
 1 

 
 
 
 

 ُأولي اأَلمر
 كَين؟

 
 

 ئامادةكردنى
 ىـجـةرزنـزة بــةمـح

 
 
 
 
 
 

 زايينى 0231  -كؤضى   3416
 



 2 

 
قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل  ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  عن أمير المؤمنين أبي حفص

ُكلِّ اْمِرٍئ َما نَ َوى َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه ِإَلى ِإنََّما اأَلْعَماُل بِالن ِّيَّاِت َوِإنََّما لِ )يَ ُقوُل : ( )اللَّهِ 
ِكُحَها اللَِّه َوَرُسوِلِه َفِهْجَرتُُه ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه َوَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه ِلُدنْ َيا ُيِصيبُ َها َأِو اْمَرَأٍة يَ نْ 

 (.1091سلم)( وم45(و )1أخرجة البخاري)(. َفِهْجَرتُُه ِإَلى َما َهاَجَر ِإلَْيهِ 
 
 
 
اللَُّهمَّ َربَّ ِجْبَراِئيَل َوِميَكاِئيَل َوِإْسَراِفيَل َفاِطَر السََّمَواِت َواأَلْرِض َعاِلَم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة  )

ْذِنَك َأْنَت َتْحُكُم َبْيَن ِعَباِدَك ِفيَما َكاُنوا ِفيِه َيْخَتِلُفوَن اْهِدِنى ِلَما اْخُتِلَف ِفيِه ِمَن اْلَحقِّ ِبِإ
 (777برقم)صحيح مسلم . (ِإنََّك َتْهِدى َمْن َتَشاُء ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم 

 
 
 
 
 

 كَين؟ ُأولي اأَلمرناوى كتَيب/ 
 ئامادةكار/ حةمزة بةرزجنى

 نؤبةى ضاث/ يةكةم
  0231 -كـ 3416ساَل/ 

 
 مافى لةضاثدان و لةبةر طرتنةوةى ثارَيزراوة بؤ نوسةرةكةى
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  ن الريممبسم اهلل الرمح
 

 شةكىثيَ
أما  ...احلمدهلل ويده, والصالة والسالم على م ن ال نيب بعده, وعلى آله وم ن وااله

 بعد:
( زؤر طرينطةو هةستياريشة, ثَيويستة )ولي األمرباس و بابةتى 

ِروونكردنةوةى تةواوى بؤ بكرَيت و نوختة لةسةر ثيت دابنرَيت, ضونكة 
( أهل السنة واجلماعةوةشة زانايانى )ثةيوةستة بة بريوباوةِر, لةبةر ئة

)ِرةمحةتى خوايان لَي بَيت( لة كؤن و نوَييان لة نوسراوةكانيان لة بابةتى 
( وة طوَيِرايةَلى و دةرضوون لةسةرى و سنوورة ولي األمرعةقيدة باسى )

شةرعييةكةى دةكةن و كردويانة, جا بة زمانى كوردى تاكو ئَيستا هيض 
ى تَيرو تةسةل و قةشةنطم نةبينيوة لةو باس و بابةتة, توَيذينةوةو نوسراوَيك

 أولي األمرتا براى بةِرَيزم مامؤستا حةمزة ئةو نوسراوةى بة ناونيشانى )
كَين؟( بؤ ِرةوانة كردم و داواى كرد ثَيداضوونةوةى بؤ بكةم, ئةوةش بة 
 طومانى باشى خؤى بة من, خوا مبانهَينَيتة ئاستى طومانى باشى موسَلمانان.
منيش سوثاس بؤ خوا هةمووم خوَيندةوةو بؤم دةركةوت كة منونةى نيية لة 
نوسراوة كوردييةكان, بة ِراستى ناوازةية, خوا ثاداشتى نوسةرةكةى 
بداتةوة, ديارة خؤى بؤ ماندوو كردووة, بة جوانى هةموو ضةمك و خاَلةكانى 

ودةو ووتةى ثةيوةست بة بابةتةكةى باس كردووةو بة بةَلطةى قورئان و فةرمو
زانايان ثشرِتاست و بةهَيزى كردوون, هةرضةندة لة هةندَيك شوَين ووتةى 

(يشى هَيناوةتةوة, وةكو قسةى أهل السنة واجلماعةزانايانى جطة لة )
)سعدالدين التفتازانى( كة ئةشعةريية, بةالم ئةوة لة دواى قسةى زانايانى 

ييةوة, وابزامن تةنها بؤ ( هَيناويةتأهل السنة واجلماعةجَيطاى متمانةى )
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ئةوةى تاكو بزانرَيت ئةوانيش ئةوة بؤضوونيانة..جا ضةند تَيبينى و 
 ثَيشنيارَيكم بؤ بةِرَيزيان ئاراستة كرد..

داوا لة هةموو خوَينةرو خوازايارانى زانستة شةرعييةكان و مامؤستايان 
ابةتةكة دةكةم ئةو نوسراوةى بة ديققةتةوة خبوَيننةوة تاكو بة تةواوى لة ب

 (.أهل السنةبطةن بة طوَيرةى ِراى تةواوو ِراستى )
لة خواى ثةروةردطارم داواكارم بؤ خاوةنةكةى بكاتة توَيشووى دواِرؤذى و 
سةربةرزى دونيا, خَير بداتةوة باس و نوسراوةكةى بؤ موسَلمانان, 
بةرضاويان ِروون بكاتةوةو لة من و ئةوانيش ببورَي و مبانباتة بةهةشت و لة 

 آمنيدؤزةخ دوورمان بكاتةوة..
                                                        

                              

 باوكى حييى مامؤستا                                                            
 ك 6241(: ذو القعدة/مانطى )42                                                      
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 دةستثيَك

) إنَّ الحمَد هلِل َنحمدُه وَنستعيُنُه وَنستغِفُرُه، ونَعوُذ باهلِل ِمْن ُش روِر أنُفِس نا وس يتِاِت أعمالِن ا، 
، وَم  ْن ُيه  ِلل فَ  ّ ه  ا،َي لَ  ُه، وأش  َهُد أن و إل  ه إو اهلل وح  َدُه و َم  ْن يه  ِدِه اهللُ ف  ّ ُمه  لت لَ  هُ 

 شريَك له، وأشَهُد أنَّ محمتداً َعبُدُه وَرسولُه.
ــُتم    ]  ـَموُتنَّ إ   وأْنــ ــ ــِه و  تــ ــقَّ ُتقاتــ ــوا اَو َتــ ــوا اتَّقــ ــويَن ّموــ ـــا الــ  ياأيهُّــ

 (271)ّل عمران: [  ُمسِلموَن

ََوَجهـا وَبـ َّ     ياأيهُّـــا الوَّاُس اتَّقوا]  ربَُّكُم ال وي َخَلَقكم ِمْن َنفٍس واتَدٍة  وَخَلَق ِموهـا 
ِموُهما ِرجاً  كثريًا و ِنسآءًا واتَّقوا او الوَّي َتسآءلوَن بـِه َواألرتـاَ  إنَّ او كـاَن علـيكُم     

 (2الوساء:)[  َرقيبًا
ِصلْح َلُكـْم أعمـاَلُكم وَيغِفـر َلُكـْم     ـــا الوين َّمووا اتَّقوا اَو وقولوا قوً  َسديدًا ُيهياأيُّ] 

ََ فوًَا َعظيما  (72-77) األتزاب:  ً[.ُذنوَبُكم َوَمْن ُيِطِع اَو َوَرسوَلُه َفَقْد فا
(، وَش  رَّ األُم  ور أم  ا بع  ُد ف  دنت أل  دَث الح  ديِا ِكت  اُب اهلل، وخي  َر الَه  دي َه  ِدُي ُمحمت  د)

 (.ًة، وُكلَّ َضَّلٍة في النتار دَعٍة َضّلَ ُمحَدثاتُها، وُكلَّ ُمحَدثٍة ِبدعة، وكلَّ بِ 

يةةكَيك لةةةو ديةةاردة سةةةيرانةى ئةةةم زةمانةة بةةوونى ضةةةندان سةةةركردةو حةةاكمى   
ياخييةةة لةةة خةةواى طةورة..كاركةةةر بةةة ياسةةايةكى دةسةةتكردو سةةةثَينرةى ئةةةو      
ياسةةاية بةسةةةر ميللةتدا..ضةةةتةى ديةةن و ِرةوشةةتى ميللةت...ئاَلقةةة لةةة طةةوَى و     

و جولةكةةةةةةةةةةةةو دوذمةةةةةةةةةةةن بةةةةةةةةةةةة ئيسةةةةةةةةةةة م و بةةةةةةةةةةةةها    نؤكةةةةةةةةةةةةرى طةةةةةةةةةةةاور
ئيس مىيةكان...ناشةةةةريينكارو بةةةةة الرو خةةةةوار نيشةةةةاندةرى ِرَيبةةةةازى حةةةةة  و 

 خواناسى..



 6 

بةالم لةمة زؤر سةير تر ئةوةية دةبينني و دةبيسةتني كؤمةةَلَيك كةةس بةة تةةمان      
بةرطى ئيس م بكةن بة بةرطى هةموو ئةو سةوَلتةو دةسةتةالتانةى بةؤ نةهَيشة      

َيواندنى ئيسةة م دروسةةت كةةراون, كةةة زؤرَيكيةةان بةةة ئاشةةكراو بةةَى ثةةةردة      و شةة
ئةمةيان ِراطةياندووة, بة جؤرَيك دَين ضى دةقَيكى شةةرعى هةيةة لةةو بابةتةةوة     
لةسةةةر ئةةةو حةةوكم و حاكمةةةى دادةنةةَين, ئةةيرت ئةةةو كاربةدةسةةتة بةهةةةر شةةتَيك      

, وةك بَلَييت بةة  حوكم بكات و ضؤن حوكم بكات هةر بة وةىل ئةمر دةناسَينرَيت
كةةردةوة ووشةةةى )منكم(يةةان لةةة ئايةتةكةةة البردبَيةةت, جةةا هةنةةدَيك بةةة فةةةتواو         
هةندَيكى زؤرى تةر بةة كةردارو سياسةةت ئةمةةيان سةةةاندووة. هةةروةك ضةؤن         

 ووشةى شةهيد زوَلمى لَي كراوةو لة ِرَيِرةوى خؤى البراوة.

انى عةقيةدةى ئةةهلى   ئةوان ئةم فةتوايانة دةدةن بة ثاسةاوى ئةةوةى لةة بنةةماك    
سوننةو جةماعةية كة دروست نىية دةرضيت لة كاربةدةستى موسَلمانان و لة 
دذى جبةنطَييت و خةَلكى هانبدةيت بؤ دةرضوون لة حةوكمى و بةةهيض جؤرَيةك    
ِرةوا نىية سوكايةتى ثَى بكةيت ئةطةر هةرضةى خراثةةو تاوانَيكيشةى هةةبَيت,     

ق و فةةاجريش بَيةةت, مةةادام لةةة بازنةةةى  بةةا شةةةراخبؤرو زيناكةةارو تاوانبةةارو فاسةة 
ئيسةةة م دةرنةضةةةووبَيت و يةةةةكَيك لةةةة هةَلوةشةةةَينةرةوةكانى ئيسةةة مى ئةةةة ام  
نةةةدابَيت بةةة ئاشةةكراو بةَلطةةةى تةةةواومان بةدةسةةتةوة نةةةبَيت بةةؤ ئةمةةة دروسةةت   
نىيةةة دذى ِراثةةةةِرين, ضةةونكة فيتنةةةة بةةةةرثا دةبَيةةت و خةةةوَينَيكى زؤر بةهةةةةدةر    

دةبَيت و ئةمن و ئةمان نامَينَيت...و هتد...كة بؤ ئةمةةش  دةرذَيت و شار كاول 
 ضةندان ئايةت و فةرموودة دةكرَيتة بةَلطة... 

 بةالم ئةوةى زؤر طرنطة بيزانني بريتىية لةوةى ئاخؤ:
ئايةةةا ئةةةةو بةَلطانةةةة تةةةا ضةةةةند طو ةةةاوة بهَينرَيتةةةةوة بةةةؤ شةةةةرعييةتدان بةةةةم          

 سةركردانةى ئَيستا؟
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ى( كَىيةةة؟ كَىيةةة ئةةةو كةسةةةى ئةمةنةةدة ِرَيةةزو ثلةةةو     ئايةةا )وةىل ئةةةمر ى شةةةرع 
 هةيبةتى بؤ دانراوة لة ئيس مدا؟ 

ئايا ِراستة هةركةس خؤى كردة شةوانى موسةَلمانان )يةان ِراسةرت بَلةَيم بةة ثة ن        
طةاورو جةةوو كرديانةةة خةؤرة بةسةةةر موسةةَلمانانةوة( و ِريةزى ثَيشةةةوةى طةةرت و    

شةةةةَيةروةيةكى ئيس ميشةةةةى  كرايةةةةة سةةةةةرو هةرضةةةةى خراثةةةةةو تةةةةاوان و هةَلوة  
ئة امةةداو لةةة جيةةاتى حةةوكم كةةردن بةةة قوئةةانى خةةواى طةةةورة, ياسةةاى ثةةوواوو    
سوواوى طاورو جولةكةى سةثاند بةسةر ميللةتدا, ئيرت هةةموو مافةةكانى وةىل   

 ئةمرى شةرعى لةسةرمان واجب دةبَيت بةرامبةرى!؟
وة بةةةةوو ئايةةةةا مانةةةةاى ِراسةةةةتةقينةى وةىل ئةةةةةمر ئةمةيةةةةة؟! هةرضةةةةى لةةةةة ثَيشةةةةة  

 !!؟ثَيشةواية
 ئايا هيض زانايةكى موعتةبةر فةتواى واى ىَل بيسرتاوة؟ 

ئايةةا ئةةةو مةرجانةةة ضةةني كةةة زانايةةان داياننةةاوة بةةؤ وةىل ئةةةمرو ثَيويسةةتة تيايةةدا  
 هةبَيت؟

 ئاخؤ وةىل ئةمر يانى ضى و كارو ئةركى سةرشانى ضىية؟ 
اى موسةَلمانان بينةرا   ئةو كوفرة بةواحانة ضني كة ئةطةةر لةة حةاكم و فةةرمانِرةو    

 ئةو كات دةبَيت البربَيت؟
 ئايا هةركةسَيك كاروبارى والت كةوتة دةست بة وةىل ئةمر حسابة؟

ئايةةا سةةةركردةيةكى عةةةةانى حةةوكم حةةةر بةةة ياسةةاى دةسةةتكرد بةةة وةىل ئةةةمر    
 دادةنرَيت؟

بة كورتى و بة كوردى: ئايا ئةم دةسةتةالتدارانةى ئةةمِرؤ وةىل ئةةمرى شةةرعني     
 ا ماف و واجباتيان لةسةرمان ثَيويست بَيت؟هةت
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 ( لة قورئانى ثريؤزداأولي األمرووشةى)

ى هَينةاوة,   أول ى األم ر(خواى طةورة لة دوو جَيطادا لة قورئانى ثريؤز ووشةةى ) 
لةةةةةة يةكةميانةةةةةدا بةاةةةةةةرحيى فةةةةةةرمانى كةةةةةردووة بةةةةةة طوَيِرايةةةةةةَلى كردنةةةةةى     

 )كاربةدةستانى ئيمانداران( و دةفةرموَيت:
ََْعُتْم ِفـ   ِويَن َّمُووا َأِطيُعوا الل لًَّياَأيَُّها ا]-6 ي َه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اْلَأْمِر ِمْوُكْم َفـِإْن َتَوـا

ِلـَك َخْيـرو َوَأْتَسـُن    ِه َواْلَيْوِ  اْلـآِخِر ذَ ْن ُكْوُتْم ُتْؤِمُووَن ِبالل ِه َوالرَُّسوِل ِإَشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى الل 
 (40)النساء: [اًلَتْأِوي

ئةةةةةي ئةوانةةةةةي باوةِرتةةةةان هَينةةةةاوة, فةرمانبةةةةةردارو طوَيِرايةةةةةَلي خةةةةواو  واتةةةةة: 
و فةةةرمانِرةواكان بكةةةن كةةة لةةة خةةودي خؤتةةانن )لةةة بريوبةةاوةِرو      ()رةثَيغةمبةة

ثابةنديةةدا( واتةةة: لةضوارضةةَيوةي شةةةريعةتدا طوَيِرايةةةَليان بةةن,  خةةؤ ئةطةةةر لةةة     
ن دةربارةي حوكمي خوايي, ئةوة ئةو كَيشةية شتَيكدا بوو بة كَيشةو ناكؤكيتا

)كةةةةةة قورئةةةةةان و سةةةةةوننةت   ()بطَيِرنةةةةةةوة بةةةةةؤ الي خةةةةةواو ثَيغةمبةرةكةةةةةةي  
دةطةيةةةةةةنَيت(, ئةطةةةةةةر ئَيةةةةةوة باوةِرتةةةةةان بةةةةةةخواو بةةةةةة ِرؤذي قيامةةةةةةت هةيةةةةةة, 
)ِرةفتاركردنتان( بةو شَيوةية ضاكرتين و جوانرتين سةرضاوةية بةؤ ضارةسةةري   

 كَيشةكانتان. 
لةةة ِرووى زمانةوانيةةدا, واتةةا: لةةة ئَيةةوة, كةةة لةةة سةةةرةتاى ئايةتةكةةةش      )مةةنكم(:

(انةى لة ئَيوةى بِروادارن أولي األمرواتة: ئةو ) ,خواى بةرز بِرواداران دةدوَييَن
جيةاوازى زؤرة لةطةةَل ووشةةى )فةيكم( كةة لةة       ئةمةةش  و وةكو ئَيوة ئيماندارن, 

ةرمانِرةوايةةك دةطرَيتةةوة كةة لةة     هةةموو ف كةة  زمانةوانيدا واتة: )لةناو ئَيةوةدا(,  
ناو موسَلمانان يان بَي بِروايان فةرمانِرةوايةةتى دةكةةن, جةا ئةةو فةرمانِرةوايةة      
بِروادار بَيت يان كافر دةيطرَيتةوة, جا بةداخةوة زؤرَيك خةَلكانى نةا ئاشةنا بةة    

وة كةة  ( لَيكدةدةنةة مف ككُ ( بةة ) منُكم   ماناكانى قورئان و ثارَيزةر بؤ بَي بِروايةان ) 
 ئةوة)تةحريف( و طؤِرينى ئايةتةكانى قورئانة خوا مبانثارَيزَيت.
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دا الطحاوي( شَيخ ئةلباني)ِرةمحةتى خواى لَي بَيت( لة شةرحى )عةقيدةى
َأِطيُعوا ]قلت: ومن الواضح أن ذلك خاص بالمسلمين منهم لقوله تعالى: ) دةفةرموَيت:

فّ  الكفار المستعمرونوأما  ،(40لنساء: ا) [ْمِر ِمْوُكْمَه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اْلَأالل 
رجسهم. وأما وتطهير البّ، من  ،بل يجب اوستعدا، التام ما،ة ومعنى لطر،هم ،طاعة لهم

 ،ليهلوا المسلمين ،فبدعة قا،يانية و،سيسة إنكليزية !( أي فيكمتأويل قوله تعالى: )منكم
  1(.طهر اهلل بّ، المسلمين منهم أجمعين ،نويحملوهم على الطاعة للكفار المستعمري

واتة: منيش ئةَلَيم: ِروون و ئاشكراية ئةمةش تايبةتة بةو فةرمانِرةوايانةيان 
َه َوَأِطيُعوا َأِطيُعوا الل ]كة موسَلمانن, لةبةر ئةوةى خواى طةورة دةفةرموَيت: 

رةكان طويِرايةَلى كردن نيية , بةالم كافرة داطريكة[الرَُّسوَل َوُأوِلي اْلَأْمِر ِمْوُكْم
بؤيان, بةَلكو ثَيويستة بة تةواوى لة ِرووى مادى و ماناوة خؤسازى بكرَيت بؤ 
دةركردن و دةرثةِراندنيان و ثاك كردنةوةى شارو والت لة ثيسييان, وة 
تةئويل كردنى فةرمودةى خواى طةورة كة دةفةرموَيت: )منكم( بة )فيكم(! 

و فَيَلَيكى ئينطليزىية تا موسَلمانانى ثَي طومِرا ئةوة بيدعةيةكى قاديانى 
بكةن و وايان لَي بكةن طوَيِرايةَلى كافرة داطريكةرةكان بكةن, خواى طةورة 

 واَلتى موسَلمانان ثاك بكاتةوة لة هةموويان.
 
َوِإَذا َجـاَءُهْم َأْمـرو ِمـَن اْلـَأْمِن َأِو اْلَخـْوِ       ] وة لة ئايةتةكةةى تةردا دةفةةرموَيت:   -4
 َ ِويَن َيْسَتْوِبُطوَنُه ِمْوُهْم َوَلْوَأْمِر ِمْوُهْم َلَعِلَمُه الًَّذاُعوا ِبِه َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل َوِإَلى ُأوِلي اْلَأ

 (٣٨)النساء: [َقِليًلا ِه َعَلْيُكْم َوَرْتَمُتُه َلاتََّبْعُتُم الشَّْيَطاَن ِإ  َفْضُل الل 

                                                 
1

وو ن رى الخ روع عل ى أنمتن ا وووة أمورن ا . تح ت م تن: )19طحاوي ة ش رو و تعلي ح محم د نال ر ال دين األلب اني صالعقيدة ال 
 بمعص  ية ي  أمروا ل  م م  ا فريه  ة، ج  ل و ع  ز اهلل طاع  ة م  ن ط  اعتهم وو ن  دعوا عل  يهم وو نن  زم ي  دا م  ن ط  اعتهم ون  رى ،وإن ج  اروا
 (.والمعافاة بالصّو لهم وندعو



 11 

و ِرةخنةةةةة دةطرَيةةةةت لةةةةة هةنةةةةدَيك ئيمانةةةةداران(  رةى طةةةةةو)لَيةةةةرةدا خةةةةواواتةةةةة: 
هةركاتَيك هةواَلَيكيان بؤ بَيةت دةربةارةي ئاسةايش و هَيمنايةةتي,      دةفةرموَيت:

ياخود ترس و بيم, بَلاوي دةكةنةوة )بري لةة سةةرئة ام ناكةنةةوة(, خةؤ ئةطةةر      
و, يان ()و نةكردايةتةوة و بيانطَيِرايةتةوة بؤالي ثَيغةمبةرآلئةو هةواَلةيان ب

بةؤ الي كاربةدةسةتانَيك كةة لةة خؤيةانن, ئةةوة ئةوانةةي كةلةة نهةَيين هةواَلةةةكان          
تَيدةطةن و دةكؤَلنةوة, نهةَيين و ِرازةكانيةان لةَي دةردةهَينةا, جةا ئةطةةر فةةزَل و        
ضاودَيري خواو ِرةمحةت و ميهرةبانيةكةي نةبواية شوَيين شةةيتان دةكةةوتن,   

 .نةبَيت كةمَيكتان
بثرسني ئايا هةركةسَيك كاروبارى موسَلمانانى كةوتة دةسةت   جَيطاى خؤيةتى

اراوةى خةليفةةو ئيمةام و وةىل   زبةر ئةم ئايةةت و فةرمودانةة دةكةةوَيت؟ يةاخود     
ئةمر مانايةكى شةرعى هةيةو ثةيوةندة بة كؤمةَلَيك بابةتى ترةوة كة ثَيويستة 

 بيزانني؟

 
 ثيَناسةى وةىل ئةمر:

 ا:( لة زمانةوانىدأولو األمر) 
ُأول و بمعن ى َذوو و يُ ْف ر، ل ه واح د وو ي تكلم ب ه ِإو مه افاً  ) دةفةةرموَيت:  نظورملا ابن

  2.(كقولك ُأولو بْأس شديد وُأولو كرم
( دَيت و تاكى نيية, وة بة موزاف نةبَيت لةة ِرسةتةدا   ذوو( بة ماناى )أول واواتة: )

 (.كرم  أولوا(, وة )أولوا بأس شديدنايةت, وةك ئةوةى دةَلَييت: )
وجملة ُأولي اأَلمر من المسلمين من يقوم بش ْأنهم ف ي )دةفةرموَيت:  النظور دواتر ابن

  3(.َأمر ،ينهم وجميع ما َأ،تى ِإلى لّحهم

                                                 
2

 .11/23املنظورلسان العرب إلبن  
3

 .11/23لسان العرب إلبن املنظور 
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واتةةة: وة تةةةواوى وةىل ئةةةمرةكان لةةة موسةةَلمانان ئةةةو كةسةةانةن كةةة كاروباريةةان  
 هؤى ضاكسازيان.ةو اليةنانةى دةبنة ئبةِرَيوة دةبةن لة بوارى دين و سةرجةم 

، (َولِ  يت ):جم  ع، وقي  ل: و مف  ر، ل  ه. واألرج  ح أن يك  ون جمع  اً ل     أول  و) وة ووتراويشةةة:
، أو (ذوي)، يعني [أولوا األلباب]بمعنى )ذوو( أي ألحاب وويأتي إو مهافًا، في مثل 

   5(.العقول (ألحاب)، أو (أهل)
ئةوةيةة كةؤى ووشةةى    ( كؤيةة, وة وتةراوة تةاكى نييةة, بةةجم راجةي        أولوواتة: )

أول وا ] واتةة خةاوةن, بةة مةوزافيش نةةبَيت نايةةت وةك:      )ذوو(  ية بة ماناى (َولِ يت )
 خاوةن ذيرىيةكان. واتة  ،[األلباب

 بةم مانايانة دَيت: )األمر( وة ووشةى:
 .جةمع دةكرَيت )أوامر( دذى نةهيية, بة-6
 ئةم مةبةستةى هةية.جةمع دةكرَيت كة لَيرةدا  )أمور( وة بة )الشأن(:كاروبار-4
  5(ة بة ماناى )وةىل(.أمر يأمر( ضاوطى )األمرهةورةها )-4
 

 ماناى شةرعى:
أي ألحاب التصرف ف ي ش أن األم ة، ال مي يملك ون  أولو األمر:) زانايان فةرموويانة:

  6.(زمام األمور شرعًا، وبيدهم قيا،ة األمة
ئوممةةتن, ئةوانةةى   واتة: ئةةو كةسةانةى سةرثةرشةتيكارو بةةِرَيوةبردنى كةارى      

شةةةةرعةن جَلةةةةوى دةسةةةتةالت و كاروبارةكانيةةةان و ثَيشةةةةوايةتى ئوممةةةةتيان      
 بةدةستة.

 
                                                 

4
 .أ.،: م ح  م د ب ن ع ب د ال ل ه المس ع ري، لجنة الدفام عن الحقوث الشرعية، حدو،ها وقيو،ها طاعة أولي األمر 
5
 ثَيشوو.هةمان سةرضاوة  
6
 .11عبد اهلل الطريقي ص، طاعة أولي األمر 
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 لة ئايةتةكةدا)أولي األمر(  ماناى
(ى ئايةتةكةةةةدا شةةةةش  أول   ي األم   رزانايةةةان و موفةسةةةريان لةةةة مانةةةاى شةةةةرعى )   

 بؤضونى جياوازيان هةية:
انن, كؤمةةةةَلَيك لةةةة سةةةةلةف  يةكةةةةم: هةنةةةدَيكيان ثَييةةةان وايةةةة ئةوانةةةة ئةةةةمريةك   

وة ئيمةامى   .)ِرةزاى خوايان لةَي بَيةت(  أبو هريرة وابن عباس فةرمويانة لة وانة:
تةبةرى ئةمةةى ثةسةةند كةردووة, ئيمةامى نةةوةويش فةرمويةةتى ئةمةة ووتةةى         

 مجهورى سةلةف و خةلةفة.
دووةم: ئةةةَلَين مةبةسةةت ثَيةةى زاناكانةةة, ئةمةةةيش بؤضةةوونى كؤمةةةَلَيكى تةةر لةةة     

 ،، والحس   ن البص   ري، والنخع   يعنهم   اج   ابر ب   ن عب   د اهلل، رض   وان اهلل لةفة لةوانةةةة:سةةةة
 ةيرى ئةوانيش.وغ

 ( موجاهيد فةرمويةتى.سَييةم: ئةَلَين ئةوانة هاوةالنى ثَيغةمبةرن)
 .عيكرمة فةرمويةتى (رضى اهلل عنهماضوارةم: ئةبوبةكرو عومةرن)

والظاهر    واهلل أعل م   ) فةرمويةتى: (ِرةمحةتى خواى لَي بَيت)ثريئينب كة ثَينجةم:
 .(أنها عامة في كل األمراء والعلماء

طشةةتىية بةةؤ هةةةموو فةةةرمانِرةواو زاناكةةان, واتةةة: هةةةموويان  ( أول  وا األم  ر) واتةةة:
 دةطرَيتةوة.

أب و بك ر ب ن العرب ي، )إب ن كثي ر، و  :كؤمةَلَيك لة زانايان لةسةر ئةم بؤضوونةن لةوانةة 
 .(والشوكاني، والشيخ عبد الرحمن بن سعدىقيم الجوزية، الوابن 

شةشةةةم: هةنةةدَيكى تةةر لةةة زانايةةان ثَييةةان وايةةة مةبةسةةتةكة فةةراوانرتةو هةةةموو    
زانايةةةان و ئةةةةمريةكان و سةةةةركردةو كةسةةةانَيك دةطرَيتةةةةوة كةةةة خةةةةَلك شةةةوَينى  

 بكةون كة بة ئةهلى حةل و عةقد ناسراون.
مةةت تةفسةريى ئايةتةكةة جةوانرت     لةناو ئةم بؤضةوونانةدا ئةطةةر بطةِرَيينةةوة خز   
 ِراو نزيكرتينمان دةست دةكةوَيت لة هةقةوة: 
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بزانني زانايان ضةؤن تةفسةرييان    )وُأولي اأَلمِر ِمنُكم...(ئةضينةوة خزمةت ئايةتى 
كةةةردووةو فةرمويانةةةةة كَييةةةةة؟ بةةةةالم سةةةةةرةتا دةبَيةةةةت بةةةزانني ئايةةةةةتى ثَيشةةةةرت    

ةرمان دةكات بةة طوَيِرايةةَلى وةىل   ثةيوةندىيةكى زؤرى هةية بةو ئايةتةوة كة ف
وقال ) ( فةرمويةتى:ِرةمحةتى خواى لَي بَيتابن حجر)ئةمرى شةرعى هةروةك  

سألت زيد ب ن أس لم عنه ا ول م يك ن بالمدين ة أح د يفس ر الق رمن بع د محم د ب ن   :بن عيينة
وْا اأَلَماَنـاِت ِإَلـى   ِإنَّ الل َه َيْأُمُرُكْم َأن ُتؤدُّ] :فق رأت ،اقرأ ما قبلها تعرف :كعب مثله فقال

فق ال ه مه ف ي  ، اآلي ة (4٣النس اء: ) [َأْهِلَها َوِإَذا َتَكْمُتم َبْيَن الوَّاِس َأن َتْحُكُموْا ِباْلَعْدِل
  1.(الووة

واتة: ابن عيينة فةرمويةتى: ثرسيارم كرد لة زةيدى كوِرى ئةسلةم دةربارةى 
ى حممدى كوِرى كةعب كةسَيك ئةو ئايةتة, لة كاتَيكدا لة شارى مةدينةدا دوا

نةبوو بةوَينةى ئةو قورئان تةفسري بكات, ئةويش فةرموى: ئايةتى ثَيش ئةو 
ِإنَّ الل َه ] ئايةتة خبوَينةرةوة ماناو تةفسريةكةى دةزانيت, منيش خوَيندمةوة:

، [اِس َأن َتْحُكُموْا ِباْلَعْدِلَيْأُمُرُكْم َأن ُتؤدُّوْا اأَلَماَناِت ِإَلى َأْهِلَها َوِإَذا َتَكْمُتم َبْيَن الوَّ
 ئةويش فةرموى: ئةمة دةربارةى والييةكانة.

 
 دةفةرموَيت:  خواى طةورة

ِإنَّ الل َه َيْأُمُرُكْم َأن ُتؤدُّوْا اأَلَماَناِت ِإَلى َأْهِلَها َوِإَذا َتَكْمُتم َبْيَن الوَّاِس َأن َتْحُكُموْا ]
ِعُظُكم ِبِه ِإنَّ الل َه َكاَن َسِميعًا َبِصريًا، َيا َأيَُّها الَِّويَن َّمُووْا َأِطيُعوْا الل َه ِباْلَعْدِل ِإنَّ الل َه ِنِعمَّا َي

ََْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى الل ِه َوالرَُّسوِل ِإن  َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اأَلْمِر ِموُكْم َفِإن َتَوا
ْلَيْوِ  اآلِخِر َذِلَك َخْيرو َوَأْتَسُن َتْأِوياًل. َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّويَن َيْزُعُموَن َأنَُّهْم ُكوُتْم ُتْؤِمُووَن ِبالل ِه َوا

اُغوِت َوَقْد ُأِمُروا َأْن َيَتَحاَكُموا ِإَلى الطًّ َّمُووا ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْيَك َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبِلَك ُيِريُدوَن
 (69-4٣النساء: ). [ُهْم َضَلاًلا َبِعيًداُد الشَّْيَطاُن َأْن ُيِضلًّيَأْن َيْكُفُروا ِبِه َوُيِر

                                                 
7

 .(1٨/111،ار المعرفة ) -فتح الباري 
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بَيطومان خوا فةةرمانتان ثَيةدةدات كةة هةةموو ئةمانةتةةكان )سةثاردةكان(       واتة: 
بطةِرَيننةةةوة دةسةةت خاوةنةةةكانيان و هةةةر كةةاتَيكيش داوةريتةةان كةةرد لةةةنَيوان     

كة بةِراسة  خةوا بةةجواني و    خةَلكيدا, دادثةروةرانة فةرمانِرةوايي بكةن, ضون
ضةةاكي و تةةةواوي ئامؤذطةةاري و فةةةرمانتان ثَيةةدةدات, بةِراسةة  خةةوا هةميشةةةو 
بةةةةردةوام بيسةةةةر و بينايةةةة. ئةةةةي ئةوانةةةةي باوةِرتةةةان هَينةةةاوة, فةرمانبةةةةردارو  

و  و فةرمانِرةواكان بكةن كة لةة خةودي خؤتةانن   ()طوَيِرايةَلي خواو ثَيغةمبةر
ارضةةَيوةي شةةةريعةتدا طوَيِرايةةةَليان بةةن,  خةةؤ ئةطةةةر لةةة     واتةةة: لةضوبةةِروادارن, 

شتَيكدا بوو بة كَيشةو ناكؤكيتان دةربارةي حوكمي خوايي, ئةوة ئةو كَيشةية 
)كةةةةةة قورئةةةةةان و سةةةةةوننةت   ()بطَيِرنةةةةةةوة بةةةةةؤ الي خةةةةةواو ثَيغةمبةرةكةةةةةةي  

دةطةيةةةةةةنَيت(, ئةطةةةةةةر ئَيةةةةةوة باوةِرتةةةةةان بةةةةةةخواو بةةةةةة ِرؤذي قيامةةةةةةت هةيةةةةةة, 
دنتان( بةو شَيوةية ضاكرتين و جوانرتين سةرضاوةية بةؤ ضارةسةةري   )ِرةفتاركر

 كَيشةكانتان. 
عل ى الحك ام أن و يحكم وا ) :( فةرمويةةتى ِرةمحةتى خةواى لةَي بَيةت   ئينب تةميية)

  ٣(.إو بالعدل، والعدل هو ما أنزل اهلل
واتة: لةسةر فةرمانِرةواكان واجبة حوكم نةكةن بةة دادثةةروةرى نةةبَيت, عةةدل     

 و دادثةروةريش بريتيية لةو قورئانةى خواى طةورة دايبةزاندووة.
( دواى هَينةةانى ئةةةم  ِرةمحةةةتى خةةواى لةةَي بَيةةت  شةةَي ى ئيسةة م ئةةينب تةمييية)  

قَاَل اْلُعَلَماُء  نَ َزَلْت اآْليَُة اأْلُوَلى ِفي ُوَوِة اأْلُُموِر  َعَلْيِهْم َأْن يُ َؤ،ُّوا ) ئايةتانة دةفةرموَيت:
 اِت إَلى َأْهِلَها َوِإَذا َحَكُموا بَ ْيَن النَّاِس َأْن َيْحُكُموا بِاْلَعْدِل َونَ َزَلْت الثَّانَِيُة ِفي الرَِّعيَِّة ِمنْ اأْلََمانَ 

َْْي   رِِهْم  َعلَ   ْيِهْم َأْن يُِطيُع   وا ُأولِ   ي اأْلَْم   ِر اْلَف   اِعِليَن لِ   َمِلَك ِف   ي َقَس   ِمِهْم َوُحْكِمِه   ْم  اْلُجيُ   وِو َو
َّ طَاَعَة ِلَمْخلُ َوُمَغازِي َْْيِر َذِلَك  إوَّ َأْن يَْأُمُروا ِبَمْعِصَيِة اللَِّه فَِدَذا َأَمُروا ِبَمْعِصَيِة اللَِّه َف وِث ِهْم َو

ِه لَّى اللَّ ُه َعَلْي ِفي َمْعِصَيِة اْلَخاِلِح  فَِدْن تَ َناَزُعوا ِفي َشْيٍء َر،ُّوُه إَلى ِكَتاِب اللَِّه َوُسنَِّة َرُسوِلِه َل 
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؛ أِلَنَّ ْن طَاَع  ِة اللَّ  ِه َوَرُس  وِلهِ . َوِإْن لَ  ْم تَ ْفَع  ْل ُوَوُة اأْلَْم  ِر َذلِ  َك ُأِطيُع  وا ِفيَم  ا يَ  ْأُمُروَن بِ  ِه ِم  َوَس لَّمَ 
َلى: َوَرُس  وِلِه َوُأ،ِّيَ  ْت ُحُق  وقُ ُهْم إلَ  ْيِهْم َكَم  ا َأَم  َر اللَّ  ُه َوَرُس  وُلُه. قَ  اَل تَ َع  ا َذلِ  َك ِم  ْن طَاَع  ِة اللَّ  هِ 

. َوِإَذا َكانَ ْت اآْليَ ُة قَ ْد [َلـى اْلـِإْمِم َواْلُعـْدَوانِ   َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى َوَلا َتَعـاَوُنوا عَ ]
يَ ِة : فَ َه َماِن ِجَم اُم السَِّياَس ِة اْلَعاِ،لَ ِة َواْلِوَو ْهِلَه ا َواْلُحْك َم بِاْلَع ْدلِ َأْوَجَبْت َأَ،اَء اأْلََمانَاِت إَلى أَ 

 0. (الصَّاِلَحةِ 
واتة: زانايةان فةرمويانةة: ئايةةتى يةكةةم دةربةارةى كاربةدةسةتان دابةةزيوة كةة         
لةسةةةريان ثَيويسةةتة سةةثاردةكان بطةيةننةةةوة دةسةةت خاوةنةةةكانيان و ئةطةةةر       
حوكميةةان كةةرد لةةة نَيةةوان خةَلكيةةدا بةةة دادثةروةرانةةة حةةوكم بكةةةن, وة ئايةةةتى       

بةزيوة لة سةرباز و شةوانى تر كة لةسةةريان  دووةم دةربارةى ذَيردةستةكان دا
ثَيويستة طوَيِرايةَلى كاربةدةستةكانيان بن كةة بةةو جةؤرة هةَلسةوكةوت دةكةةن      
لة سوَيند و حوكم كردن و غةزوةكانيان و شتى تةردا, مةطةةر فةةرمان بكةةن بةة      
سةرثَيضةةى خةةواى طةةةورة خةةؤ ئةطةةةر فةةةرمانيان كةةرد بةةة سةرثَيضةةى خةةوا ئةةةوة     

ى بؤ هيض دروستكراوَيك نيية لة سةرثَيضى خواى طةورةدا, خؤ ئةطةر طوَيِرايةَل
كَيشةيةك كةوتةة نَيوانيةان دةيطةِرَيننةةوة بةؤ الى قورئانةكةةى خةواو سةوننةتى        

(, ئةطةر كاربةدةستان ئةمةيان نةكرد لةو فةرمانانةياندا كة ثَيغةمبةرةكةى)
ةكرَيةةت ضةةونكة ئةمةةة لةةة  طوَيِرايةةةَلى خةةواو ثَيغةمبةرىكةةةى تَيدايةةة بةةةطوَييان د 

طوَيِرايةَلى كردنةى خةواو ثَيغةمبةرةكةيةةتى و ثَيويسةتة مافةةكانيان بةة ئةة ام        
بطةيةةةنرَيت هةةةروةك خةةواو ثَيغةمبةرةكةةةى فةةةرمانيان ثةةَي داوة, خةةواى طةةةورة   

جا مةادام   [ُعْدَواِنَوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى َوَلا َتَعاَوُنوا َعَلى اْلِإْمِم َواْل]دةفةرموَيت: 
ئايةتةكة واجبى كردووة كة ئةمانةتةكان بطةِرَينرَيتةةوة دةسةت خاوةنةةكانى و    
حوكم بكرَيت بة دادثةروةرى لةبةر ئةوة ئةم دوو خاَلة كؤكةرةوةى سياسةت و 

 بةرَيوةبردنَيكى داثةروةرانةو سةرثةرشتيارَيتى ضاك و تةواوة.
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 لة تةفسريى ئةم ئايةتةدا دةفةرموَيت: ت()ِرةمحةتى خواى ىَل بَيالبيهاوينيمامى 
أمر الناس بطاعتهم بعد ما أمرهم بالعدل تنبيهًا على أن وجوب طاعتهم ما ،اموا على )

 19.(الحح
واتة: خواى طةورة فةرمانى كردووة بة طوَيِرايةَلى ئةو كاربةدةستانة دواى 

ىيةك ئةوةى فةرمانى بةوان كردووة بة دادثةروةرى, ئةمةش وةك ئاطادار
بةوةى واجبَيتى طوَيِرايةَليان بةسرتاوةتةوة بةوةى تا ئةو كاتةى لةسةر حة  

 بن واجبة طوَيِرايةَليان بكرَيت.
لما أمر )  :لة تةفسريىدا دةفةرموَيت )ِرةمحةتى خواى ىَل بَيت(لزمخشرينيمامى ا

ويتنزلوا على الووة بأ،اء األمانات إلى أهلها وأن يحكموا بالعدل أمر الناس بأن يطيعوهم 
 11.(قهاياهم

واتة: كاتَى فةرمان دةكات بة كاربةدةستان بة طةياندنى ئةمانةت بة كةسة 
شياوةكان و حوكم كردن بة داردثةروةرى, ئةو كات فةرمان دةكات بة خةَلكى 

 كة طوَيِرايةَليان بن و بة بِريارةكانيان ِرازى بن. 
 أمر لما تعالى أنه اعلم)  َيت:دةفةرمو (ِرةمحةتى خواى لَي بَيت)الرازي ئيمامى
 َأِطيُعوْا َمُووْاّ الَِّويَن َياَأيَُّها]: فقال الووة بطاعة الرعية أمر الرعية في بالعدل والووة الرعاة

 أنزل بما يحكم أن اومام على حح عنه اهلل رضي طالب أبي بن علي قال ولهما [ ...اللََّه
  64......(.ويطيعوا يسمعوا أن الرعية ىعل فحح ذلك فعل فاذا األمانة ويؤ،ي اهلل

واتة: ضاك بزانة كاتَى خواى طةورة فةرمان دةكات بة ثَيشةواو فةرمانِرةواكان 
بة ئة امدانى دادثةروةرى لةطةَل ذَير دةستةكانياندا بة دواىدا فةرمان 
دةكات بة ذَيردةستةكانيشيان كة طوَيِرايةَلى والىيةكانيان بن. وةك 
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علي رضي اهلل  نيمامى. هةر بؤية [ ...َهالل  َأِطيُعوْا َمُووْاّ ِويَنالًّ اَأيَُّهاَي]دةفةرموَيت: 
فةرمويةتى: مافة لةسةر شانى ئيمام كة حوكم بكات بةو قورئانةى خواى  عنه

طةورة دايبةزاندووة و ئةمانةت بطةيةنَيتة خاوةنةكانى, ئةطةر ئاواى كرد ئةوا 
 نةكانى ببيس  و طوَيِرايةَلى بن.مافة لةطةردنى رةعييةتدا كة فةرما

)ومن بديع الجواب قول  ( دةفةرموَيت:ِرةمحةتى خواى لَي بَيتئينب حةجةر)
له أليس اهلل أمركم أن تطيعونا في قوله  :بعض التابعين لبعض األمراء من بني أمية لما قال

م الحح إذا خالفت -يعني الطاعة -أليس قد نزعت عنكم :فقال له ؟(وأولي األمر موكم)
ََْعُتْم ِف] :بقوله قال  ؟[ ...ِهْن ُكْوُتْم ُتْؤِمُووَن ِبالل ِه َوالرَُّسوِل ِإي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى الل َفِإْن َتَوا
ولم  ،إشارة إلى استقّل الرسول بالطاعة (وأطيعوا الرسول) :أعا، الفعل في قوله: الطيبي

 :ثم بين ذلك بقوله ،من و تجب طاعته إشارة إلى انه يوجد فيهم (أولى األمر)يعده في 
فان لم يعملوا بالحح فّ تطيعوهم ور،وا ما تخالفتم فيه  :كأنه قيل  (فان تواَعتم يف شيء)

 1٨....(إلى حكم اهلل ورسوله
ِرةمحةتى خوايان لَي واتة: وة لةو والمة جوانانة وتةى هةندَيك لة تابعينة)

واكانى بةنى ئومةيية كاتَى ئةمريةكة ( بةرامبةر هةندَيك لة ئةمريو ثَيشةبَيت
ثَيى دةَلَيت: ئايا خواى طةورة فةرمانى ثَى نةكردوون كة طوَيِرايةَلمان بن 

ئةويش لة وةاَلمدا دةفةرموَيت: ئايا  (؟واولي األمر موكم)ئةوةتا دةفةرموَيت: 
بن خواى طةورة طوَيِرايةَلى لَيتان دانةبِريوة لة كاتَيكدا ئةطةر ثَيضةوانةى حة  

ََْعُتْم ِف]بةوةى فةرمويةتى:  ْن ُكْوُتْم ُتْؤِمُووَن ِه َوالرَُّسوِل ِإي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى الل َفِإْن َتَوا
دةفةرموَيت: لة كاتى فةرمان  (ِرةمحةتى خواى لَي بَيت )الطيبي() .[... ِهِبالل 

 ( فرمانةكةى دووبارةكردن بة طوَيِرايةَلى كردنى ثَيغةمبةرى خوادا)
كة ئةمة ئاماذةية بةوةى ثَيغةمبةرى  (وأطيعوا الرسول)كردؤتةوةو فةرمويةتى

دا ووشةى )أولي األمر(( سةربةخؤي لة طوَيِرايةَلى كردنيدا, بةالم لة خوا)
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(ى دووبارةى نةكردؤتةوة ئةوة ئاماذةية بةوةى كة لة ناو أطيعوا)
ان خواى طةورة ئةمةى كاربةدةستاندا هةية كة نابَيت طوَيِرايةَلى بكرَيت, ثاش

وةك ئةوةى بفةرموَيت:  ..(فان تواَعتم يف شيء)ِروونكردؤتةوةو فةرمويةتى
ئةطةر ئةو كاربةدةستانة كاريان نةكرد بة حة  ئةوا طوَيِراةيَليان مةكةن و ئةو 
شتةى جياوازن تيايدا لةطةَليان بيطةِرَيننةوة بؤ الى حوكمى خواو 

 (....ثَيغةمبةرةكةى)
َم امُ  قَ امَ  َوِإَذا) فةرمويةتى:( ِرةمحةتى خواى لَي بَيتاور،ى)نيمامى الم  ذََكْرنَ اهُ  ِبَم ا اْْلِ

 َحقَّ  انِ  َعلَ  ْيِهمْ  لَ  هُ  َوَوَج  بَ  َوَعلَ  ْيِهْم، َلُه  مْ  ِفيَم  ا تَ َع  اَلى اللَّ  هِ  َح  حَّ  َأ،َّى فَ َق  دْ  اأْلُمَّ  ةِ  ُحُق  وثِ  ِم  نْ 
َماَم ةِ  َع نْ  بِ هِ  فَ َيْخ ُرعُ  َحالُ هُ  بِ هِ  يَ تَ َغي َّ رُ  َواَلَّ ِمي .الُ هُ حَ  يَ تَ َغي َّ رْ  لَ مْ  َم ا َوالنُّْص َرةُ  الطَّاَعةُ  : َش ْيَِانِ  اْْلِ
 15(.َبَدنِهِ  ِفي نَ ْقص   َوالثَّاِني َعَدالَِتهِ  ِفي َجْرو   َأَحُدُهَما

واتة: ئةطةر ثَيشةوا هةستا بة ئة امدانى ئةو ئةرك و مافانةى بامسان كرد لة 
ة ئةوا ئةو مافةى خواى طةورةى جَىبةجَى مافةكانى ئوممةت بةسةرىيةو

كردووة كة هةيةتى و لةسةريةتى, وة لةسةر رةعييةتيش بةرامبةريان دوماف 
واجب دةبَيت كة بريتىية لة طوَيِرايةَلى كردن و سةرخستنيان, مادام حاَلى 
نةطؤِرَيت, ئةو شتةشى حاَلى ثَى دةطؤِرَيت و لة ئيمامةت و ثَيشةوايةتى 

يتىية لة دوو شت: يةكةميان نوقسانى لة عةدالةت و دةرى دةكات بر
 ديندارىدا, دووةميش ناتةواوى لة الشةىدا. 

