بة،  نين (عومةر)وةكو ثياوةكانى  ( نيية، ثياوةكانى تؤشعومةر)سةردةمى 

ى بؤ نامةهةمان  نةهات، (سالم)مةكةى بة وةآل )عومةرى كورى عبدالعزيز(قةناعةتى

كة سالم  بؤ دةهاتةوةمى خؤى نووسى، بةآلم هةمان وةآلانى سةردةمى زؤربةى زاناي

ناردبووى بؤ
39

 . 

ى ستةميَكيرة سطةية كة هةر سةردةميَك جؤئةم نموونةية باشترين بةلَ      

او بؤيوونة، ر   وهادةيةت، يونكة هةمووى ئيجتنى دةولَ بَو بةريَوةبرد طةرةكة

                                                 
39
 .1/021القرطبي: الجامع ألحكام القرآن  
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ةردةمة بؤ ئةم سى لةهةموو كاتيَكدا ئيَمة بؤيوونيَكى بةهيَزى كاتى خؤ ناكريَت

بير  ثيَضةوانةوةبة، ئةطةر  وىَ او بؤيوونى تايبةتى خَوى دةكة ر  يون، بةكاربيَنين

ى خؤمان قوفَل بدةين و، بيرو هزر و بخةينمان داى خؤثيَويستة عةقلَ  ةوة، ئةوابكةين

تا هةية  يان، بزانين يو بين هةبةكانا خةريكى لةبةركردنى دةقةكانى فيقهي مةزتةني

لة ئةزهةر خويَندنى جوطرافيا  دا، لةسةردةميَكيان بيَنين بةكار بَو ئةم سةردةمة

ئةوةى لة ئةزهةر  يان قوتابييَك هات بؤيَت: جاريَكدةلَ  (محمد عبدة)قةدةغةبوو، 

 ، يونكة هةر وآلتيَك شويَنى تايبةت بة قوتابيةكانىخؤى رواقةكةىة نَى، يووبخويَ 

رواقةكةى،  ، كاتَى قوتابيةكة ويستى بضيَت بؤ(رواق) طوترادةيَي ، كة ثخَوى هةبوو

نةيهيَشت قوتابيةكة بضيَتة ذوورةوة، يونكة شيَخةكة  خةكانى ئةزهةرشيَ يةكيَك لة 

تابية خاوةن رواقة، كاتَى تى ئةم قوكة وآل نةبيني بوو دابيَكلة كتيَ  ىفةقيهيَكهيض دةقي 

وآلتى ئةم قوتابية  :يَن، كتيَبة جوطرافيةكان دةلَ  بة شيَخةكةيان طوت لة قوتابيان هةنديَ 

: من باوةر طوتىازى نةبوو، م شيَخةكة ر  ةية كة خاوةن رواقن، بةآلتانلةو جؤرة وآل

ى كردبيَتفةقيهةكان باسى ئةوةيةكيَك لة  و، ئةبَى دةقيَك هةبيَت  بانة ناكةمبةو كتيَ 
40
. 

ةت دةكاتةوة كة ر  قسةكةى ئيمامى شافعى  )ابن عقيل(ى حةنبةلىئيمام 

هةر سياسةتيَك لةطةَل شةرع نةطَونجيَت ر ةوا  )ال سياسة إال ما وافق الشرع(يَت:دةلَ 

، لة خراثة ويةوةبكةنزيك ياكة لة كسياسةت ئةوةية خةلَ دةلَيَت: ئيمام )ابن عقيل( نية، 

يش باسيان لَي نة ثيَغةمبةر يكةى نةخواودة ؤ، با ئةم سياسةتةى كة تيان بخةيتةوةدوور

ثيَضةوانةى شةريعةت  سةتئةوةية نابيَت سيا يَت: ئةطةر مةبةستدةلَ ، ثاشان  كردبىَ نة

ي شةريعةت استة، بةآلم ئةطةر مةبةست ئةوةية، ئةبَى سياسةت تةنيا بة ثيَ بيَت ئةوة ر  

، ةونوي ةداثيَغةمبةر)د.خ( بة هةلَ  يارانىونة ويو، بةثيَى ئةم بؤةيةة هةلَ ئةو ، بيَت

ثيَضةوانةى شةريعةتان ئةنجام داوة بة يونكة خةليفةكانى راشدين زَور كرداري
41

 ،

ين بةرامبةر تاوانى دزينبر  نةكردنى دةست بةجيَ  نموونة: جيَ بؤ
42

سةردةمى  ، يونكة

ان )ر.خ( قورئانةكانى سووتاند، يونكة خةريك هةروةها خةليفة عوسم برسيَتى بوو،

ماناندا لَ ولة نيَو موس خويَندنةوةى قورئانى ثيرَوز ىرؤراو جؤشيَوازى جبوو لةسةر 

يونكة قورئانى ثيرَوز لةسةر حةوت زاراوةى عةرةبى ،تنة دروست ببيَتفي
43
 هاتؤتة 

                                                 
40
 .011ص  م( 2112، 0)القاهرة، دار المدى، طمحمد عبده: اإلسالم بين العلم والمدنية  
41
 .6/8ا بروانة: الشاطبي: الموافقات هةروةهوما بعدها. 2/121إعالم الموقعين ابن قيم الجوزية:  
42
ال كةس نةلَى: خةليفة عومةر)ر.خ( سوننةتى ثيَغةمبةرى )د.خ( جَي بةجَى كردووة، كة دةلَيَت:)  

( يونكة ئةم حةديسة الوازةو ر است نية، بةلَكوعومةر)ر.خ( ئيجتيهادى قطع في زمن المجاعة

 .1149لأللباني رقم الحديث  لصغيريعيف الجامع ا: كردووة بؤ بةرذةوةندى طشتى. بر وانة
43
( رواه البخاري في صحيحه رقم إ نه اْلقُْرآَن أُْنز َل َعلَى َسْبَعة  أَْحُرف  قال صلى هللا عليه وسلم)  

باب  9111باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، ورواه مسلم في صحيحه رقم الحديث  1941الحديث 

 أنزل القرآن على سبعة أحرف.
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قةبيلةكانى عةرةبى ؤوةكو ئاسانكاريةك ب، ئةمةش خوارةوة
44

طةورة  تنةيف ية كة، بؤ

، ئةمةش وتاند، تةنيا يةك كَوثى هيَشتةوة، هةموو كؤثيةكانى ترى سوبوو عوسمان

لة ئاذاوة دوور بن، هةروةها خةليفةى يوارةم  مانان لةسةرى كؤك بن ولَ وتاوةكو موس

عةلى  ىيان وابوو ئيماموتاندنى يةند كةسانيَك كة باوةر  وعةلى )ر.خ( هةستا بة س

ووت: ئةمة نابيَت، يونكة ط )ابن عباس( ثيَىدا ى ئةنجامكردارة داية، كاتَى ئةمخو

يعذب بالنار إال رب النار() الثيَغةمبةر)د.خ( فةرموويةتى
45
ا مافى هةية دا خوواتة تةني 

،  م ئيمامى عةلى )ر.خ( بةردةوام بوو لة كردارةكةىيَنَى، بةآلةكاربوتاندن بوسزاى س

ى يزان كة، )عبد هللا كورى سةبْة ( بووئةنا دادا ى عةلى بةخوئيمامكة وانةى يةكيَك لة

دةركرا مةدائين بؤ :يَن، هةنديَك دةلَ يكردر ا )قرقيسيا(بؤ، ةيكوذىَ عةلى د ىئيمام
 46

 ،

، سةبارةت بة ئاشكراية و ونوكة زَور ر  )قورتبى( ئيمامى  لةاليكى تر يَ ونةيونم

د.خ( لة  )داةمى ثيَغةمبةرسةرد)بانط لةيَت:( دةلَ قورتبي) ذى هةينى،ؤلة ر   يةكةمى بانط

كة ثيَغةمبةر)د.خ( لةسةر  ةدا بووكاتئةويش لةو هةموو نويَذةكان يةك بانط بوو، 

خ( عومةرو ئيمام عةلى )ر. و، هةروةها لةسةردةمى ئيمام ئةبوبةكرةنيشتمينبةر داد

لةسةر مينبةر  بانطى سيَيةمى عوسمان)ر.خ( ىم ئيمامآلكوفة، بةا لة رةدد يةك بانط
47
 

، ئةمةش وترا )زةورا( طدة ى كة ثَى ىئةويش لةسةر خانوةكةى خؤكرد د زيا

 يَت:دةلَ  (ى يزيدسائبي كور  مةدينة ذمارةيان زؤر بوو.) كىخةلَ ةدا بوو كاتلةو

 ةدا كةكاتئةويش لةو،  دةدا ىا يةك كةس بانطيثيَغةمبةر)د.خ( تةن لةسةردةمى

ادةكر ش ئيقامةتةدةهاتة خوار، كة دةيووة سةر مينبةر ثيَغةمبةر)د.خ(
48
. 

 ، ةتى ثيَغةمبةرةنبانطى يةكةم ثيَضةوانةى سون ( دةليَت:رديةماو)ئيمامى 

 ى،هةين ك خؤى ئامادة بكات بؤ نويَذىدا تاكو خةلَ ى عوسمان )ر.خ( ئةو بانطةيئيمام

بوو، هةر بَوية بو يش زيادكخةلَ بوو، ذمارةى بومةدينة طةورة كة  دا بووكاتيَكلة ئةمةش

ك واز لة كو خةلَ وةتا لةبازار بانط بدريَت ى دةداةر )ر.خ( زَور جار فةرمانئيمامى عوم

رائةد يَكى ترلة مزطةوت كَودةبونةوة، بانط كاتيَك،  نكر ين و فروشتن بيَن
49
. 

                                                 
44
ةية زَور ر او بؤيوونى لةسةرة، بةآلم ئةوةى لةسةرةوة باسمان كرد ر اى زَوربةى ئةم مةسةل 

 زانايانى ئيسالمة، من بة ر ايةكى لوذيكى و ر است و ثةسةندى ئةزانم.
45
، باب في كراهية حرق العدو، و رواه أحمد في 2826رواه أبو داود في سننه، رقم الحديث   

 زة بن عمرو األسلمي.من حديث حم 08122مسنده رقم الحديث 
46
، 0بيان الفرقة الناجية )بيروت، دار اآلفاق الجديدة، ط الفرق بين الفرق وعبد القاهر البغدادي:  

الفصل في الملل واألهواء والنحل )القاهرة، مكتبة  ، ابن حزم األندلسي:0/020، م(0222

 .2/212. ابن تيمية الحراني: منهاج السنة النبوية 2/66الخانجي.د.ط.ت(
47
تةنيا دوو بانط هةبووة لة سةردةمى عوسمان، بةآلم مةبةست لةبانطى سيَيةم )ئيقامةتة( هةروةك  

 ئيبن العربي دةلَيَت.
48
 .62-06/66القرطبي: الجامع ألحكام القرآن  
49
السيد بن عبدالمقصود بن ، تحقيق النكت والعيون :أبوالحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 

 .01-8/2، د.ت.ط( دار الكتب العلميةت، )بيرو عبد الرحيم
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، يونكة شارى مةدينة كردئيَستا زانيمان بَويى عوسمان)ر.خ( ئةم كارةى 

ؤ ئةم كةكة، هةر بخةلَ هةموو  ر بوو، دةنطى بانط نةدةطةيشتةخةلك زؤطةورة بوو، 

عةلى  ىم كة ئيمام، بةآلبانط بدريَت لة بازار  فةرمانيدا )ر.خ(  ةرعوممةبةستة ئيمامى 

ى جيَبةجيَ  نةتى ثيَغةمبةرة)د.خ(ن)ر.خ( زانى ئةم كارةى عوسمان)ر.خ( ثيَضةوانةى سو

 ىيمامئ ودا، هةروةكتةنيا يةك بانطيكوفة  شارى ذى هةينى لةكو لة رؤنةكرد، بةلَ 

 وايةتة دةطيَريَتةوة.ير ( ئةمقورتبى)

 ىوةكو ئيمام يةاوطومان ئةطةر ثيَويست ببيَ ، بووةديارة ثيَويست نة  

ض  دةبيستين ئيَستا هةموومان دةبينين و دوو بانطى دةدا.ئةويش  عوسمان)ر.خ(

، بة يةك يةدةمى تةكنولوذياسةرسةردةم ، هاتؤتة ئاراوة دالةم سةردةمةانكاريةك ر  طؤ

ئاخر  ئيَمة يةند مزطةوتمان هةية؟،  كةىبيارةسةر  يةن دةتوانى ئةم كيَشةمايكروفؤ

 ؟ نط هةبىَ ثيَويستة دوو با ش، ئايا ئيَستا ون دةبىدا جار لة ناو دةنطى بانطةكان هةندىَ 

هةموو  )ر.خ(؟ هادى عوسمانيباشترة يان ئيجتةر)د.خ( بمننةتى ثيَغةئايا سو

ثيَش نةتى ثيَغةمبةر نمى يةك دةنطن، كة ئةبَى سوقهى ئيساليف (ىاصولزانايانى)

ثيَغةمبةر)د.خ( كة ديَننةوة طة هةندَى جار حةديسيَكى ثيَغةمبةر)د.خ( وةك بةلَ  .بخريَت

فإنه من يعش بعدي يرى )ن، يبطر نةتى خولةفاوةنسودةست بة ى ئةمرى كردووة خؤ

ن بعدي عضوا عليها اختالفا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديي

(بالنواجذ
50
 ةةتى ثيَغةمبةرنكة يةكةم جار سون رايةوون و ئاشكئةم فةرموودةية ر   .

ن نةتى ثيَغةمبةريانك سوخةلَ  داستائيَ لةم نةتى خولةفاكان، بةآل، ثاشان سون )د.خ(

ة استى دوورة لبة ر   ش، ئةمةيان وةرطرتووةكانفةيلةةتى خنسونخستووةو،  ثةراويَز

 مةعريفة. نست وزا ذيك ولؤ

كى كى خةلَ ، كابراييَ لةمزطةوت دانيشتبووم )ابن عمر(من الى  دةلَيَت: (سالم) 

 :ىوتوطى حةج؟ )ابن عمر( ات ييية لةسةر تةمةتوعوتى: ر  وط، الى وة شام هات

ى )ابن عمر( ثيَ وتى: باوكت ئةوةى قةدةغة كردبوو، وطشتيَكى باش و جوانة، كابرا 

 ثيَغةمبةر ريَطةى ثيَدابَى ، تؤ و كردبىَ  اوكم ئةوةى قةدةغةةطةر بوت: داوةشيَى، ئوط

ثيَغةمبةرى  كو لةتى: بةلَ وطو؟ كابرا ادثيَغةمبةرى خوطوَى لة باوكم دةطرى يان لة 

ةبوو(تور   : ليَىالم.)واتةلة :  هةستةي طوتيَ ثا، ثاشان )ابن عمر( دخو
 51

 . 

لة سوننةتى وازمان  ن،شام ئةكةيوةكو كابراكةى خةلَكى  شئيَمة دائيَستالة 

عوسمان جيَبةجَى دةكةين، ئةمةش بة  ونى خةليفة عومةرويو، بؤوثيَغةمبةر هيَناوة

 استى كاريَكى ناريَكة.ر  

باشترين ، كة بة ق دةكةينةآلين باسى كيَشةى تمةسةلةكة بطةؤ ئةوةى باشتر لةب

لةيةك مةجليسدا خؤي سَي بةسَي  كةسيَك خيَزانى ةزانم لةم بارةيةوة. كاتىَ ى دنموونة

                                                 
50
 2261األلباني: سلسة األحاديث الصحيحة رقم الحديث  
51
، ر الكتب العلمية)بيروت، دامحمد زهري النجار، تحقيق: شرح معاني اآلثار: أبو جعفر الطحاوي 

 .2/012هـ( 0622 ،0ط
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مةزهةبدا)حةنةفى، ماليكى، شافعي، حةنبةلى( ق بدات، ئةوا لة هةر يوار آلتة

 استيدام لة ر  ، بةآلهةريوار مةزهةبةاى ر   يانئةمة خيَزانةكةى لَى حةرام دةبيَت،

ق لة دا هاتووة، كة تةآلنةتى ثيَغةمبةرة، يونكة لة صةحيحى موسليمنى سوةثيَضةوان

يش لة دوو سالَ و بةكرهةروةها لةسةردةمى خةليفة ئةبو)د.خ( ادسةردةمى ثيَغةمبةر

ةق بووآلتة كية سةردةمى خةليفة عومةر
52

خؤى سَى ئةطةر كةسيَك خيَزانى  :، واتة

، كاتَى يةك تةآلق حساب دةكريَتبةئةوا هةر  ،آلقداتةجار يان زياتر لةيةك مةجليسدا 

هةرسَي  كة دايياربر   ،تدةكا قووكايةتى بة تةآلس كخةليفة عومةر )ر.خ( زانى خةلَ 

  بوو، نةك شةريعةت. وةكو سياسيةتئةم بر يارة ، تةآلقةكةى بؤ حيساب بكةن

َوأَب ى  (صلى هللا عليه وسلم)َعن  اْبن  َعبهاس  قَاَل َكاَن الطهالَُق َعلَى َعْهد  َرُسول  هللاه  

الَفَة  ُعَمَر طاَلَُق الثهالَ  ْن خ  َدةً فَقَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطهاب  إ نه النهاَس قَد  بَْكر  َوَسنَتَْين  م  ث  َواح 

اْستَْعَجلُوا ف ى أَْمر  قَْد َكانَْت لَهُْم ف يه  أَنَاةٌ فَلَْو أَْمَضْينَاهُ َعلَْيه ْم. فَأَْمَضاهُ َعلَْيه مْ 
53
. 

كةس ئةو كة سزايةك دابنيَت بؤ بةرذةوةندى طشتى هةية بؤى خةليفة يونكة 

ى بؤى سزادانة كة )ر.خ( لة باب كردى يشعومةر ى، ئةوةى ئيمامدانةنابيَتى سزاية

تكايبوةكو سةركردة هةية 
54
. 

ى بةريَز ئةوةندة حةزيان ليَية تةآلقي ستاؤهةندَى مامبؤيى سةيرة  ؤرم المن ز

نةتى نسياسى عومةر)ر.خ( سوو يوونيَكى ئيدارى ؤلةسةر ب ؟و خةلَك بكةوىَ 

وا هةستياردا لةسةر  يَكىسةردةم ت لةناكا خوا قةبولَ  ؟ز بخريَ ثةراويَ  ثيَغةمبةر

خيَزانيَك ، كى تايبةت دراوةطاييَ ؤ كؤمةلَ فةتواييَك كة ثيَش هةزاران ساَل ب

 جَي بةجيَي لةبةردةستةو ئةطةرمان ةرنةتى ثيَغةمبنئيَمة سو هةلَبوةشيَنينةوة، لةكاتيَكدا

ئيمامى ن ثاريَزرَي ، هةروةكو يؤدة نهةلَوةشانةوةو تيَكضوولة  ئةوا خيَزانبكةين 

ئةم  دائيَستابةآلم لة ، راو بيَتثاريَز ى داوة تا خيَزانيةعومةر )ر.خ( ئةم فةتوا

، هةلَدةشيَنيَتةوةلةبةريةك  بةتايبةتى لة كوردستان خيَزانفةتوايةى عومةر)ر.خ( 

و تى ميسرو يةند بارة دةبيَتةوة، هةر بؤية لة وآلذانة دووبارةوَ ةتة ر  يونكة ئةم حالَ 

 ناكريَت و بة تةواوى ثشتطوَي خراوة. ةم فةتوايةكار ب زؤربةى وآلتانى ئيسالمى

                                                 
52
زانايان بةتيَرو تةسةلى باسيان  ليَرةدا ماوة نية باسى ئةم بابةتة فيقهية بةدريَذى بكةم، يونكة 

كردووة، باخويَنةرى بةريَز بطةريَتةوة بَو كتيَبة فيقهيةكانى كَون ونوَى، بةتايبةتى كتيَبةكانى فيقهى 

(ى فقه السنةكة ئاسانترين و باشترين كتيَبى هاويةرخ لةو بوارةدا كتيَبى))الفقه المقارن(، بةراورد

المغني البن َو هةندى لة خويَنةرى بةريَز ئاسان نين، بَونموونة:سةيدسابقة، يونكة كتيَبة كَونةكان ب

قدامة المقدسي، مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية الحراني، نيل األوطار للشوكانى، الروية 

 و زؤرى تر. الندية صديق حسن خان القنوجي الهندي
53
 باب طالق الثالث. 6218رواه مسلم في صحيحه رقم الحديث  
54
ابن تيمية الحراني: الفتاوى الكبرى، تحقيق: حسنين محمد اتر لةم بابةتة حالَى بين بروانة:بَو زي 

 .6/212هـ( 9131، 9، طدار المعرفة مخلوف)بيروت،
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لةكاتى خؤيدا انى كَونى ئيَمة زاناييَت: نابيَت هةريى قةرزاوى دةلَ 

 ى خؤيانذينطة خ وؤبارود سةردةم و كة بؤ هاديئيجت وتةوة،  لة قسةانةويسينوو

ذينطةى ئيَمةش دةطونجَى، يونكة زانايانى ئيَمة  سةردةم و ين بؤيَ طونجا، ئيَستا بلَ دة

 عورف حالةت و كات و ن ورينى شويَ طؤبةكردووة كة فةتوا يئةوةيان ديار

"دةطؤر يَ 
55
. 

بةرذةوةندى  ئيمامى عومةر)ر.خ( بؤى نابيَت ئةوة لةبير بكةين كة فةتوام آلبة

، طرفتيَكى ترى  دةكرىَ دة كة جيَبةجَى هايئةم فةتواية يان ئيجتم ئيَستا ة، بةآلطشتى بوو

( ةشادروست كردووة، ئةويش )مارة بة ج ىناشرينزؤريش  ش وؤناخ سةخت و

 ةديَتكة سَى تةآلقى خواردووة، بؤ يارةسةركردنى كيَشةكةى كاتَى كةسيَك )التحليل(، 

آلمةكة وةبيَطومان ، اتوهادةكةى عومةر)ر.خ( دةر  يالى مامَوستايةك كة لةسةر ئيجت

يارة  لة مامؤستا دةثرسَى:، وثياوةكة ثةشيمانة ةت لةدةست يوو، ديارة، خيَزانةك

ش( اجلة)مارة بة يارة يَت:مامَوستاش دةلَ  َو ئةوةى خيَزانةكةم بطةريَنمةوة؟ييية ب

لةطةلَيا كاتيَكى ديارى كراو،  ةوة بؤئةبَى كابرايةك خيَزانةكةت مارة بكات :واتةداية، 

 طاية بؤت حةآلل دةبيَتةوة. ، بةم ر يَ تةآلقى بداتثاشان بخةوَي و 

هةروةكو ، وونة لةسةر ئةم جؤرة مارةبر ينةر   ى خودا زؤرثيَغةمبةر بيَزارى

 (نيَرى)تى: ثيَتان نةليَم ويَت: ثيَغةمبةر)د.خ( طو)ر.خ( دةلَ  (عوقبةى كورى عامر)

: ئةو كةسةية كة دا، فةرمووىبةلَى ئةى ثيَغةمبةرى خو :طوتيان ييية؟ بةكرَى طيراو

كراو، يماوةيةكى ديار ةكردنةوة بؤميَردةكةى بةهَوى مار ت بؤك حةالل دةكاذنيَ 

  وكيان بَى. ونةفرةتى خوا لة هةرد

أخبركم بالتيس  أال) رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : قال عقبة بن عامر قال

(المحلل لعن هللا المحلل والمحلل له المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول هللا قال: هو
56
.  

 كى نيية لةطةلَ هيض جياوازييَ  ايكرا، ئةوديار مارةكردن كاتى بؤئةطةر نجا ئي

 شةرعى دةزانن. ة، كة شيعةكان بةسيغمارةبر ينى 

ْن بَْعُد َحتهى تَْنك َح َزْوًجا ):دةفةرمويَت خواى طةورة لُّ لَهُ م  فَإ ْن طَلهقَهَا فاََل تَح 

..(َغْيَرهُ 
57
يَزانة هيض ئةم خ ا، ئةوزانى خؤى تةالقدايَك سَي جار خيَ سكة ئةطةر :واتة . 

ثةيوةندى بة ميَردةكةيةوة نةماوةو بؤي حةآلل نية، مةطةر ئةم ئافرةتة بة ئارةزووى 

هيض يونكة ميَردةكةى ، بكات، نةك بة ئارةزووى ميَردةكةى  يَكى ترى ميَردخؤ

، شوى كرد ىؤكاتَى ئةم ئافرةتة بة ئارةزووى خجا هةرنةماوة،  ةوةى بةسةريَكتآلدةسة

: ئةطةر ميَردى دووةم تةالقى ةوة، يةكةمجيا دةبيَت ميَردى دووةمىبة دوو ريَطا لة ئةوا 

ويستى ئارةزووى خَوى  و ئةوجا ئةطةر ئافرةتةكة بة رةز امةندى، بمريَتيان  ،تداب

                                                 
55

   www.masrawy.com/news/egypt/politics .  
56
هـ، 0111، 2)بيروت،المكتب اإلسالمي( ط السبيل ل في تخريج أحاديث منارإرواء الغلياأللباني: 

 .8/612م( 0261
57
 .261سورة البقرة اآلية  
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، وةكو هةر ئةوا ميَردى يةكةم بؤى هةية دووبارة مارةى بكاتةوة، ثَي بكاتةوة ىميَرد

داخةوة ئةوةى بة  مكة هيض ثةيوةندى لةنيَوانياندا نيية، بةآل طانةبيَ  ىكى ترئافرةتيَ 

ئايا رينة، يناش يشركاتدا زؤ هةمان ةية، لة، شتيَكى زَور هةلَ تةداوو دكوردستان ر  لة

ةى ماربؤ ماوةييَكى دياريكراو كة  تثياوة دةكا ة ض ياويَك تةماشاى ئةوئةم ئافرةتة ب

، يونكة وةكو دةزطيران ى دوور كةويَتةوةئةم ثياوة ناتوانَى ليَ : يَمدةتوانم بلَ كردووة؟

هةية  ىنةطةتيظزؤر كاريطةرى ديَتة بةرياو، نةك ذن و ميَرد. بَوية ئةم بؤيوونة 

ئيمامى نيام ئةطةر ، من دلَ بةطشتى و خودى ئةو ئافرةتة بة تايبةتى لةسةر يظاك

ى بنبر  و بة يةكجارى يوو بةطذيدا دةتوندى ر بة )ر.خ( ئةمةى ديباية، زؤعومةر

 بةرذةوةندى تايبةتى تيايةكو دةكرد، يونكة ئةمة هيض بةرذةوةندى طشتى تيا نيية، بةلَ 

ناتوانم بة دريَذى  ديارة ليَرةدا .كةيةئافرةتةهى ريش ا، هةندَى جكة ئةويش هى ثياوة

 وةكراوة،ليَ  ىباس دائيَستا ن ودوور و دريَذةو، لة كؤباسى ئةم بابةتة بكةم، يونكة زَور 

نةك باس كردنى بابةتيَكى فيقهى بطةينى مةسةلةكة د()ميتؤئةوةية لة  نمى مةبةست
58
. 

يَت: فةقيهةكانى ماليكى دةلَ  ماليكيةكان دةكات،لة  ( باسبىةزةه)كاتَى ئيمامى  

غةمبةر)د.خ( جيَبةجَى دةكةن، بةآلم نةتةكانى ثيَ نسوو،  كارى باش دةكةن زَور باشن و

ئةوان  ك، ئةبيَتكردنى خةلَ كافربة موفتيةكانيان ثةلة نةكةن لة كوشتن و و ئةطةر قازي

وة، ئةطةر ا واجبى نةكردودةكةن، يونكة خو، تةقليد نو ، لة خوا بترسنو ئاطادار بن

ل و ثرسياري ليَكردى: بؤيى خويَنى فالنة كةست حةآل ىاوةستبةيانى بةرامبةر خودا 

َي: ئايا من دى ئيمامى خَوم كرد، خوا ثيَت دةلَ ي من تةقليى دةليَي؟ ئةطةر بليَ ي ،كرد

؟ت بكةبةتَوم طوتووة تةقليدي ئيمامى خؤ
59

 .  

ت لةبةر ةتى ثيَغةمبةر)د.خ( ثةراويَز بخانك سونية خةلَ ى نواتة شتيَكى لوذيك 

نةتى ثيَغةمبةر نسوبة ىلة دةستثيَكدا كار وونى خةليفة، يونكة خةليفةيخاترى بؤ

وةكو ، يونكة ئةو  ووةهادةكةى كرديئيجتئةو وةندى طشتى بؤ بةرذةوةكو دةكرد، تا

يونكة  ،بؤ هةميشة نةك دياريكراوى يَكات، بةآلم بؤ كاتة بكهةية ئةمبَوى  سةركردة

 ؤزانايانى ئيَمة ب هادةكانى خةليفة ويهةموو كاتيَكة، ئيجت ننةت بؤسو ا قورئان وتةني

زَور  كة -مان واقيعى ئيستا كات لةسةروونيَكى ئةويةو، ناكريَت بؤكاتى خَويان

يلى هةلَةن، وةكو كولتور قاب وونن ويبؤ وار   ى، يونكة هةمووثيادة بكريَت -ةجياواز

 قورئانن وم ئةبَى بزانين ئةمانة نة بةآل لَى وةردةطرين، يانسوود ليَدةطرين و ريَزيان

ية مةرج ن ،وونى ئيماميَكيبؤ وايانى ر   يشمةزهةب، ا مةزهةبنبةلَكو تةنينةت، ننة سو

 . است بيَتهاتووة ر   دامةزهةبيَكلة  هةريى

                                                 

 
58
، كتاب إقامة الدليل على إبطال التحليل: ابن تيمية الحراني: بَو زياتر لةم بابةتة حالى بين بروانة 

 ابن قيم الجوزية: إعالم الموقعين عن رب العالمين.و
59
 .61ذهبي: زغل العلم، تحقيق محمد بن ناصر العجمي)د.م.مكتبة الصحوة اإلسالمية( صال  

ثةيظيَكى بةنرخ نووسيووة سةبارةت بة تةقليد  هةروةها بروانة ئيمام عزي كورى عبد السالم يةند

 .2/222 : قواعد األحكام  في مصالح األناملة كتابةكةى
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لة هةر يوار ،  تةداوو دك دروست دةبيَت، يان كيَشةيةك ر  ر جار ثرسياريَ زؤ

ى بؤ بكريَت، هاديية ثيَويستة ئيجت، بؤةآلم و يارةسةرمان دةست ناكةويَتدا ومةزهةب

ناتوانَي و  موو كةسيونكة هةزانا بيَت، ثيَوستة  تهاد دةكايكةسةى ئيجتئةوم بةآل

كةسيَك دوو ناميلكةى ى ئيَمة كة هةرئيَستابة ثيَضةوانةى ، تهاد بكايئيجت يشى نيةبؤ

ية هةر ئيجتهاديَك طةَل ئةوةشدا مةرج نلة خؤى بة موجتةهيد دةزانَي.ئيتر ، ةوةخويَند

ى هاديَكيئيجتئةطةر ، هةروةها ئاسايية ئاسايية ئةمةشيان زؤر،  بيَتو دروست است ر  

بيَت، يونكة ئيَمة ةكة دادةرةوةى بازنةى هةر يوار مةزهةب لة و تهةبيَ  ر است

هةر زانايةك يونكة  ية،ى ديكةمان هةبكو زَور مةزهةية، بةلَ تةنيايوار مةزهةبمان ن

كةس ئايا ، و شيَوازى بيركردنةوة ونويبؤ :واتة يشمةزهةبسابة، يبة مةزهةب ح

بن  ىعز ور،ةس، ئةبو ، تةبةرى يانفو)ئةوزاعى، هةردووك س :دةتوانَى بلىَ 

( خاوةن ...هتد، لةيسى حةرانىئيبن تةيميةئيبن دةقيقى عيد، جوةينى،  ، السالمعبد

هيضى  يةوةووى زانستلة ر  كة هةية،  اى خؤىيان ر  بيَطومان هةريةكة مةزهةب نين؟

اليةن ر كةمتر نية، جياوازيةكةيان هةر لةوةداية كة يوار مةزهةبةكة لةوانى تلة

م ئةوانى تر قسةى ئيمامةكانيان بآلو دةكردةوة، بةآل و،رايةوةدةنووسيانةوة اليةنطران

اى هيض ر  ) يَت: ئيمامى شافعي دةلَ  .يةوةنوسرادةنةوةكو مةزهةب يان كاناو قسةر  

ةتى ثيَغةمبةر)د.خ( بيت"نكةسيَك قةبوول نيية ئةطةر ثيَضةوانةى سون
60
. 

ايةك ، هيض ر  و ونةوياو بؤةر ر  كة هةموو ه بؤمان دةركةوت دائةنجاملة

اية ثةسةندة ا ئةو ر  : تةنييَتئيمام ئةحمةد دةلَ  هةروةك ية،ةى تر باشترو ثةسةندتر نلةو

قورئان و  -دوو سةرياوةكةهةريونكة ئةوةى لة ةت، نسون كة نزيكة لة قورئان و

رمةند بيةسيَك لة بةرذةوةندى مروظايةتى داية، كةواتة ئةطةر ك نزيكة زياتر -سوننةت

ى بوو، بةرذةوةندى لوذيك ونةكةى دروست وويبةآلم بؤبيَت و موسولَمان نةبيَت، 

وةربطرين، قسةكةى  ئاساييةشتيَكى زَور  ا، ئةويشى ثيَوة ديار بوودادثةروةرخةلَك و 

الحكمة يالة المؤمن(الكلمة )دذى بنةماكانى ئيسالم نةبيَت،  بةمةرجيَك
61

، كةواتة 

 .ى طرنطةونةكةويؤب كوية بةلَ كةسةكة طرنط ن

ت، هةبيَ  ةستى سةرةكى ئةوةية كةوا عةدالةترة مةبخوداى طةوومان طبيَ 

وون مان بلَ و، بةاَلم كافر بوون و موسخوداوة بةندةكانىيونكة ئةم يةمكة ثةيوةستة بة

ين  ) طةورة دةفةرمويَت: ىية خوداثةيوةستة بة رَوذى دوايى، بؤ (َمال ك  يَْوم  الدِّ
62
. 