  ( فةرمويةتى:ِرةمحةتى خواى لَي بَيتهةروةها بة هةمان شَيوةش أبو يعلى)
وإذا قام اْلمام بحقوث األمة وجب له عليهم: الطاعة، والنصرة، مالم يوجد من جهته ما )

  14(.يخرع به عن اْلمامة

                                                 
14

 1/1٣األحكام السلطانية 
15

 .1٣صللفراء.  األحكام السلطانية 



 19 

واتة: ئةطةر ثَيشةوا هةستا بة ئة امدانى مافةكانى ئوممةت بةسةرىيةوة 
ئةو كات لةسةر ئوممةتيش بةرامبةريان دوو ماف واجب دةبَيت كة بريتىية 

طوَيِرايةَلى كردن و سةرخستنيان, مادام لة اليةن ئةو ثَيشةواية شتَيكى ىَل  :لة
 نةيةتة دى كة لة ثَيشةوايةتى دةرى بكات.

 ُهمُ  :اأْلَْمرِ  َوُأوِلي) ( فةرمويةتى:ِرةمحةتى خواى لَي بَيت)الشوكانيامى ئيم
ِطيُن، اأْلَنِمَُّة، َّ ُْوتِيَّة ، ِوَويَة   َو  َشْرِعيَّة   ِوَويَة   َلهُ  َكاَنتْ  َمنْ  وَُكلُّ  َواْلُقَهاُة، َوالسَّ  َواْلُمَرا،ُ  طَا
َهْونَ  بِهِ  يَْأُمُرونَ  ِفيَما طَاَعتُ ُهمْ  َّ  َمْعِصَيًة، َتُكنْ  َلمْ  َما َعْنهُ  َويَ ن ْ  َمْعِصَيةِ  ِفي ِلَمْخُلوثٍ  طَاَعةَ  َف
 16(.َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َللَّى اللَّهِ  َرُسولِ  َعنْ  َذِلكَ  ثَ َبتَ  َكَما اللَِّه،

واتة: وة وةىل ئةمرةكان بريتني لة: ثَيشةوايان و سوَلتانو كاربةدةستان و 
َيكى تر كة وي يةتَيكى شةرعى هةبَيت نةك قازىيةكان و هةموو كةس

دةستةالت و وي يةتى تاغوتى, وة مةبةست بة طوَيِرايةَليان لةو شتةدا كة 
فةرمانى ثَى دةكةن و قةدةغةى ىَل دةكةن مادام سةرثَيضى نةبَيت, ضونكة 
طوَيِرايةَلى كردن بؤ هيض كةسَيك نىية لة سةرثَيضى كردنى خواى طةورةدا 

 (.ضةسثاوة لة ثَيغةمبةرى خوا) هةروةك ئةوة
 أمانة يؤ،ون و الجور وامراء) ( فةرمويةتى:ِرةمحةتى خواى لَي بَيت)الزخمشري

 حيا شهواتهم يتبعون إنما سنة إلى وو اهلل كتاب إلى شيِا ير،ون وو بعدل يحكمون وو
 وأحح ورسوله اهلل عند األمر اولو هم المين لفات عن منسلخون فهم بهم ذهبت
 11(.المتغلبة اللصوص سمانهمأ

واتة: فةرمانِرةوايانى ياخى و تاوانبارو ستةمكار ئةمانةت ناطةيةنن و حوكم 
ناكةن بة دادثةروةرى و هيض شتَيك ناطةِرَيننةوة بؤ الى قورئان و سوننةت, 
بةَلكو شوَين هةواو ئارةزووى خؤيان دةكةون بةرةو هةر اليةك بيانبات دةضن, 
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ن لة سيفاتى ئةو كةسانةى كة وةىل ئةمرن لة الى خواو بؤية ئةوانة شؤراوة
( وة ِراسرتين ناويان ئةوةية ئةوانة دزو ضةتةيةكى ثَيغةمبةرةكةى)
 خؤسةثَينةرن.
قال ابن عباس وجابر رضي اهلل : ))ِرةمحةتى خواى ىَل بَيت( فةرمويةتىنيمامى البغوي

َم ،ينهم، وهو قول الحسن والهحاك عنهم: هم الفقهاء والعلماء المين يعلِّمون الناس معالِ 
 حح  : عنه اهلل رضي طالب أبي بن علي وقال ومجاهد، وقال أبو هريرة: هم األمراء والووة.

 أن الرعي ة عل ي فح ح :ذل ك فع ل ف دذا ،األمان ة ويؤ،ي ،اهلل أنزل بما يحكم أن اْلمام على
 1٣.(ويطيعوا يسمعوا
ت( فةرمويانة: بةريتني لةة شةةرعزان    )ِرةزاى خوايان ىَل بَيابن عباس وجابرواتة: 

الحس ن و زانايان ئةوانةى خةَلكى فَيةرى دينةكةةيان دةكةةن, كةة ئةمةة ووتةةى  )      
ابوهورةيرةش)ِرةزاى خواى ىَل بَيت( فةرمويةتى: ئةمريو  ،يشة(والهحاك ومجاهد

فةرمويةةةتى: مافةةة   (ِرةزاى خةةواى ىَل بَيةةت )طال   ابةةي كةةورى  علةةي يةةةكانن,يوال
كةةةةة حةةةةوكم بةةةةة قورئةةةةان بكةةةةات و ئةمانةةةةةت بطةيةةةةةنَيت بةةةةة     لةسةةةةةر ثَيشةةةةةوا

خاوةنةكانى, خؤ ئةطةر ئةوةى كرد ئةةوة مافةة لةسةةر ذَيردةسةتةو خةةَلكى كةة       
 فةرمانى ببيس  و طوَيِرايةَلى بن.

 وأولى: جعفر أبو قال: )دةفةرموَيت )ِرةمحةتى خواى ىَل بَيت(الطبري ئيمامى
 رسول عن األخبار لصحة ،والووة األمراء هم: قال من قول بالصواب، ذلك في األقوال
 10(.مصلحة وللمسلمين طاعًة،[ هلل] كان فيما والووة األنمة بطاعة باألمر ()اهلل

واتة: ابو جةعفةر فةرمويةتى: ِراسرتين ووتةو بؤضوون لةو بارةيةوة وتةى 
ة ئةوانةية كة دةَلَين: وةىل ئةمرةكان بريتني لة ئةمريو والىيةكان, ضونكة ب

( هاتووة كة فةرمانى كردووة بة اةحيحى لة ثَيغةمبةرى خواوة)
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طوَيِرايةَلى كردنى ثَيشةواو والىيةكان لة شتَيكدا كة طوَيِرايةَلى خواى طةورة 
 بَيت و بةرذةوةندى موسَلمانانى تيا بَيت.

وق ال عل ي ب ن أب ي طلح ة ع ن اب ن ) فةرمويةةتى:  )ِرةمحةةتى خةواى ىَل بَيةت(   رابن كثي 
يعن ي أه ل الفق ه وال دين، وك ما ق ال مجاه د وعط اء والحس ن  [ُأوِلي اأَلْمِر ِمْوُكْمَو]عباس 

والظاهر واهلل أعلم أنها عامة في   ،يعني العلماء [َوُأوِلي اأَلْمِر ِمْوُكْم]البصري وأبو العالية 
 19.(كل أولي األمر من األمراء والعلماء كما تقدم

ةوة)ِرةزاى خةةواى لةةَي بَيةةت(   عباسةة ابةةن( لةةة طةلح  ةواتةةة: عةةةىل كةةوِرى بةةاوكى )   
جماهةد   وة هةةروةها , واتةة ئةةهلى فيقهةو ديةن     [َوُأوِلي اأَلْمـِر ِمـْوُكمْ  ]فةرمويةةتى 

َوُأوِلـي  ] دةربارةى أبو العاليةة ويش هةروايان فةرمووة,  وعطاء والحسن البصري
كةشةى  دةفةةرموَيت: وة ِروو  كثي رفةرمويةةتى: واتةة زانايةان, ئةينب      [اأَلْمِر ِمـْوُكمْ 

ئايةتةكة واهلل أعلم طشتىيةو هةموو سةرثةرشةتيارَيكى كاروبةارى موسةَلمانان    
 دةطرَيتةوة لة ئةمريةكان وهةم لة زانايان هةروةك لة ثَيشرت هاتووة.

 أم ر ث م: ))ِرةمحةةتى خةواى ىَل بَيةت( فةرمويةةتى     الس عدي ب ن نال ر بن الرحمن عبد
 وأم ر. نهيهم ا واجتن اب والمس تحب، اجبالو  أمرهما، بامتثال وذلك رسوله وطاعة بطاعته
 يس تقيم و فدن ه والمفت ين، والحك ام األم راء من الناس، على الووة: وهم األمر أولي بطاعة
ب  ة هلل طاع  ة له  م، واونقي  ا، بط  اعتهم إو و،ني  اهم ،ي  نهم أم  ر للن  اس  ولك  ن عن  ده، فيم  ا وْر
 ولعل. الخالح معصية في خلوثلم طاعة فّ بملك أمروا فدن اهلل، بمعصية يأمروا أو بشرط
 الرس ول ف دن الرس ول، طاع ة م ع وذك ره بطاعتهم األمر عند الفعل حمف في السر هو هما
 أن بط اعتهم األم ر فش رط األم ر أول و وأما اهلل، أطام فقد يطعه ومن اهلل، بطاعة إو يأمر و
 11(.معصية يكون و
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َلى كردنةةى خةةؤى وة واتةةة: ثاشةةان خةةواى طةةةورة فةةةرمانى كةةردووة بةةة طوَيِرايةةة  
( ئةةةةةويش بةةةةةة جَىبةةةةةجَى كردنةةةةةى   طوَيِرايةةةةةَلى كردنةةةةى ثَيغةمبةرةكةةةةةةى)  

فةرمانةكانيان دةبَيةت بةة واجةب و موسةتةحةبةوةو دووركةوتنةةوة لةة نةةهى ىَل        
كراوةكانيان, وة فةرمانى كردووة بة طوَيِرايةَلى كردنى وةىل ئةمر كة ئةةوانيش  

ةَلكيان لةبةةرد ةسةتداية لةة ئةةمريو     بريتني: لةو كةسانةى سةرثةرشتى كارى خ
حاكم و موفتىيةكان, ضونكة هةيض كةات كاروبةارى ديةن و دنيةاى خةةَلك ِرَيةك و        
تةةةواو نابَيةةت ئةةي  بةةة طوَيِرايةةةَلى و ملكةضةةى بةةؤ ئةةةوان نةةةبَيت, ئةةةويش بةةة           
مةبةسةةتى طوَيِرايةةةَلى خةةواو ئومَيةةدى ثاداشةةتى, بةةةالم بةةة مةةةرجَيك كةةة فةةةرمان  

ضى كردنى خوا, خؤ ئةطةر فةةرمانيان كةرد بةة تةاوان ئةةو كةات       نةكةن بة سةرثَي
طوَيِرايةَلى كردن نىية بةؤ هةيض كةسةَيك لةة سةرثَيضةى كردنةى بةديهَينةةردا, وة        
لةوانةشةةة هةةةر ئةمةةةش بَيةةت نهَينةةى نةةةبوونى كةةار لةةة كةةاتى فةةةرمان كةةردن بةةة       

َيغةمبةةةرى طوَيِرايةةةَلى كردنيانةةدا و بةةاس كردنةةى لةةة كةةاتى طوَيِرايةةةَلى كردنةةى ث 
( فةةةرمان ناكةةات ئةةي  بةةة   (, ضةةونكة بةةَى طومةةان ثَيغةمبةةةرى خةةوا)   خةةوا)

طوَيِرايةةةَلى كردنةةى خةةواى طةةةورة نةةةبَيت, هةركةسةةَيكيش بةةةطوَيى بكةةات وةك     
ئةةةوة وايةةة طوَيِرايةةةَلى خةةواى كردبَيةةت, بةةةالم وةىل ئةةةمرةكان مةةةرجى بةةة طةةوَى    

 ان و سةرثَيضى نةبَيت.كردنيانى بةستؤتةوة بةوةى كة فةرمانةكةيان تاو
وأول و األم ر: ه م : )فةرمويةةتى  )ِرةمحةتى خواى ىَل بَيت(القنوجي خان حسن لديح
وم ن يقت دي  ،كالخلفاء الراشدين  :ووة العدل ،وأمراء الحح ،والقهاة ،والسّطين ،األنمة

 11......(و ووية طاْوتية. ،وكل من كانت له ووية شرعيةبهم من المهتدين، 
: بريتىيةةة لةةة ثَيشةةةوايان و كاربةدةسةةتان و قةةازى و ئةةةمرية      ل  ى األم  راو واتةةة: 

ِرةواكان و والىية عادلةكان وةك خةليفةكانى راشيدين و هةركةسَيك شةوَينيان  
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بكةوَيت و ئيقتيدا بكات ثَييانةوة لة كةسانى هيدايةتدراو, وة هةر كةسَيكيش 
 غوتى.... طاكة وي يةتى شةرعى  هةبَيت نةك وي يةتى 

 
 

كةواتة ثيَشةواو دةستةالَتدارو ئةمريةكان مةبةست ثيَى ئةو كةسانةية كة 
 برِوادارن و شةرعى خوا ثييادة دةكةن:

َوقَ ْد قَ اَل )... شَي ى ئيس م ابن تةمييية)ِرةمحةتى خةواى ىَل بَيةت( فةرمويةةتى:   
َفاِن اْلُعَلَم  اُء َواأْلَُم  َراءُ  يِن َوُملُ  وُك اأْلَنِمَّ  ُة: إنَّ ُأولِ  ي اأْلَْم  ِر ِل  ن ْ . َوَه  َما يَ  ْدُخُل ِفي  ِه َمَش  اِيُخ ال  دِّ

ُهْم يُطَ   اُم ِفيَم   ا إلَْي   ِه ِم   ْن اأْلَْم   ِر. َكَم   ا يُطَ   اُم َه   ُؤَوِء ِبَم   ا يُ    ْؤَمُروَن بِ   ِه ِم   ْن  اْلُمْس   ِلِميَن: ُك   ل  ِم   ن ْ
وََكَم ا يُطَ اُم َه ُؤَوِء ْخبَ اِر َع ْن اللَّ ِه، اْلِعَباَ،اِت َويَ ْرِجُع إلَْيِهْم ِفي َمَع اِني اْلُق ْرمِن َواْلَح ِديِا، َواْْلِ 

َْْيِر َذِلَك: ِممَّا يُ َباِشُرونَُه ِمْن اأْلَفْ َعاِل الَِّتي َأَمَرُهْم اللَُّه ِبَها  1٨(.ِفي اْلِجَهاِ، َوِإقَاَمِة اْلَحدِّ َو
واتةة: ثَيشةةةوايان فةرمويانةةة: وةىل ئةةةمرةكان دوو ثةةؤلن: زانايةةان و ئةةةمريةكان,  

ةش مامؤستايانى دين و ثاشاكانى موسَلمانانى تيا جَى دةبَيتةوة, هةر كة ئةم
يةةكَيكيان لةةو فةرمانةةةى ثَيةى سةثَيردراوة طوَيِرايةةةَلى دةكرَيةت, هةةروةك ضةةؤن       
ئةوان طوَى ِرايةَلى دةكرَين لةو فةرمانانةدا كة دةديةن لة بارةى ثةرستتشةكان 

قورئةةةان و فةةةةرمودةو ئةةةةو   و خةةةةَلكى دةطةِرَينةةةةوة بةةةؤ اليةةةان لةةةة مانةةةاكردنى      
هةواالنةوة كة لة خواى طةورةوة دةيطَيِرنةوة, وة هةروةك ضةؤن ئةةوانى تةريش    
طوَيِرايةَلى دةكرَين لة جيهاد و ضةسثاندنى حةددةكان و غةيرى ئةمانةدا, لةةو  
ئةةةةرك و فةرمانانةةةةى كةةةة خةةةواى طةةةةورة فةةةةرمانى ثةةةَى كةةةردوون و ئةةةةوانيش       

 يان.,هةَلدةس  بة ئة امدانى بة خؤ
ف  أمر اهلل تع  الى )فةرمويةةةتى:  )ِرةمحةةةتى خةةواى ىَل بَيةةت( حمم  د حل  اع الع   كمني 

ألن  ،واألمراء ،يشمل العلماء :وأولوا األمر ،مناوبطاعة أولي األمر  ،وبطاعة رسوله ،بطاعته
                                                 

23
 .٨/149مجموم الفتاوى 



 24 

وو يستقيم  ،ووة أمورنا في تنفيم شريعة اهلل :واألمراء ،العلماء ووة أمورنا في بيان ،ين اهلل
 15.(وو األمراء إو بالعلماء ،العلماء إو باألمراء

واتة: جا خواى طةورة فةرمانى كردووة بة طوَيِرايةَلى كردنةى خةؤى و بةة طةوَى     
كردنةةةى ثَيغةمبةرةكةةةةى و بةةةة طةةةوَى كردنةةةى وةىل ئةةةةمرةكانى لةةةة ئَيمةةةةن واتةةةة    
كة بةةِروادارو موسةةَلمانن, وة وةىل ئةةةمر زانايةةان و ئةةةمريةكان دةطرَيتةةةوة, ضةةون     

زانايةةان كاربةدةسةةتى ئَيمةةةن لةةة ِروونكردنةةةوةى دينةةى خةةوا, وة ئةةةمريةكانيش   
كاربةدةسةةةةتمانن لةةةةة جةةةةَى بةةةةةجَى كردنةةةةى شةةةةةريعةتى خةةةةواى طةةةةةورةدا, وة     
هةرطيزيش زانايان ِراوةستاو نابن بةةبَى ئةةمريةكان و ئةةمريةكانيش ِراوةسةتاو     

 نابن بةبَى زانايان...
اْلم ام الع ا،ل ه و  ) فةرمويةةتى: ( ى لةَي بَيةت  ِرةمحةتى خواابن عثيمين) وة ديسان

ه ما  ،وو يعدل أقوام وأحب عند اهلل من أن يحكم ف يهم ش ريعة اهلل ،المي عدل في رعيته
فم ن حك م ش عبه بغي ر  [َه َيـْأُمُر ِباْلَعـْدِل َواْلِإْتَسـانِ   ِإنَّ الَلـ ] :ألن اهلل يق ول ،رأس الع دل

ْم َيْحُكْم ِبَما َأْنَزَل َوَمْن َل] :ألن اهلل قال ،ياذ باهللبل هو كافر والع ،شريعة اهلل فدنه ما عدل
وه و يعل م  ،ف دذا وض ع ه ما الح اكم ق وانين تخ الي الش ريعة [,ُه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَنالل 

ول و  ،فدن ه ك افر ،أن ا و أع دل ع ن الق انون :وق ال ،ولكن ه ع دل عنه ا ،أنها تخالي الش ريعة
فدن  ه   ،ول  و ش هد للرس  ول بالرس الة ،ول  و ذك ر اهلل ،ول  و ح   ،ول  و ل ام ،ول  و تص دث ،ل لى
وو يج  وز أن يت  ولى عل  ى ش  عب مس  لم إذا ق  در  ،مخل  د ف  ي ن  ار جه  نم ي  وم القيام  ة ،ك  افر

أن يحك  م ف  ي الن  اس بش  ريعة  :ف  أهم الع  دل ف  ي اْلم  ام ،الش  عب عل  ى إزاحت  ه ع  ن الحك  م
 14(.اهلل

ةرانةةةة جوَلاوةتةةةةوة لةةةة ثَيشةةةةواي دادثةةةةروةر ئةةةةو كةسةةةةية كةةةة دادثةروواتةةةة: 
خؤشةويسترت نىية بة بةرامبةر ذَيردةستةكانيدا, وة هيض شتَيك دادثةروةرترو 
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سةةري  يةة  ئةمة لةوةي كة بة حوكمي خوا بيانبةات بةةِرَيوة.  الى خواى طةورةوة 
( َه َيْأُمُر ِباْلَعـْدِل َواْلِإْتَسـانِ  ِإنَّ الل ضونكة خواي طةورة دةفةةرموَيت: )  ى,دادثةروةر

و ضةاكة.  جةا هةركةسةَيك حةوكمي     ىي طةورة فةرمان دةكات بةة دادثةةروةر  خوا
  طةلةكةي بكات بةة غةةيري شةةريعةتي خةوا ئةةوة دادثةةروةر نةةبووة, بطةرة بةيَ         

َلْم َيْحُكْم ِبَما َأْنَزَل َوَمْن ضونكة خواي طةورة دةفةرموَيت: ) -ثةنا بة خوا -باوةِرة
ــا ــاِفُرونَ لل  ــُم اْلَك ــَك ُه هةركةسةةَيك حةةوكم نةةةكات بةةةوةي خةةواي طةةةورة    .(ُه َفُأوَلِئ

 باوةِرن.  بَيدايبةزاندوة)كة قورئانة( ئةوانة 
ئةشةيزاني   بَىةو  ئةطةر ئةو حاكمة ياساطةلَيكي دانةا كةة ثَيضةةوانةي شةةريعةت    

وةرطَيةِراو ووتيشةي مةن      كة ئةمة ثَيضةوانةية بة شةريعةت, بةَلام هةر ِرووي لةيَ 
باوةِرة..ئةطةرضةةةةي   طومةةةةان بةةةةيَ   . ئةةةةةوة بةةةةيَ واز لةةةةة ياسةةةةاو قةةةةانوون نةةةةاهَينم 

نوَيذبكات...با خَيروضاكة بكات...با بةِرؤذووش بَيت...با حةةجيش بكات...بةا   
الص ّة  هعلي ي ثَيغةمبةةر) كةة يادي خوا بكات...با شايةتي لةسةر ِراسة  ثةيامة 

و هةميشةةيي  ىباوةِرةو لةة رؤذي دواييةدا بةة نةةمر      ( بدات..ئةوة هةر بَيوالسّم
وة دروسةةةت نىيةةةة ببَيتةةةة سةرثةرشةةةتيارو   ة ئةةةاطري دؤزةخةةةدا دةمَينَيتةةةةوة.لةةة

كاربةدةست بةسةر طةلَيكى موسَلمانةوة ئةطةر طةلةكة توانايان بوو اليبةرن لة 
حةةوكم, جةةا طةةرنطرتين داثةةةروةرى لةةة ثَيشةةةواو ئيمةةام ئةوةيةةة حةةوكمى خةةةَلكى  

 بكات بة شةريعةتى خواى طةورة.
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 ة فةرمودةكانداوةىل ئةمرى شةرعى ل
فَِدْن  ،َويُ ت ََّقى ِبهِ  ،يُ َقاَتُل ِمْن َورَانِهِ  ،ِإنََّما اِْلَماُم ُجنَّة   ) :قَالَ  ()َعْن أَِبى ُهَريْ َرَة َعِن النَِّبىِّ -1

 16.(َعَلْيِه ِمْنُه  َكانَ ،َوِإْن يَْأُمْر ِبَغْيرِِه  ،َكاَن َلُه ِبَمِلَك َأْجر    ،َوَعَدلَ  ،َأَمَر بِتَ ْقَوى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ 
واتةةةة: ئيمةةةام ثةةةارَيزةرو قةَلغانةةةة. لةةةة دوايةةةةوة جةةةةنو دةكرَيةةةت لةطةةةةَل كةةةافرو   
ياخيياندا و خؤى دةدرَيتة ثاَل و خؤثارَيزى ثَي دةكرَيت لة خراثةةى دوذمةن و   
ستةم, خؤ ئةطةر فةرمانى كرد بة تةةقواى خةواو دادثةةروةر بةوو ئةةوة بةة هةؤى        

 فةرمانى كرد بة غةيرى ئةمة ئةوة تاوانى هةية. ئةوةوة ثاداشتى هةيةو ئةطةر

ِخيَ اُر أَنِمَّ ِتُكُم  ) :يَ ُق ولُ  ()َس ِمْعُت َرُس وَل اللَّ هِ  :َعْوَف ْبَن َماِلٍك اأَلْشَجِعىَّ يَ ُقولُ  عن-1
أَنِمَّ   ِتُكُم الَّ   ِميَن  َوِش   َرارُ  ،َوُيَص   لُّوَن َعلَ   ْيُكمْ  ،َوُتَص   لُّوَن َعلَ   ْيِهمْ  ،َوُيِحبُّ   وَنُكمْ  ،الَّ   ِميَن ُتِحبُّ   ونَ ُهمْ 

َّ نُ َنابِ ُمُهْم  :قُ ْلنَ ا :. قَ اُلوا(َوتَ ْلَعُنونَ ُهْم َويَ ْلَعُنوَنُكْم  ،تُ ْبِغُهونَ ُهْم َويُ ْبِغُهوَنُكمْ  يَ ا َرُس وَل اللَّ ِه َأفَ 
َّةَ  ،وَ  ) :قَالَ  ؟ِعْنَد َذِلكَ  َّ  ،َما َأقَاُموا ِفيُكُم الصَّ َأَو َمْن َوِلَى َعَلْيِه  ،ةَ َو َما َأقَاُموا ِفيُكُم الصَّ

ا ِم  ْن َواٍل فَ   َرمُه يَ  ْأِتى َش  ْيًِا ِم  ْن َمْعِص  َيِة اللَّ  ِه فَ ْلَيْك  َرْه َم  ا يَ  ْأِتى ِم  ْن َمْعِص  َيِة اللَّ  ِه َوَو يَ ْن  زَِعنَّ يَ  دً 
 11.(طَاَعةٍ 

واتةةةة: ضةةةاكرتينى ثَيشةةةةوايانتان ئةوانةةةةن كةةةة خؤشةةةتان دةوَيةةةن و ئةةةةوانيش      
ت, وة دوعاتان بؤ دةكةن و ئَيوةش بؤيان دةثاِرَينةةوة, وة  ئَيوةيان خؤش دةوَي

خراثرتينةةى ثَيشةةةوايانتان ئةوانةةةن كةةة ئَيةةوة ِرقتةةان لَييانةةةو ئةةةوانيش ِرقيةةان        
دةفةةرمون:   لَيتانةو ئَيوة نةفرةتيان ىَل دةكةن و ئةةوانيش نةةفرةتتان ىَل دةكةةن,   

رييان نةبينةةةوة, ( ئايةةا لةةةو كاتةةةدا بةةةرةنطا ومتةةان: ئةةةى ثَيغةمبةةةرى خةةوا) 
فةرموى: نةةخَير هةةتا نوَيةذتان لةةناودا بةةرثا دةكةن..نةةخَير هةةتا ئةةو كاتةةى          
نوَيةةذتان لةةةناودا دةكةةةن, ئاطةةاداربن هةركةسةةَيك سةرثةرشةةتيارَيك كةةارى طرتةةة   
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دةست و ئةم بينى ئةةو كاربةدةسةتة هةنةدَيك سةرثَيضةى خةوا ئة امةدةدات بةا        
تةةةةوةو بةةةةالم دةسةةةت هةَلنةةةةطرَيت لةةةة     ِرقةةةى لةةةةو تةةةاوان و سةرثَيضةةةىيةى ببيَ   

 طوَيِرايةَلى كردنى لة ضاكةدا. 

َمْن َكرَِه ِمْن َأِميرِِه َشْيًِا فَ ْلَيْصِبْر فَِدنَُّه َمْن َخ َرَع ِم ْن ) :قَالَ  ()َعْن اْبِن َعبَّاٍس َعْن النَِّبيِّ -٨
ًرا َماَت ِميَتًة َجاِهِليَّةً   1٣(.السُّْلطَاِن ِشب ْ

شتَيكى خراثى دةبينى لة ئةمريةكةيداو ثَيى ناخؤش بةوو بةا   واتة: هةركةسَيك 
ئارامبطرَيةةت, ضةةونكة هةركةسةةَيك لةةة سةةوَلتانى موسةةَلمانان دةرضةةَيت ئةةةوا بةةة      

 مردنى سةردةمى نةفامييانة دةمرَيت...

أه ان س لطان  ) م ن :يق ول ()عن أب ي بك رة رض ي اهلل عن ه ق ال: س معت رس ول اهلل-5
 10.اهلل في األرض أهانه اهلل (

واتةةةة: هةركةسةةةَيك سةةةوكايةتى بةةةة سةةةوَلتان و دةسةةةتةالتدار ى خةةةوا بكةةةات لةةةة   
 زةوىدا خواى طةورة سوكى دةكات.

ئةمةةةةةةش بةَلطةيةةةةةةكى ِروون و ئاشةةةةةكراية لةسةةةةةةر ئةةةةةةوةى دةسةةةةةتةالتدار بةةةةةة 
دةسةةةالتدارى شةةةرعى دانانرَيةةت تةةةنها كاتَيةةك نةةةبَيت حةةوكم بةةة شةةةرعى خةةوا    

س  اطان رعى دادةنرَيةةت, ضةةونكة ئيزافةةةى)  بكةةات ئينجةةا بةدةسةةتةالتدارى شةةة   
(دةسةاَلتى خوا لَيرةدا بؤ ِرَيزةو ئةو ِرَيةزةش بؤيةة لَيةى نةراوة لةبةةر ئةوةيةة       اهلل

حةةوكم بةةة شةةةرعى خةةوا دةكةةات و بةهؤيةةةوة بؤتةةة دةسةةتةالتدارى خةةوا لةسةةةر     
زةوىةةدا ضةةونكة شةةةرك و حةةوكمى خةةوا ثيةةادة دةكةةات و كةةارى ثةةَي دةكةةات بةةة     

ةرو ثةةةارَيزةرى بةنةةةدةكان. هةةةةرطيز حةةةاكمَيكى كاركةةةةر بةةةة هؤيةةةةوة بؤتةةةة سةةةَيب
 ثةنا بة خواى طةورة. -دةستورو ياساى دانراو نابَيتة دةسةاَلتى خوا
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ضةةؤن كةسةةَيك دةسةةتةالتدارو جَيبةةةجَي كةةارى دةسةةتورى شةةةيتان بَيةةت دةبَيتةةة   
 دةستةالتدارى شةرعى؟!ئةمة بوهتانَيكى طةورةية..

ثْ َنا  :َ،َخْلَنا َعَلى ُعبَ اَ،َة بْ ِن الصَّ اِمِت َوُه َو َم رِيض  فَ ُقْلنَ ا :ُأَميََّة قَالَ َعْن ُجَناَ،َة ْبِن أَِبى -4 َح دِّ
َف   ُع اللَّ   ُه بِ   ِه َس   ِمْعَتُه ِم   ْن َرُس   وِل اللَّ   هِ  َ،َعانَ   ا َرُس   وُل  :.فَ َق   الَ ()َأْل   َلَحَك اللَّ   ُه ِبَح   ِديٍا يَ ن ْ

نَ  ا َأْن بَايَ َعنَ  ا َعلَ  ى السَّ  ْمِع َوالطَّاَع  ِة ِف  ى َمْنَش  ِطَنا  َفَك  اَن ِفيَم  ا َأَخ  مَ  ،فَ َبايَ ْعنَ  اهُ  ()اللَّ  هِ  َعَلي ْ
نَ  ا ِإوَّ َأْن تَ   َرْوا ُكْف  ًرا ) :قَ  الَ  .َوَأْن َو نُ نَ  ازَِم اأَلْم  َر َأْهلَ  هُ  ،َوَمْكَرِهنَ  ا َوُعْس  رِنَا َوُيْس  رِنَا َوأَثَ   َرٍة َعَلي ْ

 ٨9.( بَ َواًحا ِعْندَُكْم ِمَن اللَِّه ِفيِه بُ ْرَهان  
واتة: جوندبى كوِرى ئةبى ئوممةيية دةفةةرموَيت: ضةوينة الى عوبةادةى كةوِرى     
اةةامت لةةة كاتَيكةةدا ئةةةو نةةةخؤش بةةوو, ومتةةان: خةةوا ئي ةة حى حاَلةةت بكةةات     
فةرمودةيةةةكمان بةةؤ بةةاس بكةةة كةةة لةةة ثَيغةمبةةةرى خواتةةةوة بيسةةتبَيت و خةةواى  

غةمبةةةةرى طةةةةورة بةهؤيةةةةوة سةةةودمان ثةةةَى بطةيةةةةنَيت, ئةةةةويش فةةةةرموى: ثيَ     
( بةةانطى كةةردين و ئَيمةةةيش بةيعةةةمتان ثَيةةدا,جا لةةةو بةيعةتانةةةى لَيةةى  خةةوا)

وةرطةةرتني ئةةةوة بةةوو بةيعةمتانةةدا لةسةةةر بيسةة  و طوَيِرايةةةَلى كةةردن لةةة كةةاتى     
خةةؤش و نةةاخؤش و قةةورس و طرانةةى و ئاسةةانيماندا و لةةةو شةةتةدا كةةة مةةافى         

ةكةةةين لةطةةةَل خةةاوةنى  ئَيمةةةى تَيةةدا نىيةةة, وة بةيعةمتانةةدا كةةة كَيشةةمةكَيش ن   
شياوى ئةمرو كاروبارماندا فةرموى: مةطةر كوفرَيكى ئاشكراى ىَل ببينن كة لة 

 دينى خوادا بةَلطةى تةواوتان بةدةستةوة بَيت لةسةرى.
قَ ْول ه َل لَّى اللَّ ه َعَلْي ِه  -) ئيمامى نةوةوى)ِرةمحةةتى خةواى ىَل بَيةت( دةفةةرموَيت:    

َهَك َما ُه َو ِلُمْعظَ ِم ال رَُّواة َوِف ي  ا ُكْف ًرا بَ َواًح ا ِعْن دُكْم ِم ْن اللَّ ه ِفي ِه بُ ْرَه ان(َوَسلََّم: )ِإوَّ َأْن تَ  َروْ 
ُمْعَظم النَُّسخ )بَ َواًحا ( بِاْلَواِو، َوِفي بَ ْعهَها ) بَ َراًحا ( َواْلَباء َمْفُتوَحة ِفيِهَما، َوَمْعَناُهَم ا: ُكْف ًرا 

                                                 
31

 (.5٣11برقم) (16/ 6لحيح مسلم ) 



 29 

َنا اْلَمَعاِلي، َوَمْعَنى ِعْن دُكْم ِم ْن اللَّ ه ِفي ِه بُ ْرَه ان: َأْي: تَ ْعَلُمونَ ُه ِم ْن ظَاِهًرا، َواْلُمَرا، بِاْلُكْفِر هُ 
 ِ،ين اللَّه تَ َعاَلى .