                                                 
60

م( 2112هـ،0161، 0)القاهرة، دار العقيدة، طالشافعي: الرسالة، تحقيق: أحمد محمد شاكر 

 .160ص
61
:الحكمة صلى هللا عليه وسلمعن علي بن أبي طالب، وأبي هريرة ريي هللا عنهما، قال رسول هللا  

يالة المؤمن فحيث وجدها فهوأحق بها. رواه الترمذي وقال:حديث حسن، والذي يظهرأنه موقوف 

وهللا أعلم. يعفه الشيخ األلباني في   عليه وسلم صلى هللا وال يصح رفعه للنبي)رض(  على علي

 ( .1610يعيف الجامع برقم )
62
 .1سورة الفاتحة اآلية  



 23 

ُكاّلً ) دةفةرمويَت: هةروةكو، دةداتدونيا بة دَوست و دوذمنانى خوداى طةورة 

ْن َعطَاء  َربَِّك َوَما َكاَن َعطَاُء َربَِّك َمْحظُوًرا دُّ هَُؤاَلء  َوهَُؤاَلء  م  (نُم 
63
 . 

و  ،يحبيحب و من ال إن هللا يعطي الدنيا من) )د.خ( دةفةرمويَت:يشثيَغةمبةر 

(يعطي اإليمان إال من أحبال
64
ة، بوونى عةدالةتةواتة: ئةوةى طرنطة بؤ خةلَك ك 

مانيش لَ وخوداى طةورة سةرى دةخات، با موست، حوكم دةكادادثةروةرانة كةسةى ئةو

ناكات، ئيبن  خودا ثشتطيرى - يش بيَتبا موسلمان - ، ئةوةى دادثةروةرى نةكردنةبيَت

وإن لم  ،دنيا بعدل قامتأقيم أمر ال فاذا ،ن العدل نظام كل شئإ يَت:تةيميةى حةرانى دةلَ 

وان كان لصاحبها من  ،ومتى لم تقم بعدل لم تقم ،يكن لصاحبها فى اآلخرة من خالق

"اآلخرة ييمان ما يجزى به فاإل
65
.  

كة، ئةطةر دونيا بة شيَوةيةكى دادثةروةرى بنةماى هةموو شتيَ : واتة

شي بَى باوةر ةنةكة، با خاوتة سةر دةطرىَ آلئةو دةسة ابةريَوة برا، ئةو انةدادثةروةر

ى ناييَتة آلتة بؤئةو دةسة اريَوة برا، ئةودادثةروةرى بةبَى بةهةر كاتَى دونيا بيَت، 

  (.بيَت دارشى باوةرسةر، با خاوةنةكة

خؤتة لة  ؤا، بةاَلم ئاين و ديندارى ببةندةكانة لة دوني عةدالةت بؤ يونكة

فةراهةم كردنى ة ئيسالمدا ردةكةوَى كة ئةوةى طرنطة لبَومان دةليَرةدا  ،قيامةت

يش لةوةداية دادثةروةرى هةبيَت ظ، بةختةوةرى مرؤبؤمروظ يةبةختةوةر

هةموو خةمى  ،و بيَت لة دروشمى ئايني ةتيَكة ثر  ، من ض ثيَويستم بة دةولَ داطاكَومةلَ لة

كة  ةوةكى تر بيَتخةلَ  ووىووبةر  ر  ن و، يؤ ك سزا بداتن خةلَ ؤبيَت يهةر ئةوة

دةكريَت دروست  ةتلَ ويَون دةسريَتةوة؟ انيب داطاكَومةلَ تا لة كى ترن،باوةريَ  ىنخاوة

زؤر كة ذياوة دةظةريَك لةكة بةر لةيةند سةدة  لةسةر بنةماى تيَطةيشتنى زاناييَك

دروست كردنى  ةوةالى منئةوةى طرنطة بة بارودؤخى كوردستان؟ لةطةلَ جياوازة 

بؤ ى يَكهةولَ خةم و نةبيَت، هةموو  ثةرؤ ودروشم تيَكة دادثةروةر بيَت، باوةرى بةةدةولَ 

بَو نياى وى طةورة دادخو بكات، يونكة يان، خزمةتو ك بةختةوةر بيَتبيَت خةلَ ئةوة 

)رةنط، ئاين، ئةيدولوذيةت،  جياوازيةكانةوةبة هةموو دروست كردووة ظةكان مرؤ

ى ة كة زياتر خزمةتلة هةموويان باشتر سةةكئةو لةدونيادا .نةتةوة(رةطةز، 

سةية كة زَور ديندار ةك)قيامةت( باشترينيان ئةورؤذى ، بةآلم لةتظايةتى دةكامرؤ

                                                 
63
 .21سورة اإلسراء اآلية   
64
 .2201األلباني: سلسلة األحاديث الصحيحة رقم الحديث  
65
ت:خةلَك )ابن تيمية(ى حةرانى دةلَيَ .26/018ابن تيمية الحراني: مجموع فتاوى شيخ اإلسالم  

هةمووى يةكدةنطة كة كَوتايى ستةم خراثة، هةروةكويؤن دوا رؤذى دادثةروةري باشة.بؤية 

ريوايةت دةكرَى كة خودا دةولَةتى دادثةروةر سةردةخات با كافريش بيَت، دةولَةتى و زؤرداريش 

العدل  فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة، وعاقبةسةرناخات با موسلمانيش بيَت.)

كريمة، ولهذا يروى: هللا ينصرالدولة العادلة وإن كانت كافرة، وال ينصر الدولة الظالمة وإن كانت 

 .83/11مجموع فتاوى ابن تيمية الحراني  بر وانة:.(مؤمنة
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ْن َذَكر  َوأُْنثَى ):فةرمويَتاى طةورة دةدخو بيَت، هةروةكو يَا أَيُّهَا النهاُس إ نها َخلَْقنَاُكْم م 

ْندَ  َ َعل يٌم َخب يرٌ  َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَائ َل ل تََعاَرفُوا إ نه أَْكَرَمُكْم ع  (هللاه  أَْتقَاُكْم إ نه هللاه
66
. 

(خير الناس من نفع الناس):كة ثيَغةمبةر)د.خ( دةفةرمويَت بيرمان نةييَتلة
67
. 

نيَت،  هةروةها ك دةطةييَ خةلَ كةس ئةو كةسةية كة سوود بةباشترين  ة:وات

(أحب الناس إلى هللا تعالى أنفعهم للناس)دةفةرمويَت:
68
ةويسترين كةس الى خَوشواتة:  .

 ؤ، ئيَمة دةزانين كة سوود بدةطةييَنيَ  كخةلَ بة زياتر سوودكةسةية كة ا ئةودخو

 ثيَية، هةر بةم داظايةتى بةختةوةر بيَت لة دونياؤمرؤظايةتى ئةوةية كاريَك بكةى مر

 .بكةين )ئةخالق( داةوشتر   و)التقوي(  لة نيَوان ديندارىدةتوانين جياوازى 
كيَشةيةكى زَور ترسناكمان هةية، ئةويش كيَشةى  ايدئيسالمجيهانى لةئيَمة 

 و، ثةيمانطةى زانستة ئيسالميةكان ذليَ ، شويَنى بَونةكان ، كؤمزطةوتةكانمان ئةخالقة، 

 حةج و نةت ونسوو ذرؤ وديندار )نويَذ مان ولَ ون لة موسقوتابخانة ئيسالميةكان ثر  

ليَدان و وات مةولود و سةالئايني،  طريان بؤ وتارىيش ، هةندَي جارقورئان عومرة، 

 لة )مةبةستم هةية كيَشةيان ئةخالقةوة ووىر   لة يانيَكرؤز بةآلم،  (كردن تةسبيح ويكرز

 تاكةوة بة ثةيوةندى شتيَكة ديندارى يونكة ك(خةلَ  طةلَ لة سوكةوتةهةلَ  ئةخالق ثةيظى

 كة بزانين ئةوة ئةبيَ  . دةبيَت باش مةلطةشؤك ئةوا بوو، باش تاك ئةطةر جا هةية،

 ،هةية وةخؤتةبة  ثةيوةندى ئةمةيان كة ،ادخو لةطةلَ  هةلَسوكةوت لة بريتية ديندارى

 بيت يشديندار زَور ىككابراية تؤ ئةطةر :واتة ية،طامةلَ كؤ ىكيَشة )ئةخالق( بةآلم

 بةسةر نابيَت ئةريَنيي كاريطةريي ،هةيةو وةتةبةخؤ ثةيوةندى ئةمة بيت( )بةتةقوا

 لة يونكة نةبيت، باش ئةخالقيَكى خاوةن داديندارية ئةو لةطةلَ  ئةطةر كؤمةلَطاوة

 داخو ثيَغةمبةرى يةبؤ نابنةوة، جيا يةكتر لة ئةخالق و ديندارى دائيسالم فةلسةفةى

(حسن الخلقما يدخل الناس الجنة تقوى هللا وأكثر  )يَت:دةفةرمو )د.خ(
69
زياترين شت  .

ميان ئةخالقى باش، ئةطةر دوو ةميان ديندارى وكبةهةشت دوو شتة، ية ةمرَوظ بباتكة 

 (عبد هللا كورى موبارةك) كة ئةخالق بكةين، ئةو ثيَناسةية بةسة ثيَناسةيةكى كورت بؤ

بسط الوجه وبذل المعروف وكف )بريتية لة ئةخالقى باش   يَت:اتَي دةلَ تى، كةيووكرد

(األذى
70

ةى و، زيان لةطةَل خةلَك بك و، ياكة بةردةوام طةش بيت :واتة، 

ى ثيَغةمبةر)د.خ( لة يَكلَ هاوة كةوة هةية.خةلَ ئةخالق ثةيوةندى بة، كةواتة: (نةطةييَنيَ 

ذهب الناس ، وبقي ): طوتدةي ولمانان دةكردوموسطلةى لة سةردةمى خؤيدا

                                                 
66
 .06سورة الحجرات اآلية  
67
، وقد سخير الناس أنفعهم للنا. وفي رواية 2816رواه البيهقي في شعب اإليمان رقم الحديث  

  : 202/  0الصحيحة األحاديث سلسلة  األلباني فيحسنه 
68
 .218أللباني: سلسلة األحاديث الصحيحة رقم الحديث ا 
69
 .222األلباني: سلسة األحاديث الصحيحة رقم الحديث  
70
 .1/1 صحيح سنن الترمذياأللباني:  
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(النسناس
71
 ئيَستا مآلبة بوون، ئةخالق و دين خاوةن كة رَويشتن باش كانىخةلَ  واتة ، 

 ةوةئةخالق و ىديندار ووىر   لة ئةطينا ، دةين مروظةل ناو و ةنطر  بة كة ون،ما ئةوانة

 ناين. ثيَشوو وانىئة بة

 لة تايبةتى بة ، بكةم بابةتة ةمل باس دريَذى بة دةمةوىَ  بابةتةكة طرنطى لةبةر

 ئيسالمةوة: روانطةى

(َجاه ل ينَ ُخذ  اْلَعْفَو َوْأُمْر ب اْلُعْرف  َوأَْعر ْض َعن  الْ ):يَتخواى طةورة دةفةرمو
72
 . 

يِّئَةُ اْدفَْع ب الهت ي ه َي أَْحَسُن فَإ َذا الهذ ي َوال تَْستَو ي اْلَحَسنَةُ َوال :)يَتدةفةرمو هاوةهةر السه

يمٌ  ( بَْينََك َوبَْينَهُ َعَداَوةٌ َكأَنههُ َول يٌّ َحم 
73
يَن اْلَغْيَظ )..دةفةرمويَت: هةروةها . م  َواْلَكاظ 

ن ينَ َواْلَعاف يَن َعن   بُّ اْلُمْحس  ُ يُح  (النهاس  َوهللاه
74
 ةوشت ور  زة باس لةؤئةم هةموو ئاياتة ثير .

 لةطةلَ ةوشتى ر  هةلَسوكةوت و مان لَ وظى موسؤر طرنطة مرؤ، كة زةنئةخالق دةك

 و ة نةبوونتور  ، ونةكردنةوة ةلَ ، تؤ ليَبوردةيي كة بريتية لة:باش بيَت خةلَك 

 .باش ىئةنجامدانى كردار

 زؤر هةية ئافرةتيَك طوت: ىثيَغةمبةر بة كابرايةك دةليَت: هورةيرة)ر.خ( وئةب

 ئةزيةتى زمان بة بةآلم تةقواية، بة زَور واتة دةكريَت، انىةكورَوذ خيَرو و نويَذ باسى

 ئةبو ثاشان ئاطرداية، لة ئافرةتة ئةم :فةرمووي ثيَغةمبةر)د.خ( ، تدةدا كةىدرواسيَ 

 كةم و دةكات نويَذ كةم هةية، تر ئافرةتيَكى ،ادخو بةرىثيَغةم ئةى :طوتى هورةيرة

 ئةزيةتى آلمبة ، كةم خيَريَكى :واتة ،تدةكا خيَر بة)كةشك( بةآلم دةطريَت، وورَوذ

  بةهةشتداية. لة ئافرةتة ئةم فةرمووى: بةر)د.خ(مثيَغة ، تاناد درواسيَةكةى

من  إن فالنة يذكر :قال رجل يا رسول هللا :عن أبي هريرة ريي هللا عنه قال)

، هي في النار :قال ،غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها ،كثرة صالتها وصدقتها وصيامها

وأنها تتصدق باألثوار من  ،فإن فالنة يذكر من قلة صيامها وصالتها :قال يا رسول هللا

(هي في الجنة :قال ،وال تؤذي جيرانها ،األقط
75
.  

(خير الناس أحسنهم خلقا) :تيَ هةر بَوية ثيَغةمبةر)د.خ( دةفةرمو
76
باشترين  .

 ية كة ئةخالقى لة هةموويان باشترة.كةس ئةو كةسة

م لة نين كةسيَك زَور بة تةقواية، بةآلدةبيزؤرجار  اندامانلَ وى موسطامةلَ لةكؤ

ى م فر  ئةخالقيَكى بةرزى هةية، بةآلكة ة يهةئةوةش ة، هةيطرفتى  ةوةووى ئةخالقر  

ت، هةبيَ  فةلسةفةى ئيسالم ئةبيَت هةردووكيانى طويَرةىان بةملَ وموس بة ئاينةوة نية،

 ، بةآلم كاميان باشترة؟ ئةمةبيَت يشئةخالق ىخاوةن تةقوا بيَت وواتة ئةبَى بة
                                                 

71
شلبي )جدة، مكتبة مساوئ األخالق ومذمومها، تحقيق مصطفى بن أبو النصر الالخرائطي:  

 .621م( ص0222هـ، 0102، 0السوادي( ط
72
 .022سورة األعراف اآلية  
73
 .61سورة فصلت اآلية  
74
 .061سورة آل عمران  
75
 .2181 رقم الحديث صحيح الترغيب والترهيباأللباني:  
76
 . 116/ 1الصحيحة : سلسة األحاديث األلباني 
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 ىظايةتى كةسيَكى بة ئةخالقى مرؤطامةلَ كؤ يَكى قورسة، من قةناعةتم واية، بؤثرسيار

كة، كة خةلَ  ، يونكة ئةخالق بؤقم ئةخالكة ىكةسيَكى بة تةقوا، باشترة لةكةم تةقوا 

ديندارى تةنيا  وم تةقوادا، بةآلكخةلَ  لةطةلَ  ى جوانسوكةوتهةلَ  نواندنىية لةبريت

لةر ووى نابيَت ئةطةر  وةطامةلَ كؤةسةر هيض كاريطةرى بى و، تاوةنةكةيةخبؤ

تةواوكردنى  ى طةورة ثيَغةمبةرى ناردووة بؤادخو بؤيةش، ئةخالقةوة طرفتى هةبيَت

اْليَْوَم ) :يَتى طةورة دةفةرموادئةخالق، خو يان، دووةمو ئاين يانت، يةكةمدوو ش

ينًا ْساَلَم د  يُت لَُكُم اإْل  ينَُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيُكْم ن ْعَمت ي َوَري  (أَْكَمْلُت لَُكْم د 
77

اى دخو دالةم ئايةتة. 

يش)د.خ( ةمبةر، ثيَغووةتةواو كرد ى بؤ ئيَمةئةوة دةكات كة ئاينباسى  ثةروةردطار

 (في رواية صالح  األخالقو) (إنما بعثت ألتمم مكارم) دةفةرمويَت:
78
ا منى دواتة خو .

اى دخوك بدةم و تةواوى بكةم، بؤيةش انى خةلَ شباش ثيَ  ىكو ئةخالقوةناردووة تا

(وإنك لعلى خلق  عظيم: )يَتكة ثةسنى ثيَغةمبةرةكةى دةدات، دةفةرموطةورة 
79
. 