ُهْم َوَمْعَنى اْلَحِديا: َو تُ َنازُِعوا ُوَوة اأْلُُمور ِفي ِوَويَتهْم، َوَو تَ ْعَتِرُضوا َعلَ ْيِهْم ِإوَّ َأْن تَ  َرْوا ِم ن ْ 
م، فَِدَذا رَأَيْ  ُتْم َذلِ َك فَ أَْنِكُروُه َعلَ ْيِهْم، َوُقولُ وا بِ اْلَححِّ ُمْنَكًرا مُ  َّ ْس َحقًَّقا تَ ْعَلُمونَُه ِمْن قَ َواِعد اْْلِ

َحْي  ُا َم  ا ُكْن  ُتْم، َوَأمَّ  ا اْلُخ  ُروع َعلَ  ْيِهْم َوِقتَ  الهْم َفَح  َرام بِِدْجَم  اِم اْلُمْس  ِلِميَن، َوِإْن َك  انُوا َفَس  َقة 
 .ظَاِلِمينَ 
َعِق د ِلَك اِفرٍ قَاَل اْلَقاِضي ِعَياض: َأْجَم َع اْلُعَلَم اء َعلَ ى َأنَّ اْْلِ و  َأ ، َوَعلَ ى أَنَّ ُه لَ ْو طَ رَ َماَم ة َو تَ ن ْ

َه ا، قَ الَ ، قَ اَل: وََك َما لَ ْو تَ  َرَك ِإقَاَم ة الصَّ َلَواَعَلْيِه اْلُكْفر ِانْ َع َزلَ   : وََك َمِلَك ِعْن دت َوال دَُّعاء ِإلَي ْ
َعِق  د لَ  هُ ُجْمُه   َأوِّل، قَ  اَل ، َوُتْس  َتَدام لَ  ُه أِلَنَّ  ُه ُمتَ  ورهْم اْلِبْدَع  ة، قَ  اَل: َوقَ  اَل بَ ْع  ض اْلَبْص  رِيِّيَن: تَ ن ْ

ة َخ  َرَع َع  ْن ُحْك  م اْلِوَويَ  ة، َوَس  َقَطْت : فَ لَ  ْو طَ  َرَأ َعَلْي  ِه ُكْف  ر َوتَ ْغِيي  ر ِللشَّ  ْرِم َأْو ِبْدَع  اْلَقاِض  ي
، َوَخْلع ه َوَنْص ب ِإَم ام َع اِ،ل ِإْن َأْمَك نَ ُهْم َذلِ َك ، ُمْسِلِميَن اْلِقَيام َعَلْيهِ َلى الْ ، َوَوَجَب عَ طَاَعته

، َوَو َيِج ب ِف ي اْلُمْبتَ دِم ِإوَّ ْم اْلِقيَ ام ِبَخْل ِع اْلَك اِفرفَِدْن َلْم يَ َقع َذِلَك ِإوَّ ِلطَانَِف ٍة َوَج َب َعلَ ْيهِ 
، َوْليُ َهاِجْر اْلُمْسِلم َع ْن َأْرض ه ِإلَ ى ا اْلَعْجز َلْم َيِجب اْلِقَيام، فَِدْن َتَحقَُّقو هِ َذا ظَنُّوا اْلُقْدرَة َعَليْ إِ 

َعِقد ِلَفاِسٍح ِابِْتَداء ،َْْيرَها، َويَِفرت ِبِديِنِه، قَالَ    : َوَو تَ ن ْ
نَ ة َعَلْي هِ  َرتَّ بتَ ت َ  َأنْ  ِإوَّ  َخْلع ه َيِج ب: بَ ْعه همْ  قَ الَ  ِفْس ح اْلَخِليَف ة َعَلى َطَرأَ  فَ َلوْ   ، َوَح ْرب ِفت ْ
ثِينَ  اْلُفَقَه  اء ِم  نْ  السُّ  نَّة َأْه  ل َجَم  اِهير َوقَ  الَ  َع  ِزل َو : َواْلُمَتَكلِِّم  ينَ  َواْلُمَح  دِّ  َوالظُّْل  م بِاْلِفْس  حِ  يَ ن ْ
 ؛ َوَتْخِويف  ه هَوْعظ   َيِج  ب بَ  لْ  بِ  َمِلَك، َعَلْي  هِ  اْلُخ  ُروع َيُج  وز َوَو  ُيْخلَ  ع َوَو  اْلُحُق  وث، َوتَ ْعِطي  ل
ْجَمام، َهَما ِفي ُمَجاِهد ْبن َبْكر أَبُو ِا،ََّعى َوَقدْ : اْلَقاِضي قَالَ  َذِلكَ  ِفي اْلَوارَِ،ة ِلْْلََحاِ،ياِ   اْْلِ

 يَ  امِ َوِبقِ  ُأَميَّ  ة، بَنِ ي َعلَ  ى اْلَمِدينَ ة َوَأْه  ل الزُّبَ ْي ر َوابْ  ن اْلَحَس  ن ِبِقيَ امِ  َه  َما بَ ْعه همْ  َعَلْي  هِ  َر،َّ  َوقَ دْ 
 َه  َما َوتَ  َأوَّلَ  اأْلَْش  َعا، ِابْ  ن َم  عَ  اْلَحجَّ  اع َعلَ  ى اأْلَوَّل َوالصَّ  ْدر التَّ  اِبِعينَ  ِم  نْ  يم  ةَعظْ  َجَماَع  ة
 اْلَحجَّاع َعَلى ِقَيامهمْ  َأنَّ  اْلُجْمُهور َوُحجَّة اْلَعْدل، أَنِمَّة ِفي َأْهله اأْلَْمر نُ َنازِم َأوَّ : قَ ْوله اْلَقاِنل
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 ِإنَّ : َوِقي  لَ : اْلَقاِض ي قَ  الَ  اْلُكْف ر، ِم  نْ  َوظَ اَهرَ  الشَّ ْرم ِم  نْ  َْي َّ رَ  َلمَّ  ا بَ لْ  اْلِفْس  ح، ِبُمَج رَّ،ِ  لَ ْيسَ 
ف َهَما ْجَمام َحَصلَ  ثُمَّ  َأوًَّو  َكانَ  اْلِخَّ  ٨1.(َأْعَلم َواَللَّه. َعَلْيِهمْ  اْلُخُروع َمْنع َعَلى اْْلِ

( لةة زؤربةةى   تَ  َرْوا ُكْف ًرا بَ َواًح ا ِعْن دُكْم ِم ْن اللَّ ه ِفي ِه بُ ْرَه انِإوَّ َأْن واتة: كة دةفةةرموَيت) 
( هةةةةةاتووة و لةةةةةة  َبواح     ا راوىيةكانةةةةةةوةو لةةةةةة زؤربةةةةةةى نوسةةةةة ةكاندا بةةةةةة )    

(ةكة لة هةردووكياندا هاتووة, ب اء(, بة فةحتةى سةر )َبراحاهةندَيكيشياندا بة )
كةوفر لَيةرةدا تةاوان و     وة ماناكةشيان: واتة كوفرَيكى ئاشكرا, كةة مةبةسةت بةة   

( واتةةة: لةةة دينةةى خةةواى    ِعْن  دُكْم ِم  ْن اللَّ  ه ِفي  ِه بُ ْرَه  انسةرثَيضةةىيةكانة, وةمانةةاى) 
 طةورةدا بيزانن, 

وةماناى فةرمودةكة: واتة كَيشمةكَيشى كاربةدةستان مةكةن لة كارةكةيانةدا و  
مةبنةةةة بةربةسةةةةتى ِرَييةةةان مةطةةةةةر خراثةيةةةةكى ئاشةةةةكرايان ىَل ببيةةةنن كةةةةة لةةةةة     
بنضةةينةكانى ئيسةة مدا باسةةكرابَيت و شةةارةزاى بةةن, خةةؤ ئةطةةةر ئةةةوةتان بينةةى  
لَييةةان ئينكةةارى بكةةةن و هةةة  بَلةةَين لةهةرشةةوَينَيك بةةوون, وة بةةةالم دةرضةةوون       
لةسةةةريان و جةةةنو كةةردن لةطةةةَليان ئةةةوة بةةة ئيجمةةاعى موسةةَلمانان حةرامةةة,       

نايةةةان فةرمويةةةةتى: زا قاض   ي عك   ا ئةطةرضةةةى فاسةةةق و سةةةتةمكاريش بةةةن,  
كؤدةنطن لةسةر ئةوةى ثَيشةةوايةتى بةؤ كةسةى كةافرو بةَى بةِروا دانامةةزرَيت و        
ئةطةر موسةَلمان بةوو كةوفرى ىَل دةركةةوت الدةبرَيةت, وة فةرمويةةتى: هةةروةها        
ئةطةةةر وازى هَينةةا لةةة بةةةرثا كةةردن و بةةانو كردنةةى خةةةَلكى بةةؤ نوَيةةذةكان, وة         

 ر بانطةوازى كرد بؤ بيدعة, فةرمويةتى: وة هةروةها لة الى زؤربةيان ئةطة
وة هةندَيك لة بةسرايىيةكان فةرمويانة: ثَيشةةوايةتى بيدعةضةى دادةمةةزرَيت    

( عك   ا )قاض   يو بةةةةردةوام دةبَيةةةت ضةةةونكة بةةةة تةئويلةةةةوة بيدعةةةة دةكةةةات,    
فةرمويةةةتى: خةةؤ ئةطةةةر كةةوفر و طةةؤِرينى شةةةرك يةةان بيدعةةةى ىَل بينةةرا ئةةةوا لةةة  

كةةردن دةردةضةةَيت و طوَيِرايةةةَلى كردنةةى   حةةوكمى وي يةةةتى و سةرثةرشةةتيارى 
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نامَينَيةةةةت و لةسةةةةةر موسةةةةَلمانان واجةةةةب دةبَيةةةةت دذى هةسةةةة  و اليبةةةةةرن و      
ثَيشةوايةكى دادثةروةر دابنَين ئةطةر ئةمةيان بؤ دةكراو توانايةان هةةبوو, خةؤ    
ئةطةر تةناه كؤمةَلَيك لةة موسةَلمانان توانةاى ئةمةةيان هةةبوو لةسةةريان واجبةة        

بةرن, بةالم بؤ بيدعةضى واجب نىية البربَيت مةطةةر طومةانى ئةةوة    ئةو كافرة ال
بكةن كة دةتوانن اليبةرن وتوانايان بةسةرىدا هةية, ئةطةر لَييان ِروون بوو كة 
بةةَى دةسةةةالتن لةمةةةدا ئةةةوا واجةةب نىيةةة لةسةةةريان, وة بةةا موسةةَلمان لةةة زةوى   

بكةةةات و دوور خةةةؤى كةةةؤ  بكةةةات و بضةةةَيت بةةةؤ شةةةوَينى تةةةر و بةةةة دينةكةةةةى ِرا   
بكةوَيتةةوة, وة فةرمويةةةتى: وة ثَيشةةوايةتى هةةةر لةسةةرةتاوة دانامةةةزرَيت بةةؤ    

 كةسى فاسق.
خؤ ئةطةر خةليفة فيسقى ىَل بينرا ئةوا هةندَيكيان دةفةرموون: واجبةة البربَيةت   
مةطةر ترسى بةرثا بوونى فيتنةو جةنو بكرَيت, وة جةماوةرى ئةةهلى سةوننة   

ان و )زانايةانى عةقيةدة( فةرمويانةة: بةة فيسةق و سةتةم       لة فوقةهاو فةرمودةناس
كردن و فةوتاندنى مافةكان النابردرَيت, وة دروست نىية لةبةر ئةمةة لةسةةرى   
هةَلبسةةةةيت, بةةةةةَلكو واجبةةةةة ئامؤذطةةةةارى بركَيةةةةت و برتسةةةةَينرَيت, لةبةةةةةر ئةةةةةو    

فةرمويةةةتى: وة ابةةوبكرى كةةوِرى    قاض  يفةرمودانةةةى لةةةو بارةيةةةوة هةةاتوون,    
ةم بارةيةةةوة بانطةشةةةى ئةةةوةى كةةردووة كةةة ئيجمةةاعى لةسةةةرة, بةةةالم  جماهةةد لةة

هةندَيك لة زانايان بةرثةرضى ِرايةكةيان داوةتةوة بةوةى كة حةسةن و ابن زبري 
ئةةةهلى مةدينةةة هةسةةتان دذى بةةةنى ئومةييةةة, وة كؤمةةةَلَيكى زؤر لةةة تةةابعني و      

ى هةسةةةةتاون دذى حةةةةةجاج األش    ع ضةةةةينى يةكةةةةةمى ئوممةةةةةت لةطةةةةةَل ابةةةةن  
 اأْلَْم ر نُ َنازِم َأوَّ (: ), وة ئةم قسةكةرة ماناى ووتةكةى ثَيغةمبةرى)44.سةقةفى
( لَيكداوةتةةةوة بةةة: نةضةةني بةطةةذ كاربةدةسةةتانى دادثةةةروةردا, وة بةَلطةةةى    َأْهل  ه
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)مامؤسةتا بةاوكى   . هةسةتاون  األش ع  ابةن   ئةوةى من لة دةقةكة دةطةم مانةاى وايةة: لةة دذى حةةجاط لةطةةلَ      
 .حييى(
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مجهور ئةوية كة هةسةتانى ئةةوان لةة دذى حةةججاط تةةنها لةبةةر فيسةق نةةبوو         
كارى شةةةرعى كةةردووةو طؤِريويةةةتىو بةةةَلكو دواى ئةةةوة بةةوو كةةة بينيةةان دةسةةت
فةرمويةةةتى: وة وتراويشةةةة: ئةةةةو   ض   يهةنةةدَيك كةةةوفرى ئاشةةكرا كةةةردووة, قةةةا  

دةرضةوون   جياوازىية لةسةرةتاوة بووة, لة ثاشان كؤدةنطى لةسةر ِرَيطةرى لةة  
 بةسةر فةرمانِرةوايان ثةيدا بووة. واهلل أعلم.

 
 ئةجنام:

يةَلى كردنيان واجبة ئةو حاكمانةن كةواتة مةبةست بةو وةىل ئةمرةى كة طوَيِرا
و هةموو ئةو كةسةانةن كةة ئةةو داينةاون لةسةةر وي يةةت و شةارةكان بةِروادارو         
موسَلمانن و شةرعى خوا جَيبةةجَى دةكةةن بةسةةر خةَلكةدا, هةةروةها ئةةو زانةا        
خواناسةةانةى ئةةةهلى حةةةل و عةقةةدن و كةةة ئوممةةةت شةةايةتى ثَيشةةةوايةتيانى      

نةةةك شةةةرعى خةةوا جَىبةةةجَى ناكةةةن بةةةَلكو زؤر بةةة       داوة. نةةةك كةسةةانَيك كةةة   
ِراشةةةكاوى و ئاشةةةكرا دذايةةةةتى دةكةةةةن و بةةةة كؤنةثةرسةةةتىو دواكةةةةوتوويىو     
سةةةتةمكارى وةسةةةف دةكةةةةن و بةةةؤ خؤيةةةانى بةةةة ِرةوا دةزانةةةن كةةةة ياسةةةايةكى       
دةسةةتكرد دابنةةَين و بةسةةةر خةَلكىةةدا فةةةرزى بكةةةن و سةةزاى قةةورس و تونةةدى  

دذايةةتى بكةات بطةرة ِرةخنةشةى ىَل بطرَيةت و      هةموو ئةو كةسةانةش بةدةن نةةك    
هةةةةوَلى )سةةةةروةر بةةةوونى ياسةةةا(!! نةةةةدات. ضةةةونكة ئةمانةةةة نةةةةك وةىل ئةةةةمرى   
شةةةرعى نةةني بطةةرة زؤر بةةة ِراشةةكاوى كافروتةةاغوتن و البردنيةةان بةةة ثَيةةى توانةةا    

 واجبة.
ََ َسـِبيالً  َعَلـي الْ  ُه ِلْلَكاِفِريَن...َوَلْن َيْجَعَل الل ]وة خواى طةورة دةفةرموَيت:   [ُمـْؤِمِو

 (151)النساء :
وة لةم دنيايةشدا هةرطيز نابَي موسَلمانان ذَير دةستةي خوانةناس و واتة: ...

 .بَي باوةِران بن وحوكم و ياساي ئةوان جَيبةجَي بكةن
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 كارو ئاماجنى وةىل امر
 ئةو دةمة موسلَمان حوكمي دةكةويَتة دةست:   

وَّاُهْم ِفي اْلَأْرِض َأَقاُموا الصََّلاَة َوَّتـُوا الزََّكـاَة   َن ِإْن َمكًّالَِّوي] خواى طةورةدةفةةرموَيت: 
 (51)الح  : [ِه َعاِقَبُة اْلُأُموِرَنَهْوا َعِن اْلُمْوَكِر َوِلل َوَأَمُروا ِباْلَمْعُروِ  َو

يارمةةتييان بةدات و بةةرطرييان لةَي      ئةوانةي وا شايستةي ئةوةن كةة خةوا  واتة: 
ن كةةةة ئةطةةةةر خةةةوا لةةةةم زةوييةةةةدا ثايةةةةدارو بةةةةهَيزيان بكةةةاو   بكةةةات, كةسةةةانَيك

دةسةَلاتيان ثَي بدا, نوَيذ بة ِرَيك وثَيكي ئةكةن و, ملكةضي فةرماني خوا ئةبن 
و, بةشَيكي سامانيشيان لة زةكاتا ئةدةن, واتة: مايف دارايةي خؤيةان جَيبةةجَي    

ةبةةةن و بةةةر  ئ ضةةاكةئةكةةةن و فةةةرمان بةضةةاكة ئةةةدةن و, مةةةردوم بةةةرةو خَيةةرو     
لةكاري خراثة دةطرن و رووبةةِرووي فةسةادو هَيةزي شةةِر ئةوةسة   كؤتةايي و       

 سةرة امي هةموو كارةكانيش هةر بؤ خواية. 
ُكلََّما َهلَ َك ،َكاَنْت بَ ُنو ِإْسَرانِيَل َتُسوُسُهْم اأْلَنِْبَياُء ) :( دةفةرموَيتثَيغةمبةرى خوا)
فُ وا  :قَ الَ  ؟َفَم ا تَْأُمُرنَ ا :قَ اُلوا .َوَسَيُكوُن ُخَلَفاُء فَ َيْكثُ  ُرونَ  ،َو نَِبيَّ بَ ْعِدي َوِإنَّهُ  ،نَِبي  َخَلَفُه نَِبي  

َعِة اأْلَوَِّل فَاأْلَوَّلِ   ٨٨(.فَِدنَّ اللََّه َسانُِلُهْم َعمَّا اْستَ ْرَعاُهمْ  ،َأْعُطوُهْم َحقَُّهمْ  ،بِبَ ي ْ

لسة م( كاروباريةان دةبةردن بةة     واتة: بةنو ئيسةرائيل ثَيغةمبةةرانى خةوا)عليهم ا   
ِرَيوة, بة جؤرَيك هةركات ثَيغةمبةرَيك وةفاتى دةكرد ثَيغةمبةرَيكى تةر لةةدواى   
ئةةةو جَيطةةةى دةطرتةةةوة, وة دواى منةةيش ثَيغةمبةةةرى تةةر نىيةةة, وة ضةةةندين       
خةليفةى زؤر دَين, وتيةان: فةةرمانى ضةيمان ثةَى دةكةةيت؟ فةةرمووى: وةفاتةان        

ةم خةليفةةةو مافةةةكانيان بةةدةنَى ضةةونكة خةةواى طةةةورة  هةةةبَيت بةةؤ بةيعةةةتى يةكةة
 ثرسياريان ىَل دةكات لةو كارةى ثَيى سثاردوون.
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 انْ َفَر،َ  َوِإنْ ): فةرمويةتى ِرةمحةتى خواى لَي بَيت(شَي ى ئيس م ئينب تةمييية)
ينِ  َعنْ  السُّْلطَانُ  ينُ  َأوْ  الدِّ  ٨5(.النَّاسِ  َأْحَوالُ  َفَسَدتْ  السُّْلطَانِ  َعنْ  الدِّ

واتة: ئةطةر سوَلتان و دةستةالت لة دين داِرنرا يان دين لة دةستةاَلت 
 دوورخرايةوة, ئةو كات حاَلى خةَلكى تَيك دةضَيت.

( لة ووشةى وةىل ئةمردا: مةبةست ثَيى بريتيية لةدين, األمروة مةبةست بة )
 ٨4(.)من أحدث في أمرنا هما ما ليس منه فهو ر،هةروةك لة فةرمودةدا هاتووة: 

واتة: هةركةس شتَيكى تازة لة دينةكةماندا دابهَينَيت كة تيايدا نةبَيت ئةوة 
 ِرةد دةكرَيتةوة.

واتة: خواى طةورة ئةم دينة تةواو  41.(..لُيتمنت اهلل هما األمر..)وة فةرمودةى:  
  دةكات و دةيضةسثَينَيت.

نةك  وة مةبةست بة زانايانيش كة بةشَيكن لة وةىل ئةمر زانايانى شةرعة
 زانايانى ثزيشكى و فةلةكناسى و شتى تر..

 
) والمستجمع للشروط فةرمويةتى:  ِرةمحةتى خواى لَي بَيت()ابن خليل اةالكي

 ٨1.وطاعة رسوله ( ،هو المي قرن اهلل طاعته بطاعته
واتة: ئةو كةسةى مةرجةكانى تَيدا هاتبَيتة دى و تَييدا كؤبوبَيتةوة ئةو 

ِرايةَلى كردنى لةطةَل طوَيِرايةَلى كردنى خؤى و كةسةية كة خواى طةورة طوَي
 ثَيغةمبةرةكةى باس كردووة.

 

                                                 
34

 .1٣/٨05مجموم الفتاوى 
35
 (.111٣( ومسلم)1601رواه البخاري) 
36
 (.5549خرجه أحمد والبخاري وأبو،او، والنساني عن خباب)رضي اهلل عنه( ولححه األلباني في لحيح الجامع)أ 
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األمر ): فةرمويةتى ِرةمحةتى خواى لَي بَيت(شَي ى ئيس م ئينب تةمييية)
ما  ،فدن اهلل يزم بالسلطان ،و يتم إو بالعقوبات الشرعية ،والنهي عن المنكر ،بالمعروف

 ٨٣.(واجبة على ووة األمور وإقامة الحدو، ،و يزم بالقرمن
واتة: فةرمان كردن بة ضاكةو بةرطرى كردن لة خراثة ئة ام نادرَيةت تةةنها بةة    
ثيةةادةكردنى سةةزا شةةةرعييةكان نةةةبَيت, ضةةونكة خةةواى طةةةورة كةسةةانَيك بةةة         
دةستةالت ِرادةضَلةكَينَيت كة بةة قورئةان ِراناضةَلةكَين, وة بةةرثا كردنةى حةةددة       

 ربةدةستان واجبة ثَيى هةس .شةرعييةكان لةسةر كا
 

َماَم  ُة )  فةرمويةةةتى:( 549-٨65) )ِرةمحةةةتى خةةواى ىَل بَيةةت(نيم  امى الم  اور،ي اْْلِ
نْ َيا،  يِن َوِسَياَسِة ال دُّ ِة ِفي ِحَراَسِة الدِّ َفِة النُّبُ وَّ َّ َوَعْق ُدَها ِلَم ْن يَ ُق وُم ِبَه ا ِف ي اأْلُمَّ ِة َمْوُضوَعة  ِلِخ

ْجمَ  ُهْم اأْلََلمُّ َواِجب  بِاْْلِ  ٨0.(اِم َوِإْن َشمَّ َعن ْ
واتة: ئيمامةت و ثَيشةوايةتى كردنى خةَلك دانراوة بة مةبةستى جَينشينى لةة  

( بةةةؤ ثاراسةةةتنى ديةةةن و بةةةةِرَيوةبردنى دونيةةةاى  شةةةوَينى ثَيغةمبةةةةرى خةةةوا) 
خةَلكى بةو دينة. وة دانانى بؤ كةسَيك تواناى هةبَيت لة نةاو ئوممةتةدا واجبةة    

(يةش ِريزثةةِر بةووة لةة     ن األحل م ك ئةطةرضى )عبدالرمحنى كوِرى كيسابة ئيجما
  زاناكان و ثَيشةوايان.

 

( 847-116 شةةةةةةَي ى ئيسةةةةةة م ابةةةةةةن تةمييية)ِرةمحةةةةةةةتى خةةةةةةواى ىَل بَيةةةةةةت()
ِميَِّة إنََّم  ا َمْقُص  وُ،َها اأْلَْم  ُر بِ  اْلَمْعُروِف َوالن َّْه  ُي َع  ) فةرمويةةةتى: َّ ْس   ْن َوَجِمي  ُع اْلِوَويَ  اِت اْْلِ

 59(.اْلُمْنَكرِ 
واتة: سةةرجةم وي يةتةة ئيسة مىيةكان مةبةسةت لةة بةوون و كةارو ئاما يةان         

 بريتىية لة فةرمان كردن بة ضاكةو بةطرى كردن و ِرَيطرى كردن لة خراثة.
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فَاْلَمْقُص وُ، )  شَي ى ئيس م ابةن تةمييية)ِرةمحةةتى خةواى ىَل بَيةت( فةرمويةةتى:     
َفْعُهْم اْلَواِجُب بِاْلِوَويَا ُو ِ،يِن اْلَخْلِح الَِّمي َمَتى فَاتَ ُهْم َخِسُروا ُخْسَرانًا ُمِبيًنا َوَلْم يَ  ن ْ َّ ِت: إْل

يُن إوَّ ِبِه ِمْن َأْمِر ُ،نْ َياُهمْ  ُو َما َو يَ ُقوُم الدِّ َّ نْ َيا؛ َوِإْل  51.(َما نَِعُموا ِبِه ِفي الدُّ
ضةةةاكردنى دينةةةى ئةةةةو  واتةةةة: مةبةسةةةت و ئامةةةا ى وي يةتةةةةكان بريتىيةةةة لةةةة 

خةَلكةى ئةطةر ئةو دينةيان لةدةست بضَيت دؤِراوَيكةى ئاشةكرا دؤِراون و هةيض    
يةكَيك لةو نيعمةتانةى دونيا كة ثَييان دراوة سةوودى نىيةة بؤيةان بةة بةَى ئةةو       
دينةةة, هةةةروةها ضةةاكردنى هةةةموو ئةةةو كاروبارانةةةي دونيايانةةة كةةة بةةة بةةَى ئةةةوة 

 ابَيت.دينيان دامةزراو ِراطرياو ن
 

َه ى َع ْن اْلُمْنَك ِر َوَه َما ُه َو ) : فةرمويةتىوة  َوَولِ يُّ اأْلَْم ِر إنََّم ا ُنصِّ َب لِيَ ْأُمَر بِ اْلَمْعُروِف َويَ ن ْ
 51.(َمْقُصوُ، اْلِوَويَةِ 

وة وةىل ئةمريش بؤ ئةوة دانراوة تا فةرمان بكات بة ضاكةو ِرَيطرى بكات واتة: 
 ئاما ى وي يةت و كاربةدةست.ت و لة خراثةو هةر ئةمةشة مةبةس

 

 (287-264) (الُج  َويِْنيُّ  يُ ْوُس  يَ  ب  نِ  اهللِ  َعْب  دِ  ب  نُ  الَمِل  كِ  َعْب  دُ  الَمَع  اِلي أَبُ  و) الَح  َرَمْينِ  ِإَم  امُ 
: )اومام ة رياس ة تام ة و زعام ة تتعل ح بالخال ة فةرمويةةتى  )ِرةمحةتى خواى ىَل بَيةت( 

 5٨والعامة في مهمات الدين والدنيا(.

: ثَيشةوايةتى سةركردايةتى كردنَيكةى تةةواوو سةرثةرشةتى كردنَيكةة كةة      واتة
 ثةيوةندى هةية بة تاك و طشتى خةَلكةوة لة كاروبارى دين و دونيادا.

 

                                                 
41
 .(٨1السياسة الشرعية )ص: و  (1٣/161) مجموم الفتاوى 

42
 .(٨96-٨94/ 1٣فتاوى)مجموم ال 
43
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: )نياب   ة ع   ن الرس  ول علي   ه الص   ّة النسةةةفي)ِرةمحةتى خةةةواى ىَل بَيةةةت( فةرمويةةةةتى
 55والسّم في اقامة الدين بحيا يجب على كافة اومم اْلتبام(.

( لةة جَىبةةجَى كردنةى ديةةن    واتةة: نوَينةرايةةتى كردنةى ثَيغةمبةةرى خوايةةة)    
 بةجؤرَيك لةسةر هةموو ئوممةتان ثَيويستة شوَينى بكةون.

 

 يق يم ،إم ام من لْلمة بد )و ئيمامى نةوةوى)ِرةمحةتى خواى ىَل بَيت( فةرمويةتى:
 54مواضعها(. عهاويه ،الحقوث ويستوفي ،للمظلومين وينتصي ،السنة وينصر ،الدين

واتة: جا ثَيويستة ئوممةت ثَيشةوايةكى هةةبَيت تةا دينيةان بةؤ بضةسةثَينَيت و      
سوننةت سةرخبات و بةرطرى بكات لةستةملَيكراوان و مافةكان بطةِرَينَيتةةوةو  

 شوَينى خؤيان. 
 

كةواتة هةر لة مةق ةدو ئاما ى بوونى وةىل ئةمرةوة بؤمان دةردةكةوَيت كَي 
وةسةةةةفة شةةةةةرعييةى بدرَيتةةةةة ثاَل..ئةةةةةويش بريتييةةةةة لةةةةة:       شايسةةةةتةية ئةةةةةم 

 بةرثاكردنى دين و بةِرَيوةبردنى كاروبارى خةَلكى بةو دينة..
 
 
 
 
 
 

                                                 
44
 ط شركة لحافة عثمانية. 110فية ص العقاند النس 
45
 .(51/ 19) اْلسّمي المكتب -الطالبين روضة 
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ئةو ئةرك و مافانةى لةسةر شانى كاربةدةست)وةىل ئةمر(ة ئةجنامى 
 بدات:

زانايةةان ضةةةندين ئةةةرك و مافييةةان ديةةارى كةةردووة كةةة ثَيويسةةتة كاربةدةسةةتان    
بةةةةجَى كردنةةةى بةرامبةةةةر بةةةةو لَيثرسةةةراوَيتىية طةورةيةةةةى كةةةة  هةسةةة  بةةةة جَي

طرتويانةتةةة دةسةةت و كاروبةةارى خةةوَين و سةةامان و ناموسةةى خةةةَلكى دةبةةةةن        
بةةِرَيوة هةةةتا شةةياوى ئةةةوة بةةن مةافى شةةةرعييان بةرامبةةةر جَىبةةةجَى بكرَيةةت و   

 .شةرعييةتى بوون و مانةوةيان هةبَيت
( لةة )دة( مافةدا   ِرةمحةتى خةواى ىَل بَيةت  )اعةأبو عبداهلل بدر الدين ابن مجاإلمام 

 كؤى كردونةتةوةو فةرمويةتى: 
 َوأما ُحُقوث الرتعية اْلعْشَرة على السُّْلطَان:)

َها، ِإمَّا ِفي كل إقليم ِإن َكاَن َخليَفة، َأو ِفي اْلقطر  م والمب َعن ْ َّ ْس فَاأْلول: حماية بَ ْيَهة اْْلِ
ِإلَْيِه، فَيقوم بجها، اْلُمْشركين َو،فع اْلُمَحاربين والباْين، وتدبير  اْلُمْخَتص بِِه ِإن َكاَن مفوضاً 

الجيوو، وتجنيد اْلجُنو،، وتحصين الثغور بالعدة اْلَمانَِعة َواْلعدة الدافعة، وبالنظر ِفي 
و  تَ ْرتِيب األجنا، ِفي اْلِجَهات على حسب اْلَحاَجات َوتَ ْقِدير إقطاعهم، وأرزاقهم، َوَلَّ

 لهم.َأْحَوا
حفظ الدتين على ُأُلوله المقررة، وقواعده المحررة، ور، اْلبدم، والمبتدعين،  اْلحح الثَّاِني:

وإيهاو حج  الدتين، َونشر اْلُعُلوم الشَّْرِعيَّة، وتعظيم اْلعلم َوَأهله، َورفع مناره َومحله، 
م، ومشاورتهم فِ  َّ ْس م، النصحاء لدين اْْلِ َّ  ي موار، اأْلَْحَكام،ومخالطة اْلعلَماء اأْلَْع

{ قَاَل اْلحسن:  وشاورهم ِفي اْلَأمر} (:)ومصا،ر الن َّْقض واْلبرام. قَاَل اهلل تَ َعاَلى لَنبيه
َِْنيا َعن اْلُمَشاورَة، َوَلِكن َأرَاَ، َأن يستن َلُهم. َكانَ   َواهلل 

م: كفروض الصََّلَوات، َوالْ  اْلحح الثَّاِلا: َّ ْس جمع َواْلَجَماَعات، َواأْلََذان، ِإقَاَمة َشَعانِر اْْلِ
قَاَمة، والخطابة، واْلمامة، َوِمْنه النتظر ِفي َأمر الصتيام َواْلفطر، وأهلتته، َوح  اْلبَ ْيت  َواْْلِ
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و  ،، َوِإْلَّ َّ اْلَحَرام وعمرته. َوِمْنه: اوعتناء باألعيا،، وتيسير الحجي  من نواحي اْلِب
 تخاب من ينظر أُُمورهم.طرقها وأمنها ِفي َمِسيرهْم، وان

فصل القهايا َواأْلَْحَكام، بتقليد اْلُوَوة والحكام لقطع المنازعات بَين  اْلحح الرَّاِبع:
اْلُخُصوم، وكي الظَّاِلم َعن اْلَمْظُلوم، َوَو يولي َذِلك ِإوَّ من يَِثح بديانته وأمانته وليانته من 

يدم السَُّؤال َعن أخبارهم والبحا َعن َأْحَوالهم،  اْلعلَماء والصلحاء، والكفاة النصحاء، َوَو 
ُهم. قَاَل َرُسول  ُهم، مطَالب بِاْلِجَنايَِة ِمن ْ ليعلم َحال اْلُوَوة َمَع الرتعية، فَِدنَُّه مسؤول َعن ْ

 )كل رَام مسؤول َعن َرعيته( . (:)اهلل
راياه وبعوثه، َوَأقل َما يجب ِفي  اْلحح اْلَخاِمس: ِإقَاَمة فرض اْلِجَها، بَِنفِسِه، وبجيوشه َأو س

كل سنة مرتة ِإن َكاَن بِاْلُمْسِلمين قُ وَّة، فَِدن ،عت اْلَحاجة ِإَلى َأكثر ِمْنُه َوجب بِقدر 
 -َواْلِعَياذ بِاللَّه تَ َعاَلى  -اْلَحاجة، َوَو يخلي سنة من ِجَها، ِإوَّ لعمر كهعي بِاْلُمْسِلمين 

َها. َويبدأ ِبِقَتال من يَِليِه من واشتغالهم بفكاك َأْسَراُهم،  ، استولى اْلكفَّار َعَلي ْ َّ واستنقاذ ِب
 اْلكفَّار ِإوَّ ِإذا َقصده اأْلَبْ َعد، فَيْبَدأ بقتاله لدفعه.

اْلحح السَّاِ،س: ِإقَاَمة اْلُحُدو، الشَّْرِعيَّة على الشُُّروط المرعية، ِلَيانة لمحارم اهلل َعن 
َها، ولح َها. ويسوتي ِفي اْلُحُدو، بَين اْلقوي التجريء َعَلي ْ قوث اْلعبا، َعن التخطي ِإلَي ْ

: " ِإنََّما أهلك من َكاَن قبلُكْم أَنهم  ()والهعيي، والوضيع والشريي. قَاَل َرُسول اهلل
َكانُوا يُِقيُموَن اْلُحُدو، على الوضيع، ويتركون الشريي، َواْيم اهلل َلو َأن فَاِطَمة بنت ُمَحمَّد 

 ت لقطع ُمَحمَّد َيدَها ".سرق
اْلحح السَّاِبع: جباية الزكوات والجزية من َأهلَها، وأموال اْلَفْيء َواْلَخَراع ِعْند محلَها، 
َولرف َذِلك ِفي مصارفه الشَّْرِعيَّة، وجهاته المرضية، َوضبط ِجَهات َذِلك، وتفويهه ِإَلى 

 الث َِّقات من اْلعمَّال.
ي أوقاف اْلبر والقربات، ولرفها ِفيَما ِهَي َلُه من اْلِجَهات، َوعمارَة النتظر فِ  اْلحح الثَّاِمن:

 القناطر وتسهيل سبل اْلخيَرات.
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النتظر ِفي قسم اْلَغَنانِم وتقسيمها، َولرف أخماسها ِإَلى مستحقيها، َكَما  اْلحح التَّاِسع:
 َسَيْأِتي تفصيلها ِفي بَاب اْلَغَنانِم ِإن َشاَء اهلل تَ َعاَلى.

ِإن او َيْأمر ]اْلعْدل ِفي ُسْلطَانه، وسلوك موار،ه ِفي َجِميع َشْأنه. قَاَل تَ َعاَلى  اْلحح اْلَعاِشر:
.....([َوِإذا ُقْلُتْم فاعدلوا]. َوقَاَل تَ َعاَلى:  [ِباْلَعْدِل َواْلِإْتَسان

46
 

 و فةرمانِرةوا ئةمانةن: واتة: )دة( مافةكانى ذَيردةستة لةسةر كاربةدةست
ثاراستنى شكؤى ئيس م و بةرطرى كردن لَيى, جا لة هةر  ى يةكةم:ماف

تة ةهةرَيمَيك بَيت ئةطةر خةليفة بوو, يان ثارَيزطارى كردن لةو شارةى تايب
بةوةوة ئةطةر كارثَيسثَيردراو بوو, بؤية هةَلدةستَيت بة جيهادى موشريكان و 

وة سازو ئامادةكردنى ثةر  دانةوةو دةرثةِراندنى شةِرةنطَيزان و ياخييان, ربة
سوثاو رَيك ستنى سةربازان و تؤكمة كردنى كةلَين و سةنطةرةكان بة ضةك و 
تقافى بةرطرى كردن و هَيرش بردن, وة مشور خواردنى سةربازةكان بةثَيى 

 ثَيويستيان و ديارى كردنى بةش و خواردنيان و ضاكردنى كاروباريان.
 و يكراوةكانيرديا بنضينة لةسةر ئيس م ديين ثاراستين :مافى دووةم

 و دين بةلطةكاني كردنةوةي روون و بيدعةكاران بيدعةوو بةرثةرضدانةوةي
بَ وكردنةوةى زانستى شةرعى و بةطةورةطرتنى زانست و هةَلطرانى زانستة 
شةرعييةكان و بةرز كردنةوةى ِرَيطاو شوَينى و تَيكةَل بوون بة زانا 

ى ئيس م و مشؤرةت ثَي كردنيان لة ثَيشةنطةكان ئةوانةى دَلسؤزن بؤ دين
 .ئةحكامةكاندا

بةرثا كردنى شةعائريةكانى دينى ئيس م: وةك نوَيذة فةرزةكان و  مافى سيَيةم:
جومعةو جةماعةتةكان و بانو و قامةت و خوتبةو ثَيشنوَيذى كردن, هةروةها 
مشور خواردنى مةسةلةى رؤذوو طرتن و بةربانو كردنةوةو حةط و عوممرة, 

طرنطى دان بة جةذنةكان و ئاسانكارى بؤ حاجييةكان لة هةموو اليةكى وة 
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والت و ضاكردنى ِرَيطاكان و ئةمني كردنى بؤيان و ديارى كردنى كةسى 
 طو او بؤ سةرثةرشتى كردنى كاروباران.

ديارى كردنى بة يةك كردنةوةى قةزاو ئةحكامةكان, ئةويش  مافى ضوارةم:
ن خةَلكى و طرتنى دةستى واوةى كَيشةكان لة نَيواىل و حاكم بؤ يةك كردنة

بَيت كةسَيك بؤ ئةم كارة دابيَن جطة ناستةمكار لةسةر ستةم لَيكراو, وة 
لة زانايان  مانةى بة دين و ئةمانةتى ثارَيزراوى هةية,لةوانة نةبَيت كة ئةم مت

ات و ثياوضاكان و كةسانى طو اوى دَلسؤز, وة نابَيت خؤى لَييان بَي ئاطا بك
و لة هةواَليان نةثرسَيتةوة تا بزانَيت حاَلى واليةكان ضؤنة لةطةَل 
ذَيردةستةكانيان, ضونكة ئةم بةرثرسيارة لَييان, داواى لَيكراوة هةقييان لَي 

 واتة: ( كل رَام مسؤول َعن َرعيته) ( فةرمويةتى:بسَينَيتةوة. َثغةمبةرى خوا)
 سن.هةمووتان شوانن و لة شوانَيتيةكةتان بةرثر

بةرثا كردنى فةرزى جيهاد بة خؤى, وة بة لةشكر يان سرييةو  مافى ثيَنجةم:
نَيردةكانى, كةمرتين شتَيك كة لةسةرى واجبة ئةوةية ئةطةر موسَلمانان 

بنَيرَيت, خؤ ئةطةر ثَيويستى كرد زياتر  (سرية)هَيزيان هةبوو ساَلى جارَيك 
نابَيت هيض ساَلَيك خاَلى بَيت  بَيت دةبَيت بة ئةندازةى ثَيويستى بياننَيرَيت,

-لة جيهادو جةنطى تيا نةكرَيت مةطةر لةبةر عوزرَيك وةك الوازى موسَلمانان
 يانسةرقاَليان بة ِرزطار كردنى ديلةكانيانةوة,  يان -ثةنا بة خواى طةورة

ِرزطار كردن و ئازاد كرنى ئةو شارانةى كافران داطرييان كردووة, وة دةبَيت 
ئةو كافرانة دةست بكات بة جةنو كة نزيكن لَيوةى, مةطةر سةرةتا لةطةَل 

كافرة دوورةكان مةبةستى شةِريان هةبَيت, ئةو كات شةِرى ئةوان ثَيش 
 دةخات تا دوورى خباتةوة.

بةرثا كردن و ضةسثاندنى حةددة شةرعىيةكان لةسةر مةرجة  مافى شةشةم:
شَيل كان تا ثَيلةبةرضاوطرياوةكانى, بة مةبةستى ثاراستنى حةرام كراوة

نةكرَين, وة لة ئة امدانى حةددةكاندا ثَيويستة بة يةكسانى بةسةر 
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ةالتدر, مى بدات: بةهَيزو الواز, بَي دةسةالت و دةسهةموواندا ئة ا
ِإنََّما أهلك من َكاَن قبلُكْم أَنهم َكانُوا يُِقيُموَن ( فةرمويةتى: )ثَيغةمبةرى خوا)

كون الشريي، َواْيم اهلل َلو َأن فَاِطَمة بنت ُمَحمَّد سرقت لقطع اْلُحُدو، على الوضيع، ويتر 
(. واتة: ئةو ئومةتانةى ثَيش ئَيوة بة هؤى ئةوةوة لةناو ضوون ُمَحمَّد يَدَها

ةالتان جَيبةجَي دةكردو وازيان لة ةسئةوان حةددةكانيان تةنها لةسةر بَي د
( دزى ةى كضى حممد)يمتناوداران دةهَينا, سوَيندبَيت بة خوا ئةطةر فا

 ( خؤى دةستى دةبِرَيت.حممد) بكات ئةوا
كانيان, وة كؤكردنةوةى زةكات و جيزية لة خاوةنة مافى حةوتةم:

خةراط لةكاتى خؤيدا, وة دابةش كردنى ئةمانة لة كؤكردنةوةى ماَلى فةيئو 
شوَينى شةرعى خؤيان و بةسةر كةسانى ديارى كراو و ِرَيك ستنى اليةنى 

 دار بةو كارةو سثاردنى بة كةسانى متمانة ثَيكراو.ثةيوةندي
ضاكةو  ئةو موَلكانةى وةقف كراون تايبةتن بةمشورخواردنى  مافى هةشتةم:

لَيى بينا  دروست كردنى خَير, وة دابةشكردنى بةسةر اليةنى ديارى كراوداو
 .داِرَيطا خَيرةكانسةرف كردنى لة ئاسانكارى كردن بؤ و 

ردنى بةشى غةنيمةت و دابةشكردنى, وة دةركردنى مشورخوا مافى نؤيةم:
 يةكى بةسةر كةسانى موستةحةقىيدا..... ثَينج

ئة امدانى دادثةروةرى لة دةستةاَلتيدا, وة كاركردن ثَيى لة  مافى دةيةم:
ِإن او َيْأمر ِباْلَعْدِل ]هةموو كاروبارةكانيدا. خواى طةورة دةفةرموَيت: 

 .[..َوِإذا ُقْلُتْم فاعدلوا] وَيت:وة دةفةرم [..َواْلِإْتَسان
 
 
 
 
 
 



 43 

 اهلل رض ي عل ي ع ن )وي روى ( فةرمويةةتى: ِرةمحةةتى خةواى لةَي بَيةت    ئينب تةمييية)
 ،عرفناه ا ق د الب رة همه :له قيل ،فاجرة أو ،كانت برة ،إمارة من للناس بد و :قال أنه عنه
 به ا ويقس م ،الع دو به اهدويج ،الحدو، به ويقام ،السبيل بها يؤمن :قال ؟الفاجرة بال فما

 51الفيء(.

( كةة فةرمويةةتى:   ِرةزاى خةواى لةَي بَيةت   واتة: طَيِردرراوةتةوة لةة ئيمةامى عةةىل)   
ثَيويسةةةتة خةةةةَلكى ثَيشةةةةوايةكيان هةةةةبَيت جةةةا ضةةةاكةكاربَيت يةةةان خراثةةةةكار,   
ووتيان: ضاكةكارةكة زانيمان سوودى ضيية, ئةةى خراثةةكار بؤضةى؟ فةةرموى:     

وة رَيطاكان ئةمني دةبن لةكةسى خراثةكارو ِرَيطرو حةةددة  لةبةر ئةوةى بةهؤية
شةرعييةكانى ثَي دةضةسثَيت و جيهادى دوذمنى ثَي دةكرَيت و دةسةتكةوتى  

 جةنطى ثَي دابةش دةكرَيت.
 

كةواتة  لةطةَل بوونى سةرثَيضى و تاوانيشدا هَيشتا هةر شةةرعى خةوا ئةة ام    
 دةدات و كارى خؤى بةجَي دةطةينَيت...

بةةراوردَيكى ئةمةة بكةة بةة كاربةدةسةت و حاكمةةكانى ئةةم سةةردةمة بةؤت           ئيرت
 دةردةكةوَيت جياوازىيةكة لة كوَيداية..!!

 

 -ِإنَّ َحِقيَقَة َهَما اْلُوُجوِب الشَّْرِعيِّ ): فةرمويةتى )ِرةمحةتى خواى ىَل بَيت(اْبُن اأْلْزَرثِ 
نْ َيا رَاِجَعة  ِإَلى  -يَ ْعِني ُوُجوَب َنْصِب اْْلَماِم  يِن َوِسَياَس ِة ال دُّ الن َِّيابَِة َعِن الشَّارِِم ِفي ِحْفِظ ال دِّ

يَن ُه  َو اْلَمْقُص  وُ، ِف  ي ِإيَج  ا َّفَ  ًة َوِإَماَم  ًة، َوَذلِ  َك أِلنَّ ال  دِّ ِ، بِ  ِه، َوُس  مَِّي بِاْعِتبَ  اِر َه  ِمِه الن َِّيابَ  ِة ِخ
نْ َيا فَ َقْط   5٣(.اْلَخْلِح َو الدُّ

واجبةةةة شةةةةرعىية كةةةة بريتىيةةةة لةةةة دانةةةانى ثَيشةةةةوا       واتةةةة: ِراسةةةتَيتى ئةةةةم   
دةطةِرَيتةةةةةوة بةةةةؤ نوَينةرايةةةةةتى كردنةةةةى شةةةةةرعدانةر لةةةةة ثاراسةةةةتنى ديةةةةن و       
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بةةةةِرَيوةبردنى كاوربةةةارى دونيةةةا ثَيةةةى, جةةةا بةةةة ثَيةةةى ئةةةةم نوَينةرايةةةةتى كردنةةةة   
ناودةبرَيت بة )خي فةت و ئيمامةت( ئةةويش لةبةةر ئةةوةى مةبةسةتى دروسةت      

 دينة نةك تةنها دونياو بةس.بوونى مةخلوقات 
كةواتةةة مةبةسةةت بةةة خي فةةةت و ئيمامةةةت نوَينةرايةةةتى كردنةةى شةةارعة لةةة          

 24ثاراستنى دين و سياسةت كردنى دونيا.