)ر.خ( ا عائيشةبين، ئةو فيَرليَيةوة  و ينقى ثيَغةمبةر)د.خ( بزانئةطةر بمانةوَى ئةخال

قورئان  ئةطةر :واتة،  (ئةخالقى ثيَغةمبةر)د.خ( قورئان بوو)دةلَيَت:وةوةم دةداتوةآل

: حججت عن جبير بن نفير قال .خ( دةبينيةوةةوة لةوَى ئةخالقى ثيَغةمبةر)د.يبخويَن

 )صلى هللا عليه وسلم( رسول هللا ا عن خلقشة ريي هللا عنها فسألتهفدخلت على عائ

.القرآن صلى هللا عليه وسلمفقالت: كان خلق رسول هللا 
80
  

ى تةقوا ت كةمانان دةكالَ وفةرموودةيةكدا ثيَغةمبةر)د.خ( وةسيةت لة موسلة

كة بة ئةخالق بن، ياكة لة شويَنى  توةسيةت دةكا مانكاتدان، لة هةكةب خودا 

اتق هللا حيثما كنت وأتبع ) :باش بيَت داكخةلَ  لةطةلَ  انوكةوتتس، هةلَ خراثة دابنيَن و

( السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق  حسن
81

 . 

)د.خ( ض شتيَك زَور يَت: ثرسياريان لة ثيَغةمبةركرد)ر.خ( دةلَ ئةبو هورةيرة 

تيان ض شتيَك زَور ئةخالقى باش، ثاشان طو وتى: تةقواوتة بةهةشت؟ طوامروظ دةب

  ن.ويَ اد ى: زمان ودةباتة دؤزةخ، فةرموو مروظ

عن أكثر  صلى هللا عليه وسلم: ُسئل رسول هللا قال ريي هللا عنه عن أبي هريرة

كثر ما يدخل الناس النار وُسئل عن أ ، وُحسن الُخلق: تقوى هللاالناس الجنة؟ قالما يدخل 

الفم والفرج فقال:
82
.
  

                                                 
77
 .6سورة المائدة اآلية  
78
 .ام11رقم الحديث  الصحيحةاألحاديث سلسلة  األلباني: 
79
 .1سورة القلم اآلية  

80
 . 1600األلباني:صحيح الجامع الصغير  حديث رقم الحديث  

 
81
( وقال الترمذي: الحديث حسن صحيح ، 0262رواه الترمذي باب في البر والصلة رقم الحديث ) 

 ( 1/016ورواه أحمد في المسند )
82
 (.1218( وابن ماجه رقم الحديث )2111مذي رقم الحديث )( ورواه التر2/221رواه أحمد )  
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 َوظ بة ئةخالق ومر، يَغةمبةر)د.خ( يَك لة فةرموودةكانى ثمةلَ ؤطويَرةى كبة

 ونة:وبَو نم.ئةتوانَى بطاتة ئاستى كةسيَكى زَور بة تةقوا ةوةةوشتى باشر  

دروست بة  است ومانى ر  لَ ويَت: موسلة فةرموودةيةكدا دةفةرموبةر)د.خ( مثيَغة

ر زؤ طرو ذوسوكةوتى جوانى، دةطاتة ئاستى مرَوظيَكى زؤر رؤهةلَ  و ى باشئةخالق

و  تبةشةو نويَذ دةكاكة  : دةطاتة ئاستى ئةوكةسةىدا هاتووةى ترلة روايةتيَك ،رذكةنويَ 

 كةسةىاتة ئاستى ئةودةط)يَت: بيَت، لةروايةتيَكى تر دةفةرمووةد ذووَ بة رَوذيش بة ر

، بة تياياندا زَور تيَنوو دةبيَت دا كةنى زَور طةرماذؤلة ر   ت وا نويَذ دةكاتةني وبةشة

 .رَوذووة
إن المسلم المسدد ليدرك ):صلى هللا عليه وسلم رو قال: قال رسول هللاعن ابن عم

إن )ن عائشة:وفي رواية ع( درجة الصوام القوام بآيات هللا بُحسن خلقه وكرم يريبته

عن أبي أمامة : وفي رواية  (الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار

(بالليل الظامئ بالهواجر إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم)
83
.  

 فةرموودةكانى ثيَغةمبةر)د.خ( ليَرةدا كؤبكةينةوة، يونكة هةموو ناتوانين

 .بوون يةند نموونةيةكان كرد تةنيا ئةوةى باسم ،يَتترى دةوزَور وةييَكىما

دوو كةس  داوت: ئةطةر لة كاتى جةنطوبة ئيمام ئةحمةدى كورى حةنبةليان ط

ةى تريان كةسيَكى الواز بوو ، ئةوبوو بةآلم بة تةقوا نةبوو زهةبوون، يةكيَكيان بةهيَ 

وتى: وئيمام ئةحمةد )ر.ح( ط بةآلم بة تةقوا بوو، شان بةشانى كاميان جيهاد بكةين؟

، يونكة بةآلم بة تةقوا نيةواتة: ئةوةى بةهيَزة، ، بكةنجيهاد كةسى يةكةم شان بةشانى 

دا، ئةوةى بة ذى قيامةتوَ ر  لة يةتى خؤانى بؤهيَزةكةى بؤ موسلمانانةو، بَى تةقوايش زي

مانانةلَ وموس تةقواية بةآلم الوازة، تةقواكةى بؤ خؤيةتى و الوازيةكةى بؤ
84

، بؤية 

(إن هللا عز وجل ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)يَت: ثيَغةمبةر)د.خ( دةفةرموو
85
واتة  .

زانى يثيَغةمبةر )د.خ( دة .تسةر دةخا خوا هةندَى جار ئةم ئاينة بة ثياوى بَى تةقوا

، باشترة لة ئةبو زةرى غيفارى ، بةريَوةبردن و ؤ جيهادى وةليد)ر.خ( بخاليدى كور  

 ى كور ى وةليدخاليد سةرةر اى ئةوةى كةا(، دخو ) شمشيَرىى طووت: خاليدية بةبؤ

:)اللهم إني طوت، تاوةكو دةي، كة ثيَغةمبةريان ئيحراج دةكردهةندَى كارى ئةنجام دةدا

(برأ إليك مما صنع خالدأ
86
ت، ئةمةش كايلةو كارانةى كة خاليد دةدوورم اية من دخو 

ثيَغةمبةر)د.خ( سةبارةت بة  . با بزانينئافرةتيَكى كوشتجةنطدا ةل ةدا بوو كةكاتلةو

يَت: ى حةرانى دةلَ يونكة هةروةك ئيبن تةيميةيى دةلَيَت؟زةرى غيفارى)د.خ(، ئةبو

 دائةوةش لةطةلَ ، زةر باشتر بوو لةخاليدئةبو ىطؤيراست ووى ئةمانةت ولة ر  )

وإني أحب لك ما أحب  ،يا أبا ذر إني أراك يعيفا) :ثيَغةمبةر )د.خ( بة ئةبوزةر دةلَيَت

                                                 
83
 .0820، 0821 ،0212صحيح الجامع رقم الحديث  
84
 .26/211ابن تيمية الحراني: مجموع الفتاوى  
85
 .0812رقم الحديث  الصحيحةاألحاديث سلسلة  األلباني:  
86
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وال تولين مال يتيم ( ،تأمرن على اثنينال ،لنفسي
87

تَو كةسيَكى من دةبينم زةر ئةى ئةبو. 

تة بةرثرسي دوو ة، نةكةى ببيخوششم ثيَ مخوشة بؤ تؤم ثيَ بؤ خؤمن ، ئةوةى و  الوازى

 ةنَى.سامانى هةتيو الى خَوت دام دايشهيض كاتيَك، و كةس
 ،طاكَومةلَ  طةياندنة بة ، سووددائيسالم كةواتة ئةوةى طرنطة لة فةلسةفةى

زةر)ر.خ(، طا لة ئةبومةلَ كؤؤة بر سوودى هةبوو)ر.خ( زياتهةموومان دةزانين خاليد

 وديندار تر بوو، بةآلم خاليد زيرةكتر وتر ة تةقوااستة ئةبوزةر زؤر لة خاليد بر  

 ية.ن ةوةكخةلَ بة ثةيوةندىو تةقوا بَو خَوتة شارةزا تر بوو، كةواتة: وئازاتر

 

 Theocracy بيروكةى دةولةتى ئاينى

يةكةم:  طة ثيَكهاتووة:، لة دوو بر  ويةوشةييَكى يَونانى   Theocracyثةيظى

Theos  :خودا، برطةى دووةمCracy لة يَونانى Kratia واتة حوكمى  واتة حوكم ،

  Josephus بوو يوسفوس كظانى جولةكةؤى داهيَنا ديرئةم ثةيظةكة ا، يةكةم كةس دخو
لةسةر بنةماى ياساكانى خودا ئةوةى تةورات دةرهيَنا بؤلة ىوشةيةئةم  ناوبراو

، واتة تةورات"ةتيَك دابمةزريَنيَتلَ ودة
88
. 

يونكة ئةطةر  يةهوديةتةوة هاتووة، ةتدا لةنةر  كةية لة بؤئةم بير :كةواتة

 استةوخؤا بة شيَوةيةكى ر  دخويَت: دةلَ )التثنية( فرى يلة س دةبينين تةورات بخويَنينةوة

حوكمى ئيسرائيل دةكات"
89
فرى تةكوين ئيسحاحى حةظدة هةمان يهةروةها لة س .

 The Kingdom of God )مملكة هللا(ناوة ىشناوى ئةم دةولةتة ،تةوةوبارة بؤكة دوؤبير

هاتووة ئةبَى حاكم لة ثياوة ئاينيةكان بيَت دا(القضاةلة سفرى ) واتة )جيَنشينى خوا(
90
. 

فةيلةسوفى  (برتراند رسل)،  ئةم هزرة كاريطةرى هةبوو لةسةر مةسيحيةت

 ةتيَكى ئاينى بوو،انةوةيان لة بابل دةولَ دواى طةر  ، ةتى يةهودى دةولَ ريتاني دةلَيَت: )ةب

(ةتيَكى ئايني دروست بكةندةولَ  بوون، وان فيَريش لةيةكانمةسيح
91
. 

ال بوو ؤنا رمينيكى مةسيحى ساظوَ دوَ  رمخوازريفؤ ىيةكةم كةسوابزانم 

Savonarola  َى بوو، ر دذى طةندةلَ زؤ دائةوةش لةطةلَ  ،ةتيَكى ئاينى كردكة داواى دةول

ى لَ م لة سابةآل وة،ةبوووى ثاثا ئةسكةندةرى شةشةم ر  بة  وودةيةك ر  تا طةيشتة ر ا

 ز(0122) يليلة داخى ئةم تراذيدياية ميكاظ وتيَنرا.وز( بة زيندوويى س0126)

Machiavelli  تى: ئةو ثيَغةمبةرانةى يةكيان نيية بةردةوام شكست ديَنن"وطو
92
. 

                                                 
87
 ، باب كراهية اإلمارة بغير يرورة.0628رواه مسلم في صحيحه رقم الحديث   
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 و (لس)ثؤلة ةك، هةريلةمةسيحيةتدا جيَطير بوو يةكةى ئةم بيرؤدواى ئةوة 

( لس)ثؤكرد،  كةيةبةرطريان لةو بيرؤ Tertullian (ترتليان) و ؤترؤس()ب

ئيَمة، ئةطةر ئيَمة  ا ئةواني داناوة بؤداوةية، خوددةسةآلت لة خو تان وسولَ يَت:)دةلَ 

(يش ترتليان)، ةوة(ا ئةبيندبةرةنطارى دانانى خوةوة، ئةوا ينببةرةنطاريان ب

وونى يمان بؤ(يش هةسؤترؤب) ووة(،اوة هاتدر لة خويَت:)دةسةآلتى ئيمبراتؤدةلَ 

هةية تلةسةر دةسةآل
 93

.  

دا، يونكة بايةخدان بة ئاين ثا زياتر بايةخيان بة ئاينوى ئةوردواى ئةوة ثاشاكان

 هةروةها ئةوكةسةيان لة خؤ ، تى دةسةآل، واتة دريَذكردنى تةمةن يان بة مةسيحيةت

بةرت سيَر رو)نموونة:  ، بؤ تة دةكةنرة دةسةآلدةكردةوة كة بةرطرى لةم جؤ نزيك

يي( كة حوكمى ثاثا) Patriarcha بىيَ خاوةنى كت Sir Rbert Filmerز( 0286) (فيلمةر

بؤية رة حوكمة دةكرد، بةرطرى لةم جؤ زَور ةريتانيا،بلةى سياسى انلة هزرظان ةيةكيَك

، لة ذيَر ئيرادةى و ينةهيض كةسيَك لة دايك نابيَت و ئازاد بيَت، هةموومان بةند دةليَت:

ووى هةموو سةرلة ... يونكة مةليك آلتى بَى سنوور داينةدةسحاكمى خاوةن 

كة"ياساييَ 
94

ؤيسى ل)بة   Jacques Bossuet ز(0211) (جاك بوسويَت). هةروةها 

(ايةدكو هى خوية، بةلَ مروظ نهى ، ئةو تةختةى تَو ) يَت:يواردةهةم( دةلَ 
95
. 

 (ز0118)ى ئةلمانىمارتن لوسةركة ى يةاى ئةو شَورةشة طةورةسةرةر  

آلم ، كةنيسةى ثروتستانتى دروست كرد، بةبةرثاى كردو كاسوليك ىدذى كةنيسةلة

 يشكو زَور توندتر، بةلَ  انىحوكمر   و ةتسياس سةرنى هةية لة ويوئةويش هةمان بؤ

، ئةمة تيَ دردةبر  بة شمشيَر ئةو دةستةى كة سةريَك ) ناوبراو دةليَت:، بؤي يووة

(ايةدكو دةستى خوية، بةلَ دةستى مروظ ن
96
. 

ية، وةثاشا لةسةروى ياسا)يَت:دةلَ  Jean Bodinهزرظانى فةرةنسى جان بودان 

(ى دروستكةرى ياساية، ئةمة دةبَى وابىَ ؤيونكة خ
97
. 

م ئةو ميَذوويةي كة آلية ، بةدوور ن زؤرنانة ويَذووى ئيسالميش لةم جؤرة نموم

ة كيَشة كةوتة ثيَدةكات ، دواى ئةوةى ك دةستدواى هةر يوار خةليفة لةباسى دةكةم 

ةويةما نةوةكانى ثيَغةمبةر معاوية، ثاشان كيَشةكة بؤ و نيَوان  ئيمامى عةلى
98

 آلمبة، 
                                                 

93
 .066-062-068إمام عبد الفتاح إمام: الطاغية ص  
94
 .626المرجع السابق ص 
95
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96
 .011المرجع السابق  ص  
97
المجلس الوطني للثقافة رينتون: تشكيل العقل الحديث: ترجمة شوقي جالل )الكويت، كرين ، ب 

 .86م( ص 0261هـ،0111( والفنون واآلداب

98
با ئيَمة وةكو هةموو زانايانى ثيَشين هاوشيَوةى حةسةنى بةسري و كورى موبارةك بليَين: ئةمة  

با زمانةكانمان بثاريَزين لة  فيتنةيةك بوو خوا شمشيَرةكانى ئيَمةى ثاراست لة خويَنيان،

  (.فلنعصم منها ألسنتنا ،عصم هللا منها سيوفناباسكردنيان:)فتنة 
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، يى دواى كردؤوة، ثاشان كيةكشا سياسةتلة عةلى ىى ئيمامى كور  ئيمام حةسةن

 ىى دووةمى ئيمامثشتطيرى كردنى كور  ؤنةوة بوبوؤر كؤيَكى زككوفة خةلَ لة

ةوة كيةند هةظاليَك لة مةك ئيمام حوسةين لةطةلَ  ، نةعةلى)ر.خ( كة ئيمام حوسةي

، يَك بوو لةوانيةك )ئيبن عةباس( كة رؤيَكى زكوويان كردة كوفة، هةريةندة خةلَ ر  

َويشت، ثاشان لة كةربةال بةكوشتنى ئيمام م هةر ر  آلبة ،واتئاموذطاريان كرد كة نةر  

ى حوسةين عةلى كور   كةيديادواى تراذ ،تراذيديا دةستى ثيَكرد نى هةظاآل حوسةين و

ئيبن  ة مةدينة،ننيَ يان بطةيؤخ، ن و كةرزطاربخؤيان توانيان  (ى كور ىمحمد)لةطةل 

لة دواى كارةساتى  )ابن زبير( كو ئازاد كران بةبَى ئازار،يَت: بةلَ تةيميةى حةرانى دةلَ 

لة م بةآل، داثيَ ك بةيعةتيان خةلَ  و ر اطةياند خةليفة وةكوى ؤئيمام حوسةين لة كةربةال، خ

يى دواى كردكؤ يشكة يةزيدوويدا ، ر   شةر  ا دنيَوان ئةوو يةزيد
99

 ىكيلةمعةبدول ، 

يوسفى ى ، حةجاجى كور  وداةكةشةر  بةردةوامى بة ، طرتةوةوشويَنى  ى مةروانكور  

ككةيان مةئةوةبوو كة، كلة مة تبكا)ابن زبير(دا لةطةل  ئةوةى شةر   ى نارد بؤيسةقةف

كوشتزبير(يان )ابن  وكردداطير
100
. 