 
 ف  ي العام  ة الرياس  ة ه  ي الخّف  ة): فةرمويةةةتى )ِرةمحةةةتى خةةواى ىَل بَيةةت(  ال  دهلوي
 وم  ا بالجه  ا، والقي  ام اْلس  ّم، نأرك  ا وإقام  ة الديني  ة، العل  وم بدحي  اء ال  دين ْلقام  ة التص  دي
 بالقه  اء، والقي  ام الف  يء، م  ن وإعط  انهم للمقاتل  ة، والف  روض الجي  وو ترتي  ب م  ن ب  ه يتعل  ح
 ع     ن نياب     ة المنك     ر ع     ن والنه     ي ب     المعروف واألم     ر المظ     الم، ورف     ع الح     دو،، وإقام     ة
 49((.)النبي

يةن  واتة: خي فةت بريتىية لة سةرثةرشتى كردنَيكى طشتى بؤ ضةسةثاندنى د 
ئةويش بة زيندوكردنةوةو بوذاندنةوةى زانستة شةةرعىيةكان و بةةرثا كردنةى    
ِروكنةةةةةكانى ئيسةةةة م و هةسةةةةتان بةةةةة ئة امةةةةدانى جيهةةةةاد و ئةةةةةو شةةةةتانةى      
ثةيوةندىيانةةة بةمةةةةوة هةيةةة لةةةة ِرَيك سةةتنى سةةةوثاو فةةةرزةكان بةةةؤ جةةةةنو و     
و دابةشةةكردنى دةسةةتكةوتةكانى جةةةنو بةسةةةرياندا و ئة امةةدانى قةةةزاوةت    

دادوةررى و ضةسثاندنى سنورةكان و البردنى ستةم لةسةةر خةةَلكى و فةةرمان    
كردن بة ضاكةو بةرطرى كةردن لةة خراثةة لةة شةوَين و نوَينةرايةةتى ثَيغةمبةةرى        

 (.خوا)
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 ف ي عام ة رياس ة هي: اْلمامة) :فةرمويةتى )ِرةمحةتى خواى ىَل بَيت(التفتازاني السعد
 41.(()نبيال عن خّفة والدنيا الدين أمر

واتة: ثَيشةوايةتى سةرثةرشتى كردنى كاروبارى طشتىية لة كاروبارى دين و 
 (.دونياى خةَلكىدا لة جياتى ثَيغةمبةرى خوا)

 

كةواتةةةة بةةةةرثرس و كاربةدةسةةةت و وةىل ئةةةةمرى شةةةةرعى جيايةةةة لةةةة حةةةاكم و     
سوَلتانى والت, ضونكة هةموو وةىل ئةمرَيكى شةرعى كاربةدةسةتة بةةالم مةةرط    

ىية هةر كةس سةرؤك و سةركردةى والتَيك بوو ئيرت بةة وةىل ئةةمرى شةةرعى    ن
 دابنرَيت و كااَلى خةليفةى بكرَيت بةبةردا.

ضونكة طومانى تَيدا نىية ئةةم ووشةةية ضةةمكَيكى شةةرعىيةو بةة شةَيوةيةكى       
شةرعى بةدةسةت دَيةت بةة ثَيةى عةقةدَيك لةة نَيةوان ئةةوو ئومةتةدا بةة مةبةسةتى            

ى فةةةةرزَيكى ديةةةارى كةةةراو بةةةة وَينةةةةى كةةةِرين و فرؤشةةة )بيع(.   بةةةةجَى طةيانةةةدن
 بنةماكانى ئةم طرَيبةستةش بريتىية لة:

طرَيبةستكار: كة بريتىية لة هةَلبذَيردراوانى ئوممةت كةة بةريتني لةة ئةةهلى     -6
 حةلوعةقد كة ديارى كردنى حاكم بةدةست ئةمانةوةية.

انةةتى ثةَى دةسةثَيردرَيت و    طرَى لةطةَل بةسرتاو: بريتىيةة لةة حةاكم كةة ئةم     -4
 ئةميندارة الى ئوممةت.

طرَى لةسةر بةسرتاو: كة بريتىية لة ثاراستنى ديةن و بةةِرَيوةبردنى دنيةا و    -4
 ئاوةدانكردنةوةى زةوى. كة ئةمة سامناكرتين بنضينةو ِروكنى طرَيبةستةكةية.

نة وإقامة واأللل في البيعة أن تكون على الكتاب والس: )فةرمويةتى محمد رشيد رضا
 41.(العدل من ِقبله وعلى السمع والطاعة في المعروف من قبلهم
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واتةةةةة: بنضةةةةينة لةةةةة بةيعةةةةةت دانةةةةدا ثَيويسةةةةتة لةسةةةةةر قورئةةةةان و سةةةةوننةت و   
بةةةةةرثاكردنى دادثةةةةةروةرى بَيةةةةت لةةةةة اليةةةةةن كاربةدةسةةةةتةكةو لةسةربيسةةةة  و  

 طوَيِرايةَليش بَيت لة ضاكةدا لة اليةن خةَلكةوة.
 

ولفة العقد أن يقال بايعناك على ): فةرمويةتى (تى خواى لَي بَيتِرةمحة)بو يعلىأ
 4٨.(بيعة رضا على إقامة العدل واْلنصاف والقيام بفروض اْلمامة

واتةةةة: شةةةَيوازى طرَيبةسةةةتةكةش ئةوةيةةةة بوترَيةةةت بةيعةةةةمتان داويةةةَ  لةسةةةةر 
بةيعةتى ِرةزامةندى لةسةر بةرثاكردنى دادثةروةرى و هةستان بة ئة امةدانى  

 مافةكانى ثَيشةوايةتى.
 

فلو وليت شخص على أن )( فةرمويةتى: ِرةمحةتى خواى لَي بَيتئينب تةمييية)
كان هما   ،أو يقسم بغير العدل المي أمر اهلل به ورسوله ،يحكم بغير ما أنزل اهلل ورسوله
 45.(وكملك إذا أمر بما علم أنه مخالي لحكم اهلل ،شرطاً باطًّ باتفاث المسلمين

خؤ ئةطةر كةسَيك بووة كاربةدةست لةسةر ئةوةى حوكم بكات بة غةيرى واتة: 
ئةةةةو قورئانةةةةى خةةةواى طةةةةورة دايبةزانةةةدووةو ئةةةةو فةرمودانةةةةى ثَيغةمبةةةةرى     

( فةرمويةةةتى يةةةان بةةة غةةةةيرى ئةةةو دادثةروةرىيةةةةى خةةواى طةةةةورةو     خةةوا) 
ثَيغةمبةرةكةى فةرمانى ثَي كردووة ئةوكات بةة يةكةدةنطى هةةموو موسةَلمانان     

ةو مةةةرط و ثةميانةةة باتيَلةةة, هةةةروةها ئةطةةةر فةةةرمانى كةةرد بةشةةتَيك كةةة زانةةى  ئةة
 ثَيضةوانةى حوكمى خواى طةورةية.

 

كةواتة مةق ةدو ئاما ى وةىل ئةمر بريتى بوو لة: جَىبةةجَى كردنةى ئيسة م    
لةةةة اليةةةةن موسةةةَلمانةوةو ئة امةةةدانى شةةةةرعى خةةةواو ثاراسةةةتنى عةقيةةةدةى        
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طةةةةوازى ئيسةةة مى بةةةؤ جيهةةةان لةةةة ِرَيطةةةاى ئةةةةو       موسةةةَلمانان و طةيانةةةدنى بان 
 دةوَلةتةوة كة تةنها يةك ئيمامى هةية.

بةو ئيمامة شةرعى خوا ثيادة دةكرَيت و زةكات نةدةر ناضةاردةكرَيت بةة دانةى    
و سةةةزاى هةَلطةةةةِراوة لةةةة ديةةةن دةدات و ثةميانةةةةكان دةدات و غةنيمةةةة دابةةةةش   

رةكان دةثارَيزَيةةةت لةةةة  دةكةةةات و بةرذةوةندجىيةةةةكان دةضةسةةةثَينَيت و سةةةنوو  
دوذمةةةةن كةةةةة ئةمةةةةةش كةةةةارى قةةةةازى و وةلىيةةةةة يةةةةان جَيطةةةةرة تةةةةةرخانكراوو       

 جَىبةجَىكارانىيةتى.
ئيس ميش بوونى ئةةم ئيمامةةى وةك دةرطايةةك دانةاوة ضةونكة كؤكةةرةوةوةى       
ووشةى موسةَلمانانة, ِراطةرى هةيبةةت و شةةوكةتى موسةَلمانانة بؤيةة فةةرمانى        

 ثَى كردووة.
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 لةسةر ئوممةت: و كاربةدةستى شةرعىمافةكانى فةرمانرِةوا
ةو كات )دة( هةركات فةرمانِرةواى شةرعى هةبوو وة بةو جؤرة جواليةوة ئ

 ئوممةت واجب دةبَيت بةرامبةرى: ماف لةسةر ذَيردةستةو
 ( فةرمويةتى: ِرةمحةتى خواى ىَل بَيت)أبو عبداهلل بدر الدين ابن مجاعة

 ْلطَان اْلعْشَرة:أما ُحُقوث السُّ ) 
َهى َعنُه، ِإوَّ َأن فَاْلحح األول: يكون  بمل الطَّاَعة َلُه ظَاهرا َوبَاطنا، ِفي كل َما يَْأمر بِِه َأو ين ْ

َيا َأيَها الَّوين ّمُووا أِطيُعوا او َوَأطيُعوا الرَُّسول وأولي اْلَأمر ]َمْعِصيتة؛ قَاَل اهلل تَ َعاَلى: 
مر هم: اِْلَمام ونوابه ِعْند اأْلَْكثَرين. َوقيل: هم اْلعلَماء. َوقَاَل وأولو اأْلَ  .[ِمْوُكم
: " الستمع َوالطَّاَعة على اْلُمسلم ِفيَما أحب َأو كره َما لم يُؤمر ِبَمْعِصَية ". فقد ()النَِّبي

فَ َبقَي َما عداُه أوجب اهلل تَ َعاَلى َوَرُسوله: طَاَعة ولي اأْلَمر، َولم يستثِن ِمْنُه سوى اْلمْعِصَية، 
 على اِوْمِتثَال.

نَِية. قَاَل َرُسول اهلل َّ : " الدتين النَِّصيَحة " ()اْلحح الثَّاِني: بمل النَِّصيَحة َلُه سرا َوَع
 قَاُلوا: لمن؟ " قَاَل هلل، َوِلَرُسوِلِه، وألنمة اْلُمسلمين، وعامتهم ".

ببمل المجهو، ِفي َذِلك لما ِفيِه نصر  اْلقيام بنصرتهم بَاِطنا وظاهراً  اْلحح الثَّاِلا:
 اْلُمسلمين َوِإقَاَمة ُحْرَمة الدتين، وكي أَيدي اْلُمْعَتِديَن.

اْلحح الرَّاِبع: َأن يعرف َلُه َعِظيم َحقه، َوَما يجب من تَ ْعِظيم قدره، فيعامل ِبَما يجب َلُه من 
م من اوحترام َواْْلِْكَرام، َوَما جعل اهلل تَ َعاَلى َلُه من  َّ اْلعظام، َولَمِلك َكاَن اْلعلَماء اأْلَْع

م يعظمون حرمتهم، ويلبون ،عوتهم َمَع زهدهم وورعهم َوعدم الطمع ِفيَما  َّ ْس أَنِمَّة اْْلِ
 لديهم، َوَما يَ ْفَعله بعض المنتسبين ِإَلى الزتْهد من قلَّة اأْلََ،ب َمَعهم، فَ َلْيَس من الستنة.

ِعْند ْفلته، وإرشا،ه ِعْند هفوته، َشَفَقة َعَلْيِه، وحفظاً لديِنِه َوعرضه، اْلحح اْلَخاِمس: إيقاظه 
 وليانًة لما جعله اهلل ِإلَْيِه من اْلَخطَأ ِفيِه.
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تحميره من َعدو يَ ْقِصدُه ِبسوء، وحاسد يرومه بأذى، َأو خارجي يَخاف  اْلحح السَّاِ،س:
ف أَنْ َوام َذِلك وأجناسه، فَِدن َذِلك من َعَلْيِه ِمْنُه، َومن كل َشْيء يَخاف َعَلْيِه مِ  َّ ْنُه على اْخِت

 مِكد ُحُقوقه وأوجبها. 
مه بسيرة عماله: الَّمين ُهَو مطَالب بهم، ومشغول المِّمَّة بسببهم ليْنظر  اْلحح السَّاِبع: َّ ِإْع

 لَنفِسِه ِفي خّص ذمَّته، ولْلمة ِفي مَصالح ملكه ورعيته.
ه على َما تحمله من أعباء اأْلمة ومساعدته على َذِلك بِقدر المكنة، قَاَل اْلحح الثَّاِمن: إعانت

 وأحح من أعين على َذِلك ُوَوة اأْلُُمور. [وتعانوا على اْلرب َوالتَّقوى]اهلل تَ َعاَلى 
من ر، اْلُقُلوب النافرة َعنُه ِإلَْيِه، َوجمع محبَّة النَّاس َعَلْيِه؛ لما ِفي َذِلك  اْلحح التَّاِسع:

 مَصالح اأْلمة وانتظام أُُمور اْلملَّة.
َواْلَباِطن،  المب َعنُه باْلَقْول َواْلِفْعل، وبالمال َوالنَّفس واألهل ِفي الظَّاِهر اْلحح اْلَعاِشر:

نَِية.  َّ  والسر َواْلَع
مراعاة َوِإذا وفت الرتعية ِبَهِمِه اْلُحُقوث اْلعْشَرة اْلَواِجَبة، وأحسنت اْلقيام بمجامعها وال

 44(.لموقعها، لفت اْلُقُلوب، وأخلصت، َواْجتمعت اْلَكِلَمة وانتصرت

 واتة: )دة( مافةكانى فةرمانِرةوا لةسةر ئوممةت ئةمانةن:
راو نهَينى, لة هةموو ئةو شتانةدا كة كطوَيِرايةَلى كردنى بة ئاش مافى يةكةم:

َيت, خواى ضى بَيفةرمانى ثَي دةكات يان ِرَيطرى لَي دةكات, مةطةر سةرث
وين ّمُووا أِطيُعوا او َوَأطيُعوا الرَُّسول وأولي اْلَأمر َيا َأيَها ال ]طةورة دةفةرموَيت: 

( بريتني لة: ئيمام و نوَينةرةكانى بة الى زؤرينةى أولو األمروة ) [ِمْوُكم
( دةفةرموَيت: زانايانةوة, وة ووتراوة: بريتني لة زانايان. ثَيغةمبةرى خوا)

بيس  و : ( واتةَوالطَّاَعة على اْلُمسلم ِفيَما أحب َأو كره َما لم يُؤمر ِبَمْعِصَيةالستمع )
طوَيِرايةَلى كردن لةسةر موسَلمان واجبة لةو شتةدا ثَيى خؤشةو ئةوةشى ثَيى 

 ثَيضى كردنى خوا. مادام فةرمان نةكرَيت بةسةريدا بة سةر ,ناخؤشة
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ايةَلى وةىل ئةمريان واجب َيِر( طوجا خواى طةورةو ثَيغةمبةرةكةى)
كردووةو هيض شتَيكيان لَيى ِريزثةِر نةكردووة جطة لة سةرثَيضى, كةواتة جطة 

 لةسةر ثَيضى كردن فةرمانيان بة ضى كرد ثَيويستة بةطوَييان بكرَيت.
ثَيويستة بة نهَينى و ئاشكرا دَلسؤز بني بؤى و ئامؤذطارى بكةين,  مافى دووةم:

( دين ئامؤذطارى و الدتين النَِّصيَحةمويةتى: )( فةرثَيغةمبةرى خوا)
دَلسؤزيية, ووتيان: بؤ كَي؟ فةرموى: بؤ خواى طةورةو بؤ ثَيغةمبةرةكةى و بؤ 

 ثَيشةواى موسَلمانان و موسَلمانان بة طشتى.
سةرخستنيان بة نهَينى و ئاشكرا ئةويش بة سةرف كردنى توانا  مافى سيَيةم:

سَلمانان و بةرثا كردنى حورمةتى دين و لةمةدا لةو شتةدا سةرخستنى مو
 كؤتا كردنى دةستى دوذمنانى تَيدا بَيت.

ثَيويستة مافى طةورةى فةرمانِرةوا بزانرَيت و بزانرَيت ضى  مافى ضوارةم:
لةسةر خةَلك ثَيويستة لة بةرامبةرى لة بة طةورةطرتنى قةدرى, دةبَيت بة 

ضونكة  ,دةبَيت ِرَيزى بطريَيت شَيوةيةك مامةَلةى لةطةَل بكرَيت كة ثَيويستةو
خواى طةورة ثلةيةكى طةورةى بؤ داناوة, هةر بؤية زانايانى ثَيشةنو لة 
ثَيشةوايانى ئيس م حورمةتى فةرمانِرواى موسَلمانانيان بة طةورة دةطرت و 
لةطةَل زوهدو وةرك و تةماك نةبونيان بةو ماَلةى لة دةستى فةرمانِرةواكاندا 

انطيانةوة دةضوون, وة ئةو كةم ئةدةبييةى كة لة اليةن بوو هَيشتا بةدةم ب
هةندَيك لةو كةسانةى بة زاهد ناودةبرَين دةبينرَيت بةرامبةريان ئةوة لة 

 سوننةت نيية. 
بةخةبةرهَينانةوةى لة كاتى بَي ئاطا بوونيدا, وة ِرَينيشاندانى  مافى ثيَنجةم:

ةبةستى ثاراستنى دين و لة كاتى سةرلَيتَيكضونيدا, بة بةزةييةوة, وة بة م
 ةو شتةدا كة ثَيى سثَيردراوة.ناموسى و ثاراستنى لة هةَلة ل

ئاطادار كردنةوةى لة دوذمنَيك بة ئةنقةست ئةيةوَيت زيانى لَي  مافى شةشةم:
بدات, وة لة حةسود بةرَيك ضاوى لة ئازارَيتى, يان كةسَيكى خةواريج ترسى 



 51 

ِرةوا, وة لة هةرشتَيكى تريش كة ئةوةى لَي ئةكرَيت زيان بدات لة فةرمان
ترسى لَي دةكرَيت بةرامبةر فةرمانِرةوا بة جياوازى جؤرو كةسةكانيةوة, 

 ضونكة ئةمة لة طرنطرتين ماف و واجباتةكانى ئيمامة.
ئةوانةى  ,ئاطادار كردنةوةى لة ِرةفتارى كارثَيسثَيردراوةكانى مافى حةوتةم:

تا كارى خؤى بة تةواوى  ,ةرقاَل بووةئةو بةرثرسة لَييان و بةهؤى ئةوانةوة س
 وةنديدا ِراثةِرَينَيت.ةئة ام بدات و كارى ئوممةت لة بةرذ

هاوكارى كردن و يارمةتى دانى لة هةَلطرتنى بارى قورسى  مافى هةشتةم:
, [َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى]ئوممةت بة ثَيى توانا, خواى طةورة دةفةرموَيت: 

 ين كةس بؤ هاوكارى كردن بريتيية لة وةىل ئةمرةكان.وة شياوتر
دوورخستنةوةى دَلة تؤراوةكان لَيى, وة كؤكردنةوةى  مافى نؤيةم:

خؤشةويستى خةَلكى لةسةرى, ضونكة ئةمة بةرذةوةندى ئوممةت و 
 ِرَيك ستنى كاروبارى ميللةتى موسَلمانى تياية.

ة سامان و نةفس و لةسةركردنةوةى بة ووتةو كردار, وة ب مافى دةيةم:
 .كةسوكار, بةِرواَلةت و ناخ و بة ئاشكراو نهَينى

خؤ ئةطةر ذَيردةستةكان هةستان بة ئة امدانى ئةم دة مافة واجبة و بة 
جوانى ئة امياندا لةطةَل ِرةضاوكردنى كاتةكانى, ئةوا دَلةكان ثاك و ِروون 

 دةبن و ووتةيان يةك دةبَيت و سةردةكةون.
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 شةواو ئيماميَك مةدح كراو نيةهةموو ثيَ
ووشةى ئيمام تةنها موسَلمان ناطرَيتةوة, ئةطو َيت ئيمام و ثَيشةواى 

  هةية:)امامة هدى(  ئيمامى ِرَينمايى طومِراكردن بَيت, ضونكة هةر ضؤن
ْم ِفْعَل اْلَخْيَراِت َوَجَعْلَواُهْم َأِئمًَّة َيْهُدوَن ِبَأْمِرَنا َوَأْوَتْيَوا ِإَلْيِه] خواى طةورة دةفةرموَيت:

 (1٨)األنبياء : [َوِإَقاَ  الصََّلاِة َوِإيَتاَء الزََّكاِة َوَكاُنوا َلَوا َعاِبِديَن
هةموو ئةوانيشمان كردة ثَيشةواو بة فةرماني ئَيمة ِرَينمةوويي خةةَلكيان   واتة: 

دةكةردو نيطامةان بةؤ كةردن بةةة ئة امةداني كةارو كةردةوة ضةاكةكان و ِراطةةرتين         
و زةكات دان, )بةِراس ( ئةوان هةر ئَيمةيان دةثةرست و هةةر بةندايةةتي    نوَيذ

 ئَيمةيان دةكرد.
 خةواى طةةورة دةفةةرموَيت:    ش هةيةة: )إمام ة ض ّلة(هةروةك ثَيشةواى طومِرايى 
اُهْم ِفي َهِوِه الدُّْنَيا َلْعَوًة َوَأْتَبْعَو ،َوَجَعْلَواُهْم َأِئمًَّة َيْدُعوَن ِإَلى الوَّاِر َوَيْوَ  اْلِقَياَمِة َلا ُيْوَصُروَن ]

ََ  (51)القصص : [َوَيْوَ  اْلِقَياَمِة ُهْم ِمَن اْلَمْقُبوِت
ئَيمة ئةوامنان كرد بةضةند ثَيشةوايةك كة بةانطي خةةَلكي دةكةةن بةؤ نةاو      واتة: 

ئاطر, لة ِرؤذي قيامةتيشدا سةركةوتوو نابن. هةر لةم دنيادا نةفرينمان خسةتة  
 ِرؤذي قيامةتيشدا ئةوانة زؤر ئَيسك تاَل و ِرووخسار ناشريينن.شوَينيان, لة 

َوِإِذ اْبَتَلى ] خواى طةورة دةفةةرموَيت:  وة هةردووكيشيانى لَيرةدا كؤكردؤتةوة:
َلـا َيَوـاُل    ِإْبَراِهيَم َربُُّه ِبَكِلَماٍت َفَأَتمَُّهنَّ َقاَل ِإنِّي َجاِعُلَك ِللوَّاِس ِإَماًما َقاَل َوِمْن ُذرِّيَِّتـي َقـالَ  

ََ  (115)البقرة : [َعْهِدي الظَّاِلِم
)يادي ئةوة بكةنةوة( ثةروةردطاري ئيرباهيم, ئيرباهيمي تةاقيكردةوة بةة   واتة:  

ضةةةند فةةةرمان و بِريارَيةةك, ئةةةويش زؤر بةةة جةةواني ئة اميةةدان, دوايةةي )كةةة لةةة  
ةمةةة هةةةموو تاقيكردنةوةكانةةدا سةةةركةوت( خةةوا فةةةرمووي: مةةن بِريارمةةداوة بتك 

ثَيشةواي خةَلكي, ئيرباهيم وتي: حةةز دةكةةم نةوةكانيشةم لةةوكارة بةَي بةةهرة       
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نةةةبن, خةةوا فةةةرمووي: ثةةةيام و ثةةةمياني مةةن بةةؤ سةةتةمكاران نابَيةةت )بةةا نةةةوةي 
 .تؤش بن(

 زكري   ا ب   ن يحي   ى أم   ر اهلل إن) :ق   ال ()النب   ي أن عن   ه اهلل رض   ي األش   عري الح   ارث ع   ن
:  ()ق ال النب ي .......(، بها يعملوا أن إسرانيل نيب ويأمر بها يعمل أن كلمات بخمس
 َم نْ  فَِدنَّ هُ  اْلَجَماَعةِ وَ  َواْلِجَهاِ، َواْلِهْجَرةِ  َوالطَّاَعةِ  السَّْمعِ  :ِبِهنَّ  َأَمَرِني اللَّهُ  ِبَخْمسٍ  مُمرُُكمْ  َوأَنَا) 
مِ  رِبْ َقةَ  َخَلعَ  فَ َقدْ  ِشْبرٍ  ِقيدَ  اْلَجَماَعةِ  فارثَ  َّ ْس   َ،ْع َوى ىَ،َع ا َوَم نْ  ِج عَ اير  َأنْ  ِإوَّ  ُعُنِق هِ  نْ ِم  اْْلِ

َل لَّى  َوِإنْ  َق الَ ف َل امَ و َل لَّى  َوِإنْ  اللَّ هِ  َرُس ولَ  يَ ا رج ل : َق الَ ف َجَهنَّمَ  ُجثَاءِ  ِمنْ  انَّهُ فَ  اْلَجاِهِليَّةِ 
 46(.اللَّهِ  ِعَبا،َ  اْلُمْؤِمِنينَ  اْلُمْسِلِمينَ اهلَل المي سمتاكم  فَاْ،ُعوا َلامَ و 

واتة: خواى طةروة فةرمانى كرد بة يةحياى كوِرى زةكةةريا)عليهما السة م( بةة    
ثَينج ووشة كة كارى ثَي بكات و فةةرمانيش بكةات بةة نةةوةكانى ئيسةرائيل تةا       

( كةةارى ثةةَي بكةن......لةةة كؤتةةايى فةرمودةكةةةدا هاتووة..ثَيغةمبةةةرى خةةوا)   
خةواى طةةورة فةةرمانى ثةَي     فةرموى: منيش فةرمانتان ثَي دةكةم بة ثَينج شةت  

كةةةردووم: بيسةةة  و طوَيِرايةةةةَلى و جيهةةةاد و هيجةةةرةت و جةماعةةةةت, ضةةةونكة       
هةركةسةةَيك لةةة كؤمةةةَل البةةدات بةةة ئةنةةدازةى بسةةتَيك ئةةةوة بةنةةدى ئيسةة مى لةةة   
طةردن داماَليوة مةطةر بطةِرَيتةوة, وة هةركةسَيك بانطةةوازى نةةفامى بكةات لةة     

: ئةى ثَيغةمبةرى خوا ئةطةر نوَيذيش بكات سوتةمةنى دؤزةخة, ثياوَيك ووتى
و بةةةِرؤذووش بَيةةت؟ فةةةرموى: ئةطةةةر نوَيةةذيش بكةةات و ِرؤذووش بطرَيةةت, دة      
كةواتة لةو خوايةة بثارَينةةوة كةة نةاوى نةاون بةة موسةَلمانان و ئيمانةداران ئةةى          

 بةندةكانى خوا.
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 سنوورى طويَرِايةلَى كاربةدةست كامةية؟
 ئةمرة كامةية كة طوَيِرايةَلى كردنى واجبة؟ كَيية ئايا ئةو كاربةدةست و وةىل

ئةو كةسةى ئيس م دةرضوون لةسةرى وةك بانطةوازى دةرضوون لة كؤمةَل 
 داناوة؟ 

ئةو مةرط و سنوورة بريتيية لة جَيبةجَي كردن و بةرثاكردنى ئيس م و حةوكم  
وا ثيةادة  كردن ثَيى و بةِرَيوةبردنى واَلت ثَيى. ضونكة لةبةر ئةةوةى شةةرعى خة   

 .دةكات خواى طةورة فةرزى كردووة لةسةر موسَلمانان كة طوَيِرايةَلى بكةن
ِإنَّ َهَما اأْلَْمَر ِف ي قُ  َرْيٍ  َو يُ َع اِ،يِهْم َأَح د  ِإوَّ َكبَّ ُه ) ( دةفةرموَيت:ثَيغةمبةرى خوا)

ينَ   41(.اللَُّه ِفي النَّاِر َعَلى َوْجِهِه َما َأقَاُموا الدِّ

ارة لةة نةاو قورةيشةدايةو هةركةسةَيك دذايةةتييان بكةات ئةي  خةواى         واتة: ئةم ك
 طةورة بة ِروودا دةخياتة ئاطرةوة تا ئةو كاتةى دين ثيادة بكةن. 

جا لَيرةدا بةرثا كردنى دين)واتة هةموو دين و ضةسثاندن و جَىبةجَى كردنةى  
ئيسةةة م(ى كردؤتةةةة مةةةةرط بةةةؤ مانةةةةوةو دذايةةةةتى نةةةةكردنى ئةةةةو ثَيشةةةةوايةو     

 نةوةى شةرعييةت و طوَيِرايةَلى كردنى لة اليةن موسَلمانانةوة.ما
 

َعَلى اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم السَّْمُع َوالطَّاَع ُة ِفيَم ا  : )أَنَُّه قَالَ ( )َعْن نَاِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َعِن النَِّبىِّ 
َّ َسْمَع َوَو طَاَعَة َأَحبَّ وََكرَِه ِإوَّ َأْن يُ ْؤَمَر ِبَمْعِصَيٍة فَِدْن ُأِمَر ِبَمعْ   4٣.(ِصَيٍة َف

واتة: لةسةر موسَلمان ثَيويستة ببيستَيت و طوَيِرايةَل بَيت لة هةر شةتَيكدا كةة   
ثَيةةى خؤشةةة يةةان ثَيةةى ناخؤشةةة مةطةةةر فةةةرمانى ثةةَي بكرَيةةت بةةة ئة امةةدانى        
سةرثَيضةةى, ئةطةةةر فةةةرمانى ثةةَي كةةرا بةةة ئة امةةدانى سةرثَيضةةى و تةةاوان ئةةةوة   

 طوَيِرايةَلى نيية.بيس  و 
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الم رء المس لم : )عل ى قول ه) فةرمويةةتى: ( ِرةمحةتى خواى لَي بَيةت نيمامى القرطب ي)
وو خّف . اعة لْلنمة، واألمراء ، والقهاة؛ ظاهر في وجوب السمع والطت السَّمع والطاعة(

ا، عته في تلك المعص ية ق وًو واح دً . فدن أمر بمعصية فّ تجوز طافيه إذا لم يأمر بمعصية
و ترك إقامة : لْلُعه على المسلمين كلهم. وكملك: َوَجَب خَ ثم إن كانت تلك المعصية كفًرا

قاعدة من قواعد الدي ؛ كدق ام الص ّة، ول وم رمه ان، وإقام ة الح دو،، وَمنَ ع م ن ذل ك. 
وكملك لو أباو شرب الخمر، والزنى، ولم يمنع منهما، و يختلي في وج وب َخْلِع ِه. فأمَّ ا 

 40(.: على أنه ُيْخَلعإليها؛ فالجمهور، و،عا النَّاس م بدعةلو ابتد 

واتة: ئةم فةرمودةية بة ِروونى بةَلطةية لةسةر واجبَيتى بيس  و طوَيِرايةةَل بةؤ   
ثَيشةةةواو ئةةةمري و قازىيةةةكان و هةةيض جيةةاوازى نييةةة لةمةةةدا مةةادام فةةةرمانى        

َيضةةى ئةةةوا  نةةةكرد بةةة تةةاوان و سةرثَيضةةى, خةةؤ ئةطةةةر فةةةرمانى كةةرد بةةة سةرث      
بةيةكدةنطى دروست نيية طوَيِرايةَلى بكرَيت لةو سةرثَيضييةدا, خؤ ئةطةر ئةو 
سةرثَيضةةيية كةةوفر بةةوو ئةةةوا واجبةةة لةسةةةر سةةةرجةم موسةةَلمانان اليبةةةرن و لةةة  
سةرثةرشتيكارى خبةن, هةروةها: ئةطةةر وازى لةة يةةكَيك لةة بنضةينةكانى ديةن       

ِرةمةزان و ئة امدانى حةددو سةنوورة   هَينا وةك بةرثا كردنى نوَيذ و ِرؤذووى
شةرعييةكان و ِرَيطرى ئة امةدانى ئةمةةى كةرد وة ئةطةةر ِرَيطةاى دا بةة ئةارة         
خواردنةةةوةو زينةةا و رَيطةةرى نةةةكرد لَييةةان هةةيض جياوازىيةةةك نييةةة لةةةوةدا كةةة     
واجبةةة اليبةةةرن لةةة كاربةدةسةةتى, خةةؤ ئةطةةةر بيدعةيةةةكى داهَينةةاو بانطةةةوازى     

 الى, ئةوة ِراى مجهور لةسةر ئةوةية كة دةبَيت البدرَيت.خةَلكى كرد بؤ 
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ثَهُ  :قَاَل َعْمُرو ْبُن زُنَ ْيٍب اْلَعْنَبِريُّ  يَا َرُسوَل اللَّ ِه َأرَأَيْ َت  :َأنَّ ُمَعاًذا قَالَ  :ِإنَّ أََنَس ْبَن َماِلٍك َحدَّ
نَ  ا ُأَم  َراُء َو َيْس  تَ نُّوَن ِبُس  نَِّتكَ  فَ َق  اَل  ؟َفَم  ا تَ  ْأُمُر ِف  ي َأْم  رِِهمْ  ،يَْأُخ  ُموَن بِ  َأْمِركَ َوَو  ،ِإْن َك  اَن َعَلي ْ

 69(.َو طَاَعَة ِلَمْن َلْم يُِطْع اللََّه َعزَّ َوَجلَّ  :َرُسوُل اللَِّه َللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
( ئةطةر فةرمانِرةوايانَيك بوونةة  فةرموى: ئةى ثَيغةمبةرى خوا) موعاذواتة: 

اريةان بةة سةوننةتى تةؤ نةةدةكرد و دةسةتيان بةة فةةرمانى تةؤوة          ثَيشةوامان و ك
نةدةطرت, فةرمانى ضيمان ثَي دةكةيت بةرامبةريان؟ فةرموى: طوَيِرايةَلى نييةة  

 بؤ كةسَيك طوَيِرايةَلى خواى طةورة نةبَيت.
َيْخطُ  ُب ِف  ى  ()ىَّ َس  ِمْعُت َج  دَِّتى ُتَح  دُِّث أَن ََّه  ا َس  ِمَعِت النَّبِ   :َع  ْن َيْحيَ  ى بْ  ِن ُحَص  ْيٍن قَ  الَ 
َولَ  ِو اْس  تُ ْعِمَل َعلَ  ْيُكْم َعْب  د  يَ ُق  و،ُُكْم ِبِكتَ  اِب اللَّ  ِه فَاْس  َمُعوا لَ  ُه  ) :َحجَّ  ِة الْ  َوَ،اِم َوُه  َو يَ ُق  ولُ 

 61.(َوَأِطيُعوا 
واتة: ئةطةر بةندةيةكى حةبةشةى بةووة كاربةدةسةتان و بةة قورئانةكةةى خةواى       

اتةةةةكانى تةةةةردا: قورئانةكةةةةةى خةةةةواى بةةةةؤ  )لةةةةة ِريوبةةةةة ِرَيةةةةوة  طةةةةورة دةيةةةةربدن 
 دةضةسثاندن, لة ِريواتةكانى تردا: قورئانةكةى خواى لةة نةاودا دةضةسةثاندن(   

 ئةوا فةرمانى ببيس  و طوَيِرايةَلى بكةن.
جا سةرنج بدة ضؤن ثَيشةوايةتى كردنى بة قورئانةكةى خةواى طةةورة كردؤتةة    

 مةرط بؤ طوَيِرايةَلى كردنى..

 شةرعييةتَيكى نيية بةبَي حوكم كردن بة شةرك...كةواتة حاكم هيض 

                                                 
61
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خةةةؤ ئةطةةةةر بةةةة غةةةةيرى شةةةةرك حةةةوكمى خةةةةَلكى دةكةةةرد لةةةة منونةةةةى ياسةةةاى   
دةستكردى ئةفرة ى و ئةوروثى و كافران و دميوكراتى و بةعسى و شةيوعى  
لةةة حةةوكمى وةىل ئةةةمر دةردةضةةَيت و شةةةرعييةتى ئيسةة مى لةدةسةةت دةدات,     

سةةَلمانان نييةةة بةةةَلكو وةىل ئةةةمرى ئةةةو شةةتةية كةةة ئةةيرت ئةةةوكات وةىل ئةةةمرى مو
خؤى هةَلى بذاردووة. )منكم( نية كة لة بِرواداران بَيت و بةَلكو )فيكم(ة لةة نةاو   
موسةةةةةَلماناندا دةذى بةةةةةة زؤرة ملةةةةةَي حةةةةةوكم دةكةةةةةات و ياسةةةةةاى دةسةةةةةتكرد      

 دةسةثَينَيت.
تِ  ِه ُأمِّ اْلُحَص  ْيِن قَ  ا َحَجْج  ُت َم  َع َرُس  وِل  :َس  ِمْعتُ َها تَ ُق  ولُ  :لَ َع  ْن َيْحيَ  ى بْ  ِن ُحَص  ْيٍن َع  ْن َجدَّ

 :ثُمَّ َسِمْعُتُه يَ ُقولُ  ،قَ ْوًو َكِثيًرا -()فَ َقاَل َرُسوُل اللَّهِ  - :قَاَلتْ  –َحجََّة اْلَوَ،اِم  ()اللَّهِ 
فَاْس َمُعوا لَ ُه ، اِب اللَّ هِ يَ ُق و،ُُكْم ِبِكتَ  ،َأْس َو،ُ  –َحِس ْبتُ َها قَالَ ْت  -ِإْن ُأمَِّر َعَلْيُكْم َعْبد  ُمَج دَّم  )

 61.(َوَأِطيُعوا
ِرةش -ثَيم وابَيت فةرموى: -واتة: ئةطةر بةندةيةكى لوت و دةست وقا  قرتاو

ثَيسةةت, بةةووة ثَيشةةةواو ئةةةمريتان و بةةة قورئانةكةةةى خةةواى طةةةورة دةيةةربدن بةةة   
 ِرَيوة ئةوا ببيس  و طوَيِرايةَلى بن.

( لةةةة شةةةةرحى ئةةةةم فةرمودةيةةةةدا تِرةمحةةةةتى خةةةواى لةةةَي بَيةةةئيمةةةامى نةوةوى)
 َم ا اْلَخَساَس ة ِبَه ِمهِ  َك انَ  َولَ وْ  اأْلَْم ر َولِ ي ِبطَاَع ةِ  َوَس لَّمَ  َعَلْي هِ  اللَّ ه َللَّى )فََأَمرَ  فةرمويةتى:

َّ  ُمَتَمسِِّكينَ  َ،اُموا َما َمْعَناهُ : اْلُعَلَماء قَالَ ، تَ َعاَلى اللَّه ِبِكَتابِ  يَ ُقو،نَا َ،امَ  ْس  ِإَلى َوالدَُّعاء مِ بِاْْلِ
قه  مْ  َوَأْ،يَ  انهمْ  أَنْ ُفس  همْ  ِف  ي َك  انُوا َح  ال َأيت  َعلَ  ى تَ َع  اَلى اللَّ  ه ِكتَ  اب َّ  َعلَ  ْيِهمْ  ُيَش  حت  َوَو ، َوَأْخ
ُهمْ  َظَهَرتْ  ِإَذا َبلْ ، اْلَعَصا  6٨.(َوذُكُِّروا ُوِعُظوا اْلُمْنَكَرات ِمن ْ

وَيِرايةةَلى كردنةى وةىل ئةةمر    ( فةةرمانى كةردووة بةة ط   واتة: ثَيغةمبةرى خةوا) 
ئةطةر بةةم جةؤرة ناتةةواويش بَيةت مةادام بةة قورئانةكةةى خةوا ثَيشةةوايةتيمان          
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بكةن, زانايان فةرمويانة: بةو مانايةى واتا هةتا دةسةتيان طرتبَيةت بةة ئيسة م     
و بانطةواز كردن بةؤ الى قورئةان ئةيرت حةاَلي خؤيةان و دينةدارَيتى و ِرةوشةتيان        

كِريزى تَيةك نةادةين, بةةَلكو ئةطةةر خراثةةو تاوانيةان لةَي بينةرا         هةرضؤن بَيت يةة 
 ئامؤذطارى دةكرَين و بري دةخرَينةوة.

و كاربةدةسةت و فةرمانِرةوايةة   كةواتة هةموو ئةم بةة ِروواَلةةت ناتةواويانةةى ئةة    
)بةنةةدة...رةش ثَيسةةتى و دميةةةن ناشريينى...ضةةوارثةل قرتةةاو...!!!( نابَيتةةة لةةة 

طوَيِرايةةَلى نةةكردنى مادامَيةك جَىبةةجَى كةارى شةةرعى خةوا        ثاساوو بةَلطة بؤ 
 بَيت.
َفَمْن َعَرَف  ،فَ تَ ْعرُِفوَن َوتُ ْنِكُرونَ  ،َسَتُكوُن ُأَمَراءُ  ) :قَالَ  ()َسَلَمَة َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ  َعْن أُمِّ 
َما  ،وَ  ) :قَالَ  ؟َّ نُ َقاتُِلُهمْ َأفَ  :. قَاُلوا(َوَلِكْن َمْن َرِضَى َوتَابَعَ  ،َوَمْن أَْنَكَر َسِلمَ  ،بَِرئَ 
 65.(َللَّْوا

واتة: ضةند بةرثرسَيك دةبنةة كاربةدةسةتان كةة شةتانَيكى بةاش و خراثيةان لةَي        
دةبينن, هةركةس لة دَلةوة)لة ناضارىدا( ثَيى ناخؤش بوو ئةوة بةرى بووة)لةة  
تةةةةاوان و سةةةةزاكةى(و هةركةسةةةةَيك ئينكةةةةارى بكةةةةات سةةةةةالمةت بةةةةووة, بةةةةةالم     

َيك ِرازى بَيةت و دوايةان بكةةةوَيت تياضةووة. ووتيةان: ئةةى ثَيغةمبةةةرى      هةركةسة 
 خوا ئايا كوشتاريان نةكةين؟ فةرموى: نةخَير, مادام نوَيذ بكةن.

 :ق ال ؟أفّ نقاتلهم) :وأما قوله( فهرمويهتى: )ِرةمحةتى خواى لَي بَيتنيمامى نهوەوى)
أو  ،ل  ى الخلف  اء بمج  ر، الظل  مأن  ه و يج  وز الخ  روع ع :ففي  ه معن  ى م  ا س  بح (مال  لوا ،و

 64(.مالم يغيروا شيِا من قواعد اْلسّم ،الفسح

واتة: مةبةست بةوةى كة فةرمويانة: ئايا شةِريان لةطةَل نةكةةين؟ فةرمويةةتى:   
نةخَير تةا ئةةو كاتةةى نوَيةذ ئةة ام بةدةن, مانةاى ئةوةيةة دروسةت نييةة لةسةةر            
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ق مادامَيةةك شةةتَيكيان لةةة  خةليفةةةكان دةربضةةني تةةةنها بةةة بينينةةى سةةتةم و فيسةة   
 بنضينةكانى ئيس م نةطؤِريبَيت.

 ك ان ما أى ،(للوا ما: ))هاهنا فةرمويةتى:( ِرةمحةتى خواى لَي بَيت)قاضي عياض
 أيه ا واْلشارة ،ْيره إلى ويدعوا الدين ويبدلوا يرتدوا ولم ، والصّة القبلة أهل حكم لهم
 66جار(. وإن اهلل كتاب وحكم ْلسّمبا أى( اهلل بكتاب يقو،كم حبشيا عبدأ: )بقوله

واتةةة: مةبةسةةت بةةة )تةةا ئةةةو كاتةةةى نوَيةةذ بكةةةن( واتةةة: تةةا ئةةةو كاتةةةى حةةوكمى   
ئةةةهلى قيبلةةةو نوَيةةذيان هةةةبَيت و موسةةَلمان بةةن و هةَلنةطةِرابَيتنةةةوةو دينيةةان     
نةةةطؤِريبَيت و بانطةةةواز نةكةةةن بةةة ِرَيبةةازَيكى تةةر, وة كةةة لةةة فةرمودةكةةةى تةةردا   

ات بةةوةى فةرمويةةتى: عةبةدَيكى حةبةشةى بَيةت و بةة قورئانةكةةى        ئاماذة دةكة 
خةةةوا بتانبةةةات بةةةةِرَيوة, واتةبةةةة ئيسةةة م و حةةةوكمى قورئةةةان حوكمتةةةان بكةةةات     

 هةرضةند تاوانيشى هةبَيت..
فهو اْلمام الواجب طاعته مما ) :( فةرمويةتىِرةمحةتى خواى لَي بَيت)زمةابن ح

 فدن زاغ عن ،المي أمر الكتاب بدتباعها ()هللوبسنة رسول ا ،قا،نا بكتاب اهلل تعالى
خلع وولي  :فدن لم يؤثر أذاه إو بخلعه ،وأقيم الحد والحح ،منع من ذلك ،شيء منهما
 61(.ْيره ومنهم

واتة: ئةو كات ئيمامةو واجبة طوَيِرايةَلى بكرَيت تا ئةو كاتةى بةة قورئانةكةةى   
انى كةةردووة شةةوَينى ( كةةة قورئةةان فةةةرم خةةواو سةةوننةتى ثَيغةمبةةةرى خةةوا) 

بكةوين ثَيشةوايةتيمان بكات, خؤ ئةطةةر لةة شةتَيكى ئةمةةدا اليةدا ِرَيطةرى لةَي        
دةكرَيت و حةدد و حةقى لةسةر ئة ام دةدرَيت, خؤ ئةطةةر لةة ئةةزَيتى ئةةمني     
نةبوين بة البردنى نةبَيت, ئةوا الدةبرَيت و كةسَيكى تةرو موسةَلمانى لةةخؤيان    

 دةخرَيتة جَيطاى.
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) وبالجمل  ة فمن  اط الس  مع : لةةة شةةةرحى فةرمودةكةةةدا فةرمويةةةتى   حسةةناةةدقيق 
 ،الناس ويقو،وا به  ،فمتى أقاموه ،والووة ،والقو، به من األمراء ،إقامة كتاب اهلل :والطاعة

 6٣(.فات المشروط ،وإذا فات هما الشرط ،تجب طاعتهم على الرعية

ريتييةةة لةةة ضةسةةثاندن و واتةةة: بةةة تَيكةةِرا سةةنورى بيسةة  و طوَيِرايةةةَلى كةةردن ب  
حوكم كردن بةة قورئانةكةةى خةوا لةة اليةةن ئةةمري و والييةكانةةوة, جةا هةةركات          
كاريةةان بةةة قورئةةان كةةردو ثَيشةةةوايةتى خةةةَلكيان ثةةَي كةةرد ئةةةوة واجبةةة لةسةةةر    
خةَلك و ذَيردةستةكانيان طوَيِرايةَلييان بكةن, خؤ ئةطةر ئةةم مةرجةة نةةما ئةةوا     

 امَينَيت. طوَيِرايةَلى كردنةكةش ن
قي د الطاع ة  :فه ما الح ديا) فةرمويةتى: )ِرةمحةتى خواى ىَل بَيت(عبداهلل ال دميجي

م بغير م ا أن زل فّ تجوز طاعة حاكم يحك :وبناء على ذلك ،لإلمام المي يقو، بكتاب اهلل
 -كم ا س بح بيان ه   -، س واء ك ان ه ما الحك م مخرًج ا ل ه م ن المل ة أوًو اهلل في حكمه هما

 60.(، وو طاعة لمخلوث في معصية الخالحا الحالتين عاص و يأمر بالمعروفكلتألنه في  
واتةةة: ئةةةم فةرمودةيةةة مةةةرجي طوَيِرايةةةَلى كردنةةى بةةؤ ثَيشةةةوايةك تيايةةة كةةة          
خةَلكى بة قورئان بةرَيت بةِرَيوة. بةم ثَيةش دروست نىية طوَيِرايةَلى حاكمَيك 

نةةة حةةوكم دةكةةات كةةة خةةواى  بكرَيةةت لةةةو حوكمةىةةدا كةةة بةةة غةةةيرى ئةةةو قورئا  
-طةورة دايبةزاندووة, جا ئيرت ئةو حوكمةى كوفرى لة دين دةركةر بَيت يان نا

ضةةةةةونكة لةةةةةة هةةةةةةردوو حاَلةتةكةةةةةةدا ئةةةةةةو حاكمةةةةةة   -وةك ثَيشةةةةةرت باسةةةةةكراوة
سةرثَيضيكارو ياخىيةو فةرمانى نةكردووة بة ضاكة, وة طوَيِرايةَليش نىية بؤ 

 نى خواى بةديهَينةردا.هيض دروستكراوَيك لة سةرثَيضى كرد
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كةواتة ثَيويستة ئةو حاكمة حوكم بكات بة قورئان و بةيعةتي بة رازى بوون لة 
خةةةؤ ئةطةةةةر ثيَئشةةةوايةتى كردنةةةى بةةةؤ خةةةؤى داطةةةري   موسةةلمانان ىَل وةرطةةةرتنب. 

كردبَيت و بة شةرعى خوا حوكم نةكات بة حاكم ناذمَيردرَيت تا بطةِرَين بةزانني  
 زانني كوفرى بةواحى هةية يان نا...دروستة لَيى دةرضني و ب

فمن أجاز اتبام شريعة ْي ر ) ( فةرمويةتى:ِرةمحةتى خواى لَي بَيتى ئيس م)شي 
ألن  ه ف  ي مث  ل ه  مه الحال  ة  ،وحرم  ت طاعت  ه ،غ  ت بيعت  هلوأ ،وج  ب خلع  ه ،ش  ريعة اْلس  ّم

 19.(يستحح ولي الكفر
ةو شةةةريعةتَيكى بةرنامةة واتةةة: هةركةسةةَيك بةةؤ خةةةَلكى بةةة ِرةوا دابنَيةةت شةةوَينى

تةرى جطةةة لةة شةةةريعةتى ئيسة م بكةةةون ئةةوا واجبةةة البربَيةت و بةيعةةةت دانةةى      
هةَلدةوةشةةَيتةوةو حةرامةةة طوَيِرايةةةَلى بكرَيةةت, ضةةونكة ئةةةو كةسةةة لةةةو كاتةةةدا   

 شياوى ئةوةية وةسفى كوفر بدرَيت بةسةرىدا.
 (ى لةَي بَيةت  ِرةمحةةتى خةوا  )نيبن كثي ر(،اهةر لةبةر ئةمة بوو كاتَى لة سةردةمى )

تةتارةكان ياسقيان دانا كة كتَيبَيك بوو جةنطيز خان داينابوو ياسةاكانى تَيةدا   
كؤكردبويةةةوة لةةة تَيكةَلةيةةةةك لةةة ئيسةة م و دينةةةةكانى تةةرو هةةةواو ئةةةارةزوو و       
بانطةةةةةوازى خةةةةةَلكى دةكةةةةرد بةةةةؤ طةِرانةةةةةوة بةةةةؤ الى لةةةةة كاتَيكةةةةدا ئيةةةةديعاى       

نا, زؤر بة ِراشةكاوى لةة بارةيةةوة    ئيس مةتيان دةكرد و شايةتومانيشيان دةهَي
 الص ّة عل يهم اونبي اء عب ا،ه عل ى المنزل ة اهلل لش رانع مخالف ة كل ه ذل ك وفي) فةرموى:
 اونبي اء خ اتم اهلل عب د ب ن محم د عل ى المن زل المن زل المحك م الشرم ترك فمن ،والسّم
 ،عليه وقدمها سااليا إلى تحاكم بمن فكيي ،كفر المنسوخة الشرانع من ْيره إلى موتحاك
َأَفُحْكـَم اْلَجاِهِليَّـِة َيْبُغـوَن َوَمـْن     ] :تع الى اهلل ق ال ،المس لمين بدجمام كفر ذلك فعل من
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َوَربَِّك َلا ُيْؤِمُووَن َتتَّى ُيَحكُِّموَك  اَلَف] :تع الى وق ال .[ِه ُتْكًما ِلَقْوٍ  ُيوِقُووَنَأْتَسُن ِمَن الل 
 11.[َلا َيِجُدوا ِفي َأْنُفِسِهْم َتَرًجا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًماِفيَما َشَجَر َبْيَوُهْم ُممَّ 

واتةةةةة: لةسةةةةةراثا ئةةةةةوةدا ثَيضةةةةةوانةى ئةةةةةو شةةةةةريعةتةية كةةةةة خةةةةواى طةةةةةورة  
(, جا هةةر كةسةَيك واز لةة جَىبةةجَى     دايبةزاندؤتة سةر ثَيغةمبةرانى خؤى)

بهَينَيةت كةة ديابةزاندؤتةة    كردنى شةرعى موحكةمو دابةزَينراوى خواى طةةورة  
(ى كؤتةا ثَيغةمبةةران و حةوكم بةرَيتةةوة بةؤ الى      سةر حممدى كوِرى عبداهلل)

شةريعةتى ترى نةسخ بوةوة ئةوا كافر دةبَيت,   جاى كةسَيك حوكم بةرَيتةوة 
بةةؤ الى ياسا)ياسةةق( و بي اتةةة ثةةَيش شةةةرعى خةةواةوة, خةةؤ هةركةسةةَيك ئةمةةة    

 انان كةافر دةبَيةت, خةواى طةةورة دةفةةرموَيت:     بكات ئةوا بة يةكةدةنطى موسةَلم  
 وة دةفةةرموَيت:  .[ِه ُتْكًما ِلَقْوٍ  ُيوِقُوـونَ ُغوَن َوَمْن َأْتَسُن ِمَن الل َأَفُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة َيْب]
ُفِسـِهْم َتَرًجـا   َوَربَِّك َلا ُيْؤِمُووَن َتتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَوُهْم ُممَّ َلا َيِجُدوا ِفـي َأنْ  اَلَف]

 .[ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما
 

 سةرنج:
ئةمةةة بةَلطةيةةةكى ِرؤشةةن و ِرةددَيكةةى بةةَي دةنطكةةةرة بةةؤ ئةةةو كةسةةانةى ئةةةَلَين       
ياسةةاى دانةةراو هةنةةدَيكى موافةقةةةى شةةةرعى تَيدايةةة, خةةؤ طومةةانى تَيةةدا نييةةة      

ة كيتةابى خةوا بةوون    ئينجيل و تةوراتيش هةرواية, ئةطةر حوكم كردن بةوان كة 
 و تةحريف كراون كوفر بَيت, ئةوا ياساى دةستكرد ئةوال تر..!!

( ِرةمحةتى خواى لَي بَيت)لالح بن عبدالعزيز بن محمد مل الشيخ خشَي
إذن فصار تحكيم القوانين كفرا أكبر باهلل، ألنه استبدال شريعة مكان : )فةرمويةتى
فرنسا، أو شريعة أوروبا، أو شريعة إنجلترا،  بدل شريعة اْلسّم يأتون بشريعةو شريعة، 

شريعة أمريكا، هما استبدال، فدذا كان الحكم به ْالبا لار تحكيما، يعني لار الحكم 
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في أكثر أمور الشريعة بهمه األحكام القانونية لار استبداو، فمتى يكون كفرا؟ إذا كان 
 11(.لقوانين ْالباإذا كان تحكيم ا الجواب: استبداو، ومتى يكون استبداو؟

قانونةكان كوفرى طةورةية بةخوا, ضونكة ى كةواتة تةحكيم كردن واتة:
طؤِرينى شةريعةتَيكة لة جَيطاى شةريعةت, بؤية دةبينى لة جياتى شةريعةتى 
ئيس م ياساى فةِرةنسى يان ئةوروثى يان ئينطليزى يان ئةمريكى دَينن, 

طةر حوكم كردن بةو ياساية زاَل و ئةمة طؤِرين و لةجياتى دانان)استبدال(ة, ئة
غالب بوو ئةوة دةبَيتة تةحكيم, واتة حوكم كردن بة ئةحكامةكانى ئةو ياساية 

, جا كةى دةبَيتة كوفر؟ ئةو كاتةى طؤِراوة يةولة زؤربةى شتةكانى شةريعةتدا
كراية لةجياتى دانان)استبدال(, وة ئايا   كات دةبَيتة )استبدال(؟ وةالم: ئةو 

 ة زؤربةى شتةكاندا حوكم بة قانونةكان دةكرا.كاتةى ل
ئةمةش ِرةدَيكة بؤ ئةو كةسانةى ئةَلَين هةتا ئةو حوكمة دةستكردة بة دين 

 نةزانَيت نابَيتة )استبدال(.
"ذكر ]أي المولى  :دةفةرموَيت( النظام السياسي في اْلسّم) لة كتَيبى  أبو فارس

 تعالى[ ثّثة شروط لطاعة الحكام:
 ونوا مطبقين ألحكام الشريعة فدذا لم يطبقوها فّ طاعة لهم بل تحرم طاعتهم.أن يك -1
 أن يحكموا بالعدل بين الناس فدذا لم يفعلوا ذلك فّ طاعة لهم. -1
 1٨(.أو يأمروا الناس بمعصية فدذا أمروا بمعصية فّ سمع لهم وو طاعة -٨

 :دنى كاربةدةستواتة: خواى طةورة سَي مةرجى داناوة بؤ طوَيِرايةَلى كر
يةكةم: ثَيويستة ئةو حاكمانة ئةحكامى شةريعةت جَيبةجَي بكةن, خؤ ئةطةر 

 ئةوةيان نةكردطوَيِرايةَلى نيية بؤيان و بةَلكو حةرامة طوَيِرايةَلى بكرَين.
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دووة: ثَيويستة لة نَيوان خةَلكيداحوكم بكةن بة دادوةرى , خؤ ئةطةر بة 
 ايةَلى نيية بؤيان.دادثةروةرى حوكميان نةكرد طوَيِر

سَييةم: ثَيويستة فةرمان نةكةن بةبةخةَلكى بة سةرثَيضى, خؤ ئةطةر 
 فةرمانيان كرد بة سةرثَيضى ئةوة نةبيس  هةية بؤيان نة طوَيِرايةَلى.

 
 ى دانانى خةليفة:محوك

دانانى خةليفة واجبةو ئوممةت بة بَي خةليفة نابَيت ئةويش لةبةر ئةوةى هةتا 
اى طةورة حوكميان بكات و ئاطاى لة حاَلى خةَلكى بَيت و بة قورئانى خو

حةددة شةرعييةكان جَيبةجَي بكات و مافةكان بطَيِرَيتةوة بؤ خاوةنةكانيان و 
سنوورى ئيس م بثارَيزَيت و فةرمان بكات بة ضاكةو ِرَيطرى بكات لة خراثةو 

و فةوزا لة بانطةواز بكات بؤ الى خواو خةَلكى فَيرى ئةحكامةكانى دين بكات 
والتدا نةهَيَلَيت, كةواتة ثَيويستة موسَلمانان ثَيشةوايةكيان هةبَيت 
شةعائريةكانى دين بةرثا بكات و بة دادثةروةرى حوكم بكات و مافى 
ستةملَيكراوان بسةنَيتةوة لة ستةمكاران. هةر لةبةر ئةمةشة ثَيغةمبةرى 

ثَيش ئيس م ( نةبوونى خةليفةو نةبوونى بةيعةتى بةسةردةمى خوا)
 شوبهاندووة:

ُهَما قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل َخَلَع يَداً  نْ : )مَ يَ ُقولُ  ()َعْن َعْبداهلل بن ُعَمَر َرِضَي اهلُل َعن ْ
َعة ، َماَت ِميَتةً  ِمْن طَاَعٍة، َلِقَي اهلَل يَ ْوَم الِقَياَمِة َو ُحجتةَ   َلُه، َوَمْن َماَت َولَْيَس ِفي ُعُنِقِه بَ ي ْ

 15(.ةاِهِليت جَ 
واتة: هةركةسَيك دةستى لة طوَيِرايةَلى بكَيشَيتةوة لة ِرؤذى قيامةتدا كة 
دةطات بة خواى طةورة هيض بةهانةيةكى ثَي نيية, وة هةر كةسَيك مبرَيت و لة 
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طةردنيدا بةيعةت نةبَيت ئةوة وةك مردنى سةردةمى نةفامى ثَيش ئيس م 
 مردووة.

ورئانةكةى خوا حوكمى موسَلمانانى دةكرد, ( بة قئةوةتا ثَيغةمبةرى خوا)
دواى وةفات كردنيشى خةَلكى بةيعةتيان دا بة ئةبوبةكر)ِرةزاى خواى لَي 
بَيت( و ئةويش عومةر)ِرةزاى خواى لَي بَيت(ى ديارى كردو عومةريش شةش 
كةسى ديارى كرد كة ئةوان عومسانيان)ِرةزاى خواى لَي بَيت( هةَلبذارد و 

 خةَلكى بةيعةتيان دا بة عةىل)ِرةزاى خواى لَي بَيت(. دواتريش دواى ئةو
 

 طرنطى بوونى ثيَشةواو كاربةدةست
دادةنرَيت بة بةرزترين و بةِرَيزترين ثلةو ثاية ضونكة  اإلمامة(ثَيشةوايةتى )

سةرجةم وي يةتةكانى ترى دةوَلةت دةطةِرَينرَيتةوة بؤ الى ئةو: هةر لة 
نى قةزاوةتةكان و يةك يى كردنةوةى جومعةو جةماعةت و سةرثةرشتى كرد

كَيشةو ناكؤكى و ثَيداضونةوةى سامانى طشتى و داهات يان خةرجى دةوَلةت 
و جَيبةجَى كردنى تؤَلة سةندنةوةو سنوورةكان لة كاتى تاوانداو هةستان بة 
جَيبةجَى كردنى كاروبارى خةَلكى و لةبةرضاوطرتنى بةرذةوةندىيةكانى 

ئيمام سةرضاوةى هةموو ئةمانةية بةالم لة هةندَيك لة  ناوخؤو دةرةوة, كةواتة
 كاروبارانةدا كةسانى تر ِرادةسثَيرَيت كة لة جياتى خؤى ثَيى هةس .

الخّفة: الرياسة ) ( فةرمويةتى:ِرةمحةتى خواى لَي بَيتئيمامى الكتاني)
بها يسمى العظمى، والووية العامة الجامعة، القانمة لحراسة الدين والدنيا، والقانم 

( واألمام، ألن األمامة والخطبة في عهد رسول الخليفة، ألنه خليفة رسول اهلل)
( والخلفاء الراشدين وزمة لهم، و يقوم بها ْيره، إو بطريح النيابة عنه، كالقهاء، اهلل)
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والحكومة، ويسمى أيها: أمير المؤمنين، وهو الولي األعظم، و والي فوقه، وو يشاركه 
 14مه ْيره(.في مقا

واتة: خي فةت بريتيية لة سةركردايةتى طةورةو بةِرَيوةبردنى طشتى كة 
لةسةر ثارَيزطارى كردن لة دين و دونياى خةَلك ِراوةستاوة, ئةو كةسةش بةم 
كارة هةَلدةستَيت ناودةبرَيت بة خةليفة, ضونكة جَينشينى ثَيغةمبةرى 

ةتى و ووتاردان لةسةردةمى (, وة ناودةبرَيت بة ئيمام ضونكة ئيمامخواية)
(و خةليفة ِراشيدةكاندا تايبةت بووة بةوةوةو كةسى تر ثَيغةمبةرى خوا)

ئة امى نةدةدا مةطةر بة ِرَيطاى نوَينةرايةتى خؤى: وةك قةزاوةت و 
حكومةت, وة هةروةها ناودةبرَيت بة: ثَيشةواى ئيمانداران, وة ئةو 

ةو نييةو كةسى تر لةو سةرثةرشتياى طةورةيةو كةسى تر لةسةروى ئ
 ثؤستةدا بةشدارنيية لةطةَلى.

يقوم بتنفيم  :) المسلمون و بد لهم من امام وة لة حاشيةى ئينب عابديندا هاتووة:
وقهر  ،أخم لدقاتهم، و تجهيز جيوشهم، و سد ثغورهم، و وإقامة حدو،هم ،أحكامهم

ول شها،ات القانمة على المتغلبة والمتلصصة، وقطام الطريح، وإقامة الجمع واألعيا،، وقب
 16الحقوث، و تزوي  الصغار والصغانر المين و أولياء لهم، وقسمة الغنانم(.

واتة: ثَيويستة موسَلمانان ئيمامَيكيان هةبَيت هةستَيت بة جَيبةجَي كردنى 
ئةحكامةكانيان و بةرثاكردنى حةددةكانيان و طرتنى كةلَين و ئامادةكردنى 

خَيرو زةكات و شكاندنى ستةمكارو ضةتةو  لةشكرو سوثايان و وةرطرتنى
دزو ِرَيطرةكان و ئة امدانى كؤبونةوة بؤ نوَيذى جومعةو جةذنةكانيان و 
وةرطرتنى شايةتى و بة شوودانى ئةو كضانةى سةرثةرشتيكارو وةلييان 

 نييةو هةستَيت بة دابةشكردنى دةستكةوتى جةنو.
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ش بة هةموو كةسَيك ناكرَيت, ئةمةية وةىل ئةمرى شةرعى...ئةم  ئةرك و كارانة
بنضينة ئةوةية كة ثَيويستة ئةو كةسةى وي يةتى طشتى هةية بةسةر 

: موسَلمانَيكى عادل بَيت, ثَيشةنو بَيت لة ديندارىدا, بةِرَيز سَلمانانةوةمو
بَيت لة ِرةوشتىدا هةَلسوكةوت و ئاكار جوان بَيت و دوور بَيت لة هةر 

مَيرى و عةدالةتى كةم بكاتةوة, طوناهى طةورة شتَيكةوة كة لة ثياوةتى و جوا
ئة ام نةدات و خؤى لة طوناهى بضوك بثارَيزَيت لةو شتانةى تاوان و 

 هؤكارى فاسقَيتني.
وة داواى لَي كراوة ئوممةت لةسةر بنضينةى قورئان و سوننةت بةرَيت بةِرَيوة, 

َلطادا, ِرَيطرى كار بكات بؤ بَ وكردنةوةى ئيس م و ئةحكامةكانى لة ناو كؤمة
 بكات لة هةرشتَيك ثَيضةوانة بَيت بةمة.

كةواتة بنضينةى وةرطرتنى ئةو دةستةالتة لة اليةن ئيمامةوة بؤ ئوممةتة بةالم 
 ثَيويستى بة كةسى تر دةبَيت كة ئةو تايبةمتةندىيانةى بؤ ببات بةِرَيوة.

 
 أمر ووية أن عرفي أن يجب) ( فةرمويةتى:ِرةمحةتى خواى لَي بَيتئينب تةمييية)

 مصلحتهم تتم و م،م بني فدن ،بها إو للدين قيام و بل ،الدين واجبات أعظم من الناس
 قال حتى ،رأس من اوجتمام عند لهم بد وو ،بعض إلى بعههم لحاجة باوجتمام إو
 أبي حديا من ،او، أبو رواه (أحدهم فليؤمروا سفر في ثّثة خرع إذا): ()النبي
 (ي)النب أن عمرو بن اهلل عبد عن المسند في أحمد اْلمام وروى، هريرة وأبي سعيد
 تأمير ()فأوجب (أحدهم عليهم أمروا إو األرض من بفّة يكونوا لثّثة يحل و): قال

 ،اوجتمام أنوام سانر على بملك تنبيها ،السفر في العارض القليل اوجتمام في الواحد
 ،وإمارة بقوة إو ذلك تتم وو ،المنكر عن والنهى ،لمعروفبا األمر أوجب تعالى اهلل وألن
 ونصر ،واألعيا، ،والجمع ،الح  وإقامة ،والعدل ،الجها، من أوجبه ما سانر وكملك
 اْلمارة اتخاذ فالواجب ............واْلمارة بالقوة إو تتم و الحدو، وإقامة ،المظلوم
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 أفهل من رسوله وطاعة بطاعته فيها إليه بالتقر  فدن ،اهلل إلى بها يتقرب ،وقربة ،،ينا
 11.( بها المال أو الرياسة وبتغاء الناس كثير حال فيها يفسد وإنما ،القربات

واتة: ثَيويستة بزانرَيت كة سةرثةرشتى كردنى كاروبارى خةَلكى لة 
طةورةترين واجباتةكانى دينى بطرة بةرقةرار بوون نيية بؤ دين بةوةوة نةبَيت, 

ذةوةندىيةكانى ئادةمريزادةكان تةنها بة كؤبونةوةيان بؤ كاروبارى ضونكة بةر
يةكرت تةواو دةبَيت و ئةو كاتيش ثَيويستة لةو كؤبونوةيةياندا 

( فةرمويةتى: ئةطةر سةركردةيةكيان هةبَيت بةجؤرَيك ثَيغةمبةرى خوا)
سَي كةس ضوونة دةرةوة بؤ سةرفةرَيك با يةكَيكيان ببَيتة ئةمري, وة 

ةتى: دروست نيية بؤ سَي كةس لة شوَينَيكى ضؤَلدا بن ئي  ثَيويستة فةرموي
( بة واجبى داناوة لة يةكَييان ئةمري بن, جا ثَيغةمبةرى خوا)

كؤبونةوةيةكى كةمى كاتيدا يةكَيك ئةمري بَيت وةك ئاطادار كردنةوةيةك بؤ 
 سةرجةم كؤبونةوةكانى تر, وة لةبةر ئةوى خواى طةورة بة واجبى داناوة
فةرمان بكرَيت بة بة ضاكة و ِرَيطرى بكرَيت لة خراثةو ئةم كارةش ناكرَيت 
بةبَي بوونى هَيزو ئيمارةت, وة سةرجةم ئةو شتانةى تر كة خواى طةورة بة 
واجبى داناوة لة جيهاد و دادثةروةرى و ئة امدانى حةط و نوَيذى جةمع و 

ةرعييةكان بة بَي جةذنةكان و سةرخستنى ستةملَيكراووضةسثاندنى حةددة ش
بوونى هَيزو ئيمارةت ئة ام نادرَيت......كةواتة واجبة ئيمارةت و دانانى 
ثَيشةوايةك وةك دين و نزيك بوونةوةيةك لة خواى طةورة ئة ام بدرَيت 
ضونكة لةخوا نزيك بوونةوة بة هؤى ثَيشةوايةتى كردنةوة بة ئة امدانى 

لة باشرتين عيبادةتة, بةالم ئةوةى وا  طوَيِرايةَلى خواى طةورةو ثَيغةمبةرةكةى
دةكات حاَلى زؤرَيك لة خةَلكى لةمةدا تَيك بضَيت بريتيية لة مةبةستى 

 سةركردايةتى كردن يان كؤكردنةوةى سامان.
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وة هةركةسَيك موسَلمانان يةكدةنو بوون لةسةر ئيمامةت و بةيعةت دان ثَيى 

 وَيِرايةَلى  بكرَيت.ئةوا ئيمامةت و ثَيشةوايةتى ضةسثاوةو واجبة ط
 

 ئيمامةتيش بة يةكيَك لةم سىَ رِيَطاية دةضةسثيَت:
هةَلبذاردن و يةكدةنطى ئةهلى حةل و عةقد, وةك ئيمامةتى  -6

ئةبوبةكر)ِرةزاى خواى لَي بَيت( ضونكة سةرجةم هاوةاَلن يةكدةنو بوون 
 لةسةر بةيعةت دان ثَيى.

ة ثةميانى ثَى سثَيردرا بَيت بة جَي نشني بةوةى لة ئيمامَيكى ثَيش خؤيةو -4
ِرةزامةندى ئةهلى حةل و عةقد, وةك ئيمامةتى عومةر)ِرةزاى خواى لَي بَيت( 

 كاتَيك ئةبوبةكر)ِرةزاى خواى لَي بَيت( ئيمامةتى ثَي سثارد.
زؤرى و دةستةالت و هَيز, ضونكة عبداةلك كوِرى مةروان هةستا لة دذى  -4

ى و دةستى طرت بةسةر خةَلكةكةىداو بة عبداللةى كوِرى الزبري و كوشت
 1٣.خؤشى و زؤرة ملَى بةيعةتيان ثَيدا, وة ناويان دةبرد بة ئيمام

تَيبينى: مةبةست بة زؤرى هَيزو دةستةالت بؤ كةسَيكة مةرجةكانى ثَيشةواى 
موسَلمانى تيا بَيت و موسَلمان بَيت و حوكم بة قورئان بكات..نةك هةركةسَيك 

ست ئةطةرضى عةةانييةكى نؤكةرى طاورو جولةكةش بَيت. سوَلتة بطرَيتة دة
تى موسَلمانان و حوكميان يان زهلَيزة كافرةكان كة دةست دةطرن بةسةر وال

ضونكة ئَيمة باس لة كةسَيك دةكةين كاروبارى موسَلمانان بة شةرك  .دةكةن
 دةبات بةِرَيوة...وورياى ئةم خاَلة زؤر طرنطةبة.
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ضةسثا بة يةكَيك لةم ِرَيطايانة ئةوا دةرضوون لَيى جا هةركةسَيك ئيمامةتى 
 حةرامة.

بنضينةش ئةوةية كة ئةم وي يةتانة بؤ ئوممةت دةيدات بة حاكم بة ثَيى طرَى 
بةستى بةيعةتَيك كة لة نَيوان ئوممةت و ئيمام دا دةبةسرتَيت, بةوةى ئوممةت 

لة ئيمام  بةيعةت دةدات لةسةر طوَيِرايةَلى لة بةرامبةر ئةوةى ثةميان
بة قورئان و سوننةت  وةردةطريَيت كة كاروبارى بة جوانى ببات بةِرَيوةو

 حوكمى بكات.
 :َشِهْدُت اْبَن ُعَمَر َحْيُا اْجَتَمَع النَّاُس َعَلى َعْبِد اْلَمِلِك قَاَل َكَتبَ ) :َعْبُد اللَِّه ْبُن ِ،يَناٍر قَالَ 

ِد اللَِّه َعْبِد اْلَمِلِك َأِميِر اْلُمْؤِمِنيَن َعَلى ُسنَِّة اللَِّه َوُسنَِّة َرُسولِِه َما ِإنِّي ُأِقرُّ بِالسَّْمِع َوالطَّاَعِة ِلَعبْ 
 10(.َوِإنَّ بَِنيَّ َقْد َأقَ رُّوا ِبِمْثِل َذِلكَ  ،اْسَتَطْعتُ 

واتة: عبداهلل ى كوِرى دينار دةفةرموَيت: من ئامادةى ئةو مةجليسة بووم كة 
الى ئينب عومةردا و هةموو يةكدةنو بوون لةسةر خةَلكى كؤبوو بوونةوة لة 

بةيعةتدان بة عبداةلك, دةفةرموَيت: ئينب عومةر نوسى: من دان دةنَيم بة 
بيس  و طوَيِرايةَلى كردن بؤ بةندةى خوا عبداةلك ئةمريى ئيمانداران لةسةر 

( تا بتوامن و نةوةكانيشم وةك سوننةتى خواو سوننةتى ثَيغةمبةرى خوا)
 دانيان ناوة بةم بةيعةتةدا. ئةمة

هةر لةبةر ئةمةشة ئةطةر ئةم عةقدة بةسرتا هةَلوةشانةوةى زؤر قورسةو 
سزاكةشى زؤر توندة بؤ كةسَيك بيةوَيت لةسةر ثؤست و ثاية ِريزى 

 موسَلمانان لةت بكات:
 ،قَ ْلبِ هِ  َوثََم َرةَ  ،يَ ِدهِ  َل ْفَقةَ  فََأْعطَ اهُ  ِإَماًم ا بَاَيعَ  َوَمنْ ( دةفةرموَيت: )ثَيغةمبةرى خوا) 

 ٣9...(.اآلَخرِ  ُعُنحَ  فَاْضرِبُوا ،يُ َنازُِعهُ  مَخرُ  َجاءَ  فَِدنْ  ،اْسَتطَامَ  ِإنِ  فَ ْلُيِطْعهُ 
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 واتة: هةركةسَيك بةيعةتى دا بة ئيمامَيك و بة ِرازى بونةةوة بةةرى دَلةى دايةة بةا     
نازةعةةى  ضةند دةتوانَيةت طوَيِرايةةَلى بكةات, خةؤ ئةطةةر يةةكَيكى تةر هةات و مو        

 ئيمامى كرد بدةن لة طةردنى...
 

 ؟كيَ خةليفة ديارى دةكات
ديارى كردن و بةيعةت دان بة خةليفة كارى ئةهلى حةل و عةقدة لة برى 
هةموو ئوممةت ئةم كارة دةكةن, ئةوانيش زانايانى خواناس و سةركردةو دةم 

 ِراستى موسَلمانان.
 

 مةبةستى ثيَشةوايةتى:
خي فةت و ثَيشةوايةتى و حوكم لة ئيس مدا بريتيية مةبةست و ئاما ةكانى 

  لة بةرثا كردن و ضةسثاندن و بَ وكردنةوةى دين و بةِرَيوةبردنى دونيا ثَيى.

 
 ك:يةرِوونكردنةوة

 حوكمى جاهيلى:
هةركةسَيك حوكم بكات بة غةيرى قورئان ئةوة حوكمى كردووة بة حوكمى 

تةوة كة حوكميان طرتؤتة دةست و غوتانة دةطرَيطاجاهيلى, ئةمة هةموو ئةو 
وازيان هَيناوة لة حوكمى خواو ثَيغةمبةرةكةى و  حوكم و ياسايةكى نةفاميان 

 كردؤتة مةنهةط و ِرَيباز و بة زؤر خةَلكيان ثابةند كردووة ثَيوةى.
 ئةم جةرميةيةش ضوار جؤرة:

ني ياسادانان)تةشريع كردن(: ئةوانةن كة ياسا دةستكردةكان دادةنَي يةكةم:
 كة حوكمى خةَلكى ثَي دةكرَيت.

 بةرطرى كار: ئةو كةسةية كة جَيبةجَيى دةكات و بةرطرى لَي دةكات. دووةم:
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 حاكم: ئةو كةسةية كة حوكمى خةَلكةكةى ثَي ئةكات. سيَيةم:
حوكم ثَي كار بؤ ياسا دةستكردةكان)حتاكم( ئةو كةسةية حوكم  ضوارةم:

 ى ِرازى بَيت و شوَينى بكةوَيت.دةباتةوة بؤ الى ئةو ياساية ئةطةر ثَي
 
 

 ئةهلى حةل و عةقد كيَن؟
مةبةست بة )العقد( طرَيبةستة, واتة دانانى طرَيبةستى نيزامى كؤمةَلى 
موسَلمانان لة كاروبارى طشتى و بةِرَيوةبردندا )احلل( واتة: هةَلوةشاندنةوةى 

تةوة بة شَيوةى ئةو نيزامة لةبةر هؤكارَيكى ديارى كراو تا سةرلةنوَي ِرَيكب رَي
 تةواوتر.

و عةقد(ةيان لَي ثَيك هاتووة بريتني لة  ئةو كةسانةش كة ئةو )ئةهلى حةل
 زانايانى تايبةتى موجتةهيد و سةركردةو كةسة ديارةكان.

)أنتهم العلماء والرؤساء  ( فةرمويةتى:ِرةمحةتى خواى لَي بَيتئيمامى نةوةوى)
ووجوه النتاس المين يتيستر اجتماعهم(.

٣1 
واتة: بريتني لة زاناكان و سةركردةكان و ئةو دةمِراست و كةسةديارانةى كة 

 كؤكردنةوةيان ئاسانة و ئةكرَيت كؤبكرَينةوة.
)إنت عقد اْلمامة هو  ( فةرمويةتى:ِرةمحةتى خواى لَي بَيتئيمامى اجلوينى)

وهمتبتهم  ،اختيار أهل الحلت والعقد... وهم األفاضل المستقلتون المين حنتكتهم التجارب
 ٣1.وعرفوا الصفات المرعيتة فيمن يناط به أمر الرعيتة( ،المماهب

واتة: دانانى ئيمام بة هةَلبذاردنى ئةهلى حةلوعةقدة...ئةوانيش بريتني لةو 
كةسة سةربةخؤو بةِرَيزانةى بة تةجرةبةو دنياديدةن و شارةزان بةو 
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ردنى خةَلكى سيفاتانةى ثَيويستة لة كةسَيكدا هةبَيت كة كارى بةرَيوةب
 دةكةوَيتة دةست.

 
 

 مةرجةكانى ئةهلى حةل و عةقد: 
 زانايان ئةو مةرجانةيان داناوة كة ثَيويستة لة ئةهلى حةلوعةقدا هةبَيت:
 يةكةم: عةدالةت..واتة ئة امدةرى فةرمانةكان و دووربَيت لة نةهييةكان. 

 دووةم: زانست.. بةوةى بزانَيت كَي شايستةى ثَيشةوايةتيية. 
يةم: حيكمةت و راو بؤضوونى ثَيكاو كة بزانَى كَي طو اوترينة بؤ سَي

 74بةِرَيوةبردنى بةرذةوةندييةكان.
هةندَيك ئةم مةرجةى تريشيان بؤ زياد كردووة: وة ئوممةت متمانةى ثَييان 

 72هةبَيت و ِرَيزيان لَي بطرَيت (.

 
 كارى ئةهلى حةلوعةقد:

جياتى ئوممةت ديارىكردن و كارى ئةهلى حةل و عةقد برتيية لةوةى لة 
هةَلبذاردنى ثَيشةوا بة ثَيى بةرذةوةندى و دادطةرى و شياوترين كةس 

 ٣4.هةَلدةبذَيرن بؤ ثَيشةوايةتى كة مةرجةكانى تيا بَيت

وة مافى البردنيشى لة ئةستؤيانداية لة كاتى بينينى شتَيك كة شياوى  
 71البردن بَيت.
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 ئةو مةرجانةى كة ثيَويستة لة ئيمام و حاكم و كاربةدةستدا هةبيَت
مةرجةةةةكانى ئيمةةةام هةنةةةدَيك لةةةةم مةرجانةةةة زانايةةةان يةكةةةدةنطن لةةةة بونىةةةدا و     

 مةرجة كؤدةنطةكان:  دا جياوازن: جاهةندَيكى تياي

ُه ِلْلَكـاِفِريَن َعَلـى   ل ـ َوَلـْن َيْجَعـل ال   ] موسَلمانَيتى: خواى طةورة دةفةرموَيت: -1
ََ َسِبياًل  (151: سورة النساء. )[ اْلُمْؤِمِو

دَلنيةةابن هةةةرطيز خةةوا نايةةةَلَيت بةةَي بةةاوةِران بةسةةةر ئيماندارانةةدا دةسةةت    واتةةة:
 ةكةنيان بكةن.ِرؤيشتوو بن و ِريش

أجمع كل من يحف ظ عن ه م ن ) فةرمويةتى: (ِرةمحةتى خواى لَي بَيت)ابن المنمروة 
 ٣1(.أن الكافر و ووية له على مسلم بحال :أهل العلم

واتةةة: هةةةموو ئةةةو زانايانةةةى زانسةةتيان لَيةةوة وةردةطريَيةةت يةكةةدةنطن لةسةةةر       
 مانةوة.ئةوةى بة هيض شَيوةيةك كافر وي يةتى نيية بةسةر موسَل

إذا وق ع م ن الس لطان الكف ر  فةرمويةةتى: )....  )ِرةمحةتى خةواى ىَل بَيةت(  بط الابن 
 ٣٣(.بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها  ،الصريح فّ تجوز طاعته في ذلك

واتةةة: ئةطةةةر كاربةدةسةةت كةوتةةة نةةاو كةةوفرى اةةةرحيةوة ئةةةوة دروسةةت نييةةة    
سةَيك توانةاى هةةبوو بةةرةنطارى     طوَيِرايةَلى بكرَيت لةوةدا بةةَلكو دةبَيةت هةركة  

 ببَيتةوة.
َيْأُلوَنُكْم َ ِويَن َّمُووا َلا َتتَِّخُووا ِبَطاَنًة ِمْن ُدوِنُكْم َأيَُّها الًّ َيا ﴿خواى طةورة دةفةرموَيت: 

َلُكُم  َبُر َقْد َبيَّوَّاِمْن َأْفَواِهِهْم َوَما ُتْخِفي ُصُدوُرُهْم َأْك َخَباًلا َودُّوا َما َعِوتُّْم َقْد َبَدِت اْلَبْغَضاُء
 (.11٣مل عمران: )﴾  اْلآَياِت ِإْن ُكْوُتْم َتْعِقُلوَن

 متمانة خؤتان لة جطة تر كةسانَيكي بة هَيناوة, باوةِرتان ئةوانةي واتة: ئةي
 لة كؤَلنادةن ئةوان ضونكة مةدركَينن, اليان خؤتان نهَيين و مةكةن
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 ئةوةية ئاواتيان بؤتان, ناخؤشي و طريوطرفت تةنطانةو دروستكردني
 ديارة, دوياندا و دةم لة كينة و ِر  بةئاشكرا بنب, كَيشة ئازارو دووضاري
 دةريدةخةن, كة لةوةي طةورةترة زؤر شاردويانةتةوة سينةياندا لة ئةوةي

 دوذمن لة دؤست تا) كردوون دياري بؤ بةَلطةمان نيشانةو ئَيمة بَيطومان
 .خبةنةكار ريتانذي و عةقَل ئةطةر ,(جيابكةنةوة

اهلل المؤمنين بِهمه  نَهى)فةرمويةتى: ( ِرةمحةتى خواى لَي بَيت)القرطبيُّ  ئيمامى
يُفاوضونهم في اآلراء،  ،وُوَلجاء ،األهواء ُ،خّءَ  أن يَ تَِّخموا من الُكفَّار واليهو، وأهل ،اآلية

 ٣0(.وُيسندون إليهم أموَرهم

لةةة ئيمانةةداران كةةة كةةافران و    واتةةة: خةةواى طةةةورة بةةةم ئايةتةةة نةةةهى كةةردووة       
جولةكةو ئةهلى هةوا نزيك خبةنةوة لة خؤيان و لة ِراوبؤضوندا مشؤرةتيان ثَي 

 بكةن و كاريان ثَي بسثَيرن..
جا ئةطةر بؤ ئةمة دروست نةبَيت كافر بكرَيتة جَيطةاى ِراز ئةةى ضةؤن دروسةتة     

 بكرَيتة كاربةدةست و وةىل ئةمرى ئوممةت...!!!
 
عاقةةل بَيةةت, بةةاَل, بَيةةت, ضةةونكة شةةَيت و منةةداَل لةةة وي يةةةتى  تةةةكليف: واتةةة -4

 غةيرى خوؤياندان و دروست نيية بكرَينة كاربةدةست.

نَيةةر: ضةةونكة ئيمةةارةتى ئةةافرةت دروسةةت نىيةةة. لةبةةةر ئةةةوةى ئةةةم ثلةيةةة        -4
بةةارَيكى يةةةكجار قةةورس و سةةامناكة و لةطةةةَل سروشةةتى ئةةافرةت ناطو َيةةت و    

ى وا هةية ثَيويستة ئيمةام بةشةدارى جةةنو بكةات     لةسةروى توانايةتى وة جار
 و قيادةى بكات كة ئةمة بة ئافرةتان ناكرَيت.
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َلْن يُ ْفِلَح قَ ْوم  َولَّْوا َأْم َرُهُم ( دةفةرموَيت: )ِرةمحةتى خواى لَي بَيتثَيغةمبةرى خوا)
 09(.اْمَرَأةً 

 ئافرةت.واتة: هيض طةلَيك سةركةوتوو نابَيت كة كاروبارى خؤى بسثَيرَيت بة 
تونةدوتؤَلى شةخ ةييةت و توانةا هةةبوون ئةطةةر ضةى بةة يارمةةتى دةريةةش         -2

بَيةةت, ئةةةويش بريتىيةةة لةةة: بةةوونى جورئةةةت و ئازايةةةتى و هةَلثةةة, بةةة جؤرَيةةك   
توانةةةةةاى سةرثةرشةةةةةتى كردنةةةةةى جةةةةةةنو و سياسةةةةةةت و جَىبةةةةةةجَى كردنةةةةةى  

ي فك ن إن كن ت إم امسنوورةكان و ثاراستنى ئوممةتى هةبَيت. وةك وتراويشة: )
 (. وات: ئةطةر تؤ ثَيشةوامى..دةى وةرة لة ثَيشمةوة بة.أمامي

ئةةةةةازاد بَيةةةةةت. ضةةةةةونكة كةسةةةةةى كؤيلةةةةةة خةةةةةؤى سةةةةةةرقاَلى خزمةةةةةةتكردنى    -5
و يوج ب أن  (اسمعوا واطيع وا) :ونقل بن بطال عن المهلب قال قوله) خاوةنةكةيةتى.