م آلبةضم، بدةر و بابةتةكة، يونكة ئةترسم لة بابةتةكةنايمة نيَ  زؤرمن 

هةولَى دةدا ، يونكة ناهيَ ى داةبنةمالَ دةسةآلتى كةى بوو بيرؤس معاوية)ر.خ( يةكةم كة

 .مانانلَ وموس ة فةرمانر ةواىببيَت)يةزيد(ى كور ى ئةوةى  بؤ

، يةكةم كاريان  تآلخاوةن دةسةبوون بة هـ( 11لةسالَى)ئومةويةكان كة 

 بى بوو، تةنياةةتيكى سياسى عةركدا دةولَ : لة ناوةرؤ، واتةبوو ةتبكردنى دةولَ ةبةعةر

ةتيَكى بوو بة دةولَ تة دةست، تيان طركة دةسةآلبةآلم ةتيَكى ئاينى بوو، دةولَ  ووكةشر  بة 

ئاينى ديكتاتورى جةبرى
101
ى مةروان كور   ىكيلةلموبدةكاتَى عتةنانةت  عةرةبيزم. 

جارى ئةوة )تى: وطو وقورئانى ثيرؤزى هيَنا ة دةستطرتتى ( دةسةآل68هـ،26)

                                                 
99
يةزيدى كورى معاوية لةسةردةمى خيالفةتى عوسمان لة دايكبووة، شويَنى باوكى طرتةوة،  

ئةمةش دواى ئةوةى كة معاويةى باوكى بوارى بَو ر ةخساند، هةنديَك بةكافر قةلةمى دةدةن، 

ةنديَكيش بة وةلى، بةآلم هةردووكيان هةلةن، باشترين وةآلم ئيمام ئةحمةدى كورى حةنبةل لةو ه

بارةيةوة دةيداتةوة، كاتَى )سالح(ى كور ى سةبارةت بة يةزيد ثرسياري ليَكرد، طووتى: ئةوةى 

 باوةرى بة خودا و رَوذى دوايى هةبيَت يةزيدى خؤش ناويَت، طوتيان بَو نةفرةتى لَى ناكةى،

طوتى: كور م كةى باوكت نةفرةتى لةكةسيَك كردووة، لة روايةتيَكى تردا دةليَت: يةزيد هةظاالنى 

ابن تيمية الحراني: مجموع  ثيَغةمبةرى )د.خ( كوشتووة و مةكةى ثيرَوزى تاآلن كردووة. بر وانة:

 .1/166الفتاوى 
100
 .27/138ابن تيمية الحراني: مجموع الفتاوى  
101
طاى هةندَى زاناوة قةناعةت بةهةندَي مةبةستم لة وشةى )  ََ جةبرى( ئةوةية ئومةويةكان لة رَي

خةلَك هيَنا كة خواى طةورة ئومةويةكانى بةسةر ئيَوةدا زاَل كردووة، ئةمة ئيرادةى خودايةو، 

قابيلى طؤر ين نية، واتة: ئةم دةسةآلتة ئيجباريةو ، هةروةكو يَون ر يشي بالَندة لة هةوادا بَى 

 لَكيش ئاوا بَى توانا و دةسةآلتة بةرامبةر بةدةسةآلتى ئومةويةكان.تواناية، خة
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(دةتبينةمةوة كؤتايية
102

َى هةر كةسيَك ثيَم بلَ )ت: وطو ىمانانلَ و. هةروةها بة موس

(يَنمر  دةثة تةقواى خوا بكة سةرى
103
ى لةسةر ك ويستيلولموبدةى عيةزيدى كور   .

زياتر يل رَوذ لة م آلوات، بةالعزيز )ر.ح( بر  بدر يَضكةو ريَبازى عومةرى كورى ع

ةر ودادثةر خواترس ولة  وبيَت، يونكة عومةر مرَوظيَكى دلسؤزنةيتوانى بةردةوام 

،  يةزيد نةيتوانى، يونكة هةموو سيفةتةكانى بة ثيَضةوانةى عومةر بوونؤية بوو، ب

ى لةسةرنية، سزا وثيَضينةوة كة هيض ليَ ئةوةى شاهيد بن  بؤ يل زاناى هيَناية بوَ 

لَي  ىية رةخنةى ن، كةس مافى ئةوةوةيةوى هةموو شتيَكةولةسةرو وواتة: خؤى ئازادة

 بطريَت.

ى بَى يَكيةندين حةديس،  و بةرطريان لة دةسةآلتةكةي كرد انيزاناهةنديَك لة

مانان لَ وبة ديارى بَو موس ىخواى طةورة ئومةويةكان يان دروست كرد طوايةبنةما

و فةرمانر ةوا دةكةن، تان سولَ ى كة باس لةتايبةتى ئةو حةديسة بَى بنةمايانة ةوة، بردونا

(السلطان ظل هللا تعالى في األرض)حةديسى  بَو نمونة:
104
تان يان خةليفة واتة سولَ  .

)د.خ(  شزةمين، ئيَمة ناتوانين ئةم وةسفة بة يثَغةمبةرى خوالةسةر  ايةدسيَبةرى خو

بةسرة لة معاوية بوو بة والى  َى زيادى كورىكات ؟ئومةويةكانجاى  ين، ضبدة

ين"ةدةك لة ئيَوة ى بةخشيوة، حوكما كة بة ئيَمةدتانى خوئيَمة بة سولَ تى:)وطو
105

 بةآلم. 

ةين، دةبينين لةيةكةم وتارى دةستبةكار بوونيدا بةكر)ر.خ( دةكليفة ئةبوخة سةيرىكاتَى 

طووتى: بةلَكو كةم؟ دة ئيَوةطووتى: من بة سولَتانى خودا حوكمى  يى دةلَيَت؟  ئايا

بكةون، ئةطةر  دوام است بووم بةئيَوة باشتر نيم، ئةطةر ر  لة،  من وةكو ئيَوة مروظم)

بكةنةوة ةم كرد ر استمهةلَ 
106

( سير روبةرت فلمةر)وةكو هةر، يونكة سةركردة 

ة، ئةطةر ني ىوةكيلى طةلةكةيتى، باوكى طةلةكة يَت:دةلَ  Sir Rbert Filmerز( 0286)

نةميَنَى  تآلكرد ثيَويستة لةسةر دةسة، ئةطةر نةي دةميَنىَ ئةوا ةتى طةلةكةى كرد خزم

بوو، واتة خزمةتى ى نةدلَ َى ئةطةر بةر  ؤ، هةروةك يَون مرَوظـ وةكيلى خَوى دةط

نةكرد ىباش
107
،  ، برا )باوك:نيشة بة سةركردةكان بليَ كتاتؤرةكان ثيَيان خؤيذيَمة در   ،

                                                 
102
.  ه 0116 ،0( طدار إحياء التراث العربي)د.م. علي شيريابن كثير: البداية والنهاية، تحقيق:  

 . 06/021( م 0266
103
 .021السيوطي: تاريخ الخلفاء ص 
104
اية، هيض ر استيةكيان بَو نية، من ئةم هةموو حةديسانةى باسى سولَتان دةكةن كة سيَبةرى خود 

باوةر م واية هةمووى ئةوانة لةسةردةمى ئومةويةكان دروست كراون، بؤ بةرطريكردن لة 

دةسةآلتيان كة لةالي زانا ر استةقينةكان هيض شةرعيةتيَكى نةبوو، ر استة ئةلبانى هةنديَك لةم 

نيية، يونكة دةستكاريان ثيَوة هاوار  حةديسانةى بةر است لة قةلَةم داوة، بةآلم من باوةرم ثيَيان

 دةكات.
105
ابن عبد ربه األندلسي: العقد الفريد، تحقيق: عبد المجيد الترحيني) بيروت، دار الكتب العلمية،  

 .2/08م( 0266هـ،0111، 0ط
106
 .26السيوطي: تاريخ الخلفاء ص 
107
 .81-81كرين، برينتون: تشكيل العقل الحديث ص 
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م ئةطةر حيسابى ، بةآل ينر  ، ئيَمة ناتوانين بيانطؤ دااتةكدا( يونكة لةوسيَبةرى خو

 رينيان ئاسانة.، ئةوا طؤةين يان بؤ بكوةكيل

: يَتدةلَ  ثيَي، تدانى معاوية دةكاى كاتَى سةرخوالن ىلميسوية ئةبو مؤهةر ب 

 ثيَى نووب، ئةوانةى دانيشت(السالم عليك أيها األجير)طيراوبَى ئةى بةكريَ  وت لىَ سآل

ئةبو  ، سَى جار(يها األميرأالسالم عليك )بَى ئةى ئةميروت لَى : بلَى: سآليَندةلَ 

لم يسوئةبو م : ليَي طةريَندةليَت م معاويةآلبة ةوة،ى كردى دووبارةخوالن ىلميسوم

طةيشتى خوالن ىلميسوممةبةستى ئةبو معاوية لةيونكة دةليَت،  ىدةزانَى ي
108
. 

كةم خةليفةيان سةفاح بوو، لة لة دواى ئومةويةكان عةباسيةكان هاتن، ية

ى ئةوةندة دا،ئةنجام ئةويش هةمان كاريا. رثيَد هـ( لة كوفة بةيعةتي062ى)سالَ 

 تى:وطو اودكاتَى هاتة كوفة، وتاريَكى  ناويان ليَنا سةفاح، وةكوتا ئومةويةكان كوشتلة

 من، واتة: من بؤم هةية هةركةسَى بكوذم ،(أنا السفاح المبيح، والثاثر المبير)

ئيَمة حوكم بة ، ر يَطريم لَي بكاتم، كةس ناتوانَى شَورةشطيَريَكم وةكو شمشيَر ئةبر  

كو تةسليمى وةتة دةرةوة تاتة لة ئيَمة ناييَ ننةت دةكةين، ئةم دةسةآلسو قورئان و

ةوة( ثيَغةمبةر دةكةينعيساى 
109
. 

دذى  وانةى ئومةويةكان بوو، يونكة ئةمانةثيَضة ةتستةمى دةولَ يم سآلبة 

وونيان غةيرة عةرةبةكان ثيَشظةي داسةردةمة ن، بؤية لةون بوودياسةتى بةعةرةبكرس

 .ةوةى، لة هةموو بواريَكبين بةخؤوة

 كوردى هيَناوةميللةتى ئةوةى بةسةرى  ةتى عوسمانى دروست بوو،ثاشان دةولَ  

اسى ثيَويست ناكات ب .ةتيَكى ئاينى مةزهةبى حةنةفى، دةولَ ئةم دةولَةتة بؤ ناسينى بةسة

ةر ديكتاتوريةتى ةكةى لةس( كتيَبعبد الرحمن كواكيبى)ةتة بكةين، يونكةئةم دةولَ 

جمال تان عبد الحميد )لةسةر داواى سولَ  يَككات، بووةتى عوسمانى نووسي دةولَ 

لةم  يَكرة دكتاتوريةتبينى ض جؤخَوى بةياوى بة،  لَ ؤئةستةنب ةئةفغانى هات (ىالدين

، باسى ئةم انى كوردى باكورزاناييةكيَك لة اوى ئاينةوة، ى بة نيش، هةموووآلتةدا هةية

كة لة ناميلكةكانى خؤيدا  يةنورس ىتانةى كردووة، ئةويش شيَخ سةعيدسولَ  و دةولَةت

تيشكى خستؤتة سةر )رسائل النور(
 110

. 

                                                 
108
، 1سياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية )بغداد، مكتبة المعارف، طابن تيمية الحراني: ال 

 .02م( ص0221
109
تحقيق:شعيب األرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي ) بيروت، مؤسسة الذهبي: سير أعالم النبالء،  

 .8/26 هـ(0106، 2ط(الرسالة
110
ئيحسان قاسم سالحي( بَو ثيَويستة خويَنةرى بةريَز ئاطادار بيَت لةو ناميلكانةى كة لةاليةن ) 

زمانى عةرةبى وةرطيَر اون و، لةياثخانةى سَوزلةر ياثكراون، يونكة زَور دةستكارى 

لةبآلوكراوةكانى  )سعيد النورسى المفترى عليه(لةناميلكةكانى نورسيدا كراوة، بر وانة كتيَبةكةم 

باسى ئةم بابةتةم  كة بة دريَذى 2101كؤربةندى هزرى ئيسالمى لة كوردستان، دةزطاى ئاراس 

 كردووة.
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ةزهةبى حةنةفى دروست بوو، مبنةماكانى ةتة لةسةر شتيَكى ديارة كة ئةم دةولَ 

تانةكانى سولَ لة زؤر هةنديَ  بةآلم دواى تةمةنيَكىة األحكام العدلية( )مجليَن ي دةلَ كة ثيَ 

 يشمةزهةبةكانى تركو سوود لةنةكةن، بةلَ  ية(عوسمانى ويستيان تةنيا كار بةم )مجلة

انى ئةو بةآلم زاناي ى ترن،ةكانبمةزهةسةر بة هةنزَور كيَكىطرن، يونكة خةلَ وةرب

 ئةم كارة بكةن، ئةم جؤرة سياسةتة تةسكهيض شيَوةيةك بة يان نةكردةم قةبولَ دسةر

و طةالنى ترى نيَ ووست بوونى كاردانةوةييَكى توند لةبووة هَوى در ،ةي بيني

مةزهةبى ربةيان سةر بةبةربةر)ئةمازيغ( كة زؤ ب وةعةر ، وةكو كورد ودامانلَ وموس

م )مجلة األحكا (ئةسعةد كورانى)( وةزيرى داد 0212ى )سالَ ن، لةسوريا لةبوو تر

كرد، يونكة  وذئاواى ر  كانياساى بةكار وةتكردةوةعوسمانى حةنةفى ر   ىلعدلية(ا

هيض شيَوةيةك لةسةردةمى عةباسيةكاندا بةية ئيمام ماليك بؤيوونة، مةزهةب تةنيا بؤ

هارون رةشيد( ثاشان  و)مةنسورةت ى نةكرد مةزهةبةكةى بكريَتة دةستورى دةولَ قةبولَ 

(قال رجل قوال وإن كان له فضل يتبع عليه ليس كلما) يَت:دةلَ ك يمالئيمام 
111
كة  .

وحورمةتى هةية، ريَز هةر لةبةر ئةوةىطرين بليَي وةرنابيَت كةسيَك قسةيةكى كرد 

( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه: ) يَتى طةورة دةفةرموخوا
112
.  

يةند  ةتى ئاينى ناكات، تةنيادةولَ ةردةمةدا هيض بزاظيَك ثشتطيري لةلةم س

 يةدايبزاظة تةكفيريةكان، لةم دواةمةنتةليزمى نةبيَت، كة نزيكن لةثيَكى فةندطرو
ئةزهةرى شةريف  ، ووخانى رذيَمى حوسنى موبارةكدواى ر   8499ى سالَ لة

تى ةةتيَكى مةدةنى دةكات دذى دةولَ دةولَ ثشتطيري لةتيايدا  كردوى دةرسيقةيةكةو

ئايني
113

ةتى مةدةنى دةولَ سوريا جةخت لة وئيخوان مسلمين لة ميسربةهةمان شيَوة ، 

ةوةدةكات
114

ئيسالمدا نييةلة ةتى ئاينييَت: دةولَ دةلَ  (سةليم عةوامحمد )ر دكتو، 
115

 ،

ةتيَكى مةدةنى ثلوراليزمى ديموكراسيمان يَت: ئيَمة دةولَ دةلَ  (تارق سويدان)دكتور 

ةتى ئاينيمان ناويَت، دةولَ و دةويَت
116

واى ر  لة ميسر هةمان ب لةفيسة (نورى)، ثارتى 

                                                 
111
ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله، تحقيق أبي األشبال الزهيري )السعودية، دار ابن  

 .6/261م( 0221هـ، 0101، 0الجوزي( ط
112
 .06سورة الزمر اآلية  
113
دةريونى ئةم وةسيقةية لة ئةزهةرى شةريف، لة ميسر سَى بزاظ دروست بوون، يةكةم  دواى 

ان، ئةم ثروذةيان بة مولكى خَويان دا ئةنيَن، يونكة بة طويَرةى قسةيان لة هةشتاكان ئةم ئيخوانةك

ثرَوذةية هةبووة لة ئةبجةديةكانى هزرى ئيخوان موسلمين، دووةم، سةلةفيةكان، ئةوان دذى ئةم 

ليَن: ثروذةيةن، يونكة ثرَوذةكة دذى بنةماكانى ئاينة، سيَيةم، اليةنى فةقيهة تةقليديةكان، كة دة

ثيَويستة ئةزهةر خَوى دووربخاتةوة لةم بابةتانة، فَوكةس بكاتة سةر كيَشةكانى خويَندن وفيَربوون 

وفةتوا، يونكة تووشى طرفت وئاريشةى زَور دةبيَت دواى ئةم طورانكارية طةورانة لة ووالتانى 

 عةرةبى.
114
 .2100سنة  02116جريدة الشرق األوسط العدد  

115
 www.islamstory.com  

116
 .2100سنة  00221جريدة الشرق األوسط العدد  

http://www.islamstory.com/
http://www.islamstory.com/
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هةندى لة ئةندامةكانى مةسيحيين تةنانةت، هةية
117

ئيحسانى مةغريبي  ثارتى عةدل و. 

كو ئيَمة ةتى ئاينيمان نةكردووة، بةلَ َوذان داواى دةولَ َوذيَك لة ر  يَت: ئيَمة ر  ئيسالمى دةلَ 

يننى داةتى مةدةدةولَ  لةطةلَ 
118
. 

د الجميل( دكتور )الر ىةى )إقرأ( لة بةرناملة كةنالَ  22/6/2102لة بةروارى 

نووسينةكانى( بةقسةو بةمحمد عمارة)
119

ةتى مةدةنى دةولَ  ى بؤثشتطيرى تةواو 

ةوةةتكردرةكانى عيلمانيةتى ر  يشدا، هةموو جؤلة هةمان كاتدووثات كردةوة، 
120

، لة 

ةتى مةدةنى بكريَتةوة، يونكة ماناى دةولَ  ةتنابَى ر  استيدا عيلمانيةتى )جزئي( ر  

ةتى ، يونكة دةولَ تدروست دةكا هاودذييَكدكتور)محمد عمارة( ى ةئةويَنيَت، ةطةيد

كو لةسةر بنةماى ، بةلَ لةسةر بنةماى ئاين دروست نةبيَت ةتمةدةنى واتة دةولَ 

، ثاشان دكتور ةبيَتم دذى بنةماكانى ئاين ن، بةآلبير دروست ببيَت وهزر وهاديئيجت

ض ية، من نازانم سالممةرجةعيةتى ئي د، كة ئةويششتيَكى ترى زياد كر (عمارة)

ى مةرجةعيةت واتة لة وشةهةية، يونكة  ةتى ئاينيدادةولَ  لةنيَوان ئةمةوجياوازيةك 

 ك بطةريَيتةوة بؤ دةقةكانى ئاين.ياريَ بر   وهةموو كار

و ةتى مةدةنى دةولَ ثشتطيرى لةكة  هةروةها قةرزاوى لةطةل ئةوةدا 

 ، يةتى ئيسالمى دةكاتة مةرجمةرجع، بةآلم هةمان ثلوراليزمى دةكات ديموكراسى و

ةتى ئيسالميان بةكاريان هيَناوة، وشةى دةولَ ( محمد عمارة)و (قةرزاوى)هةريةكة لة

ةتى ئاينيدةولَ  ة لةطةلَ اى من ئةوةندة جياوازى نيئةمةش بة ر  
121

هةمان قسةى بةلَكو  ، 

ةمةوة دووبارةى ناكليَرةدا ى نةكرد، قةبولَ  (ئيبن عةقيل)ة، كة ئيماميئيمامى شافعى 

بنةماكانى ةتى مةدةنى كة دذ بةدةولَ  يَين:ةبَى بلَ : دباسمان كردووة، كةواتةثيَشتر يونكة 

مةدةنيية، بؤية ةتى هةمان ماناى دةولَ ، كة  )جزئي(: عيلمانيةتىواتة،  ئيسالم نةبىَ 

نى ناهزرظالةهةندَى  لةاليةن ريَتقةلةم دةدةديموكراسيةت بة سيستةميَكى ئاسايي ل

تى آلاستة دةسةةتى مةدةنيداية، ر  ستةمة لة بازنةى دةولَ ي، يونكة ئةم سوةةمانلَ وموس

، طةل و سياسية بوارى ئيدارى و كة مةبةستمانكةين نابَي لةبير بم طةلة، بةآل

، يونكة هةندَى بوار لةاليةن ئاينةوة داى ذيانانكهةموو بوارةلة نية يَكتدةسةآل

 .نر  ئةخالق كة بنةماى نةطؤ ووباوةرثيَدرواة وةكو بوارى بير ىتآلدةسة

                                                 
117
 .2100سنة  00661جريدة الشرق األوسط العدد  

118 www.aljamaa.net. 
119
، 0محمد عمارة: الدولة اإلسالمية بين العلمانية والسلطة الدينية )القاهرة، دار الشروق، ط 

 .22م( ص0226هـ،0116
120
ئيَستا  -ةكة سةر بة ئيخوان -سةرَوكى بزووتنةوةى نةهزةى ئيسالمى تونسى راشيد غةنوشى 

بة راشكاوى دةليَت: عيلمانيةت فةلسةفةيكى ئيلحادى نيية، بةلكو هةنديَك  -خاوةن دةسةالتن لة تونس

( 02010( العدد)الشرق األوسطتةرتبياتى ئيدارية بَو ئازادى بيروباوةر وهزر، بروانة روذنامى )

(. هةريةندة ئةم راية راست نيية، يونكة عيلمانيةتى طشتطير فةلسةفةيكى ئيلحادى 2102)سنة

 ية، تةنها عيلمانيةتى جوزئى ئةم ماناية دةبةخشَى كة غةنوشى باسى كردووة.
121

 www.masrawy.com/news/egypt/politics . 

http://www.masrawy.com/news/egypt/politics
http://www.masrawy.com/news/egypt/politics
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ناكةن،  دانيَوان بوارةكانجياوازى لةكوفر دائةنيَن، ئةوانةى ديموكراسيةت بة

تياياندا ببينن، سةرةكى  يلَ هزر ئةتوانن رؤ و سياسى كة عةقلَ  بوارى ئيدارى ووةكو 

تياياندا ى سةرةكى لَ ، دةقةكانى ئاين رؤ نر  نةطؤئةخالق كة  وبةآلم بوارى عةقيدة

تة: طةل بر يارى خَوى ، وا ستةمى ديموكراسيمان دةوىَ يئيَمة س :ني، كة دةليَ نيَ ئةبي

 ستةمى ديموكراسى ويجياوازى نيَوان س، نةك هزرو ئةيدولوذيةت ، بدات

داية، يةكةميان ةليَر يدكتاتور ذى ولؤئةيدو ستةمى ئاينى ويوةكو س ىى ترةكانستةميس

جيل ، هةر وةكو)خوارةوةية ةرةوة بؤةى تريان لة سسةرةوةية، ئةو خوارةوة بؤلة

ئةوةى باس كردووة (كيثل
122

 ثيَدةكات بؤ ، واتة يةكةميان لةطةلةوة دةست

وةكو ،  دةسثيَنرىَ  داكخةلَ  ى تريان بةسةر طةل وة، ئةوبذاردنى نويَنةر()هةلَ سةرةوة

 ت كةةكاا طةشة دةتى مةدةنى تةنيةتةدا دةولَ لةم حالَ  يَك بيَت.ئاين ، جا هةرةتى ئاينيدةولَ 

سياسى،  لة بوراى ئيدارى و ةبرياردانبر يارى طةل لةيار بدات، مةبةستمان طةل بر  

    هةروةكو ثيَشتر باسمان كرد. .ئةخالق وى بيروباوةراليةنة نةطَورةكان كنة

 Civil State                         بةرةو دةولةتى مةدةنى

يَن ئيَمة بة شانازيةوة بلَ  ى كورديدااطكَومةلَ من لةطةَل ئةوةدانيم كةسانيَك لةناو 

دروست كردنى با هةموومان بؤ  ،ئةم وشةية زَور مانا هةلَدةطريَت، يونكة عيلمانين

هةوَل بدةين  دةولَةتيَكى مةدةنى
123

ك كة بتوانَي هةموو الية، يونكة ئةمة تاكة ريَطاية 

و تونس ميسر ئيسالميةكانى، و دريَذ ة، هةر بؤية دواى خةباتيَكى دوورؤ بكاتةوك

بةردةوام   كة ثيَشتر، بؤ ئةم مةبةستة هةوَل بدةنمةغريب و سوريا بر يارياندا كة 

ةكانى كوردستانيش هةوَل بدةن بَو ، هيوادارم ئيسالمي ةتى ئاينى بووقسةيان لةسةر دةولَ 

ةتى دةولَ  طووتريَ ي بةدةنى، نةك ديني، يونكة شتيَك نية ثيَ دةلَةتى مدامةزراندنى 

ك دةولَ ئاينى لة ََ ةتة دةولَةتى ئةم دةولَ  :ةتى ئاينى دروست بوو، واتةئيسالمدا، هةركاتَي

خَويدا دذى ديمواكراسيةت و ثلوراليزمة، باشترين ش خؤي لةية، ئةمةئةيدولوذ

ةتيَكى دةولَ  ،ةتة كة ناسراوة بة كَومارى ئيسالمىتى ئيَرانة، ئةم دةولَ وآل شوونةنم

زهةبى شيعة)جةعفةرى( دامةزراوةمةبنةماكانى ، لةسةر ة ويئةيدولوذ
124

، شويَنى 

                                                 
122
 .01كارولين فوريست، فياميتا فيتر: العلمانية على محك األصوليات ص  
123
لة  د.محمد شريف أحمد: مدى توافق الدولة المدنية مع الفكر اإلسالمي بر وانة نووسينيَكى بةريَز 

زانستى ئةم بابةتةى شروظة ، كة زَور بة 16( الثةرة 2100( سالَى )00طؤظارى التجديد ذمارة )

د.محمد شريف أحمد: تجديد الموقف روةها بروانة لة كتابة بة نرخةكةى بةريَز كردووة، هة

ب تايبةتى لة  م(،2111هـ،0121، 0الفكر، دمشق، ط اإلسالمي في الفقه والفكر والسياسة )دار

 بابةتى سياسةت لة ئيسالمدا.
124
ذووة بوو بة ز ئيَران دةولَةتيَكى سوننى مةزهةب بوو، بةآلم دواى ئةم ميَ 0111تاوةكو سالَى 

دةولَةتيَكى شيعة مةزهةب، لةكَوتايى سةدةى ثازدة زَوربةى شيعةكان عةرةب بوون ، زَور بة 

هيَزيش بوون بة تايبةتى لة عيَراق ، لةهةردوو شارى كةربةالو نةجةف، لةوكاتةدا زَوربةى 

ا شارةكانى ئيَرانيةكان سوننة بوون، بةآلم شارى )قوم( سةنتةرى شيعةكانى ئيَران بوو، هةروةه

ترى وةكو )ر ةى( و )كاشان( و )خوراسان( شيعةى زَورى لَي بوو، ئةوان زَور خوشحاَل بوون بة 
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ى كاندام و دةزطالة ودان يارنة لة بر  نى تر، بة تايبةتى مةزهةبى سوةكانمةزهةب و ئاين

لة  ئاينى دةذميَردريَت لةم سةدةيةدا.ةتى ترين دةولَ خراثبَوية بة ،نية بوونيان ةتدةولَ 

لة  كى سوننةخةلَ  ية،تيا نى نة مةزهةبمزطةوتيَكى سون تارانى ثايتةختى ئيَران تاكة

يان دروست كرد، ةتيَكنةكانيش دةولَ نئةطةر بةيانى سو نويَذ دةكةن، يانسةفارةتةكان

، يونكة لةسةر بنةمايةكى مةزهةبى ةتيَكى ئةيدولوذى دةولَ  هةمان شيَوة دةبيَتةبة

)حةنةفى،  :وةك،  ى سوننةنلة يوار مةزهةبة ناسراوةكان كة يةكيَك دادةمةزريَت،

ى خاوةنةكانيان، سةنهورى يوونةكانبريتية لة بؤ كة، كى، شافعي، حةنبةلى(مالي

دووة، هةروةك يَون ، ئةوان دروستيان كروفيقهي ئيسالمى كاري فةقيهةكانةيَت:)دةلَ 

ن دروست كردووة(ياساى مةدةنيا، قازيةكانى مان وفةقيهةكانى رؤ
125
. 

كة لة  اليكم ىويستى مةزهةبى ئيمام (مةنسورئةبو جةعفةرى )كاتيَك 

ى كخةلَ و بؤ دامةزراندنى دةولَةت بنةمايةك بكاتة  ،نووسيويةتى )الموطأ( كتيَبةكةيدا

ك زَور خةلَ ر ووى زانستةوة لةطوتى: ى ماليك ر يَطةى نةداو، ، ئيماملةسةر كَوبكاتةوة

إن ) ئاطامان لَى نيية.ئيَمة تةوة، كة هيَشتا وةزَور شتيان دَوزي وشتيان كؤكردؤتةوة

قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها " الناس
126.  

ماليك  ىئيمامديسان م كات، بةآلبرون رةشيد ويستى ئةم كارة ها)مةنسور( دواى

ازي نةبوور  
127

 . 

)ئةبو حةنيفة، مالك، شافعي، تايبةتىدةنطن بةكؤك و يةكهةموو ئيمامةكان 

وة، ةةت بكريَتر  و، است نةبويان ر  و بؤيوونائةحمةدى كورى حةنبةل(، كة ئةطةر ر  

 ر اىلة باسنموونة بؤ تةنيا ،بوو يَكى ثيَغةمبةرثيَضةوانةى حةديس بةتايبةتى ئةطةر

  .وة ييان طووتوةةلةم بارةيبزانين   وتاوةككةين، هةر يوار ئيمامةكان دة

                                                                                                                                                 

هاتنى شا ئيسماعيل كة لةتةمةنى نَوزدة سالَيةوة لةطةَل كَومةليَك سؤفى كة سةر بة تةريقةتى 

د، دواتر ز شارى تةبريزى داطيركر0111سةفةوى بوون هاتبوو، ثاشان شا ئيسماعيل لةسالَى 

مةزهةبى شيعةى كردة ئاينى فةرمى ئيمثراتؤريةتى سةفةوى و بةخةلَكةكةي ر اطةياند، نةسةبى شا 

ئيسماعيل دةطةريَتةوة بَو ئيمامى حةوتةمى شيعةكان، سةفةوى لة بنةر ةتدا طروثيَكى سؤفى بوون 

سةرخةلَكدا و، لة دةستثيَكى هيَرشةكانى مةغؤلدا دروست بوو، ثاشان شيعةطةريةكى توندى بة

سةثاند، ئيَستاش ئيَران بةدةولَةتيَكى شيعى جةعفةرى ناسراوة، هةر لةسةر ئةم بنةما مةزهةبية، 

بةدريَذايي ميَذوويةكةيان هةميشة ناكؤكى لة نيَوان ئيمبراتوريةتى سةفةوى و عوسمانيدا هةبووة. 

 .  82النـزعات األصولية ص كارين آرمسترونغ:بروانة: 
125
، 0دولة اإلسالمية بين العلمانية والسلطة الدينية )القاهرة، دار الشروق، طمحمد عمارة: ال 

 .11م( ص 0266هـ، 0112
126
 .60-61صالباعث الحثيث ابن كثير:  

 
127
 0الشوكاني: القول المفيد في حكم التقليد، تحقيق عبد الرحمن عبد الخالق )الكويت، دار القلم، ط 

 .21(ص0628
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است : ئةطةر فةرموودةيةك ر  يَتدةلَ  )ئةبو حةنيفة( يان ئيمامى حةنةفىيمام ئ( 0

ثاشان دةليَت: ئيمة مرؤظين  .)إذا صح الحديث فهو مذهبي(، منة مةزهةبى ةبوو ئةو

، ونرجع  )فإننا بشر نقول القول اليومقسةيةك دةكةين، بةيانى ثةشيمان دةبينةوة. ئةمرؤ

 عنه غدا(.

است ر   يشجار هةندىَ  ة دةكةم وهةلَ ظم ، من مرؤ: يَتدةلَ  يكئيمامى مال( 2

طرتةوة، يةكيان نةت نسو قورئان و طةلَ اى من بكةن، ئةطةر لةةكةم، تةماشاى ر  د

)إنما أنا بشر أخطيء وأصيب، فانظروا في رأيي رن.ي مةطوةريبطرن، ئةطةرنا ، وةر

هةروةها  فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه(

 ةتر   لة دواى ثيَغةمبةر)د.خ( قةسةكةى وةردةطيرَى و كةسيَكةموو يَت: هدةلَ 

)ليس أحد بعد اية )د.خ(.دنةبَى كة ثيَغةمبةرى خو ةا خاوةنى ئةم قةبردةكريَتةوة تةني

 النبي صلى هللا عليه وسلم إال ويؤخذ من قوله ويترك إال النبي صلى هللا عليه وسلم(

مةزهةبى  ةاست بوو ئةويةك ر  ةئةطةر فةرموود: يَتدةلَ  ئيمامى شافعي( 6

يَت: هةر مةسةلةيةك لةسةر بنةماى هةروةها دةلَ بي( إذا صح الحديث فهو مذهمنة.)

ئةوا  اى من بيَت،ر   ثيَضةوانةى، بيَت واستى ثيَغةمبةر )د.خ( فةرموودةى ر  

كل مسألة صح فيها الخبر عن م )ثةشيمان لةر اى خؤمبةزيندووي و دواى مردنيش من 

اجع عنها في حياتي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند أهل النقل بخالف ما قلت، فأنا ر

 بعد مماتي(. و

 ك ويمال. تةقليدي من مةكة، تةقليدي يَتدةلَ ئيمامى ئةحمةدى كورى حةنبةل ( 1

ن وةرطرتووة، تؤش لةوَي ئةوزاعي وسةوريش مةكة، ئةوان لةكوَي ئايينيا شافعي و

 )ال تقلدني وال تقلد مالكا وال الشافعي وال األوزاعي وال الثورى، وخذ من ,وةريبطرة

ى هةموواى حةنةفى، ر   ك وياى مالر   اى ئةوزاعى ويَت: ر  ها دةلَ روةهة حيث أخذوا(.