 ،ن او ف   ي ق   ري لم   ا تق   دم ان اْلمام   ة و تك   و  .يك   ون المس   تعمل للعب   د او ام   ام قرش   ي
 91.(وأجمعت األمة على انها و تكون في العبيد

اس معوا لة اةهلبةةوة نةةقَلى كةردووة دةربةارةى فةةرموودةى: )      طالواتة: ئينب بة
( فةرمويةةةةتى: ثَيويسةةةت ناكةةةات بةكارهَينةةةةرى كؤيلةةةة بةةةَ  مةطةةةةر        ..واطيع   وا

قوِرةيشييان  قورةيشى بَيت, لةبةر ئةوةى ثَيشرت ضونكة ثَيشةاويةتى نابَيت لة
نةةةبَيت, وة سةةةرجةم ئوممةةةت يةكةةدةنطن لةسةةةر ئةةةوةى ثَيشةةةوايةتى نييةةة بةةؤ  

 كؤيلةكان.
 تيَبينى/ 

ئةمة ثَيضةوانة نيية بةو فةرموودانةى كة باس لة طوَيِرايةَلى كردن دةكةن بؤ 
ثَيشةوا ئةطةر بةندةيةكى ِرةش ثَيستيش بَيت, ضونكة وةك ئيمامى 

فَِدْن ِقيَل: َكْيي يُ ْؤَمر بِالسَّْمِع )( فةرمويةتى: بَيت ِرةمحةتى خواى لَينةوةوى)
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 َوالطَّاَعة لِْلَعْبِد َمَع َأنَّ َشْرط اْلَخِليَفة َكْونه قُ َرِشيًّا؟ فَاْلَجَواب ِمْن َوْجَهْيِن: َأَحدهَما َأنَّ اْلُمَرا،
 .اْلَخِليَفة َيُكون َعْبًدا بَ ْعض اْلُوَوة الَِّميَن يُ َولِّيِهْم اْلَخِليَفة َونُ وَّابه، َو َأنَّ 

 َوالثَّاِني: َأنَّ اْلُمَرا، َلْو قَ َهَر َعْبد ُمْسِلم َواْستَ ْوَلى بِاْلَقْهِر نَ َفَمْت َأْحَكامه، َوَوَجَبْت طَاَعته، َوَلمْ 
 01(.َيُجْز َشحت اْلَعَصا َعَلْيِه. َواَللَّه َأْعَلم 

 و طوَيِرايةَلى كردن بؤ واتة: ئةطةر بوترَيت ضؤن فةرمان دةكرَيت بة بيس 
بةندةو كؤيلة لةطةَل ئةوةى مةرجة خةليفة قورةيشى بَيت؟ وةالمةكةى لة دوو 
ِرووةوةية: يةكةميان: ئةوةية كة مةبةست بة هةندَيك واليية كة خةليفةو 
نوَينةرةكانى خةليفة ديارى دةكةن, نةك ئةوةى مةبةست ثَيى ئةوة بَيت كة 

بَيت, وة دووةميش: مةبةست ثَيى ئةوةية ئةطةر  خةليفةكة خؤى بةندةو كؤيلة
موسَلمانَيك بة هَيزو خؤسةثاندن دةستةاَلتى طرتة دةست ئةوا فةرمانةكانى 
دةِروات و واجبة طوَيِرايةَلى بكرَيت و دروست نيية ِريزى موسَلمانان لةت 
بكرَيت. واهلل أعلم, واتة ئةطةر ئةو خؤسةثَينة كؤيلةش بَيت و قوِرةيشيش 

 ت.نةبَي

هةستةوةرو ئةندامةكانى تةواوو سةالمةت بَيةت و ِرَيطرَيكةى تيةا نةةبَيت كةة      -1
 تواناى ئيمامةتى ثَى نةكرَيت. 

 0٨ئةم مةرجانة زانايان يةكدةنطن لة بوونىدا.

 

 ئةو مةرجانةش كة زانايان ئيختيالفيان هةية تيايدا:
الةةةت و : الى مةةالكى و شةةافيعى و حةنبةلىيةةةكان عةدعةدالةةةت و ئيجتيهةةاد-6

نىيةةة  شةةوَين كةسةةَيكى فاسةةق موقةليةةد   ئيجتيهةةاد مةةةرجى اةةيحةتن و جةةائيز
 05 .بكةويت مةطةر لة كاتى نةبوونى كةسى عادل و موجتةهيد

                                                 
92

 .(5/511سلم )شرو النووي على م 
93

 5/1٨9، ومغني المحتاع  1/111، وجواهر اْلكليل  5/10٣، وحاشية الدسوقي  1/1٨٣حاشية الطحاوي على الدر  
 .190،  5/19٣، وشرو الروض 
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َأْن َيُك  وَن َع  ْدًو، أِلَنَّ  ُه َو ) فةرمويةةةتى:( ِرةمحةةةتى خةةواى لةةَي بَيةةت نيم  امى القرطب  ي)
َف بَ ْيَن اأْلُمَِّة أَنَُّه َو َيُج وُز  َّ َماَم ُة ِلَفاِس ٍح، َوَيِج ُب َأْن َيُك وَن ِم ْن َأْفَه ِلِهْم ِف ي ِخ َأْن تُ ْعَق َد اْْلِ

 04(.اْلِعْلمِ 

واتةةة: ثَيويسةةتة دادثةةةروةر بَيةةت ضةةونكة خةةي ف نييةةة لةةة نَيةةوان ئوممةتةةدا كةةة    
ئيمامةةةت دانامةةةزرَيت بةةؤ كةسةةى فاسةةق, وة ثَيويسةةتة لةةة باشةةرتينيان بَيةةت لةةة    

 زانستدا.
أن يك ون ع دو ف ّ تج وز ) فةرمويةتى:( ِرةمحةتى خواى لَي بَيت)نيمامى الشنقيطي

 06(.إمامة فاسح

 واتة: ثَيويستة عادل بَيت و ئيمامةتى كةسى فاسق دروست نيية.
جطةةةة لةمةةةةش ئيسةةة م بةةةؤ شةةةايةتى تةةةةالقى رجعةةةى كردويةتىيةةةة مةةةةرط كةةةة     

 َذَوْي اَوَأْشِهُدوشايةتةكان موسلمان بن و عادل بن: خواى طةورة دةفةةرموَيت: ] 
 جا ئةم مةرجة بؤ حاكم ئةوال ترة..  [ِمْوُكْم َعْدٍل

بةةةالم لةةةالى حةنةفىيةةةكان مةةةرجَيكى سةةةرةتايني و دروسةةتة كةسةةى فاسةةق و   
 عاميش تةقليد بكرَين با كةسى عادل و جمتهد هةبن.

 
بيس  و بينني و سةالمةتى دةستةكان و قاضةكان. مجهورى زانايةان ثَييةان   -4

جى دامةزراندنة و ئيمامةتى كةسى كوَيرو كةِر و شةةل و دةسةت   واية ئةمة مةر
و قا  ثةِريو دروست نى ية, ئةطةر توشى ئةمة بوو ال دةدرَيةت ضةونكة توانةاى    
جَيبةجَى كردنى بةرذةوةندى موسَلمانانى نى ية. هةندَيكى تريش بةة مةةرجى   

                                                                                                                 
94

، وش   رو  1/111، وج   واهر اْلكلي   ل  6، واألحك   ام الس   لطانية للم   اور،ي ص  5/٨94، و  1/٨٣حاش   ية اب   ن عاب   دين  
 .19/119ط بيروت ، واْلنصاف  141، ومقدمة ابن خلدون ص  5/1٨9المحتاع ، ومغني  5/19٣الروض 

95
 .(1/119تفسير القرطبي ) 
96

 .(1/1٣أضواء البيان ) 
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ئيجماعةدا   دانانَين ضةونكة ثَييةان وايةة نةة لةة قورئةان و نةة لةة سةوننةت و نةة لةة           
 01ئةمة مةنع نةكراوة.

 

نةسةب: مجهورى فوقةةها بةة مةةرجيان دانةاوة ئيمةام قورةيشةى بَيةت لةبةةر         -4
 واتة: ثيشةوا لة قوِرةيشة. 0٣(.اأْلنِمَُّة ِمْن قُ َرْي ٍ فةرمودةى: )

بةةةالم هةنةةدَيك زانايةةان ثَيضةةةوانةى ئةةةم ِرايةةةيان هةيةةة وةك أبةةوبكر البةةاق ني و    
لَ  ْو َك  اَن َس  اِلم  َم  ْوَلى أَبِ  ي دةكةنةةة بةَلطةةة كةةة فةرمويةةةتى: )  ووتةةةى ئيمةةامى عومةةةر 

واتةةة: ئةطةةةر سةةاةى خزمةةةتكارى ئةةةبي حوزةيفةةة زينةةدوو  ..(. ُحَميْ َف  َة َحيًّ  ا َلَولَّْيتُ  هُ 
 44بواية دةمكردة واىل.

 
 تيَبينى: 

بةةةةةردةوام بةةةةوونى ئيمامةةةةةت بةنةةةةةدة بةةةةة مةرجةكانىيةةةةةوةو بةةةةة نةةةةةةمانى       -6
 َيت جطة لة عةدالةت.مةرجةكانيشى نامَين

مةبةسةةتيش بةةة بةيعةةةت: بةيعةةةت دانةةة بةةة ئةةةهلى حةةةل و عةقةةد, ئةةةوانيش    -4
زانايةةان و سةةةرؤك عةشةةرةت و ثياومةةاقوالنى موسةةَلمانانن كةةة كؤبونةةةوةيان لةةة  

 كاتى بةيعةت وةرطرتندا بطو َيت و سانا بَيت.
 

 

                                                 
97

،  5/111، وش    رو ال    روض  5/10٣، والدس    وقي  ٨/٨19، و 1/٨6٣، واب    ن عاب    دين  1/1٨٣اش    ية الطحط    اوي ح 
 .5/161، والفصل في الملل والنحل  5/5والقليوبي 

98
ط الس لفية (  115/  1٨ط ،ان رة المع ارف النظامي ة ( وأل له ف ي ل حيح البخ اري ) الف تح  114ه الطيالسي ) ص أخرج 

    إن هما األمر في قري ()بلفظ : 
99

 6/164، ومطال  ب أول  ي النه  ى  19/5٣،  6/٨11، وروض  ة الط  البين  5/1٨9، ومغن  ي المحت  اع  1/٨6٣اب  ن عاب  دين  
 .(110-11٣/ 6الموسوعة الفقهية الكويتية ) وة:سةرضا، 5/10٣، وحاشية الدسوقي 



 81 

 جياكةرةوةكانى حوكمى شةريعةت:
حوكمى دةستكرو حوكمة بةتاَلة  حوكمى شةريعةت تةوا جياوازة لة

 مرؤظكردةكان, ئةويش لة ضةند خاَلَيكدا كورتى دةكةينةوة:
 )ان احلكم ا  و..(سةروةرى بؤ حوكمى خواية..-6
 كاروبار بة شوراو ِراوَيذة-4

والش  ورى م  ن قواع  د الش  ريعة ) :( فةرمويةةةتىِرةمحةةةتى خةةواى لةةَي بَيةةت  )اب  ن عطي  ة
ه   ما م   ا و خ   ّف  أه   ل العل   م وال   دين فعزل   ه واج   ب. وع   زانم اوحك   ام، م   ن و يستش   ير

 199.(فيه

واتة: ئة امدانى شةورا لةة بنضةينةكانى شةةريعةت و ثايةةكانى ئةحكامةكانةة,       
هةركةسةةَيك مشةةؤرةت نةةةكات بةةة ئةةةهلى عةةيلم و ديةةن ئةةةوة واجبةةة البربَيةةت و        

 ئةمةش خي فى تَيدا نيية.

 لةسةر دادثةروةرى دةِروات:-4

َوِلَه  َما ِقي  َل: إنَّ اللَّ  َه يُِق  يُم ) فةرمويةةةتى:( ةتى خةةواى لةةَي بَيةةت ِرةمحةةش  َيخى نيس  ّم)
نْ يَ  ْوَلَة اْلَعاِ،َلَة َوِإْن َكاَنْت َكاِفَرًة ؛ َوَو يُِقيُم الظَّاِلَمَة َوِإْن َكانَ ْت ُمْس ِلَمًة. َويُ َق اُل: ال دُّ ا تَ ُدوُم الدَّ

مِ ْلِم َواْْلِسْ َمَع اْلَعْدِل َواْلُكْفِر َوَو َتُدوُم َمَع الظُّ  لَ ْيَس َذنْ ب  َأْس َرَم  : )(). َوَقْد قَاَل النَِّبيُّ َّ
نْ َيا (،ُعُقوبًَة ِمْن اْلبَ ْغِي َوَقِطيَعِة الرَِّحمِ  ِْي ُيْصَرُم ِفي الدُّ َوِإْن َكاَن َمْغُفورًا َلُه َمْرُحوًم ا ِف ي  ،فَاْلَبا

نْ َيا ِبَع ْدِل قَاَم تْ ْيءٍ اْلَعْدَل ِنظَاُم ُك لِّ َش  َوَذِلَك َأنَّ  ،اآْلِخَرةِ  َوِإْن لَ ْم َيُك ْن  ،؛ فَ ِدَذا ُأِق يَم َأْم ُر ال دُّ
ثٍ  َّ يَماِن  ،َوَمَتى َلْم تَ ُقْم ِبَعْدِل َلْم تَ ُقمْ  ،ِلَصاِحِبَها ِفي اآْلِخَرِة ِمْن َخ َوِإْن َكاَن ِلَصاِحِبَها ِمْن اْْلِ

 111.(َما ُيْجَزى ِبِه ِفي اآْلِخَرةِ 

وة خواى طةورة دةوَلةتَيكى دادثةةروةر دةهَيَلَيتةةوة ئةطةرضةى    واتة: بؤية ووترا
كافريش بَيت, بةجم دةوَلةةتَيكى سةتةمكار ناهَيَلَيتةةوة ئةطةرضةى موسةَلمانيش      

                                                 
111

 .(150/ 5تفسير القرطبي ) 
111

 .(1٣/156) مجموم الفتاوى 
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بَيت, وةوتراوة: دونيا لةطةَل دادثةروةرى و كوفر دةمَينَيتةوةو لةطةةَل سةتةم و   
: هيض طوناهَيةك نييةة   ( فةرمويةتىئيس مةتى نامَينَيتةوة, ثَيغةمبةرى خوا)

بةةةة هَينةةةدةى سةةةتةم و ثضةةةِراندنى سةةةيلةى ِرةحةةةم  خَيةةةرا سةةةزاكةى وةربطرَيةةةت. 
كةواتةكةسى ستةمكار لة دونيادا دةطلَيت ئةطةرضى لة قيامةتةدا لَي ؤشةبوو و   
ِرةحةةم ثةةَي كةةراويش بَيةةت ضةةونكة دادثةةةروةرى نيزامةةى هةةةموو شةةتَيكة, ئةطةةةر   

درا دةَينَيتةوةو دةضةسةثَيت ئةطةرضةى    كاروبارى دونيا بة دادثةروةرى ئة ام
خاوةنةكةشةةةى لةةةة قيامةتةةةدا هةةةيض بةشةةةَيكى نةةةةبَيت, وة ئةطةةةةر دادثةةةةروةرى      
نةضةسةةثا نامَينَيتةةةوة ئةطةرضةةى خاوةنةكةشةةى ئيمةةانَيكى هةةةبَيت لةةة قيامةتةةدا  

 ثاداشتى وةربطرَيت.
 ئةميندارَيتى و ثاكى دةستى حاكم ثَيش مةحكوم.-2
 زانست.-5
 بة ضاكةو بةرطرى كردن لة خراثة.فةرمان كردن -1
 ئازادى.-8
 ئاسايش و دَلئةمينى.-7
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 ضؤنيَتى مامةلَة كردن لةطةلَ حاكمى موحنةريف و الرِىَ:
ئةطو َيت لة زةمةنَيك لة زةمةنةكاندا موسَلمانان موبتةال بنب بة حاكمَيكى 

ة كافرى موحنةريفةوة كة كاروبارةكانيانى بة دةستةوة بَيت, جا ئةو حاكم
ئةاَلى بَيت  بةوةى كافران والتَيكى موسَلمانان داطري بكةن و حاكمَيكى 
عةسكةرى يان مةدةنى دابنَين تيايدا, يان ئةو حاكمة كافر نةبَيت و موسَلمان 
بوبَيت بةالم دواتر هةَلطةِرابَيتةوةو مورتةد بوبَيتةوة بة هؤى يةكَيك لةو 

كافر دةبَيت.)وةك دةرخستنى هؤكارةانةى كة مرؤظى موسَلمانى ثَي 
طوَيِرايةَلى و موافةقة كردنى موشريكةكان لةسةر دينةكةيان, يان ثشتطريى و 
ثشتوانيان, يان دانيش  لة اليان لة مةجليسى شريكىياندا بة بَي ئةوةى 
ئينكارىيان بكات, يان طاَلتة كردن بة خواى طةورةو كتَيبةكةى و 

فَيربوونى دينى خواى طةورةو خؤ غافَل (, يان ثشت كردنة ثَيغةمبةرةكةى)
كردن لَيى, يان ِر  بوونةوة لة ئيقامة كردنى دين و كؤبونةوة بؤى, يان حوكم 
بردنةوة بؤ الى غةيرى قورئان و سوننةت, يان دانانى ياساى دةستكرد لة 

 شوَينى قورئان و سوننةت و كاركردن ثَيى لة مةحكةمةكاندا(..
حاكمة نةطةيشتبَيتة ثلةى كافرَيتى و ستةم و وة ئةشطو َيت الدانى ئةو 

فيسقى هةبَيت, جا ستةمى كردبَيت لة نةفس يان ماَل و سامان يان ناموسى 
خةَلكى, يان تاوان و سةرثَيضى بؤ سةر خؤى هةبَيت لةمنونةى مةى 

 خواردنةوةو سةرثَيضىيةكانى تر..
 جا لةو كاتةدا ضى بكرَيت؟
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 زريَت دواى بةيعةت نةبيَت:ئيمامةت بة زؤرة مليَ دانامة
لةمةوة دةردةكةوَيت كة ئيمامةت بة ثةميان وةرطرتن يان زؤرة ملَى 
دانامةزرَيت تةنها دواى ِرةزامةندى نيشاندانى ئةهلى حةل و عةقد و بةيعةت 

 674دانيان نةبَيت.

كةواتة ئةطةر كةسَيك بة زؤر و هَيزو دةستةالت جَلةوى طرتة دةست ئةو تةنها 
سوَلتةيةو مافى سةمع و تاعةىى نيية و دةرضوون لة دذى حةرام داطريكةرى 

نىيةو واجب نىية لةطةَلى شةِر بكرَيت, بةَلكو واجبة كوشتارى لة دذ بكرَيت 
 لةطةَل ئيمامَيكى عادل دا ئةطةر تواناى ئةوةى هةبوو.

)خةَلكى لةو كاتةدا لة نَيوان دوو ِرَيطاداية: يان ئةوةتا تواناى كوشتارى ئةو 
طريكةرى سوَلتةيةى هةية, يان نييةتى, ئةطةر تواناى هةبوو ئةوا بةيعةت دا

دةدات بةو كةسةى كة ثَيى ِرازىيةو دذ بة داطيكةرى سوَلتةكة دةجةنطَيت, 
يان ئةوةتا بةو داطريكةرة ِرازى دةبَيت و بةيعةتى دةداتَي, بةالم بؤى نيية لة 

يمامى عومةر سَى ِرؤذى دانا سَى ِرؤذ زياتر بة بَى ئيمام دانيشَيت, ضونكة ئ
بؤ ئةهلى شورا تا يةكَيك لةو كةسانة ديارى بكةن كة بؤى ديارى كردبوون, 

 ضونكة ئةهلى شورا نوَينةرى هةموو خةَلكن.
هةر لةسةر ئةم ِروانطةيةوة بوو ئيمامى حسَين هةستا بة شؤِرشةكةى دذى 

 674.يةزيدى كوِرى مةعاوية ضونكة بة زؤر سوَلتةى طرتبووة دةست
خؤ ئةو كةسةى بة زؤر سوَلتة داطري دةكات و بةيعةت دةدرَيت ثَيى ئةطةر ضى 
مةرجةكانى ئيمامةتيشى تيا نةهاتبَيتة دى لة عةدالةت وةك ثَيشرت باسكرا 

                                                 
112

بةةةةةالم القلقشةةةةندي و جطةةةةة لةةةةةويش   ، 41، والسياس    ة الش    رعية ص41أنظ    ر األحك    ام الس    لطانية ألب    ي يعل    ى ص 
 .1/5٣أنظر مآثر األناقة ثَيضةوانةى ئةوةن.

113
 111و الوثانح السياس ة واأل،اري ة العان دة للعص ر األم وي ص 16/1٨و روو المعاني ٨5٨-4/٨٨٣أنظر تأريخ الطبري 

 .100-1/106والجها، والقتال في السياسة الشرعية
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( و )بةرذةوةندى ،رء المفسدةئيمامةتىيةكةى ضةسثاوة ئةوة لة ِروانطةى)
 :وممةتةوةية(ئ

 ِفي يُ َراَعى َوَو  ،طَاَعُتهُ  َوَجَبتْ  بِالت ََّغلُّبِ  َوْطأَتُهُ  اْشَتدَّتْ  َمنْ  أِلَنَّ )... دةفةرموَيت:الدسوقى 
َماَمِة؛ ُشُروطُ  َهَما  195.(الهََّررَْينِ  َأَخيِّ  َواْرِتَكابِ  اْلَمَفاِسدِ  َ،ْرءِ  َعَلى اْلَمَدارُ  إذْ  اْْلِ

واتة: هةركةسَيك دةستةالتى ضةسثا بة هؤى دةستةالت طرتنة دةست بة هَيز 
بة طوَيِرايةَلى بكرَيت و لةم كاتةشدا موراعاتى مةرجةكانى ثَيشةوايةتى واج

ناكرَيت, ضونكة حاَلةتةكة لةدةورى بنضينةى دوور خستنةوةى مةفسةدةكان 
 و ئة امدانى كةمرتين زيان دةسوِرَيتةوة.

 متفقة ْير استثنانية حالة القهر: )( دان دةنَيت بةمانةداو دةَلَيتوهبة الزحكايوة )
 واقعة لحال مراعاة فيه وإقرارها باوختيار، قانمة السلطة لكون الموجب األلل مع

 194....(الدماء سفك من ومنعاً  للهرورة

واتة: دةستةالت طرتنة دةست بة خؤزاَلكردن و هَيز حاَلةتَيكى ِريزثةِرة لةطةَل 
بنضينةى ئةوةى دةسةالت وةستاوة لةسةر هةَلبذاردن ناطو َيت, وة داننان 

و حاَلةتةداكة ِرةضاو كردنى حاَلةتَيكى ِرووداو لةبةر ناضارىيةو ِرَيطرتنة لة بة
 خوَين ِرَيذى.

 ،وعلى هما: )( فةرمويةتىِرةمحةتى خواى لَي بَيتشَيخ تقى الدين النبهانى)
فدنه و يصبح بملك خليفة، ولو أعلن  ،فدنه إذا قام متسلط واستولى على الحكم بالقوة

المسلمين. ولو أخم البيعة على  ن، ألنه لم تنعقد له خّفة من قبلنفسه خليفة للمسلمي
الناس باْلكراه واْلجبار و يصبح خليفة ولو بويع، ألن البيعة باْلكراه واْلجبار و تعتبر، 

تم باْلكراه واْلجبار، فّ تنعقد إو يو  ،وو تنعقد بها الخّفة، ألنها عقد مراضاة واختيار
تيار. إو أن هما المتسلط إذا استطام أن يقنع الناس بأن مصلحة بالبيعة عن رضا واخ

                                                 
114
 .5/10٣حاشية الدسوقي 

115
 .6/0٣1الفقه األسّمي وأ،لته 
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المسلمين في بيعته، وأن إقامة أحكام الشرم تحتم بيعته، وقنعوا بملك ورضوا، ثم بايعوه 
عن رضا واختيار، فدنه يصبح خليفة منم اللحظة التي بويع فيها عن رضا واختيار، ولو كان 

 196.....(ةأخم السلطان ابتداء بالتسلط والقو 
واتة: لةبةر ئةمة ئةطةر كةسَيكى خؤسةثَين هةستاو بةهَيز دةستةاَلتى طرتة 
دةست ئةوا بةمة نابَيتة خةليفة, با خؤى بة خةليفةى موسَلمانانيش 
بناسَينَيت, ضونكة لة اليةن موسَلمانانةوة خي فةتةكةى نةبةسرتاوة, وة ئةطةر 

بةيعةتيشى ثَي بدرَيت نابَيتة  بة زؤرو هَيز بةيعةت لةخةَلكى وةربطرَيت با
خةليفة, ضونكة بةيعةت وةدانى بةزؤرةملَي ئيعتيبارى نييةو خي فةتى ثَي 
دانامةزرَيت, ضونكة ئةو كارة عةقدَيكى ِرةزامةندى و ئي تيارىية و بة زؤر و 
ناضاركردن نابَيت, بةَلكو تةنها بة ئي تيارى و ِرةزامةندى دادةمةزرَيت, بةالم 

خؤسةثَينةرة توانى قةناعةت بة خةَلكى بكات كة بةرذةوةندى ئةطةر ئةو 
موسَلمانان لة بةيعةتدانداية ثَيى, وة جَيبةجَي كردن و بةرثاكردنى شةرك بة 
بةيعةتدان بةو دةضةسثَيت و ئةوانيش قةناعةتيان بةمة كرد و ِرازى بوون ثَيى 

هةر لةو  ثاشان بةيعةتيان داية بة ِرازى بوون و ويستى خؤيانةوة, ئةوة
ساتةوة كة بة ِرةزامةندى و ويستى خؤيانةوة بةيعةتةكةيان داية دةبَيتة 

 خةليفة, ئةطةرضى سةرةتاش دةستةاَلتى بة زؤرو هَيز طرتبَيت.
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 .1/104، وأنظر الجها، والقتال في السياسة الشرعية14أنظر الخّفة لتقي الدين النبهاني ص 
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 حوكمى كوشتارى حاكميَك كة كوفرى طةورةى نىيةو فاسقة:
تبووة مةبةست بة حاكمَيكى موسَلمانة كة طوناه و تاوانى هةبوو بةالم نةطةيش

ثلةى كوفر, مادام حاكمى موسَلمانانةو بةيعةتى لة طةردنى موسَلمانانةو 
ِريزى موسَلمانانى بةستؤتةوة, دروست نيية لَيى دةربضيت, ئةمةش ماناى 
ئةوة نيية ِرازيت بة خراثةكةى..بة ثَيى تاوانةكةش بةم جؤرة مامةَلةى لةطةَل 

 دةكةيت:
لة فةرمان كردن بة تاوان بةوةى  ئةطةر تاوان و طوناهةكةى بريتى بوو -6

فةرمان دةربكات بة ئة امدانى شتَيك كة طوناه و تاوانة. لةم كاتةدا 
 طوَيرِايةَلى ناكرَيت وةك لة فةرمودةكاندا هاتووة:

ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنْ  ) َعنْ  َعن ْ  َمرْ يُ ؤْ  َلمْ  َما َحح   َوالطَّاَعةُ  قَاَل: )السَّْمعُ  (النَِّبيِّ
َّ  ِبَمْعِصَيةٍ  ُأِمرَ  فَِدَذا بِاْلَمْعِصَيِة،  191طَاَعَة(. َوَو  َسْمعَ  َف

واتة: بيس  و طوَيِرايةَلى حة  و واجبة مادام فةرمانى ثَي نةكرَيت بة 
ئة امدانى سةرثَيضى, خؤ ئةطةر فةرمانى ئة امدانى سةرثَيضى ثَي كرا ئةو 

 دن.كات نةبيس  هةية و نة طوَيِرايةَلى كر
 

ئةطةر ئة امدانى مونكةرو خراثة بوو لة خؤيدا..بة هةمان شَيوة هةر  -4
 حاكمة ئةطةرضى تاوانبارةو ثَيويستة ئاطادار بكرَيتةوة بة ثةنهانى:

فدن قبل  ،ولكن يأخم بيده فيخلوا به ،فّ يبده عّنية ،من أرا، أن ينصح لمي سلطان)
19٣(.وإو كان قد أ،ى المي عليه ،منه فماك
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 .(6114البخاري) 
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تَيبينى: هةندَيك لة توَيذةرةوان ئةم فةرمودةيةيان ثَي الوازةو  (1906)ظّل الجنةلححه األلباني في  
دةَلَين ئةم فةرمودةية لة سَي ِرَيطاوة طَيِردراوةتةوة هيض ِرَيطايةكيان خاَلى نيية لة الوازى. بة ووردى لة كتَيبى 

 (ى أبو مروان السودانى باسى كراوة.تمان في منالحة السلطانالجهر واْلعّن بهعي حديا الك)
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تة: هةركةسَيك ئامؤذطارىيةكى هةبوو بؤ دةستةالتدارَيك با ئاشكراى وا
نةكات بةَلكو بِروات دةستى بطرَيت و بة تةنها ثَيى بطةيةنَيت, خؤ ئةطةر لَيى 

 وةرطرت ئةوة باشة و ئةطةرنا ئةوة ئةركى سةرشانى خؤى بةجَي هَيناوة.
 

 ؤى و نزيكانى:ئةطةر دانانى ش  دونيايى و سامان و ثؤست  بوو بؤ خ -4
. تُ ْنِكُرونَ َها( َوُأُمور   أَثَ َرة   بَ ْعِدى َسَتُكونُ  )ِإن ََّها (:اللَِّه) َرُسولُ  قَاَل: قَالَ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ 
 َعَلْيُكمْ  الَِّمى اْلَححَّ  تُ َؤ،ُّونَ  ) قَاَل: َذِلَك؟ ِمنَّا َأْ،َركَ  َمنْ  تَْأُمرُ  َكْييَ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا قَاُلوا:
 190.( َلُكمْ  الَِّمى اللَّهَ  ْسأَُلونَ َوتَ 

واتة: دواى من دةبينن كةسانَيك تايبةت دةكةن بة ثَيدانى ماف و ئةوانى تر 
ثشت طوَي دةخةن و شتانَيك دةبينن ثَيتان ناخؤشة. ووتيان: ئةى ثَيغةمبةرى 

( فةرمانت بة ضيية بؤ كةسَيك لة ئَيمة ئةطةر طةيشتة ئةو سةردةمة؟ خوا)
وةى لةسةر شانتانة لة ماف دةيدةن و ئةو مافةش كة لَيتان زةوت فةرموى: ئة

 كراوة لة خوا داوا ئةكةن.
 

ئةطةر ستةم كردن و خؤسةثاندن يان لَيدان يان زيندانى كردن يان داطري  -2
 كردنى ماَل و موَلك بوو بة ناهة :

 وأخ م ،هركظ جلد خليفة األرض في يومِم هلل كان فدن مرفوعا: ).. اليمان بن حميفة عن
 119(. شجرة جمل على عاض وأنت قمت وإو ،فألزمه مالك

واتة: ئةطةر ئةو ِرؤذة لةسةر زةوى دا خةليفةيةك هةبوو لة ثشتيشى دايت و 
هةستة هةَلَ  )خةليفةت نةبينى( ماَلةكةشى برديت تؤ ثابةندى ببة, ئةطةرنا 
 ضَيت و دةمريت.ةو قةث بكة بة بنجة دارَيكدا هةتا ِرؤحت دةرد

                                                 
119

 .(1٣5٨مسلم) 
111
 ( و حس  نه أيه  ا ش  عيب1101( وحس  نه األلب  اني أنظ  ر السلس  لة الص  حيحة)1٨516( وأحم  د)5151أخرج  ه أب  و،او،) 

ف دن ل م ت ر خليف ة  فدن رأيت يومِم هلل ع ز وج ل ف ي األرض خليف ة فالزم ه وإن ض رب ظه رك وأخ م مال كرواية: )األرنؤوط. وفي 
 (.11٨0(. أنظر السلسلة الصحيحة )فاهرب ) في األرض ( حتى يدركك الموت وأنت عاض على جمل شجر
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 فةرمودةكةى حوزةيفة)رِةزاى خواى ليَ بيَت( دةربارةى فيتنة
ئةو فةرموودةيةى حوزةيفةى كوِرى اليمان)ِرةزاى خواى لَي بَيت( دةربارةى 
فيتنة دةيطِرَيتةوة زؤر مةشهورةو بة ضةندان ِريوات هاتووة, شَيخ 
ئةلباني)ِرةمحةتى خواى لَي بَيت( بة كؤكةرةوةيى لة ِريوايةتةكانةوة 

مختصرا من طرث، جمعت هنا فواندها، قد جاء مطوو و و ) اويةتى و فةرمويةتى:هَين
 111(.للسياث ضممت إليه زواندها في أماكنها المناسبةو 

واتة: ئةم فةرموودةية بة دَيذى و كورتيش لة ِرَيطاكانييةوة هاتووة, منيش 
لَيرة سوودةكانيم كؤكردؤتةوةو ِريوايةتة زيادةكانيم خستؤتة سةرى 

 ةيةك طو او بَيت لةطةَل مةبةست و دةقةكةى.بةشَيو
 فةرموودةكةش بةم جؤرية:

وكن ت أس أله ع  ن  ،ع ن الخي ر( )ق ال حميف ة ب ن اليم ان: ك ان الن اس يس  ألون رس ول اهلل
فجاءن  ا اهلل به  ما  ،فقل  ت: ي  ا رس  ول اهلل إن  ا كن  ا ف  ي جاهلي  ة وش  ر ،الش  ر مخاف  ة أن ي  دركني

)ق ال:  ،ع د ه ما الخي ر م ن ش ر )كم ا ك ان قبل ه؟(فه ل ب ،)وجاء ب ك( (،الخير ) فنحن فيه
ق ال: قل ت: ي ا رس ول اهلل أبع د ه ما  ،واتبع ما في ه )ث ّث م رات( ،ياحميفة تعلم كتاب اهلل
قل ت: وه ل بع د ذل ك ، قلت: ما العصمة منه؟ قال: الس يي() ،الشر من خير؟( قال: نعم

وفي ه )وف ي طري ح:  ،مالشر من خير؟ )وفي طريح: قلت وهل بعد الس يي بقي ة ؟( ق ال: نع 
على أقماء وهدنة على( ،خن. قلت: وما ،خنه؟ قال:  -وفي لفظ: جماعة  -تكون إمارة 

 ،قوم )وفي طري ح أخ رى: يك ون بع دي أنم ة )يس تنون بغي ر س نتي و( يه دون بغي ر ه ديي -
 –ف  ي جثم  ان إن  س(  ،)وس  يقوم ف  يهم رج  ال قل  وبهم قل  وب الش  ياطين، تع  رف م  نهم وتنك  ر

و ترج  ع قل  وب أق وام عل  ى ال  مي كان  ت  -هدن  ة عل ى ،خ  ن م  ا ه  ي؟ ق ال: وف ي أخ  رى: ال)
نع  م )فتن  ة عمي  اء ل  ماء عليه  ا(  -( قل  ت: فه  ل بع  د ذل  ك الخي  ر م  ن ش  ر؟ ق  ال:  -علي  ه 

. قل ت: ي ا رس ول اهلل ل فهم لن ا. -من أجابهم إليه ا ق مفوه فيه ا  ،،عاة على أبواب جهنم
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: )يا رسول اهلل( فما تأمرني إن أ،ركني تل. ق-ويتكلمون بألسنتنا  ،هم من جلدتنا -قال: 
 ،وإن ض  رب ظه  رك ،ذل  ك؟ ق  ال: تلت  زم جماع  ة المس  لمين وإم  امهم )تس  مع وتطي  ع األمي  ر

ف اعتزل  - :. قلت: فدن لم يكن لهم جماع ة وو إم ام؟ ق ال -فاسمع وأطع( ،وأخم مالك
وفي ) –ولو أن تعض بألل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك  ،تلك الفرث كلها

خي ر ل ك م ن أن تتب ع أح دا م نهم  ،فدن تمت يا حميفة وأنت عاض على جمل -طريح (: 
وإن ض  رب  ،ف  دن رأي  ت يومِ  م هلل ع  ز وج  ل ف  ي األرض خليف  ة فالزم  ه -وف  ي أخ  رى(: ) –

ف  دن ل  م ت  ر خليف  ة ف  اهرب )ف  ي األرض( حت  ى ي  دركك الم  وت وأن  ت  ،وأخ  م مال  ك ،ظه  رك
. ق  ال: -ث  م يخ  رع ال  دجال -م  اذا؟ ق  ال: ق  ال: قل  ت: ث  م ) –ع  اض عل  ى ج  مل ش  جرة 

ووج ب  ،فم ن ،خ ل نه ره ح ط أج ره ،-أو ق ال: م اء ون ار -قل ت: ف بم يج يء؟ ق ال: بنه ر
قل  ت: ي  ا رس  ول اهلل: فم  ا بع  د ال  دجال؟ ، )وح  ط وزره ،وم  ن ،خ  ل ن  اره وج  ب أج  ره ،وزره

ى ث م م اذا؟ ق ال: ل و أنتج ت فرس ا ل م ترك ب فلوه ا حت  :قال: عيسى ابن مريم( قال: قلت
 111.تقوم الساعة(

: خةَلكى فةرمويةتى )ِرةزاى خواى لَي بَيت(حوزةيفةى كوِرى اليمان واتة: 
( دةكرد دةربارةى ضاكةو خَير, منيش ثرسياريان لة ثَيغةمبةرى خوا)

ثرسيارم لَي دةكرد دةربارةى خراثةو شةِر, لة ترسى ئةوةى نةكو توشم 
ة لة ناو نةفامى و خراثةدا ( ئَيمببَيت, ثَيم ووت: ئةى ثَيغةمبةرى خوا)
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 مس     ند  ف     ي والطبران     ي( 416 - 4/415) عوان     ة أب     و و( 6/19) مس     لم و( 19٣5 و ٨696) أخرج     ه البخ     اري 

السلس   لة ول   ححه األلب   اني ف   ي  (. 1/514) ببعه   ه ماج   ه اب   ن و( 5/1 ث)  الف   تن ف   ي يال   دان و( 190/1 ص)  الش   اميين
 (.11٨0برقم) 6/451الصحيحة

 لة اةحيحى موسليميشدا بةم لةفزة هاتووة:
نَ َعْم.  :قَالَ  ؟فَ َهْل ِمْن َورَاِء َهَما اْلَخْيِر َشر   ،ِفيهِ َفَجاَء اللَُّه ِبَخْيٍر فَ َنْحُن  ،يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّا ُكنَّا ِبَشر   :قُ ْلتُ  :اَل ُحَميْ َفُة ْبُن اْلَيَمانِ قَ 

ر   :قُ ْلتُ  َيُكوُن بَ ْعِدى ) :قَالَ  ؟َكْييَ   :نَ َعْم. قُ ْلتُ : قَالَ  ؟فَ َهْل َورَاَء َذِلَك اْلَخْيِر َشر   :نَ َعْم. قُ ْلتُ : قَالَ  ؟َهْل َورَاَء َذِلَك الشَّرِّ َخي ْ
َكْيَي   :قُ ْلتُ  :. قَالَ (َوَسيَ ُقوُم ِفيِهْم رَِجال  قُ ُلوبُ ُهْم قُ ُلوُب الشََّياِطيِن ِفى ُجْثَماِن ِإْنسٍ  ،َوَو َيْستَ نُّوَن ِبُسنَِّتى ،َداىَ أَنِمَّة  َو يَ ْهَتُدوَن ِبهُ 

لحيح  .(فَاْسَمْع َوَأِطعْ  ،ُرَك َوُأِخَم َماُلكَ َوِإْن ُضِرَب َظهْ  ،َتْسَمُع َوُتِطيُع ِلَْلِميرِ ) :قَالَ  ؟َأْلَنُع يَا َرُسوَل اللَِّه ِإْن َأْ،رَْكُت َذِلكَ 
َعاِة ِإَلى اْلُكْفِر. (.5٣01برقم) (19/ 6مسلم )  باب اأَلْمِر ِبُلُزوِم اْلَجَماَعِة ِعْنَد ُظُهوِر اْلِفَتِن َوَتْحِميِر الدُّ
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بوين, خواى طةورة ئةم خَيرةى بؤ ناردين كة ئَيستا لة ناويداين, وة تؤى بؤ 
ِرةوانة كردين, ئايا دواى ئةم ضاكةية خراثة هةية وةك ضؤن لة ثَيشوودا 
ى هةبووو؟ فةرموى: ئةى حوزةيفة شارةزاى قورئانةكةى خوا ببةو شوَين

 بكةوة)سَي جار ئةمةى فةرموو(.
( ئايا دواى ئةو خراثةية خَيرو دةفةرموَيت: وومت: ئةى ثَيغةمبةرى خوا)

فةرموى: بةَلَي, وومت: ِرزطار بوون ضيية لَيى؟ فةرمووى:  ضاكة دَيتةوة؟
لة و خراثةية ضاكةو خَير دَيتةوة؟ ), وومت: ئايا دواى ئة664مششَير

هةيةو ريوايةتَيكدا: وومت: ئايا دواى مششَير ثامشاوةى تر)ى ئيس م( 
دةمَينَيتةوة؟( فةرمووى: بةَلَي, وة لةو خَيرةدا) لة ريوايةتَيكى تريدا: 

ى دَليان و تَيكضوونثةيدا دةبَيت دواى -لة لةفزَيكيدا: جةماعةت-ئةمريايةتى
 هودنةيةك لةسةر( لَيَلى, وومت: لَيَلييةكةى ضيية؟ فةرمووى: طةل و كؤمةَلَيكن

ثةيدا دةبن بة غةيرى سوننةتى من  كيةضةند ثَيشةوا)لة ريوايةتَيكى تريدا: 
دةِرؤن و بة غةيرى ِرَينمايى من كار دةكةن, شتى باش و خراثيان لَي 

ةبن دَليان دَلى شةيتانةكانة لة ددةبينرَيت, وة ضةند كةسَيك لة ناوياندا ثةيدا 
الشةى مرؤظدان, لة ريوايةتَيكى تريدا: هودنةى لةسةر لَيَلىيةكةى ضيية؟ 

َينةوة سةر بارةكةى كؤمةَلَيك كةس دةطؤِرَين و ناطةِر فةرمووى: دَلى
 ثَيشوويان.

: بةَلَي, فيتنةيةكى كوَيرى وومت: ئايا دواى ئةو خَيرة خراثة هةية؟ فةرمووى
كة ضةند بانط وازَيكى سةر دةرطاكانى دؤزةخى لةسةرة, هةركةس  كةِر

ةرى خوا بؤمان وةالميان بداتةوة بؤى فِرَيى دةدةنة ناوى, وومت: ئةى ثَيغةمب
وةسف بكة ئةوانة ضؤنن؟ فةرمووى: ئةوان لة ثيستى ئَيمةن و بة زمانى ئَيمة 

                                                 
113
: مةبةسةت بةةةو  واتةة بةةهؤى مششةَيرةوة ثةةارَيزراو دةبيةت, قةتادة)كةة يةكَيكةة لةةة راويةةكانى( فةرمويةةتى         

( لةةة سةةةردةمى خي فةةةتى ئةبوبةةةكرى اةةديق     كؤمةَلةةة ئةوانةةة بةةوون كةةة دواى وةفةةاتى ثَيغةمبةةةرى خةةوا)      
 .(4/15٨" ) المرقاة"  في / ذكرههةَلطةِرانةوة.
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طةر وومت: ئةى ثَيغةمبةرى خوا فةرمانى ضيم ثَي ئةكةيت ئة ,قسة دةكةن
بة بة كؤمةَلى موسَلمانان و ئيمامةكةيانةوة, طةيشتم بةوة؟ فةرموى: ثابةند

ى لة ثشتيشت بدرَيت و سامانةكةشت ببيستةو طوَيِرايةَلبة بؤ ئةمري ئةطةرض
بربَيت, هةر ببيستةو طوَيِرايةَلبة, وومت: ئةطةر ئةو كاتة نة كؤمةَليان هةبوو نة 
ئيمام؟ فةرموى: لة هةموو ئةو كؤمةالنة دوور بكةوةرةوة ئةطةرضى قةثت 
كردووة بة بنجى درةختَيكدا هةتا لةسةر ئةو حاَلةت مردن دةتطاتَي, لة 

تؤ لةسةر ئةو حاَلة مبريت كة قةثت  ةئةطةر ئةى حوزةيفريوايةتَيكدا: 
كردبَيت بة بنجى دارَيكدا باشرتة لةوةى شوَين هيض كةسَيك بكةويت, لة 
ريوايةتَيكى تريدا: ئةطةر ئةو ِرؤذة لةسةر زةوىدا خةليفةيةك هةبوو ثابةند بة 
ثَيوة, ئةطةرضى لة ثشتيشت بدرَيت و سامانةكةشت بربَيت, خؤ ئةطةر 

يفةت نةبينى ئةوا لة زةوىدا ِراكة هةتا مردن دةتطاتَي و تؤ قةثت كردووة خةل
  درةختَيكدا. بة بنجى ضيلكةو

دةفةرموَيت: وومت: ثاشان ضى هةية؟ فةرموى: ثاشان دةجال دةردةضَيت, 
دةفةرموَيت: وومت: ضى ثَيية؟ فةرمووى: ِرووبار, يان فةرمووى: ئاوو ئاطر, 

ةكةيةوة ثاداشتى لةدةست دةضَيت و تاوانى هةركةس بضَيتة ناو ِرووبار
, وة هةركةسَيكيش بضَيتة ناو ئاطرةكةيةوة ثاداشتى دةضةسثَيت َيتضةسثدة

ئةى ثَيغةمبةرى خوا دواى دةجال ضى دَيت؟  :و تاوانى دةسِرَيتةوة, وومت
الس م(. دةفةرموَيت: وومت: ثاشان ضى؟  ةفةرموى: عيساى كوِرى مةريةم)علي

فرياى سوار بوونى بةضكةكةى  ماين و ئةسثَيكت هةبَيتئةطةر فةرموى: 
 ناكةويت هةتا قيامةت دَيت.