، نية لة نيَوانياندا و، جياوازى الى من وةكو يةكن وونن، هةموويانيبؤر او هةر 

رأي األوزاعي ).بيَتبة فةرموودةكانى ثيَغةمبةر)د.خ( تةنيا ثشت بةستن ئةبَى لَكو بة

كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في اآلثار( ورأي مالك ورأي أبي حنيفة
128
. 

دةيةك، كتيَبة مةزهةبيةكان ر ا ؤتةرة تةقليدة طةيشتؤةوة ئةم جبةداخكةيى 

 و، بة ثيرَوز تةماشايان بكريَتةوةبطرنفةرموودةكانى ثيَغةمبةر)د.خ(  شويَنى قورئان و

بطريَت، يةكيَكى وةكو ئةبو بانة ةخنة لةم جَورة كتيَ كةسيَك ر   رسناك بيَتكاريَكى ت ،و

هةر ئايةتيَك ثيَضةوانةى يَت:) خى كة مةزهةبى حةنةفيية، دةلَ حةسةنى كةر

تةئويل بكريَت،  كة ئةبيَتئايةتة ةمةزهةبةكةمان بيَت، كة ئيَمة لةسةرى كَوكين، ئةو

كل آية تخالف ما عليه هةمان شيَوة.)بة يشثيَغةمبةر كانىفةرموودة يش مةنسوخة.يان

فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ( أصحابنا
129
. 

                                                 
128
ابن عبد البر: جامع بيان العلم و فضله، والشوكاني:  بابةتة، بر وانة: بَو زياتر خويَندنةوةى ئةم 

 القول المفيد في حكم التقليد.  
129
 .662م(  ص 0282 هـ،0662منشورات دار الفطر الخضري: تاريخ التشريع اإلسالمي ) 
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زَور  و موسليم و ئيمامى بوخارىكة  ىةانلةو ئةطةريةكيَك     

تا  ةئةوةبوو وة،دانافةرموودةكانى ثيَغةمبةر)د.خ( لةسةر  بيان)موحةديسةكان( كتيَ ةل

 غةمبةر)د.خ(ى ثيَ وو لة فةرموودةكانك ر  خةلَ ، كانلةجياتى ر او بويوونى مةزهةبة

 اى مةزهةب ئةدا تار  بة ىر بايةخك زياتخةلَ  ئةوكات واي ليَهاتبوو، يونكة بكات

بةباش  يَكاى مةزهةبا ر  ئةمةش كاريَكى زَور ترسناكة، تةنيبةر، نةتى ثيَغةمنسو

 -ى ثيَغةمبةر)د.خ( كانفةرموودةلة  يريَت بؤ تيَطةيشتنطبلَى وةر ىسوود بزانرَي و

ليكن األمر الذي تعتمدون عليه ) يَت:ئيبن موبارةك دةلَ  .- هةبىَ سوودى ئةطةر ئةويش 

"وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث ،هذا األثر
130
 نةتى ثيَغةمبةرنسوبةئيَوة ثشت  .

ى فةرموودةكانلة او بؤيوونةكان وةبطرن بؤ تيَطةيشتند لة ر  وسو، و ببةستن

 .ثيَغةمبةر)د.خ(

كتيَبيَكى نووسى لةسةر  ى مةزهةبى ماليكىلةسةر بنةماكان، ( سةنوسى)شيَخ   

بةمةى كي ئةزهةرى، يشيَخيَكى مال كاتىَ  ،يةند شتيَكى لَي زياد كرد  و )أصول الفقه(

، ويستى و هيَرشى كردة سةر شيَخ سةنوسى خةنجةر، بةة بووتوور  ، زؤر زانى

م شيَخ لة ترسا قاهيرةى بةجيَهيَشت، بةآلكوذىَ يب
131

، رة نموونانةلةم جوَ  نبةكان ثر  . كتيَ 

ناريَكن،  ، يونكة هةنديَكيان زَور ناشرين وويان بكةينوهةمباس لة  ناكرَي ليَرةدا

 زارى دةكات.ةمرَوظ هةست بة شةرمياندا شتةنانةت لة طيَر انةوة

ة ، بر وويانداوةطرنط  وانكارى طةورةر  ةندين طؤدا يديارة لةم سةردةمة

لة انى ستةمى حوكمر  يس ينيةندآلت، بةريَوةبردنى و ى سياسةت وبوارتايبةتى لة

عي، هةموومان يواق ية لة ئاينيَكى رياليزمى وميَذوودا هةبوونةو هةن، ئيسالميش بريت

 ؤذى قيامةت، بةآلمر   ة تار  ين بيروباوةرو ئةخالق لة ئيسالمدا شتيَكى نةطؤدةزان

ن بَو دَوزينةوةى يَنيئيَمةى داوة عةقلى خَومان بةكارببة  طةىئيسالم ريَ  دابوار هةنديَ لة

، بة مةرجَى لة يوارييَوةى ئيسالم داةتلَ وةيَوةبردنى دبةر  لة يستةم باشترين س

يان ناوة بَو ئةوةى كةس ليَ ائيسالم يةند ثرةنسيثيَكى طشتى د :دةرنةيَى، واتة

ى انكيةكيَك لة بنةمادذ بة انىحوكمر   ىستةمةينابيَت ئةم س ، لةو ثرةنسيثانة:تالنةدا

ة ب جارهةندَي دا لة ميَذووى ئيسالم بكات. ثيَويستة ر ةياوى عةدالةت، و ئيسالم بيَت

 بووة، تثيَضةوانةى شةريعة كراوة كة هةنديَك شت، دادةمى خةليفةكانتايبةتى لةسةر

ئةوان وةكو خةليفة  : يةكةم:دةست بؤ ئةم كارة ببةن يان هةبووةدوو شت بؤ لةبةرم بةآل

بووة، نيازيان ثاك بووةو  بَو بةرذةوندى طشتى، يان ئةنجام داوةوسةركردة كارةكة و

ةم ل بووة وةكةنلةثشت حيزبيان  ى وة كةستاك كىهيض بةرذةوةندييَ  و سَوز بوونةدلَ 

مانان كردووة، لَ ولة موس ىدووةم ثيَغةمبةر)د.خ( وةسيةت .دا دةبينريَتسةردةمة

لمهديين بعدي عضوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ا) ى خةليفةكان بن،طويَرايةلَ 

                                                 
130
 .2/126ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله  
131
 .016ية ص: اإلسالم بين العلم والمدن همحمد عبد 
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(عليها بالنواجذ
132

ت، يونكة دلسَوز بيَ  ثاك و: ثيَويستة سةركردة نيازيَمدةلَ  بؤية، 

طومان ، بدات ثيَضةوانةى دةقةكانى ئاينياريَك بة بر   ئةطةر وا نةبيَت، ئةوا هةر

 رى ثيَضةوانةى دةقةكانيانيابر  هةندَي استة خةليفةكان ر   ةبيَت.دروست دلةنيازثاكيان 

ثاك نيةت وى خةتاب )ر.خ(، بةآلم ئةوان دلسَوزفة عومةرى كور  تايبةتى خةليبة، ة داو

يية لة بةرذةوةندى ةت بوو، كة بريتذةوةندى طشتى دةولَ بوون، مةبةستى سةرةكيان بةر  

لةم سةردةمةدا  .دا دةذينةتةلةذيَر سيَبةرى ئةو دةولَ كة  ، هةموو ئةوانةىو مانانلَ وموس

، ئيَمة دةزانين ثيَضةوانةى دةقةكانى ئيسالم تياريَك دةداكاتَى سةركردةيةك بر  

بةرذةوةندى تاكة يان حيزبة،  كو بوَ بةرذةوةندى طشتى نيية، بةلَ لةو بر يارة  مةبةست

ئايني لة ردةكان ناتوانن بة شانازيةوة باسترسى رَوذئاوا سةركئيَستا لةلة تايبةتى بة

خؤ ئةطةر هةنديَكيان خاوةن نةكة نيية، يان بة ئايبكةن، زَوربةيان هةر باوةر   خؤيان

ثيَويستة ، بيَت ثيَضةوانةى دةقةكانى ئيسالم ياريَك بدةن كةو، بيانةوَي بر  يش بن ر  ةوبا

 بكةوَى كة مةبةستى سةرةكيانديارانى ثسثَور بكةن، بؤئةوةى بةكةسبة ر اويَذ

 تيانة.هاوآل بةرذةوةندى طشتى

، حوكمرانيدا ى سياسةت واربولة يوةى بةخشئيَمةكة ئيسالم بة ىئةم ئازادية

عةقلى مرَوظ بتوانَى بة ، تاوةكوهزر دةطرىَ  و عةقلَ طةية كة ئيسالم زَور ريَز لةبةلَ 

 ،، دادثةروةرى بةدى بيَنيَتدابيَت وكبةرذةوةندى خةلَ لةكة ستةميَك دابنَى يخَوى س

و لة قيامةت،  دونياى مروظة لةكردنيونكة هاتنى هةر ئاينيَكى  ئاسمانى بَو بةختةوةر

السياسة ما كان من األفعال بحيث يكون الناس معه )  :يَتلَ ةد (ئيبن عةقيل)هةروةكو 

 وال صلى هللا عليه وسلمأقرب إلى الصالح وأبعد عن الفساد، وإن لم يشرعه الرسول 

نزل به وحي(
133

خراثة لة ، ويةوةوبكةنزيك ياكة لة كخةلَ  :ئةوةية : سياسةتواتة. 

 .نةكرد بيَت يان)د.خ( باسنة ثيَغةمبةر نةخواو ، با ئةم سياسةتةشيان خةيتةوةدوور

يستةميَك باشة بَو دةزانَى ض س خؤى لةهةموو كةس باشترللةتيَك ييونكة هةر م

ثيَضةوانةى مةرجةكانى ثيَشوو  يستةمةئةم سنابيَت وةكو طوتمان هةرم وآلتةكةى، بةآل

ة، لة هةموو ر  نةطؤاست وبنةمايةكى ر   يانئةمة :، دةتوانين بليَينبيَت كة باسمان كرد

زانستى سياسى مةبةستمان لة) دةلَيَت: Aristotleئةرستو هةروةكو ، دافةلسةفةكان ئاين و

( ظةشى مروَ خيَرو خوَ 
134
. 

لة هةموو ئيسالم باسى  :يَنلَ ب وةتةحةماسةبةكةس هةنديَك استى كارةساتة ر  بة    

ى هةموو شتيَكى نةكردووة، يونكة ئةطةر ئيسالم باس ئيَمة دةلَيَين:،  كردووة شتيَك

ةزار ( ه001كو)( سورةت نةدةبوو، بةلَ 001)ى كردباية ئيَستا قورئاني ثيرَوزباس

ى عةقلَ بوَ  ىزَور شت بةلَكودا، حوكمر انيو بوارى سياسةتسورةت دةبوو، بة تايبةتى لة

ةتدا نلة قورئان و سون -وةك ناو - وشةى عةقل شية، هةر بؤبةجيَهيَشتووة مروظ
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 بَو ئةوةى مرَوظ بةردةوام بيَت لة هزركردن و ،فرمان هاتووة نةهاتووة، بةلَكو وةك

 .بةردةوام عةقلى بخاتة كار شيَوةيةكى دايناميكبة

دةستةواذانة بةكار ديَنن، ئةبيَت بة ئةم  ةوةسَوزى خَويانبةريَزانة لة دلَ  ةوئ

اث خربةكو ئيسالم، بةلَ  ؤنين ب ؤرة قسانة ثةسنن، ئةم جزانستى و مةعريفى قسةبكة

ا ثةرتوكي : قورئان تةنييندةليَ  داثيَناسةى قورئانى ثيرَوز، بَوية لةدةشكيَتةوة يدابةسةر

 جيولوذى و بيولوذى و كوسمولوذى و ئةندازيارى ودايةتة، ثةرتوكى يه وئيعجاز

 ية.ةنسروثولوذى نئ

ةتة هيض ولَ ةتى مةدةنى دةكةين، ئةبَى بزانين ئةم دةئيَستا كة باسى دةولَ 

ةتة ريَطرة كو ئةم دةولَ ية، بةلَ ن لةريزمى طشتطيرى بة مةسةلةى سيكؤثةيوةنديةك

ن يةند نموونةيةكمان ؤةتى ئايني مةزهةبى، هةروةكو يدروست بوونى دةولَ لة

ةتى عوسمانى، ةتيَكى ئاينى وةكو دةولَ دةولَ ، هيَنايةوة ئيسالمى جيهانى عةرةبى و سةرلة

 بؤز(  0682ى )سالَ لةكة ئةفغاني كرد  (ىجمال الدين) وةك ىرمخوازةكانؤريفواى لة

دروست يونكة ئةمة ريَطر دةبيَت لة، بدةن هةولَ  )الجامعة اإلسالمية(دروست كردنى 

هةر بَوية كةسيَكى هزرظانى  )ديكتاتورى(، Despotism ةتيَكى ديسثوتيزمىبوونى دةولَ 

يستةمى عوسمانى س بيَكى نووسى دذىكتيَ  ز(0212واكبيةالرحمن ك)عبدوةكو

 (الرزاقعبد)هةروةها  ،(ومصارع االستعباد )طبائع االستبدادى رى بةناوديكتاتؤ

تةمةرى ئدا لة جياتى خيالفةتى ئيسالمى )مويز( هةولَ 0222ى )سالَ سةنهورى لة

ريَ ئيسالمى( بةكاربهيَن
135

دوايين شيَخى ئيسالم ز( 4591)، يونكة مستةفا سةبرى

النكير على منكري ) كى نووسى لةسةر خيالفةت بةناوىةتى عوسمانى كتيَبيَ دةولَ لة

نيعمةت ديارة كة خيالفةت بةكتيَبةكةدا لة ناونيشانى  (،النعمة من الدين والخالفة واألمة

ةكى تر كة زاناي م يونكة زانايةكى توركة، جياوازى هةية لةطةلَ ت، بةآلةم ئةداقةلَ لة

 ى باسمان كرد.ةانتورك نةبيَت، وةكو ئةو

 زَور بظةترو رىةتى ئاينى ديكتاتوطرنطة باسى بكةين ئةوةية، دةولَ  ئةوةى 

كةسيَك هةر داةتى يةكةمدةولَ لةةتى سياسى ديكتاتورى، يونكة دةولَ ترسناكترة لة

سةرثيَي فةتوايةكى ية بةقةلةم ئةدرَى، بؤلةنديق ةز ق وينافوبة من بيَت، ئةوا ئوثوزسيوَ 

كى ةتى سياسى موفتى نية، بةلَكو ياساييَ دةولَ م ل دةكريَت، بةآلو بةثةلة خويَنى حةآل

ةنديق ز وشةى مونافيق وت، بةآلم سةر ئوثوزسيون دةدايار لةهةية، هةمان بر   ىتوند

جؤرى كة زؤر باشترن لةكى ترى تياية يَ وشةيكو يةند ية، بةلَ لة فةرهةنطةكةيدا ن

ةبةر ئةوةى و دؤزةخ، لئاطرنيَو  تؤ دةيية :واتة دارى يةكةميةكةم، يونكة لة جؤ

 ات ، يونكة زؤربةيانت دةدةمقةلَ لة مان شت ةبةه يشك، خةلَ اوى ودرةم قةلَ لةكافر بة

قةيران  سياسى كاريزماىئاينى و كاريزماىنيَوان لة كاتىَ . نةتدينى دةولَ لةسةر 

كردنى  بَو كونترولَ  تيَك دةدائاينى هةموو هةولَ  كاريزماىطومان ، بيَ دروست دةبيَت

لة سيستةمى )دةليَت:  Max Weber ز(0221)اكس ظيَبةربَوية م سياسى، كاريزماى
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سياسيدا هةركاتَى كاريزماى ئاينى بةهيَزتر بوو، هةوَل دةدات بةتةواوى كونترولَى 

بكات، كاتَى سيستةمى سياسى كاريزماى خَوى ثيَشاندا كة تايبةتة بةخؤى، اليةنة 

ةيتانى لة قةلَةم بدات(ئاينيةكة هةوَل دةدات سيستةمى سياسى بة كرداريَكى ش
136
. 

محمد )دكتور ، دةسةآلت و رةك ئيخوانةكان طةيشتنةدواى رذيَمى حوسنى موبا

بةشيَك ، هةلَبذيَردرا مارى ميسرسةرؤك كؤ، بةسةر بةم حيزبة بووكة ( مورسى

ل كردنى حةآل ةب زانايانى ئيسالمى، هةندَى لةخَوثيَشاندانيان كرد لةدذياجةماوةر لة

 ى دةركردويةئةم فةتوا)شيَخ هاشم ئيسالم(  ،فةتواياندا  ندةرانخويَني خؤثيَشا

كوشتنى  (شيَخ ئيهاب عةدلى)ةها ودا، هةرةمقةلَ لة بة خةورايج  ثيَشاندةرانىخؤ

 و وةستانيَخانى ئةزهةر دذى ئةم فةتواية م ش، بةآللة قةلةمداحةآلل جةماوةر بة 

دادطايى بكريَتئةم فةتواية  لةسةر( شيَخ هاشم ئيسالم)يارة بر  و، مةحكوميان كرد
137
، 

نادر )ةزهةر، هةروةها شيَخ ربةى زانايانى ميسر بةتايبةتى شيَخةكانى ئزؤهةروةها 

كردةوة ةتر   نورى سةلةفى ئةم فةتوايةيانتةبيَذى ثارتى و (بكار
138
. 

ر ناسراوة، لة وتارى لةميسر زؤكة  (شيَخ ئةحمةد مةحالوى)هةروةها      

حةرامة، تاعةتى فةرزة وةكو نويَذ، ( مورسى)ؤك سةرةخنة لةدا كة ر  هةينيدا فةتواي

ايةدحوكمى ئيخوان حوكمى خو، ثيَغةمبةر وئيتاعةى خودا ووةك
139
. 

ئةو ازى نةبوو حوكمى عومةرى كورى خةتاب)ر.خ( ر  ! الم سةيرةزؤرم من  

مة ئة يَون حوكمى ئيخوان دةبيَتة حوكمى خودا؟! لةقةلةم بدريَت،ا دبة حوكمى خو

خيَزانى  ىكاتةى )فاتيمة(، تا ئةوو شةش مانط دواى تايةك، لةالييَكى ترةوة لةال

شةى كافر بوونى قةبيلةكانى عةرةب سةرى كيَ تا ئةوكاتةى  ، كردنةكؤيى دوايي 

دذى لة  كة بةيعةتيشى دا بؤ ئةوةبوو دا،نة بةكربة ئةبو بةيعةتىئيمامى عةلى ا، نةدهةلَ 

هةر يةندة خةليفة عومةر ويستى  .مةدينة بكاتبةرطرى لة  ةشةى )مورتةدةكان(هةر  

ئةبوبةكر)ر.خ(  خةليفة ئةبوبةكر، بةآلم بطريَت بؤى بةيعةتى ئيمام عةلى وةرزؤربة

عةلى ناكةم ىة ئيماممن زؤرى لتى: وطو، ور يَطةى نةدا
140

هةروةها سةعدى كورى ، 

دا بة بةيعةتى نة رابة ئاشكك( سةرَوكى قةبيلةى خةزرةج، 01) ى ئةنسارىعوبادة

، كرد تاوةكو لة حؤران كؤيى دوايي ،َويشتو شام ر  ةبةربةلَكو  عومةر، وبةكرئةبو
141
ووت: ئيَوة نةط ىيبادةى عسةعدى كور   عةلى و ىئيمامبة يَككةسبةآلم هيض  ،

 لة.آلحة ان، خويَنتو ةكافر بوون

م يةكى قورسى ثيَنةبووة، ووة، بةآلدى كرئةم كارة هةريةندة اليةنى سياسيش

نة، نانموو و جؤرةة لة، جيهانى ئيسالمى ثر  ى بةم اليةنة نيةباوةر  بنةر ةتدا لة يونكة
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 ستةمى ئاينى ويكيَشة لة نيَوان س :ئةم تراذيداية هةبووة، واتة داكو لة هةموو جيهانبةلَ 

ايانة دووبارة نةبنةوة، ثيَويستة بَو ئةوةى ئةم جَورة تراذيداي، جا ستةمى سياسىيس

 دا دروست ببيَت.اليةن ن هةردوونسيَك لة نيَوابةآل

يش بة ئاين، ةوة دةميَنيَ ئاين هؤىت بة)دةسةآليَت:ز دةلَ ةى موعتكور   (ىهللاعبد)

يَز دةبَى(بة ه ةوةتهؤى دةسةآل
142
 نابيَ  .كةوة كار بكةنثيَ  يانئةبَى هةردووك :كةواتة .

ئاينةوة  هةريى ثةيوةندى بة كة ةوةر بكةينمولحيد بي عيلمانيلة ئيَمة وةكو هةنديَك 

ر بي يشةوةكانئيسالمية توندر  لة ك ةنديَ نابيَت وةكو هةوة، بكريَت ةتر  ثيَويستة هةية 

ى مة كوفرو زةندةقةيةو، نابيَت سووددةرةوةى بازنةى ئيسالهةريى لةكة ، ةوةبكةين

دروست  بؤ كاربكةنكةوة سياسةت ثيَ  كو ئاين ووةتا ى بكةيني ئةى .يريَتطبلَى وةر

زةروورو سةرةكين بؤ دروست  ى خوارةوةةئةم مةرجان ؟ى مةدةنىةتيَككردنى دةولَ 

 :ةتةرة دةولَ كردنى ئةم جؤ

 .بطريَتنةتةوةكان  و مةزهةب و ئاينهةموو ةتيَك بيَت ريَز لةثيَويستة دةولَ  -0

ى زَورينةى ئاين بنةماكانى ثيَضةوانةى انىكيةكيَك لةبر يارةهيض نابيَت  -2

 ة.ى خةلَكتان كة ئيسالم ئاينى زَورينةكوردسنموونة لة ك بيَت، بؤخةلَ 

 .دادثةروةر بيَت -6

 .ك بثاريَزيَتوةندى خةلَ ةبةرذ -1

ئةوةى ، بوَ ك هةست بة بةختةوةرى بكاتخةلَ دةولَةتةدا ئةوذيَر سايةى لة -1

 بيَت. و بةهيَزبةرز هةستى نيشتمان ثةروةريان لةال

 ابطرين،ن ئةم بةآلنسة ر  ، بةمةرجَي بتواني دةردةكةوىَ ميَذوودا لة ئةم ر استية

ةتيَكى سةركةوتوو دةولَ  مان شت بدَوزينةوة تاوةكوكانى خؤبة فقهيةمةرج نية تةنيا لةكتيَ 

 -ة)ثاريس يوو (تةهتاوي) ىسريكاتَى زاناى طةورةى مبؤ نموونة: ست بكةين، ودر

ا يدبةكتيَ  ولة)تخليص اإلبريز في تلخيص باريز( ى فةرةنسا( ثةرتوكيَكى نووسى بة ناو

ةكى يا، وةك بنةمسيةكان لةسةرى دةر َونرةنةفئةمر َو ئةو ياسايةى كة ) يَت:دةلَ 

كة ثاشاى  هةذدةم بوو (ىلويز)ى كانياسا، مةبةستى سياسةت  ريَت بؤةنسةرةكى داد

زَور ر ووى دادثةروةريةوة لةئةم ياسايانة ، ةو خَوى داينابوون كاتى فةرةنسا بووئةو

ئةم ياسايانة ... هةريةندة زَوربةى تبكالَي  نكولَياناتوانَى كةس نكة ية ي وايان تيَداشت

)د.خ(دا نةتى ثيَغةمبةرننة لة سو نة لة قورئاندا هةن و
143

 (تةهتاوى). مةبةستم ئةوةية 

نةك ، وةيى مةسيحى كرداكى روذئاوياساييَ لة ئةكاديمى، باس بة ميتوديَكى زانستى و

 ىةمقةلَ لةزةندةقة  وديَت بة كوفر وةذئاواوَ هةريى لة رناشارةزا كة  وةكو هةنديَ 

لة ر ؤذائاوا سوود ،  بواريَكدا كة ئيَمة نةمان بيَتلة ئاساييةواتة شتيَكى كةدةدةن، 

 .تبكا يشدادثةروةرر ةياوى نةبَى و  بنةماكانى ئايندذى  ، بة مةرجىَ  وةربطرين
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طؤظارى  و (نار)المز( خاوةنى تةفسيرى 0261) زاةشيد رةمحمد رهةروةها 

كاتَى محمد رشيد رزا حوكمى  وو،ة بظارةكة توور  ؤيةكيَك لة خويَنةرانى ط المنار()

زا ةشيد رةمحمد ر حوكمى شورا،بة كستورى ناوبرد نةةئيسالمى بة حوكمى د

)شورا( يةكيَكة لة  ىةلَى ئةم حوكمةن هةرطيز :مانلَ وطوتى: ئةى موسآلمدا وةلة

ش ذيانى هةريوار خةليفةلة   ،قورئانى ثيرَوزمان لةسوود، بنةماكانى ئاين

 و بووينة لةطةلَيان تيَكةلَ  وطرتووةنةوةر ئةوروثيةكانلة مانسوودوةرطرتووة، 

، و نةئةوانةى وةكو تؤنمن ، ئةطةر لةبةر ئةوان نةبوابة نةبووينة  ى ذيانيانشارةزا

ئيسالمة"دةزانى ئةمة لةةيانقةت ن
144
. 

دةولَةتى عوسمانيدا لةةروةها ، هوثياويَكى زانابو ز(0212)خير الدين التونسي

)أقوم المسالك في معرفة  كتيَبةكةيدا:)سةرؤك وةزير(، لةسةدرى ئةعزةم بوو واتة

بطرين، ياناتوانين ر   ةشارستانيةتى ئةوروثى وةك الفاويَكيَت: )دةلَ  أحوال الممالك(

اليةكى لة  ،لةمةترسيةكةى بثاريَزينئةوةى خَومان بوَ ، كةوينكريَ  ىكو دةبَى لةطةلَ بةلَ 

طرين"بشتة ثَوزيتيظييةكان وةرسوود لة ترةوة
145
. 

بيَت، ثيَويستة  ىلوذيك دروست و است ور  كة  كيوونيَ بة بر واى من هةر بؤ

لةوانةية خاوةنى ، يونكة بزانين خاوةنةكةى كَي يةمةرج نيية طرين، بوةرى ليَ سوود

وةنةكةى يوونيَك كة خابؤية مةرج نيية هةر بؤنةبيَت،  دلَ بؤيوونةكةمان بة

يوونيَك يؤن مةرج نيية هةر بؤ و دروست بيَت، هةروةكواست ر   ،مان بيَتلَ وموس

 و مةبةستم ئةوةية هةموومان مروظين .است نةبيَتكة خاوةنةكةى موسلمان نةبيَت ر  

استمان يوونيَكى ر  ية ئةطةر بؤ، بوَ  است دةكةينر   يش، هةندَى جارو ة دةكةينهةلَ 

لَى  ىئيَمة سوود يي بوو، ئاساييةةسوفيَكى روذئاواخاوةنةكى فةيلو،  كةوتدةست

نابيَت يَت: )يك دةلَ مال ىئيمام .ةا دةربرينر  بوارى لة ةكةوةرطرين، يونكة بوار

حورمةتى  وزريَ  لةبةر ئةوةىهةر طرين ليَى وةركاتَى كةسيَك قسةيةكى كرد هةر

هةية"
146
. 

 مان بةم جؤرة عةقلَ يست،  ثيَويكوردستانتايبةتى لةةجيهانى ئيسالمى و بئيَستا لة

 (ئةفغاني( و)تةهتاوى)و (تونسي)ثياوةكانى وةكو ة كةلَ  هزرة هةية، مادام و

يان ةوةبكةنبير ازىشيَوئةمة  (زاةشيد رةمحمد ر)و (محمد عبدة)و (كةواكبى)و

و توانا بة هيَزبوارى زانست و بيركردنةوةدا زؤر لةئةوان  داكاتيَكا، لةرَوذئاو بةرامبةر

وةربطرين، يونكة  يانسوود لة بوارة ئيجابيةكان ش ثيَويستة ئيَمة زياترتائيَسبوون، 

 ذئاواؤسوود لة ر  تر  ىكخةلَ ةت نين، ئةبَى زياتر لةخاوةن دةولَ  و الوازينكورد  ىئيَمة

سةرووى طةل لةى استة ئيرادةن، ر  بريار   ىئةوان خاوةنئيَستا ، يونكة وةرطرين
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ت يثيَويست دائيرادةهةبوونى  م لةطةلَ زترة، بةآلةو لةهةر هةموويان بةهيَ هةموو شتيَك

 .بطةى ئامانجة سةرةكيةكانبة ئةوةى، بؤبة ثشتطيرى ئةوان هةية

ةوة، كة ر بكةنبي طةورة زانايانةم وةكو ئة يشئيسالميةكانى كوردستان با

يان دةكرد، نةك وةكو دا هةلَسوكةوتخركيَشةكانى هاوية لةطةلَ  عةقلَ  حيكمةت وبة

ةوة بوونة كارةسات بةسةر جيهانى ى تةسكعةقلَ  وبةهزرى توند كةئةوانةى 

 .ئيسالميةوة

مان داوة، ى زؤرشةهيد ،مان كردووةى زؤرخةبات، ةتينئيَمة طةليَكى بَى دةولَ 

ئةم هةموو  دواى ون،كرا كاولَ قوتابخانةوة  زَور لة طوندةكانمان بة مزطةوت و

كوردستانى ايبةتى لةتة، با كرانبةرث هةموو ثاريةكانى كوردستانلة ى كةشَورةشانة

كيَشةكانى  لةطةلَ  هزريَكى شارستانى مامةلَة و عةقلَ  ئةطةر بة حيمكةت و عيَراق،

بةفيَرو دةييَت، جا  بيَطومان هةموو خةبات و قوربانيدانماننةكةين،  داهاويةرخ

 ودهةموو طةليَك زياتر ثيَويستى بةكةسانى بيرمةنةتى نيية، لةدةولَ طةلى كورد  يونكة

شيار بين، يونكة ئاينى زياتر هؤ كيَشةكانى هزرى ولةثيَويستة دانا هةية،  وزانا

ا بَو ئيَستا تةني يةديَنة ذوورةوة، من ئةم نامة وةةشةكان لةم دةرطايةهةموو هةر   دائيَستالة

م ، بةآلدةبيَت ؤنندة يكةس نازانَى ئايهةريةندة ، يشةرَوذ دوا كو بؤبةلَ ، نانووسم

بنيَين بةهةمان شيَوة دروست ي، يَون داوكة ئايندة بةدةست خؤمانةزانين بئةوة ئةبَى 

الى ا ى بكات، يونكة زانيارى تةواو تةنيكةى ديارةرآلم كةس ناتوانَى بةروادةبيَت، بة

ش زَور ئاسايية، ، ئةمةةتخةمى ئيسالميةكان تةنياو تةنيا دةسةآل طومانبيَ ، يةادخو

كة ، الواز كردنى هةستى نيشتمانى ونةتةوةييَوى تة نةبيَتة همةرجيَك ئةم دةسةآلبة

سةر ، كوردستان بكريَتة اليةنيَكى ئةيدولوذى و ئايندةيةكى ناديار ببات ةوت بةروآل

 ثلوراليزم ةشة لةسةر بنةماكانى ديموكراسى و، ببيَتة هةر  و دةرةكىيةند وآلتيَكى بة

 لة ئةجيَنداى خَوى نىةتيَكى نيشتما، هزرى دروست كردنى دةولَ و ى مرَوظةكانوماف

. ةتيَكى سيوكراسى دروست بكاتدةولَ يَون  هةر ئةوةبيَتى ، هةموو هةولَ يَتةوةوبسر  

ذةى كة خاوةن ثرؤى ئةوة بدةن ئةبَى ئيسالميةكان هةولَ  مةعريفيةوة ووى هزرى ور  لة

سوود لة هةموو بواريَكدا با ، نةبةن الئةو وو، ثةنا بَو ئةمال ئيسالمى خَويان بن

 وى كردنى هزرثآلم با كؤتايى بةكؤ، ئةطةر سوودى هةبوو، بةكانى تر وةرطرينلَ لةخة

كة يَم كةسانة دةلَ هةروةكو يَون بة بةردةوامى بةو، تر بيَنينطةالنى  ىمةعريفة

ينةوةو بةبَي بةبَى ليَكولَ  نة كوردستان: تكايةديَنبؤ مان وذئاواتةجروبةى وآلتيَكى ر  

 ان بةسةردا نةسةثيَنن. هةلَسةنطاندن هيض ثرؤذةكةيةكم

ين ةبد ئةبَى هةولَ ، ةوةسياسيةكان و ئايني هةموو اليةنةئيَمة لة كوردستان بة

يةكسانى  دادثةروةرى و خَوشى وهةموو تاكيَك هةست بةكة  ةتيَك دروست بكةيندةولَ 

 ، ئازادى هةبيَت و، مافى مرَوظ ثاريَزراو بيَتو بكات، ياسا سةروةر بيَت

ةتة دذى ، ئةم دةولَ و، تةنيا دروشم نةبن وراليزم شويَنيان هةبىَ ثل ديموكراسيةت و

بنةماكانى ئةم جظاكى لة سياسى و ، ثيَكةوة ذيانى ئايني وو بنةماكانى ئيسالم نةبيَت

لةبةردةم  تاكة ريَطا، بَوية يَكى مةدةنيدا دةبينريَنةتدةولَ لة ىةتة بيَت، ئةمانة هةموودةولَ 
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نيية  ج، مةرهةوَل بدةين  ى مةدةنىيَكةتوست كردنى دةولَ در بؤئةوةية  هةر داهةموومان

انةى ثيَويسة ئةم بنةمايكو ئةوةى طرنطة يَوة دةبات، بةلَ ةتة بةر  بزانين كَى ئةو دةولَ 

دادثةروةرى و لة فةلسةفةى ئيسالمدا ثةيرةوكردنى  سةرةوة ثةير ةو بكات،

داى خويونكة ، ةتدا بةريَوةبردنى دةولَ طرنطة لةبةرذةوةندى طشتى ر ةياوكردنى 

ئةطةر دادثةروةر نةبيَت، بةآلم  مانان ناكاتلَ وةتى موسدةولَ ثةروةردطار ثشتطيرى لة

ةتى كافران دةكات ئةطةر دادثةروةر بيَتدةولَ ثشتطيرى لة
147
.   
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