 

( لة زانايان باس لةو قؤناغ و سةردةمانة دةكةن كة ثَيغةمبةرى خوا)
 فةرمودةكةدا ئاماذةى ثَي كردووة:
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 وَّلاأْلَ  بِالشَّ رِّ  اْلُم َرا،: ِعيَ اض )قَ الَ  ( فةرمويةةتى: ِرةمحةتى خواى لَي بَيتابن حجر)
فَ ة ِف ي َوَقعَ  َما بَ ْعَدهُ  الَِّمي بِاْلَخْيرِ  َواْلُمَرا، ُعْثَمان، بَ ْعدَ  َوقَ َعتْ  الَِّتي اْلِفَتن َّ  َعْب د بْ ن ُعَم ر ِخ
ُهمْ  تَ ْع ِرف بِالَِّمينَ  َواْلُمَرا، اْلَعزِيز،  بِالسُّ نَّةِ  يَ َتَمسَّ ك َم نْ  ِف يِهمْ  َفَك انَ  بَ ْع َدُه، اأْلَُم َراء َوتُ ْنِك ر ِم ن ْ
 بِاْلَجْوِر. َويَ ْعَمل اْلِبْدَعة ِإَلى َيْدُعو َمنْ  َوِفيِهمْ  َواْلَعْدل

 َوَقعَ  َما َوبِاْلَخْيرِ  اأْلُوَلى، اْلِفَتن ِمنْ  ِإلَْيهِ  َأَشارَ  َما اأْلَوَّل بِالشَّرِّ  اْلُمَرا، َأنَّ  َيْظَهر َواَلَِّمي: قُ ْلت 
 َكزِيَ  ا،ٍ  اأْلَُم  َراء بَ ْع  ض ِم  نْ  َزَمنهَم  ا ِف  ي َك  انَ  َم  ا بِال  دََّخنِ وَ  ،َوُمَعاِويَ  ة َعِل  يت  َم  عَ  اِوْجِتَم  ام ِم  نْ 

ف بِ  اْلِعَراثِ  َّ  ِف  ي قَ  امَ  َم  نْ  َجَه  نَّم أَبْ   َواب َعلَ  ى َوبِال  دَُّعاةِ  اْلَخ  َوارِع، ِم  نْ  َعَلْي  هِ  َخ  اَليَ  َم  نْ  َوِخ  
َْْي  رهْم، اْلَخ  َوارِع ِم  نْ  اْلُمْل  ك طَلَ  ب َش  ارَة َذلِ  كَ  َوِإلَ  ى َو  اْلُمْس  ِلِمينَ  َجَماَع  ة ِالْ  َزمْ "  ِبَقْولِ  هِ  اْْلِ
"  َماَلك َوَأَخمَ  َظْهَرك َضَربَ  َوَلوْ "  اأْلَْسَو، أَِبي ِرَوايَة َذِلكَ  َويُ َوضِّح َجارَ  َوَلوْ  يَ ْعِني"  َوِإَمامهمْ 
، (َوِإَم امهمْ  اْلُمْس ِلِمينَ  َجَماَع ة تَ ْل َزم) َوَنْح وه، قَ ْول ه اْلَحجَّ اع ِإَم ارَة ِفي َكِثيًرا َذِلكَ  ِمْثل وََكانَ 
 َوَأَخ مَ  َظْهَرك َضَربَ  َوِإنْ  َوُتِطيع َتْسَمع"  اأْلَْسَو، أَِبي ِرَوايَة ِفي زَا،َ  َأِميرهمْ  َأيْ  اْلَهْمَزة ِبَكْسرِ 
 َض َربَ  َوِإنْ  ْم هُ فَاْلزَ  َخِليَف ة رَأَيْ ت فَ ِدنْ "  الطَّبَ َراِنيِّ  ِعْندَ  ُسبَ ْيعٍ  ْبن َخاِلد ِرَوايَة ِفي وََكَما"  َماَلك
 115.("  فَاْلَهَرب َخِليَفة َيُكنْ  َلمْ  فَِدنْ  َظْهرك،
فةرمويةتى: مةبةست بة خراثةو شةِرى يةكةم ئةو فيتنانةية كة  عكا واتة: 

خواى لَي بَيت( ِرووياندا, وة  زاىنةوة)ِرةعومثالة دواى شةهيد بوونى ئيمامى 
كة لة سةردةمى خي فةتى مةبةست بةو خَيرةى دواى ئةمة دَيت ئةوة بوو 

ست بةو ةى خواى لَي بَيت(, وة مةبزاعومةرى كوِرى عبدالعزيزدا بوو)ِرة
كة لة دواى  نكةسانةش كة ضاكةو خراثةيان لَي دةبينرَيت: ئةو ئةمريانة بوو

ئةو هاتن, ضونكة كةسى وايان تَيدا بوو دةستى دةطرت بة سوننةت و 
دةكرد بؤ الى بيدعةو ستةمكارى  دادثةروةرىيةوةو هةشيان بوو بانطةوازى

 دةكرد.

                                                 
114

 .(19/٣0) حجر وبن الباري فتح 
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ئينب حةجةر دةفةرموَيت: منيش دةَلَيم: ئةوةى دةردةكةوَيت مةبةست بة 
خراثةى يةكةم ئةو فيتانةيةى يةكةمة كة ئاماذةى ثَيداوة, وة مةبةست بة 

(, لَي بَيت يانى خوازاِرة)ةطةَل ئيمامى عةىل و معاويةل بوو خَيرةكة كؤبوونةوة

لَيَلييةكةش ئةو شتانة بوو كة لةسةردةمياندا هةبوو لة اليةن  وة مةبةست بة
و ئةو خي فةش كة هةبوو لةسةرى لة  لة عَيرا  (زياد)هةندَيك ئةمريةوة وةك 

اليةن خةوارجيةكانةوة, وة مةبةست بة بانط وازانى سةر دةرطاكانى دؤزةخ: 
يج و غةيرى ئةوانة بوون كة بة دواى موَلك و دةستةالت دةطةِران لة خةوار

ئةوان, ئاماذةشى داوة بةمة بةوةى فةرمويةتى: ثابةندبة بة كؤمةَلى 
موسَلمانان و ثَيشةواكةيانةوة, واتة: ئةطةرضى ستةميشيان كرد, ئةمةش لة 

زياتر دةردةكةوَيت: )ئةطةرضى لةثشتيشى دايت و  )أبي اوسو،(ريوايةتةكةى
حةجاط و  تىدةستةالسامانةكةشتى برد(, وة منونةى ئةم شتةش لة 

بةند واتة ثا َوِإَمامهْم( اْلُمْسِلِمينَ  َجَماَعة )تَ ْلَزم هاووَينةيدا زؤر بوو, وة مةبةست بة
( ئةمةشى زيادة: )ببيستةو أبي األسو،بة بة ئةمريةكةيانةوة, لة ريوايةتةكةى )

وة بةم , طوَيِرايةَلبة ئةطةرضى لة ثشتيشتى داو سامانةكةشتى برد(
يةتةكةى )خاليدى كورى سوبةيع(لة الى تةبةرانى هاتووة: شَيوةيةش لة ريوا

)ئةطةر خةليفةت بينى ثابةند بة ثَيوةى ئةطرةضى لة ثشتيشتى دا, خؤ ئةطةر 
 خةليفة نةبوو..هةَلَ  و ِراكة...

 

: )ُ،َعاة َعَلى ()قَ ْوله) ( فةرمويةتى:ِرةمحةتى خواى لَي بَيتئيمامى نةوةوى)
َها َقَمُفوُه ِفيَها(َمْن أَ  ،أَبْ َواب َجَهنَّم : َهُؤَوِء َمْن َكاَن ِمْن اأْلَُمَراء يَْدُعو قَاَل اْلُعَلَماء، َجابَ ُهْم ِإلَي ْ
ل مَخر َكاْلَخَوارِِع َواْلَقَراِمطَة َوَأْلَحاب اْلِمْحَنة. ،ِإَلى ِبْدَعة َوِفي َحِديا ُحَميْ َفة  َأْو َضَّ
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ْخم امهْم، َوُوُجوب طَاَعته، َوِإْن َفَسَح َوَعِمَل اْلَمَعاِلي ِمْن أَ : ُلُزوم َجَماَعة اْلُمْسِلِميَن َوِإمَ َهَما
َْْير َذِلكَ  َْْير َمْعِصَيةاأْلَْمَوال َو  114.(، فَ َتِجب طَاَعته ِفي 

واتة: مةبةست بة فةرموودةى )بانط وازانى سةر دةرطاكانى دؤزةخ, 
وويانة: ئةوانة ئةو هةركةسَيك وةالمى دانةوة فِرَيى دةدةنة ناوى( زانايان فةرم

ئةمريانة بوون كة بانطةوازيان كردووة بؤ بيدعة يان طومِراييةكى تر وةك 
ارجيةكان و قةراميتةكان و هاوةاَلنى ميحنة, وة لةم فةرموودةيةى وخة

حوزةيفةدا بةَلطةى ئةوةى تياية كة ثَيويستة ثابةندى كؤمةَلى موسَلمانان و 
هةبَيت و  ةَلى بكرَيت ئةطةرضى فيسقيشىِرايواجبة طوَي ةو ,ئيمامةكةيان بني

هةبَيت لة بردنى سةروةت و سامان و شتى تريش هةر  ىسةرثَيضى و تاوانيش
 واجبة طوَيِرايةَلى بكرَيت لةو شتانةدا كة سةرثَيضى نني.

 

 أخبر قد ()وهو) حممد بن عبدالوهاب)ِرةمحةتى خواى لَي بَيت( فةرمويةتى:
 قلوب قلوبهم رجال وبقيام بسنته، يستنون وو بهديه دونيهت و أنمة يقوم ذلك بعد أنه

 وأخم ظهرك ضرب وإن لْلمير والطاعة بالسمع هما مع وأمر اْلنس، جثمان في الشياطين
ظالما،  أو عا،و كان سواء سلطان له كان من هو يطام المي اْلمام أن فتبين مالك،
 لقي إمام طاعة من داي خلع )من (:النبي) عن عمر ابن حديا الصحيح في وكملك
 يطام و لكنه جاهلية( ميتة مات بيعة عنقه في وليس مات ومن له، حجة و القيام يوم اهلل
 116اهلل(. معصية في أحد

شةوايةك ثةيدا ( هةواَليداوة كة دواى ئةوة ضةند ثَيواتة: ثَيغةمبةرى خوا)
و ضةند دةبن بة ِرينمايى ئةو كارناكةن و ثابةند نني بة سوننةتةكانييةوة

ثياوَيك دةسةالت دةطرنة دةست كة دَليان دَلى شةيتانة لة الشةى مرؤظدا, 

                                                 
115

 .(11/1٨1) مسلم على النووي شرو 
116

 .(1/461) النبوية السنة منهاع 
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لةطةَل ئةمةشدا فةرمانى كردووة بة بيس  و طوَيِرايةَلى كردن بؤ ئةمري 
ئةطةرضى لةثشتت بدات و سامانيشت ببات, بةمةش ِروون دةبَيتةوةو كة ئةو 

ت ئةو كةسةية كة دةستةالتى ئيمام و ثَيشةوايةى ثَيويستة طوَيِرايةَلى بكرَي
هةبَيت سا ئيرت دادثةروةر بَيت يان ستةمكار, وة هةروةها لة فةرموودةى 

ى خواى لَي بَيت( لة ثَيغةمبةرى زااةحيحدا هاتووة لة ابن عمر)ِرة
( كة فةرمويةتى: )هةركةسَيك دةست دابِرنَيت لة طوَيِرايةَلى خواوة)

دواييدا بة خواى طةورة دةطات و هيض ثيضشةاوى موسَلمانان ئةوا لة ِرؤذى 
بةهانةيةكى نيية, وة هةركةسَيكيش مبرَيت و لة طةردنيدا بةيعةت نةبَيت بة 
مردنى سةردةمى نةفامى دةمرَيت(, بةالم بةهيض جؤرَيك طوَيِرايةَلى كةس 

 ناكرَيت لة سةرثَيضى خواى طةورةدا.
 

وإن ضرب ): قوله) :)ِرةمحةتى خواى لَي بَيت( فةرمويةتىوكانىئيمامى الش
وإن بلغوا في  ،فيه ،ليل على وجوب طاعة األمراء (.ظهرك وأخم مالك فاسمع وأطع
 111.(وأخم أموالهم ،العسي والجور إلى ضرب الرعية

واتة: فةرمودةى: ئةطةرضى لة ثشتيشيان دايت و سامانيشيان برديت هةر 
يستة طوَيِرايةَلى ببيستةو طوَيِرايةَلبة بؤيان, بةَلطةى ئةوةى تياية كة ثَيو

ن بني ئةطةرضى ستةم و خراثةشيان بطاتة ئةو ئاستةى لة ائةمريةك
 ذَيردةستةكانيان بدةن و سامانيشيان ببةن.

 

 بةالم ئينب حةزم)ِرةمحةتى خواى لَي بَيت( بؤضونَيكى ترى هةيةو فةرمويةتى:

 تولى ذاإ شك بّ ذلك فدنما الظهر، وضرب المال، أخم على بالصبر ()أمره أما )
 بل ذلك، من امتنع وإن له، الصبر علينا فرض أنه فيه شك و ما وهما بحح، ذلك اْلمام
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 بباطل: ذلك كان إن وأما تعالى، هلل عاص فاسح فهو عليه وجب إن رقبته ضرب من
 جل: و عز اهلل قول هما برهان ذلك، على بالصبر ()اهلل رسول يأمر أن اهلل فمعاذ
 11٣والعدوان....(. اْلثم على تعاونوا وو تقوىوال البر على وتعاونوا

( بةةةوةى ئةةارام بطةةرين لةسةةةر بردنةةى   واتةةة: فةرمانةكةةةى ثَيغةمبةةةرى خةةوا)  
سامان و لةثشتدان لة اليةن دةسةالتدارانةوة طومةانى تَيةدا نييةة لةة كاتَيكدايةة      
كةةة ئيمةةام و ثَيشةةةوا بةةة هةةة  ئةةةم كةةارة بكةةات, ئةمةةةش طومةةانى تَيةةدا نييةةة كةةة   

ِرَيطةرى بكةات لةةم كةارةى     كةسةَيك  لةسةرمان ئارامطرين بؤى, خؤ ئةطةةر   فةرزة
دةسةةةالتدارى موسةةَلمان و بطةةرة ئةطةةةر ويسةةتى لةةة طةةةردنى بةةدات لةكاتَيكةةدا       

ئةوة فاسةقةو سةرثَيضةى خةواى     ,واجب بوو لة طةردنى بدرَيت و ئةم نةيهَيشت
ةوا دةكةرد: ئةةوة   طةورةى كردووة, بةةاَلم ئةطةةر دةسةةاَلتدار ئةةم كةارةى بةة نةارِ       

( فةةرمان بكةات بةة ئةارامطرتن لةسةةر شةتى       ثةنا بة خواى طةورة ثَيغةمبةةر) 
 الب ر عل ى )وتع اونوا وا, بةَلطةمشان فةةرموودةى خةواى طةورةيةة كةة دةفةةرموَيت:     

 والعدوان(  اْلثم على تعاونوا وو والتقوى
 

 ئةجنام:
شتدان و سامان كةواتة ئةو دةسةالتدارانةى كة ثَيويستة لة كاتى لة ث

بردنيشدا هةر طوَيِرايةَلى بكرَين بريتيني لةو كاربةدةستة موسَلمانانةى كة 
وفريان لَي نةبينراوةو وةىل ئةمرى شةرعني و بة بةرةنطار بوونةوةيان فيتنةو ك

ئاشوب بةرثا ببَيت و ِريزى موسَلمانان شثرزة ببَيت, نةك كةسانَيك هيض 
ى وةىل ئةمرو دةسةالتدارى موسَلمانانةوة ثةيوةندييةكيان بة ناوو ناوةرؤك

 نييةو بوونةتة طةنةى سةر الشةى ميللةتَيك.
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 حوكمى دانانى كةسى فاسق لة ئيمامةتى طةورةدا:
طومانى تيا نيية ئةو حاكمةى شةرعى خوا ثيادة دةكات و دوورة لة 
هؤكارةكانى فيسق و سةرثَيضى و دادثةروةرة لةطةَل ِرةعييةتدا ثَيويستة 

 زى ىَل بطريَيت و خؤش بويسرتَيت و دوعاى خَيرى بؤ بكرَيت لة ثاشةملة.ِرَي
جا ئةطةر حاكمَيك اليدا و ئينحريافى كردو فيسقى ىَل بينرا ضؤن مامةَلةى 

 لةطةَل بكرَيت و ضى بكرَيت لةطةَلى؟
ئايا ئةوةى عةدالةتى تةواو نةبَيت و فيسقى بزانرَيت دروستة بكرَيتة ئيمامى 

 طشتى؟
 ةطةر عادلَيك ئةو وي يةتةى طرت و دواتر فيسقى كرد الدةبرَيت؟ ئايا ئ

 وةالمى ئةو ثرسيارانة بة كورتى ئةوةية:
عةدالةت سيفةتَيكى طرنطةو بة مةرط دانراوة لة زؤربةى وي يةتةكاندا وةك 
قةزاوةت و ئيمامةتى جةمع و جةماعةت و بطرة مةرجة لة شتى ترى بضوكرتدا 

كيية كردن, زانايان دوو بؤضونيان هةية كة ئايا مةرجة وةك شايةتى دان و تةز
 ئيمامى طشتى عادل بَيت:

مجهورى زانايان عةدالةتيان بة مةرط داناوة لة وي يةتى طشتيداو ثَييان -6
واية ئيمامى فاسق دروست نىية و هةشيانة لةم بارةيةوة يةكدةنطى نقَل 

 خّف و ) دةفةرموَيت:( تِرةمحةتى خواى لَي بَيوةك نيمامى القرطبي) كردووة
 110.(لفاسح اومامة تعقد أن يجوز و أنه اومة بين

واتة: جياوازى نية لة نَيوان ئوممةت كة دروست نيية ثَيشةوايةتى بؤ فاسقَيك 
 ببةسرتَي.

                                                 
119

 .1/119تفسير القرطبي 



 98 

وة ئةمة ِراو بؤضوونى مالكييةكان و شافيعييةكان و حةنبةلييةكان و هةندَيك 
 119.ريى يةلة حةنةفييةكان و ئينب حةزمى زاه

حةنةفييةكان ثَييان واية ئيمامةتى فاسق دروستة هةرضةندة مةكروهةو  -4
 111دةَلَين عةدالةت مةرجى كامَلَيتيية نةك تةواوَيتى.

ئةم مةرجةش بؤ ئيمامةتى طشتى لةطةَل تواناداية لة كاتى ئاشتيدا, خؤ 
ئةطةر كةسى عادل نةبوو ئةوا كةسى خاوةن كةمرتين فيسق دادةنرَيت, يان 
ئةطةر وي يةت بة زؤرة ملَى و هَيز بوو, يان ئةطةر لة ديارى كردنى ئةو 
مةرجةدا مةفسةدةو فيتنةيةك دةكةوتةوة ئةوة دروستة ئةو مةرجة توندى 

( بة ِرةمحةتى خواى لَي بَيت تَيدا نةكرَيت, وةك شَيخ )العز بن عبدالس م()
  111ووردى باسى لةمة كردووةو كردويةتى بة ثَينج بةشةوة.

وََكَمِلَك َما ُيْشتَ َرُط ِفي اْلُقَهاِة ) فةرمويةتى:( ِرةمحةتى خواى لَي بَيت)ئينب تةميية
ْمَكانِ  َواْلُوَوِة ِمْن الشُُّروِط َيِجبُ  ِة َواْلِجَهاِ، ِفْعُلُه ِبَحَسِب اْْلِ َّ ؛ بَْل َوَسانُِر اْلِعَباَ،اِت ِمْن الصَّ

َْْيِر َذِلَك ُكلُّ  . فََأمَّا َمَع اْلَعْجِز فَِدنَّ اللََّه َو يَُكلُِّي نَ ْفًسا إوَّ اْلُقْدرَةِ  َذِلَك َواِجب  َمعَ َو
 11٨.(ُوْسَعَها

واتة: ئةو مةرجانةى لة قازييةكان و والييةكاندا دةكرَيتة مةرط ثَيويستة بة 
ثَيى توانا ئة ام بدرَيت, بطرة لة سةرجةم عيبادةتةكاندا هةر لة نوَيذو جيهاد 

دا واجبة بة ثَيى توانا ئة ام بدرَيت, بةالم لةطةَل بَي تونايدا و غةيرى ئةمانة
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ئةوة ئةو كاتة خواى طةورة تةكليف لة هيض نةفسَيك ناكات مةطةر ئةوةندة 
 نةبَيت كة لة توانايداية.

وتعطيل  ،وتكميلها ،ومعلوم أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح) وة فةرمويةتى:
وأهل السنة يقولون ينبغي أن يولي األللح للووية  ،انبحسب اْلمك ،وتقليلها ،المفاسد
وأن من عدل عن األللح  ،وإما استحبابا عند بعههم ،إما وجوبا عند أكثرهم ،إذا أمكن

فهو  ،ومن كان عاجزا عن تولية األللح مع محبته لملك ،فهو ظالم ،مع قدرته لهواه
 115.(معمور

ندىيةكان بةدةست بَينَيت و واتة: وةك زانراوة شةريعةت هاتووة تا بةرذةوة
تةواوى بكات و مةفسةدةكان نةهَيَلَيت و كةمى بكاتةوة بة ثَيى توانا, وة 
ئةهلى سوننة دةفةرمون: ثَيويستة بؤ وي يةت و كاربةدةستى ضاكرتين كةس 
هةَلبذَيردرَيت ئةطةر كرا و توانرا جا بةالى زؤربةيانةوة ئةمة واجبةو بةالى 

بة, خؤ ئةطةر لة ضاكرتين كةسى هةَلنةبذارد لةطةَل هةندَيكيانةوة موستةحة
ئةوى تواناشى هةبوو ئةوة ستةمكارة, هةركةسَيكيش تواناى نةبوو ضاكرتين 
كةس بكاتة كاربةدةست لةطةَل ئةوةشدا حةزى دةكرد ئةو ديارى بكات ئةوة 

 عوزرى هةية.
 

بةرثرس و  ئةمة وةك ئةوةش واية: كةسَيك بة زؤرو هَيز زاَل بوبَيت و بوبَيتة
كةسَيكى فاسقيش بَيت و خةَلكيش نةتوانن لة دذو لةسةرى هةس  و دةرضن 
مةطةر بة مةفسةدةيةكى طةورةو كوشتارَيكى زؤر, يان تواناى بةرهةَلستى 
كردني زؤردارَيتىيةكةيان نةبَيت..وة بةرذةوةندى لةوةدا بَيت كة بةيعةتى 

ان لةسةر ماناوةى يةكدةنو بن, بدرَيَ , يان دَل بة بوونى ئارام بَيت و ووشةك
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ئةو كات ثَيشةوايةتى ئةو دادةمةزرَيت بؤى و واجبة طوَيِرايةَلى بكرَيت و 
 114حةرامة لة دذى دةرضن, ئةمةش بؤضونى مجهورى زانايانة.

بةجم شافيعييةكان لة يةكَيك لة بؤضونةكانياندا مةنعى ثَيشةوايةتى ئةم 
 641كةسةيان كردووة..!!

 
 كاربةدةستيَكى الرو خراثةكار منونة هيَنانةوةى

)َوَوِليُّ اأْلَْمِر إَذا تَ َرَك إْنَكاَر  ( فةرمويةتى:ِرةمحةتى خواى لَي بَيتئينب تةمييية)
ِم اْلَحَراِميَِّة الَِّمي يُ قَ  َها ِبَماِل يَْأُخُمُه: َكاَن ِبَمْنزَِلِة ُمَقدِّ اِسُم اْلُمْنَكَراِت، َوِإقَاَمَة اْلُحُدوِ، َعَلي ْ

َحارِبِيَن َعَلى اأْلَِخيَمِة، َوِبَمْنزَِلِة اْلَقوَّاِ، الَِّمي يَْأُخُم َما يَْأُخُمُه؛ لَِيْجَمَع بَ ْيَن اثْ نَ ْيِن َعَلى اْلمُ 
فَاِحَشٍة، وََكاَن َحالُُه َشِبيًها ِبَحاِل َعُجوِز السُّوِء اْمَرَأِة ُلوٍط الَِّتي َكاَنْت ُتِدلُّ اْلُفجَّاَر َعَلى 

َوقَاَل  [اْمَرَأَتُه َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبِريَن   َفَأْنَجْيَواُه َوَأْهَلُه إ]: ي قَاَل اللَُّه تَ َعاَلى ِفيَهاتِ َضْيِفِه الَّ 
اْمَرَأَتَك إنَُّه ُمِصيُبَها َما    إَفَأْسِر ِبَأْهِلَك ِبِقْطٍع ِمَن اللَّْيِل َوَلا َيْلَتِفْت ِمْوُكْم َأَتدو ]: تَ َعاَلى

. فَ َعمََّب اللَُّه َعُجوَز السُّوِء اْلَقوَّاَ،َة ِبِمْثِل َما َعمََّب قَ ْوَم السُّوِء الَِّميَن َكانُوا [َأَصاَبُهْم
ْثِم َواْلُعْدَواِن َوَوِليُّ اأْلَْمِر  ،َيْحِمُلوَن اْلَخَباِناَ  َوَهَما أِلَنَّ َهَما َجِميَعُه َأْخُم َماٍل ِلإْلَِعانَِة َعَلى اْْلِ

َهى َعْن اْلُمْنَكِر َوَهَما ُهَو َمْقُصوُ، اْلِوَويَِة. فَِدَذا َكاَن اْلَواِلي  إنََّما ُنصِّبَ  لَِيْأُمَر بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ
يُْمِكُن ِمْن اْلُمْنَكِر ِبَماِل يَْأُخُمُه َكاَن َقْد أََتى ِبِهدِّ اْلَمْقُصوِ، ِمْثَل َمْن َنصَّْبته لُِيِعيَنك َعَلى 

. َوِبَمْنزَِلِة َمْن َأَخَم َماًو لُِيَجاِهَد بِِه ِفي َسِبيِل اللَِّه فَ َقاَتَل بِِه َعُدوَّك َعَلْيك وِّك فََأَعانَ َعدُ 
 111اْلُمْسِلِميَن(.
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واتة: ئةطةر وةىل ئةمر وازى هَينا لة ئينكارى كردنى خراثةكان و بةرثاكردن و 
رطرت: جَيبةجَي كردنى حةددةكان بةوةى سامان و ثارةيةكى وةك بةرتيل وة

ئةوة وةك سةركردةى ضةتةكان واية كة ئةو ثارةيةى دزيويانة لةطةَل دزةكانى 
خؤى دةبات, وة وةك ئةو كةسة)طةواد(ة واية كة ثارة  تردا بةشى دةكات و بؤ

وةردةطرَيت لة برى ئةوةى دوو كةس بةيةك دةطةيةنَيت بؤ لةشفرؤشى, وة 
 ثَيغةمبةرة طى هاوسةرى لوحاَلى ئةو جؤرة ثَيشةوايانة وةك حاَلى ثريةذنةكة

( كة ضوو هةواَلى هاتنى ميوانةكانى دا بة فاجريةكان و خواى عليه السّم)
. [اْمَرَأَتُه َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبِريَن   َفَأْنَجْيَواُه َوَأْهَلُه إ]طةورة لة بارةيةوة فةرموى: 

 لة طةج كرد, ِرزطار خانةوادةكةميان و طلو واتة: ئَيمةش (.٣٨)األعراف: 
 تياضوون. كة بوو كةسانة لةو ئةويش ضونكة هاوسةرةكةي,
اْمَرَأَتَك إنَُّه    إَفَأْسِر ِبَأْهِلَك ِبِقْطٍع ِمَن اللَّْيِل َوَلا َيْلَتِفْت ِمْوُكْم َأَتدو ]وةفةرمويةتى: 

جا تؤ خاوو خَيزانت لةبةشَيكي شةودا واتة:  ،(٣1: هو،) [ُمِصيُبَها َما َأَصاَبُهْم
كةو كةس لة ئَيوة النةكاتةوة و ئاوِر نةداتةوة, جطة هاوسةرةكةت )كة دةرب

السارةو بةطوَيت ناكات( ضونكة بةِراس  ئةو سزايةي كة تاوانباراني 
 طرتؤتةوة ئةويش دةطرَيتةوة...

خواى طةورة ئةو ثريَيذنة خراثةى بة هةمان ئةو سزاية سزادا كة طةلة  
ةكةيان ئة ام دةدا, ئةويش لةبةر خراثةكارةكةى ثَي سزا دران كة خراث

ئةوةى هةموو ئةمانة وةرطرتنى سامانة بؤ ثشتيوانى كردنى تاوان و 
دوذمنكارى, وة وةىل ئةمريش بؤ ئةوة دانراوة تا فةرمان بكات بة ضاكةو 
ِرَيطرى بكات لة خراثةو هةر ئةمةشة مةبةست و ئاما ى وي يةت و 

دا بة خراثة بة وةرطرتنى ثارةيةو كاربةدةستى, جا ئةطةر واىل ِرَيطةى دة
سامانَيك ئةوة ثَيضةوانةى مةبةست و مةق ةدةكةى كردووة, بة وَينةى ئةو 
كةسةى داتناوة تا ثشتيوانت بَيت دذ بة دوذمنةكةت, كةضى ئةو ببَيتة 
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ثشتيوانى دوذمنةكةت لةسةر تؤ, وة بة منونةى ئةو كةسةى ثارةيةكى 
ى جبةنطَيت, كةضى بةو ثارةية جةنو وةرطرتووة تا لة ثَيناوى خوادا ثَي

 لةطةَل موسَلمانان بكات.
 

 ةطةر ئيمام فيسقى كرد الدةبريَت؟ئايا ئ
ثَيشرت باسكرا كة هةتا بتوانرَيت كةسى فاسق ناكرَيتة ثَيشةواو كاربةدةست, 
بةالم ئةطةر ئيمام ديارى كراو دواتر فيسق و خراثةى لَي بينرا ئايا بةو فيسقة 

 انايان لةمةدا جياوازن:الدةبرَيت؟..ز
بةشَيك لة زاانيان ثَييان واية ئيمام بة فيسق النادرَيت, ئةمة ووتةى  -6

مجهورى ئةهلى سوننةيةو مةزهةبى حةنةفى و ماليكى و ووتةى ديارى 
ِرةمحةتى خواى )ييةظاهريشافيعى و مةزهةبى حةنابيلةو ووتةى ئينب حةزمى 

 .(لَي بَيت
: )و قال جمهور اهل السنة من فةرمويةتى( لَي بَيتِرةمحةتى خواى القاضي عياض)

 11٣اهل الحديا والفقه والكّم: و يخلع بالفسح(.
واتة: مجهورى زانايانى ئةهلى سوننة لة ئةهلى فةرمودةو فيقه و كةالم 

 فةرمويانة: بة فيسق النابرَيت.
جمع اهل السنة على أ) ( فةرمويةتى:ِرةمحةتى خواى لَي بَيتئيمامى نةوةوى)

 110و ينعزل السلطان بالفسح(. :انه

واتة: ئةهلى سوننة يةكدةنطن لةسةر ئةوةى دةستةالتدار بة فيسق النابرَيت و 
 لةكار ناخرَيت.
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) و ينعزل، لكن يستحح العزل ان  فةرمويةتى:( ِرةمحةتى خواى لَي بَيتابن الهمام)
 1٨9لم يستلزم عزله فتنة(.

ئةطةر البردنةكةى فيتنةى لَي  واتة: النابرَيت, بةالم شياوى البردنة
 نةدةكةوتةوة.
) واألمام و ينعزل بالفسح  ( فةرمويةتى:ِرةمحةتى خواى لَي بَيتئيمامى غةزاىل)

فعله اهل الحل  ،على األلح، للمصلحة، ولكن ان امكن األستبدال به من ْير فتنة
 1٨1والعقد(.

نابرَيت لةبةر واتة: ئيمام بةالى بؤضوونى ِراستةوة بة ئة امدانى فيسق ال
بةرذةوةندى, بةالم ئةطةر توانرا بةبَي بوونى فيتنة بطؤِردرَيت بةكةسى شياوتر 

 ئةوة ئةهلى حةلوعةقد بةو كارة هةَلدةس .
كةواتة هةرضةند لةم كاتةدا موستةحةقى البردن و عةزل كردنة النابرَيت, خؤ 

 د اليدةبةن.ئةطةر توانرا بطؤِردرَيت بة بَى فيتنة ئةوا ئةهلى حةل و عةق
بةشَيكى تر ثَييان واية الدةبرَيت, هةندَيك لة حةنةفييةكان و ِروويةكى  -4

شافيعى و هةندَيك فريقةى بيدعةضىيةكان ِرايان لةسةر ئةمةية هةروةها 
 1٨1ةواريج و موعتةزيلةش وا دةَلَين.شيعةو خ

اْلَمْمُكور ِفي  َوَأمَّا اْلَوْجه ) ( فةرمويةتى:ِرةمحةتى خواى لَي بَيتئيمامى نةوةوى)
َعِزل ُكُتب اْلِفْقه لِبَ ْعضِ  ، ُمَخاِلي َي َعْن اْلُمْعَتزَِلة أَْيًها، فَ َغَلط ِمْن قَانِله، َوُحكِ َأْلَحابَنا أَنَُّه يَ ن ْ

 1٨٨(.ِلإْلِْجَمامِ 
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واتة: ئةوةش كة لة هةندَيك كتَيبى فيقهى هةندَيك لة زانايامناندا باسكراوة  
يلةشةوة ئةم بؤضوونة طَيِردراوةتةوة, ئةمة كة الدةبرَيت, وة لة موعتةز

 هةَلةيةكة لة قسةكةرةكةى و ثَيضةوانةية بة ئيجماك.
بةشَيكى تر ثَييان واية ئةطةر تواناو هَيزو دةستةاَلتى هةبوو النابرَيت,  -4

 642.ئةطةرنا الدةبرَيت, هةندَيك لة حةنةفىيةكان وا دةَلَين
به الخليفة العزل: قوله )و او ينعزل به(  مطلب فيما يستحح) فةرمويةتى:ابن عابدين 

 1٨4أي: ان لم يكن له قهر ومنعة ينعزل به، أي: بالجور(.
واتة: دةروازةيةك لةسةر ئةو تاوانةى لةسةرى خةليفة شايستةى البردنة, كة 
دةَلَيت: )النابرَيت( واتة: ئةطةر تواناو بةرطرى نةبوو الدةبرَيت, واتة بةهؤى 

 راثةوة.ئة امدانى تاوان و خ
ينحل عقد األمامة ) ( فةرمويةتى:ِرةمحةتى خواى لَي بَيت)سعد الدين التفتازاني

بما يزول به مقصو، األمامة: كالر،ة والجنون المطبح، وليرورته أسيرا و يرجى خّله، 
جزه وكما بالمرض المي ينسيه المعلوم، وبالعمى والصمم والخرس، وكما بخلعه نفسه لع

ان لم يكن ظاهرا بل استشعره من نفسه، وعليه يحمل المسلمين و عن القيام بمصالح 
خلع الحسن نفسه، وأما خلعه لنفسه بّ سبب ففيه خّف، وكما في انعزاله بالفسح، 
واألكثرون على انه و ينعزل، وهو المختار من ممهب الشافعي وأبي حنيفة رحمهما اهلل 

 1٨6ث(.تعالى، وعن محمد روايتان، ويستحح العزل باألتفا
واتة: عةقدى ئيمامةت هةَلدةوةشَيتةوة بةهؤى هةر شتَيكةوة كة مةبةستى 

وةك هةَلطةِرانةوة لة دين و شَيتييةكى تةواو و بة ديل  ئيمامةت نةهَيَلَيت:
طريانَيك كة هيواى بةربوونى لَي نةكرَيت, هةورةها بة هؤى نةخؤشييةكةوة كة 
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ِر و الَل بوونى, هةروةها بة الدانى زانيارى بري نةمابَيت, وة بة هؤى كوَير و كة
خؤى و ئيستيقالة كردنى بة هؤى بَي توانايى لة ئة امدانى بةرذةوةندى 
موسَلمانان ئةطةرضى ئةمة ثَيوةى ديار نةبوو بةَلكو تةنها هةستى كرد خؤى 
بَي دةستةالتة, الضوونى حةسةن)ِرةزاى خواى لَي بَيت( بة خؤى حةمل 

م دةستلةكاركَيشانةوةى بؤ خؤى بةبَي بوونى هيض ئةكرَيتة سةر ئةمة, بةال
هؤكارَيك خي فى تياية, هةروةها جياوازى هةية لةوةدا كة ئايا بة ئة امدانى 
فيسق الدةبرَيت كة زؤرينة لةطةَل ئةوةدان النابرَيت, كة ئةمة هةَلبذاردةية لة 

ديشةوة مةزهةبى شافيعى و ئةبى حةنيفة)ِرةمحةتى خوايان لَي بَيت( لة حمم
 دوو ِريوايةت هاتووة, وةبة يةكدةنطى هةمووان موستةحةقى البردنيشة.

 
ئيس م لةطةَل ئةوةى ِرَيطرى دةكات لة دروست بوونى فيتنة هةرطيز كةواتة 

ِرازى نيية بة بوونى فيسق و الدان لة فةرمانِرةوادا, بؤية كارى ضاكردن و 
 عةقد. هةوَلدان بؤ طؤِرينى دةخاتة ئةستؤى ئةهلى حةل و

 
وة بةلَطةى مجهور لةسةر ئةوةى بة فاسق بوون و هاتنى فيسق بةسةرىدا ئيمام   

 النابريَت بريتيية لة:
 ئةو فةرمودانةي كة باس لة نادروستى مونازةعةى حاكم دةكات لةوانة: -6
َنا ،ُيْسرِنَاوَ  ،َوُعْسرِنَا ،َوَمْكَرِهَنا ،بَايَ َعَنا َعَلى السَّْمِع َوالطَّاَعِة ِفى َمْنَشِطَنا) َوَأْن وَ  ،َوأَثَ َرٍة َعَلي ْ

 1٨1.(ِإوَّ َأْن تَ َرْوا ُكْفًرا بَ َواًحا ِعْندَُكْم ِمَن اللَِّه ِفيِه بُ ْرَهان  ) :قَالَ  ،نُ َنازَِم اأَلْمَر َأْهَلهُ 

بةيعةمتاندا لةسةر بيس  و طوَيِرايةَلى كردن لة كةاتى خةؤش و نةاخؤش    واتة: 
ندا و لةو شتةدا كةة مةافى ئَيمةةى تَيةدا نىيةة, وة      و قورس و طرانى و ئاسانيما

بةيعةمتانةةةةدا كةةةةةة كَيشةةةةمةكَيش نةكةةةةةةين لةطةةةةةةَل خةةةةاوةنى شةةةةةياوى ئةةةةةةمرو    
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كاروبارماندا فةرموى: مةطةر كوفرَيكى ئاشكراى ىَل ببيةنن كةة لةة دينةى خةوادا      
 بةَلطةى تةواوتان بةدةستةوة بَيت لةسةرى.

وةالن)ِرةزاى خوايان لَي بَيت( و بة ئيجماك: ضونكة زانايان لة هاهةروةها -4
( يةكدةنطن لةسةر ِرةمحةتى خوايان لَي بَيتتابعني و ئةوانةى دواى ئةوانيش)

تةواوى وي يةتى خةليفةكانى بةنى ئوممةييةو بةنى العباس. لةطةَل ئةوةى 
هةندَيكيان يان زؤربةيان سةالمةت نةبوون لة فيسق, وة نوَيذى جومعةو 

يانةوة كردووةو ثَييان وابووة قةزاوةتةكةيان كارى ثَي جةماعةتيشيان لة دوا
 647كراو و جَيبةجَى كراو بووة..

وتويانة البردنى ئيمام دةبَيتة هؤى ثشَيوى و فيتنةيةكى طةورةتر لة وة -4
فيسقةكةى وة فةساد و تَيكضونى حاَلوطوزةرانى لَي دةكةوَيتةوةو وة كوذرانى 

سةددى زةريعة وازى لَي دةهَينرَيت تا خةَلكيش شتَيكى طةورةية, بؤية لةبةر 
 644كةمرتين زةرةرو زيان هةَلبذَيردرَيت.

 
 ضى لةسةر رِةعييةت واجبة بةرامبةر ئيمامى فاسق؟

واجبة نوا  و ئامؤذطارى بكرَيت بة نةرم و بةتةنها يان بة نوسني و نامة, 
ةرى نابَيت ناو زِراندن و تةشهريى تيا بَيت و خةَلكى لة دذى و دةرضوون لةس

هان بدرَيت, وةك طوَيِرايةَلى واجب دةبَيت و دةبَيت دوعاى خَيرى بؤ بكرَيت 
تا تةوبة بكات, وة طوَيِرايةَلى دةكرَيت لةو شتانةدا كة سةرثيضى و تاوان 
نيية, وة ماناى ئةو فةرمودانةش كة باس لة دةرنةضوون دةكات لة ثَيشةوا 

 لَيرةدا باس دةكرَيت:
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فدذا كان إنكار المنكر .......( دةفةرموَيت: )ى لَي بَيتِرةمحةتى خوائينب قةيم)
وان كان اهلل يبغهه  ،فدنه و يسوغ إنكاره ،وأبغض إلى اهلل ورسوله ،يستلزم ما هو أنكر منه

فدنه أساس كل شر  ،وهما كاْلنكار على الملوك والووة بالخروع عليهم ،ويمقت أهله
 159..(.وفتنة إلى مخر الدهر

ينى مونكةر دةبووة هؤى هَينانة ئاراى مونكةرو خراثةيةكى واتة: ئةطةر طؤِر
طةوررةتر و قَيزةونرت بة الى خواو ثَيغةمبةرةكةيةوة ئةوة دروست نيية 
بطؤِردرَيت ئةطةرضى خواى طةورة ِرقيشى لةو خراثةيةو ئة امدةرةكةشى 
بَيت, ئةمةش لة وَينةى ئينكارى كردنى ثاشاو كاربةدةستةكان و دةرضوون 

ان ضونكة ئةمة بنةماو بناغةى هةموو خراثةو فيتنةيةكة هةتا كؤتايى لَيي
 دونيا...

 ،األولى أن يزول ويخلفه ضده :فدنكار المنكر أربع ،رجات) ثاشان دةفةرموَيت: 
الرابعة أن يخلفه ما هو  ،الثالثة أن يخلفه ما هو مثله ،الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته

 151(.والرابعة محرمة ،والثالثة موضع اجتها، ،ن مشروعتانفالدرجتان األوليا ،شر منه
واتة: طؤِرينى خراثة ضوار ثلةى هةية: يةكةم خراثةكة نامَينَيت و ضاكةيةك 
لةجَيطاى دروست دةبَيت, دووةم: خراثةكة كةم دةبَيتةوة بةالم بة تةواوى 
ناِروات, سَييةم: خراثةيةكى وةك خؤى دةخاتةوة جَيطاى, ضوارةم: 

يةكى خراثرت لةجَيطاى خؤى جَيدةهَيَلَيت, جا دوو ثلةى يةكةم و دووةم خراثة
 دروستة, وة سَييةميش جَيطاى ئيجتيهادةو ضوارةميش حةرامة.

 فَ َقدْ  َعَصاِني َوَمنْ  اللََّه، َأطَامَ  فَ َقدْ  َأطَاَعِني )َمنْ  ( دةفةرموَيت:ثَيغةمبةرى خوا)
َمامُ  َوِإنََّما َعَصاِني، فَ َقدْ  اأْلَِميرَ  يَ ْعصِ  َوَمنْ  َأطَاَعِني، َقدْ ف َ  اأْلَِميرَ  يُِطعْ  َوَمنْ  اللََّه، َعَصى  اْْلِ
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 قَالَ  َوِإنْ  َأْجًرا، ِبَمِلكَ  َلهُ  فَِدنَّ  َوَعَدلَ  اللَّهِ  بِتَ ْقَوى َأَمرَ  فَِدنْ  بِِه، َويُ ت ََّقى َورَانِهِ  ِمنْ  يُ َقاَتلُ  ُجنَّة ،
 151ِمْنُه(. َعَلْيهِ  فَِدنَّ  ِبَغْيرِهِ 

واتة: هةركةس طوَيِرايةَليم بكات طوَيِرايةَلى خواى كردووةو هةركةسيش 
سةرثَيضيم بكات سةرثَيضى خواى كردووة, وة هةركةسَيك طوَيِرايةَلى ئةمري 
بكات ئةوة طوَيِرايةَلى منى كردووةو هةركةسيش سةرثَيضى ئةمري بكات 

شةِر دةكرَيت  سةرثَيضى منى كردووة, ثَيشةواو ئيماميش قةَلغانة لة ثشتيوة
لةطةَل كافرو ياخييانداو خؤى دةدرَيتة ثاَل و خؤثارَيزى ثَيوة دةكرَيت, خؤ 
ئةطةر فةرمانى كرد بة تةقواى خواو دادثةروةر بوو ئةوة بةهؤيةوة ثاداشتى 

 دةستطري دةبَيت, وة ئةطةر غةيرى ئةمةى ووت ئةوة بؤ خؤى تاوانبارة.
) َعنْ  ُهَما،َعن ْ  اللَّهُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنَ  عن  َيْكَرُههُ  َشْيًِا َأِميرِهِ  ِمنْ  رََأى )َمنْ  قَاَل: (النَِّبيِّ

ًرا اْلَجَماَعةَ  فَاَرثَ  َمنْ  فَِدنَّهُ  َعَلْيِه، فَ ْلَيْصِبرْ   15٨َجاِهِليًَّة(. ِميَتةً  َماتَ  ِإوَّ  َفَماتَ  ِشب ْ
طرَيت واتة: هةركةس شتَيكى بينى لة ئةمريةكةى و ثَيى ناخؤش بوو با ئارام ب

لةسةرى, ضونكة هةركةسَيك لة كؤمةَلى موسَلمانان دوور بكةوَيتةوة بة 
 ئةندازةى بستَيك ئي  بة مردنَيكى نةفامى دةمرَيت.

ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنْ  ) َعنْ  َعن ْ  يُ ْؤَمرْ  َلمْ  َما َحح   َوالطَّاَعةُ  قَاَل: )السَّْمعُ  (النَِّبيِّ
َّ  ِبَمْعِصَيةٍ  ُأِمرَ  ِدَذافَ  بِاْلَمْعِصَيِة،  155طَاَعَة(. َوَو  َسْمعَ  َف

واتة: بيس  و طوَيِرايةَلى حة  و واجبة مادام فةرمانى ثَي نةكرَيت بة 
ئة امدانى سةرثَيضى, خؤ ئةطةر فةرمانى ئة امدانى سةرثَيضى ثَي كرا ئةو 

 كات نةبيس  هةية و نة طوَيِرايةَلى كردن.
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. تُ ْنِكُرونَ َها( َوُأُمور   أَثَ َرة   بَ ْعِدى َسَتُكونُ  )ِإن ََّها (:اللَِّه) َرُسولُ  اَل: قَالَ قَ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ 
 َعَلْيُكمْ  الَِّمى اْلَححَّ  )تُ َؤ،ُّونَ  قَاَل: َذِلَك؟ ِمنَّا َأْ،َركَ  َمنْ  تَْأُمرُ  َكْييَ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا قَاُلوا:
 154.( َلُكمْ  الَِّمى اللَّهَ  َوَتْسأَُلونَ 

واتة: دواى من دةبينن كةسانَيك تايبةت دةكةن بة ثَيدانى ماف و ئةوانى تر 
ثشت طوَي دةخةن و شتانَيك دةبينن ثَيتان ناخؤشة. ووتيان: ئةى ثَيغةمبةرى 
خوا فةرمانت بة ضيية بؤ كةسَيك لة ئَيمة ئةطةر طةيشتة ئةو سةردةمة؟ 

افةش كة لَيتان زةوت فةرموى: ئةوةى لةسةر شانتانة لة ماف دةيدةن و ئةو م
 كراوة لة خوا داوا ئةكةن.

 
 حوكمى كوشتار كردنى حاكميَكى الدةر بة كوفر:

مةرجة حاكم موسَلمان و عادل بَيت, وة جياوازى نيية لة نَيوان زاناياندا كة 
كافر هةر لة سةرةتاوة ئيمامةتى دانامةزرَيت, وة ئةطةر موسَلمانيش بوو 

امةتى بةردةوام نابَيت و بةهةمان شَيوة دواتر توشى كوفر بوو ئةوا ئيم
 البردنى واجبة:

جا كوفرى بةواحيش منونةى زؤرة, ضةند منونةيةك لة كوفرى بةواح كة دواتر 
 بة ووردى بةَلطةكانيشى لةطةَل دَينينةوة:

 جَىبةجَى كردنى شتَيكى ترى غةيرى شةرعى ئيس م.  -6
جَىبةجَى كردنى هةندَيك لة ئةحكامى شةرك لة هةندَيك بوا و تةبةنى  -4

 كردنى شتَيكى ترى غةيرى شةرك لة بوارى تردا...
ثشتيوانى و دؤستايةتى كردنى حاكمى موسَلمان بؤ دةوَلةتانى كوفرو  -4

 دذايةتى كردن و دوذمنايةتى و هَيرش كردنة سةر موسَلمانان...
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بينرا ئةوا واجبة البربَيت لة ثَيشةوايةتى و طوَيِرايةَلى ئةطةر حاكم كوفرى لَي 
كردنى نامَينَيت و واجبة لة دذى هةس  ئةطةر ضى بة هؤى ئةمةشةوة فيتنةو 
كوشتاريش ِروو بدات ضونكة طومانى تَيدا نيية جيهاد كردن لة ِرَيطاى خواى 

بَى كوش   َدفع(بَيت يان جيهادى بةرطرى ) َطَا (طةورةدا جا جيهادى هَيرش)
( ن تروا كفرا بواحاأو إ)..و كوشتار نابَيت. بةَلطةش وةك لة فةرمودةكةدا هاتووة 

ئةويش تةنها بريتى نيية لة بريوباوةِرى كوفر وةك هةندَيك دةَلَين, ضونكة 
 ( بيبينن...أن تروادةفةرموَيت: ).

واى وة ئةو دةرضونةش لة حاكمى كافر بؤ ِرزطار بوون لة دةستى و البردنى د
دَلنيا بوون يان طومان بوون بةوة دَيت كة دةتوانرَيت البربَيت, وة لةسةر 
سةرجةم موسَلمانان ثَيويستة يارمةتى دةر بن بؤ ِرزطار بوون لةو حاكمة 
كافرةو لةمةشدا حاَليان وةك حاَلى ئةو هةرَيمةية كة دوذمنى كافر هَيرشى بؤ 

 دةكات..
ةالتن يان طومانيان وا زاَل بوو ئةم خؤ ئةطةر دَلنيا بوون لةوةى بَي دةست

كارةيان ثَى ناكرَيت لةبةر ئةوةى ئةو كاربةدةستة بةهَيزةو يارمةتيدةرى 
زؤرةو دةستةاَلتى ضةسثاوةو يارمةتى دةرو سةرخةرى تريش نيية لة شوَينى 
ترةوة لة موسَلمانان كة هاوكار بن بؤ البردنى, وة بة هؤى دةرضونيش 

دةِرذَيت و ستةم و بةال بَ ودةبَيتةوة بَى ئةوةى لةسةرى خوَينَيكى زؤر 
ئاما يش بةدى بَيت, ئةوا واجب نيية هةس  لة دذى. لةبةر ئةوةى توانايان 
نيية. بةالم دةبَيت هةوَلى خؤئامادة كردن لة بوارى ماددى و مةعنةوى بدةن 

 تا توانايان ثةيدا دةبَيت بؤ البردنى.
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 جؤرة كاربةدةستانة نةبوونى ثيَشةوا باشرتة لةم
ثَيشةواى موسَلمانان مةبةست لَيى بةرثا كردنى ئيس م و  وةىل ئةمرو ئيمام و 

جَيبةجَي كردنى حةددةكان و بَ وكردنةوةى دادطةريية, ئةطةر ئةمة نةماو 
ثَيضةوانةكةى هاتة جَيى, ئةوة نةبوونى هيض ثَيشةوا كاربةدةستَيك باشرتة لةم 

 .حاَلةتة
) فََأمَّا ِإَذا تَ َواَلَل ِمْنُه  ( فةرمويةتى:ِرةمحةتى خواى ىَل بَيت)ئيمامى اجلويين

اْلِعْصَياُن، َوَفَشا ِمْنُه اْلُعْدَواُن، َوَظَهَر اْلَفَساُ،، َوزَاَل السََّداُ،، َوتَ َعطََّلِت اْلُحُقوُث َواْلُحُدوُ،، 
َأ الظََّلَمُة، َوَلْم َيِجِد اْلَمْظُلوُم ُمْنَتِصًفا ِممَّْن َواْرتَ َفَعِت الصَِّيانَُة، َوَوَضَحِت اْلِخَيانَُة، َواْسَتْجرَ 

َّ بُدَّ ِمِن اْسِتْدرَاِك  ظََلَمُه، َوَتَداَعى اْلَخَلُل َواْلَخَطُل ِإَلى َعظَانِِم اأْلُُموِر، َوتَ ْعِطيِل الث ُُّغوِر، َف
 -ِإْن َشاَء اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ  -َعَلى اْلَفاِهِم  َهَما اأْلَْمِر اْلُمتَ َفاِقِم َعَلى َما َسنُ َقرُِّر اْلَقْوَل ِفيهِ 

ِف َما تَ ْقَتهِ  َّ َماَمَة ِإنََّما تُ ْعَنى لَِنِقيِض َهِمِه اْلَحاَلِة. فَِدَذا َأْفَهى اأْلَْمُر ِإَلى ِخ يِه َوَذِلَك َأنَّ اْْلِ
يَاَلُة، فَ َيِجُب اْسِتْدرَاُكُه َو َمَحاَلَة، وَ  تَ ْرُك النَّاِس ُسًدى، ُمْلَتِطِميَن َو َجاِمَع َلُهْم الزََّعاَمُة َواْْلِ

ُذ  َّ َعَلى اْلَححِّ َواْلَباِطِل َأْجَدى َعَلْيِهْم ِمْن تَ ْقرِيرِِهْم َعَلى ات َِّباِم َمْن ُهَو َعْوُن الظَّاِلِميَن، َوَم
ِميَن، َوِإَذا ُ،ِفَع اْلَخْلُح ِإَلى َذِلَك، فَ َقِد اْلَغاِشِميَن، َوَمْوِنُل اْلَهاِجِميَن، َوُمْعَتَصُم اْلَمارِِقيَن النَّاجِ 

 156اْعَتاَلِت اْلَمَساِلُك، َوَأْعَهَلِت اْلَمَداِرُك، فَ ْلَيتَِِِّد النَّاِظُر ُهَناِلَك(.
واتة: بةالم ئةطةر سةرثَيضى لة داوى يةك ئة ام دةدا و دوذمنكارَيتى 

اكةو طو اوى نةماو ماف بَ وبويةوةو فةساد و طةندةَلى دةركةوت و كارى ض
و حةددة شةرعييةكان لةكار كةوتن و ثاراستنى كةس و شتةكان نةما و 
خيانةت دةركةوت و ستةمكاران جورئةتى ستةميان كرد و ستةم لَيكراويش 
كةسَيكى دةست نةكةوت حةقى بؤ بسةنَيت لةو كةسةى ستةمى لَي كردووةو, 

تنى سةنطةرو كةلَينةكان لة خةلةل و ناشريينى طةيشتة شتى طةورةو ثةك كةو
دوذمن, ئةوة ثَيويستة ِرووبةِرووى ئةم حاَلةتة خراثة كةَلةكة بووة ببنةوةو 
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فرياى بكةون بةو جؤرةى ثشتيوان بة خوا ئَيستا باسى دةكةين بؤ كةسى 
تَيطةيشتوو, ئةمةش لةبةر ئةوةى مةبةست لة دانانى ثَيشةوايةتى بة ماناى 

جا ئةطةر حاَل طةيشتة ئةوةى ثَيضةوانة بوو بةو ثَيضةوانةى ئةم حاَلةتةية, 
جؤرةى ثَيشةوايةتى و سةركردايةتى دةيةوَيت ئةوة ثَيويستة خَيرا فرياى 
بكةون و ضارةسةرى بكةن و واز لة خةَلك بَينن بة بَي سةركردة, ئةطةر زؤرو 
بَ و بن و كةسَيك نةبَيت كؤيان  بكاتةوة لةسةر هة  و باتَل باشرت بؤيان 

ى ِرازى بن بة شوَينكةوتنى كةسَيك ثشتيوانى ستةمكاران و ثةناطاى لةوة
زؤرداران و رَيطةدةر بة هَيرشبةران و ثةنادةرى لة دين دةرضووان و 
بيدعةضييان بَيت, جا ئةطةر خةَلكى بةرةو ئةم رَيطاية برا ئةوة رَيطاكان قورس 

ةماشاى ئةم و عااى بوون و دةردةكة كارى بووة, با ئةو كاتة بة شَينةيى ت
 ِرَيطاضارةية بكرَيت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 113 

 ئايا ئةمانة وةىل ئةمرن؟!
 ئةمة حالَى كاربةدةستانى سةردةمة

دواى ئةوةى بؤت دةركةوت بةرثرسيارَيتى واجبَيكى شةرعييةو ماف و 
مةرجى خؤى هةية, وة كارى سةرةكى لَيى بةرثا كردنى شةرك و دينة, ئَيستا 

بةدةستانةى والتانى موسَلمانان بدةين و بزانني با سةر َيكى حاَلى ئةم كار
حاَليان ضؤنة؟ ضونكة تا حاَليان نةزانني ناتوانني قسة لةسةر وةىل ئةمرَيتيان 

 يان نةبونيان بكةين:
تةبةةةنى كردنةةى عةةانييةةةت: مةسةةةلةى ئةةةو حيزبةةة عةةانييانةةةى ئةةةمِرؤ     -6

وفَيةَل سةةريان لةة عةةوامى     خؤيان كردؤتة شوانى ميللةت يان ِراسرت بَلَيم بة فرت
خةَلك تَيكداوةو خةَلكيان كردؤتة ثةيذة بؤ سةةركةوتن و ضةوونة سةةر كورسةى     
حوكم, بة ئاشةكرا دةَلةَين عةةةانيني. ثَيناسةةى عةةةانيش تةةواو مةعلومةة كةة         
بريتييةةة لةةة جياكردنةةةوةى ديةةن لةةة دةوَلةةةت, دوورخسةةتنةوةى ديةةن لةةة ذيةةان,      

و طريسةاندنةوةى لةة نَيةوان بةنةدة لةطةةَل       كةنارخس  و تةسةك كردنةةوةى ديةن   
  628خوادا ئةويش زؤر زؤر بة بةرتةسك كراوةيى.

بةةةالم بةةؤ طةمذانةةدنى خةةةَلكى عةةةوام مانةةا ِراسةةتةقينةكةى عةةانييةةةت ئاشةةكرا  
ناكةن بةَلكو دةَلَين يان زانست وازى يان دامةزراندنى دةوَلةتى مةدةنى!!...كةة  

بَيت ئةوا الى خةَلكى شةارةزا شةاراوة نييةة كةة      ئةمةشيان ئةطةر الى عةوام لَيَل
 مةبةست لة مةدةنييةت واتة: ئيس م كؤنةثةرستىو رةجعييةتة!!!

ووتةى يةك زاناى موعتةبةريش نييةة لةسةةر ئةةوةى طومةان هةةبَيت لةةوةدا كةة        
 عةةانييةت كوفرةو هةركةس بانطةشةى بكات ئيمانةكةى هةَلوةشاندؤتةوة. 
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َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اْلِإْسَلاِ  ِديًوا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْوُه َوُهَو ِفي اْلـآِخَرِة  ] ت:خواى طةورة دةفةةرمويَ 
 (٣4 :عمران )مل [ِمَن اْلَخاِسِريَن

جائةوةي بَيجطة لة ئايين ئيس م ثةيِرةوي هةر ئةاينَيكي تةر بكةات لَيةي     واتة:  
 وةرناطريَيت, لةقيامةتيشدا لة خةسارةمتةندو زةرةرمةندانة. 

ث  م خ  ط  ،: ) ه  ما س  بيل اهلل (فق  ال خط  اً  ()ع  ن أب  ن مس  عو، ق  ال: خ  ط لن  ا رس  ول اهلل
عل ى ك ل س بيل منه ا ش يطان ي دعو  ،لبُ وه مه ُس )ث م ق ال:  ،خطوطا ع ن يمين ه وع ن ش ماله

 15٣.( إلى أخر اآلية [...ُمْسَتِقيًما ِصَراِطي َهَوا َوَأنَّ]: ثم تّ (.إليه

ى ِراستى كَيشاو فةرموى: ئةمة ِرَيطاى ( هَيَلَيكواتة: ثَيغةمبةرى خوا)
ِراستى خواى طةورةية, ثاشان بة الى ِراست و ضةثى ئةو هَيَلةدا ضةند 
هَيَلَيكى ترى كَيشاو فةرموى: ئةمانة ِرَيضكةكانن و لة سةر هةر ِرَيطايةكيان 
شةيتانَيك هةية كة بانطةواز دةكات بؤى, ثاشان ئةو ئايةتةى خوَيندةوة كة 

 َعْن ِبُكْم َفَتَفرََّق السُُّبَل َتتَِّبُعوا َ َو َفاتَِّبُعوُه ُمْسَتِقيًما ِصَراِطي َهَوا َوَأنَّ] دةفةرموَيت:
 .(14٨) األنعام. [َتتَُّقوَن َلَعلَُّكْم ِبِه َوصَّاُكْم َذِلُكْم َسِبيِلِه
بَيطومان ئةمةي )كة باسكرا( ِرَيبازي منةة كةة ِراسةتة دة ئَيةوةش شةوَيين      واتة: 
ن )دةهةةم( شةوَيين ِرَيضةكةكاني تةر مةكةةون ضةونكة جياتةان دةكاتةةوة لةة          بكةو

ِرَيبازي خوا, ئةوةش ثةروةردطارتان فةرماني ثَي كردوون, بؤ ئةوةي خواناس 
 .و ثارَيزكار بن

 
 اْللحا،ي  ة الم  ماهب إل  ى اونتم  اء حك  م: الث  امن الفص  ل) شةةَيخ فةةةوزان دةفةةةرموَيت:  

 :الجاهلية واألحزاب
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يره   ا والرأس   مالية، والعلماني   ة، كالش   يوعية، اْللحا،ي   ة الم   ماهب إل   ى اونتم   اء     1  م   ن ْو
 ي   دتعي الم   ماهب تل   ك إل   ى المنتم   ي ك   انَ  ف   دنْ  اْلس   ّم، ،ي   ن ع   ن ر،تة الكف   ر، م   ماهب
 م ع وه م الظ اهر، في اْلسّم إلى ينتمون المنافقين فدن األكبر، النفاث من فهما اْلسّم،
 ِإَلى َخَلْوْا َوِإَذا َّموَّا َقاُلوْا َّمُووْا الَِّويَن َلُقوْا َوِإَذا]: فيهم تعالى قال كما الباطن، في الكفار

 .(15: البقرة) [ُمْسَتْهِزُؤوَن َنْحُن ِإنََّما َمَعْكْم ِإنَّا َقاُلوْا َشَياِطيِوِهْم
 َوِإن مََّعُكـمْ  َنُكن َأَلْم اُلوْاَق ِهالل  مَِّن َفْتحو َلُكْم َكاَن َفِإن ِبُكْم َيَتَربَُّصوَن الَِّويَن]: تع الى وق ال
ََ  مِّـنَ  َوَنْمـَوْعُكم  َعَلـْيُكمْ  َنْسـَتْحِوذْ  َأَلـمْ  َقاُلوْا َنِصيبو ِلْلَكاِفِريَن َكاَن : النس اء[. )اْلُمـْؤِمِو
151).150 

واتةةةة: بةشةةةى هةشةةةتةم: حةةةوكمى خؤثاَلدانةةةة ثةةةاَل بةةةريدؤزة ئيلحةةةادىو حيزبةةةة 
ريدؤزة ئيلحادىيةةةكان وةك شةةيوعى و  نةفامَيتىيةةةكان: يةكةةةم: ضةةوونة نةةاو بةة   

عةةانى و سةرمايةدارىو غةيرى ئةمانة لة بريدؤزةكةانى كةوفر هةَلطةِرانةوةيةة    
لةةة دينةةى ئيسةة م, خةةؤ ئةطةةةر ئةةةو كةسةةةى خةةؤى دةداتةةة ثةةاَل ئةةةم بريدؤزانةةة       
بانطةشةةةى ئيسةة مةتى بكةةات, ئةةةوا نيفةةاقى طةورةيةةة ضةةونكة مونافيقةةةكان بةةة   

ثةةاَل ئيسة م, لةةة كاتَيكةدا لةةة ناخةةوة كةةافرن هةةةروةك    ِرووكةةش خؤيةةان دةدةنةة   
 َخَلـْواْ  َوِإَذا َّموَّا َقاُلوْا َّمُووْا الَِّويَن َلُقوْا َوِإَذا] خواى طةورة دةربارةيان دةفةةرموَيت: 

 (15 )البقرة: [ُمْسَتْهِزُؤوَن َنْحُن ِإنََّما َمَعْكْم ِإنَّا َقاُلوْا َشَياِطيِوِهْم ِإَلى
كيش )دووِرووةكان( دةطةن بةوانةي باوةِريةان هَينةاوة دةَلةَين: ئَيمةة     كاتَيواتة:  

ئيمانةةدارين و باوةِرمةةان هَينةةاوة!!, كةضةةي كاتَيةةك بةةة تةةةنها دةمَيننةةةوة لةةة الي     
شةيتانة طةورة و فَيَلبازةكانيان دةَلَين: بةِراس  ئَيمة لةطةَل ئَيوةين, بَيطومةان  

 !!يان ِرادةبوَيرينئَيمة تةنها طاَلتةيان ثَيدةكةين و ثَي
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ِه َقاُلوا َأَلْم َنُكْن َمَعُكْم َكاَن َلُكْم َفْتحو ِمَن الل  الَِّويَن َيَتَربَُّصوَن ِبُكْم َفِإْن] :وة دةفةةرموَيت 
َََوِإْن َكاَن ِلْلَكاِفِريَن َنِصيبو َقاُلوا َأَلْم َنْسَتْحِوْذ َعَلْيُكْم َوَن َيْحُكـُم   ُهَفاللًّـ  ْمَوْعُكْم ِمَن اْلُمْؤِمِو

ََ َسِبيَوَلْن َيْجَعَل الل  َياَمِةَبْيَوُكْم َيْوَ  اْلِق  (151 )النساء: [اًلُه ِلْلَكاِفِريَن َعَلى اْلُمْؤِمِو
ئةوانةي كة خؤيان بؤ ئَيوة مةَلاسداوة ضاوةِرواني بةسةةرهاتتان دةكةةن,   واتة: 

ي ئَيمةةةة ئةطةةةةر سةةةةركةوتنَيكتان لةاليةةةةن خةةةواوة دةسةةةت بكةةةةوَيت دةَلةةةَين: ئةةةة
لةطةَلتانةةدا نةةةبووين؟! خةةؤ ئةطةةةر كافرةكةةان بةشةةَيكيان ببَيةةت لةةة سةةةركةوتن,      
دووِروةكةةةان دةَلةةةَين: ئايةةةا ئَيمةةةة لةسةةةةر ئَيوةمةةةان نةةةةدةكردةوة و, نةمانهَيشةةةت  
ئيمانداران زيانتان ثَيبطةيةنن, ئينجا خوا لة ِرؤذي قيامةتدا دادوةريةي دةكةات   

ووِرووةكان( دَلنيابن هةةرطيز خةوا نايةةَلَيت بةَي     لة نَيوانتاندا )ئةي بَي باوةِر و د
 باوةِران بةسةر ئيمانداراندا دةست ِرؤيشتوو بن و ِريشةكةنيان بكةن. 

 
نةك هةر ئةوةندة بةَلكو ئةو كةسةى بريوباوةِريةان بةة ِراسةت بزانَيةت و طومةانى      

 ثةنا بة خواى طةورة:-هةبَيت لة كافر بونيان ئةويش كافر دةبَيت
لةةة هةَلوةشةةَينةرةوةكانى )ِرةمحةةةتى خةةواى ىَل بَيةت(  بةن عبدالوهاب شةَيخ حممةةد  

 أو ،كف   رهم ف   ي ش   ك أو ،المش   ركين يكفت   ر ل   م م   ن: الثال   ا: )ئيسةةة مدا دةفةةةةرموَيت
 149.( كفر ممهبهم لحح

واتة: سَييةم: هةركةسَيك موشريكةكان بة كافر نةزانَيت يان طومانى هةبَيت لة 
 ت دابنَيت بَى باوةِرو كافر دةبَيت.كوفرىياندا يان ِرَيبازيان بة ِراس

 
ومعل وم أن ح  زب البع  ا ):  فةرمويةةةتى (ِرةمحةةةتى خةةواى لةةَي بَيةةت)شةَيخ ئةةينب بةةاز 

يره   ا-والش   يوعية وجمي   ع النح   ل الملح   دة المناب   مة لإلس   ّم ا ض   د ه   كل-كالعلماني   ة ْو
او اْلس  ّم،وأهلها أكف  ر م  ن اليه  و، والنص  اري، ألن اليه  و، والنص  اري تب  او ذب  انحهم وتب  
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وهك   ما عب   ا،  طع   امهم ونس   انهم المحص   نات، والمّح   دة و يح   ل طع   امهم وو نس   انهم،
 141.(األوثان من جنسهم و تباو نسانهم، وو يباو طعامهم

  واتةةة: شةةتَيكي زانةةراوة كةةة حيزبةةي بةةةعس و شةةوعي و هةةةموو ئةةةو كؤمةَلةةة بةةيَ 
وةكةةةةو -باوةِرانةةةةةي وازيةةةةان لةةةةة ئيسةةةة م هَينةةةةاوة و ثشةةةةت طوَييةةةةان خسةةةةتووة

ئةمانة هةرهةةموويان دذي ئيسة من و, هةةَلطراني    -عةةانييةت و جطة لةويش
ئةم جؤرة فيكرانةش لة جوولةكة و نةسِرانييةكان كافر ترن, ضةونكة جوولةكةة   
و نةسةةِرانييةكان سةةةربِراوي دةسةةت و خةةواردن و ئافرةتةةة داوَيةةن ثاكةةةكانيان      

دةسةت و ئافرةتييةان دروسةت    (سةربِراوي المّحدةباوةِرةكان)  حةَلاَلة, بةَلام بَي
نييةةة, وة بةهةةةمان شةةَيوة بةةت ثةرسةةتةكانيش لةةة ِرةطةةةزي ئةةةوانن و ئةةافرةت و    

 سةربِراويان دروست نيية.
تَيبينى/ هةروةك ضؤن كافر كردنى موسَلمان بة بَى بةَلطة تةاوانَيكى طةورةيةة ,   

راو بة هةمان شَيوة تةكفري نةةكردن و بةة كةافر نةةزانينى كةسةَيك بةَلطةةى ئاشةك       
 ِروون لةسةر كافر بوونى هةبَيت تاوانةو بطرة هةَلوةشَينةرةوةى ئيس مة:

 (ِرةمحةةةةتى خةةةواى لةةةَي بَيةةةت )وةكةةةو شةةةَيخ عبةةةداهلل بةةةن حممةةةد بةةةن عبةةةدالوهاب  
م  ن نص  ح نفس  ه أو ي  تكلم ف  ي ه  مه المس  ألة إو  ىمل  ة فيج  ب عل  ج)و بال:  دةفةةةرمووَي

س ّم، أو إ،خال ه في ه، ف دن ذل ك م ن بعلم وبرهان من اهلل، وليحمر من إخراع رج ل م ن اْل
 141أعظم أمور الدين(.

واتة: بةطش  ثَيويستة لةسةر ئةو كةسةي ئامؤذطاري نةفسي خؤي كةردووة,  
كة لةم بابةتةدا قسة نةكات مةطةر بة عيلم و بةَلطةيةك لةاليةن خةواوة بَيةت, وة   

ناني بةؤ نةاو   ثَيويستة ئاطادار بَيت لة دةركردني ثياوَيك لة ئيس م, ياخوود هَي
 ئيس م, ضوونكة ئةم كارة يةكَيكة لة طةورةترين كارةكاني دين.
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( دواى ئةوةى باسى ضةند ِرةمحةتى خواى لَي بَيتوة ئيمامى الرببهاري)
فقد وجب  :)وإذا فعل شيِا من ذلك كردةوةيةك دةكات كة  كوفرة دةفةرموَيت:

 14٨عليك أن تخرجه من اْلسّم(.
كردةوانةةةةى ئة امةةةدا واجبةةةة لةسةةةةرت لةةةة ئيسةةة م واتةةةة: ئةطةةةةر يةةةةكَيك لةةةةم 

 بيكةيتة دةرةوة.
 

فه مه المس ألة : ) دةفةةرموويَ  (ِرةمحةتى خواى لةَي بَيةت  )ثيمينعوة هةروةها شَيخ 
تكفي ر  ىطال ب العل م أن يعتن ي به ا وأن يتق ي اهلل)ع ز وجل(فيه ا، ف ّ يق دم عل  ىيجب عل

البين  ة، ألن م   ن الناس)أيه   ا(من أح  د ب   دون بين   ة، وو يحج  م ع   ن تكفي   ر أح  د م   ع وج   و، 
تكفي  ره،...، فالواج  ب اْلق  دام ف  ي  ىيته  اون ف  ي التكفي  ر، وو يكف  ر م  ن قام  ت األ،ل  ة عل  

من لم يكف ره  ىموضع اْلقدام، واْلحجام في موضع اْلحجام، فّ نتهور فنطلح الكفر عل
 145اهلل ورسوله، وو نتدهور فنمنع الكفر عمن كفره اهلل ورسوله(.

بةةداو, لةةةخوا   ابةتةةة ثَيويسةةتة لةسةةةر زانسةةت خةةواز كةةة طرنطةةي ثةةيَ واتةةة: ئةةةم ب
بةَلطةةةة, وة خؤشةةةي نةطرَيتةةةةوة لةةةة    تَييةةةدا, كةةةةس كةةةافر نةةةةكات بةةةةبيَ   برتسةةةَي

كةةةس لةةة    لةةة كاتَيكةةدا كةةة بةَلطةةة هةيةةة, ضةةوونكة هَينةةديَ      كةةافركردني كةسةةَيك 
ة لةسةةر  بابةتي تةكفريدا كةمتةرخةمي و ساردي هةية, كةسةَيك كةة بةَلطةة هةية    

كافركردني كافري ناكات....بؤية ضوونة ثَيشةوة ثَيويسةتة لةة شةوَيين ضةوونة     
ثَيشةوة و ,خؤطرتنةةوةش لةة شةوَيين خؤطرتنةةوة, كةواتةة ثةلةة ناكةةين بضةني         
كةسةةةةَيك كةةةةافر بكةةةةةين كةةةةة خةةةةوا و ثَيغةمبةرةكةةةةةي كافريةةةةان نةةةةةكردووة, وة    

ةرةكةةةةي كافريةةةان ناشكشةةةَيينةوة كةسةةةَيك كةةةافر نةكةةةةين كةةةةوا خةةةوا و ثَيغةمب 
 كردووة.
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-واعل م: )فةرمويةةتى  (ِرةمحةتى خواى لَي بَيةت )وة ئيمامي إبن أبي عز احلنفي
أن باب التكفير وعدم التكفير، باب عظمت الفتن ة والمحن ة في ه، وكث ر  -رحمك اهلل وإيانا

 ىفي  ه اْلفت  راث، وتش  تت في  ه األه  واء واآلراء، وتعارض  ت في  ه ،ونلهم،فالن  اس في  ه.....عل
 144فين و وسط من جنس اْلختّف في تكفير أهل الكبانر العملية(.طر 

بابةةتي كةافر كةردن و     -ِرةمحةتي خوا لةة تةؤ و ئَيمةةش بَيةت    -واتة: باش بزانة
كافر نةكردن, بابةتَيكة فيتنة تَييدا طةورة بووة و, تةفرةقةة تَييةدا زؤر بةووة و,    

و بووينةةةةة و,  هةةةةةوا و ئةةةةارةزوو و بةةةةري و بؤضةةةةوونةكان تَييةةةةدا ثةةةةةرش و بَلةةةةا      
بةَلطةكانيشةةيان تَييةةدا دذيةةةك بةةووة, كةواتةةة خةةةَلكي لةبابةةةتي تةةةكفري لةسةةةر      
دوواليةةةن و ناوةنةةةدَيكن, وةكةةةو ئةةةو جياوازييةةةةي كةةةة هةيةةة لةةةة تةةةةكفريكردني    

 . كةسَيك تاواني طةورةي كردبَي
 
طومةةةةةانى تَيةةةةةدا نىيةةةةةة زؤربةةةةةةى ئةةةةةةو     حةةةةةوكم نةةةةةةكردن بةةةةةة قورئةةةةةان:     -4 

ؤ حوكميةةان بةةة دةسةةتة بةةة قورئةةان و سةةوننةت حةةوكمى  دةسةةتةالتدارانةى ئةةةمِر
خةةةَلكى ناكةةةن, بطةةرة زؤر بةةة ئاشةةكرا دذايةةةتى خؤيةةانى بةةؤ دةردةبةةِرن و بةةة          
دواكةةوتوويىو زةمةةنى ئةشةكةوت و سةةدةكانى ناوةِراسةتى لةة قةَلةةةم دةدةن.       
وة هؤكارى ئةوةشةيان كةة حةوكم بةة ئيسة م ناكةةن ئةوةيةة كةة ئةةَلَين: ئيسة م           

ؤ سةةةةردةمى خةةةؤى بةةةاش بةةةووة بةةةةالم بةةةؤ ئةةةةم سةةةةردةمة نابَيةةةت و  ثةةةريؤزةو بةةة
شياونيية بكرَيتة سةرضاوة بؤ حوكم كردن, ضةونكة بِرينةى دةسةتى دزو رةجةم     
كةردن و جةَلةد دان لةةة زيناكارو....هتةد زؤر قةورس و طرانةةةو شةياونيةو ذيرانةةة      

طةةةةر نيية..!!!)ئةمةةةة بةةةةالى كةسةةةة بةةةةناو نةةةةرم و ميانةرةوةكانيانةةةةوة...خؤ ئة 
لةوانةى كة بة تةواوى خؤيان بؤ يةك  كردؤتةوة ثرسياريان ىَل بكةةيت سةةرت   

 ةالمةكةى تةواو سثى دةبَيت!!!(.لة و
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 حوكم كردن بة قورئان )دار االسالم( لة دارةكانى تر جيا دةكاتةوة
ق ال الجمه ور: ،ار : )  دةفةةرموويَ  (ِرةمحةتى خواى لةَي بَيةت  )ئيمامي ئينب قةييم

أحك ام  ه، وم ا ل م يج ر علي مسلون و جرت عليها أحكام اْلس ّمالتي نزلها ال اْلسّم هي
 146.اْلسّم لم يكن ،ار اْلسّم......(

واتة: مجهور فةرمويانة: دارى ئيس م بريتييةة لةةو شةوَينةى موسةَلمانانى تةَي      
ضةةوون و ئةةةحكامى ئيسةة مى تَيةةدا جَيبةةةجَي ئةةةكرَيت, وة هةةةر شةةوَينَيكيش       

 تَيدا ئة ام نةدرَيت دارى ئيس م نيية.... ئةحكامى ئيس مى
ار وال دت : )  دةفةةرموويَ  (ِرةمحةتى خواى لَي بَيةت )وةهةروةها ئيمامي السرخسي

 141.ء أحكام اْلسّم ( تصير ،ار المسلمين بدجرا

واتة: هةموو شوَينَيكيش دةبَيتةة والتةى موسةَلمانان بةة ئة امةدانى ئةةحكامى       
 ئيس م تيايدا.

 
 

 انةى ئةمرِؤ حوكمى خةلَكى ثيَ دةكريَتئةو ياساي
حوكم و ياساكانى سةردةم زؤر بة ئاشكرا ِرونيان كردؤتةوة كة ضيية دانةرانى 

بةةة جؤرَيةةك مةةةجال نةةةماوة بةةؤ كةسةةَيك بةةة طومانةةةوة لَيةةى بِروانَيةةت كةةة ضةةةندة    
 دوورة لة ئيس م بؤ منونة:

ةيرى خواى طةورة يةكةم: لة ياساكاندا هاتووة كة تةشريعى ِرةهاى داوةتة غ
لة سةرؤك ثةرلةمان يان ثاشا و ثةرلةمان و هةيئة تةشريعييةكان نةك قورئان 
وسوننةت, كة ئةمةش هاوبةش دانانة لة فةرمان وحوكمى شةرعى خواى 

 طةورةدا كة ضةندان ئايةتى لةسةر هاتووة:
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. [ ...ل ِهِل ِإِن اْلُحْكُم ِإ  ..خواى طةورة لة سَي ئايةتى قورئاندا دةفةرموَيت: ]
 (.61( و )يوسي: 59( و )يوسي: 41األنعام: )

 .خواية بةدةست هةر( هةمووشت) فةرمانِرةوايي و واتة: حوكم
ََ....وة دةفةرموَيت: ]  .(45: األعراف)[.  َأَ  َلُه اْلَخْلُق َواأَلْمُر َتَباَرَك الل ُه َربُّ اْلَعاَلِم

 ئةوة, بؤ هةر بِرياردانة و دروستكردن هةرضي: بزانن و بن واتة: ئاطادار
 ,(دةرنةضني فةرماني لة و بني ئةو فةرمانبةرداري هةمووان دةبا كةواتة)

 .جيهانيان ثةروةردطاري( اهلل) زاتي طةورةية ثريؤزو و موبارةك
 

وة ضةندان ئايةتى تر كة بةَلطةية لةسةر ئةوةى خواى طةورة بَي هاوبةش و 
هةروةك ضؤن تةنهاية لة دروست  شةريكة لة فةرمان و حوكم و تةشريعدا

 .كردن و ذياندن و مردن و رؤزى داندا
دووةم: لة دةستورو ياساكانياندا هاتووة كة لة كاتى بوونى كَيشةوجياوازيدا 
 :دةطةِرَيينةوة بؤ ياساو دةستورة دانراوةكة, خواى طةورةش دةفةرموَيت

ََْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى الل ]... ِه َوالرَُّسوِل ِإن ُكوُتْم ُتْؤِمُووَن ِبالل ِه َواْلَيْوِ  اآلِخِر َفِإن َتَوا
 .(40: النساء) [َذِلَك َخْيرو َوَأْتَسُن َتْأِوياًل

خةةؤ ئةطةةةر لةةة شةةتَيكدا بةةوو بةةة كَيشةةةو ناكؤكيتةةان دةربةةارةي حةةوكمي        واتةةة: 
)كةةة  ()خةةوايي, ئةةةوة ئةةةو كَيشةةةية بطَيِرنةةةوة بةةؤ الي خةةواو ثَيغةمبةرةكةةةي  

رئان و سوننةت دةطةيةنَيت(, ئةطةر ئَيوة باوةِرتان بةخواو بة ِرؤذي قيامةةت  قو
هةيةةةة, )ِرةفتاركردنتةةةان( بةةةةو شةةةَيوةية ضةةةاكرتين و جةةةوانرتين سةرضةةةاوةية بةةةؤ  

 ضارةسةري كَيشةكانتان. 
وا ِفي َأْنُفِسِهْم َتَرًجا َيِجُد َ َفَلا َوَربَِّك َلا ُيْؤِمُووَن َتتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَوُهْم ُممَّ ]

 (64 :النساء) [ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما
 ناهَينن بِروا( لَيدةدةن بِروا اليف) ئةوانةي ثةروةردطارت بة سوَيند نةخَير, واتة:
 دادوةرو بةةة نةكةةةن تةةؤ نَيوانيانةةدا لةةة ِروودةدا كةةة كَيشةةةيةكدا هةةةموو لةةة هةةةتا
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 هةةةةيض دةروونيانةةةةدا و دَل لةةةةة نابَيةةةةت ئةةةةةوةش دواي ,نةكةةةةةن تةةةةؤ طوَيِرايةةةةةَلي
 و كةةردووة  لةسةةةر  داوةريةةت  كةةة  ئةةةوةي بةرامبةةةر  ببَيةةت  دروسةةت  ناِرةزاييةةةك

 .بن ِرازيي و بن تةسليم بةتةواويي دةبَيت
 ( دواى هَينانى ئةم ئايةتة فةرمويةتى:ِرةمحةتى خواى لَي بَيتئينب القيم)

 ،حكمه من نفوسهم من الحرع يرتفع وحتى ،ولهرس يحكموا حتى يؤمنون و أنهم: )فأقسم
 ،اْلسّم مقام في: فالتحكيم ،بحكمه الرضى حقيقة وهما .تسليما لحكمه يسلموا وحتى
 14٣اْلحسان(. مقام في: والتسليم ،اْليمان مقام في: الحرع وانتفاء

واتةةة: خةةواى طةةةورة سةةوَيندى خةةواردووة كةةة ئةةةوان ئيمانيةةان نةةةهَيناوة هةةةتا      
( نةكةنة دادوةرو هةتا لة دَل و دةرونيانةدا هةيض ناِرةزاييةةك    كةى)ثَيغةمبةرة

نةمَينَيت دةربارةى ئةو حوكمةى ئةو دةرى كردووةو هةتا تةسليميش دةبن بؤ 
حةةةوكم و بِريارةكةةةةى بةةةة تةسةةةليم بةةةوون, ئةةةا ئةمةةةةش ِراسةةةتى ِرازى بوونةةةة بةةةة   

لةةةى : لةةة ث(حةةوكم بردنةةةوة بةةؤ الى ثَيغةمبةةةرى خةةوا)  حوكمةكةةةى, ضةةونكة 
: لةةةة ثلةةةةى ئيمةةةان بوونةةةةو, تةسةةةليم     نةةةاِرةزاييئيسةةة م بووندايةةةةو, نةةةةمانى   
 بوونةكةش: لة ثلةى ئيحسانة.

 

 هةروةها خواى طةورة دةفةرموَيت: 
 .[ْلُت َوِإَلْيِه ُأِنيُبالل ُه َربِّي َعَلْيِه َتَوكًِّه َذِلُكُم ُه ِإَلى الل َوَما اْخَتَلْفُتْم ِفيِه ِمْن َشْيٍء َفُحْكُم]
 .(19: الشورى)

 سةةةةةرئة امي ئةةةةةوة بةةةةوو, جياوازتةةةةان ِراي و كَيشةةةةة شةةةةتَيكدا لةهةةةةةرواتةةةةة: 
 خةةةواي زاتةيةةةة ئةةةةو هةةةةر ضةةةونكة دةطةِرَيتةةةةوة, خةةةؤي خةةةوا بةةةؤ بِريارةكةةةةي
 .دةطةِرَيمةوة ئةويش الي بؤ هةر و دةبةستم بةو ثشت هةر ثةروةردطارم

 

 ..!!بؤ طةلة. بة ثَيضةوانةى دميوكراسى و ثةرلةمانةوة كة حوكمةكةى
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سةةَييةم: ئةةةو كةسةةانةى لةةةم زةمانةةةدا حةةوكم دةكةةةن بةةة غةةةيرى ئةةةو قورئانةةةى    
خةةواى طةةةورة ناردويةةةتى ئةةةو ياسةةايةى حةةوكمى ثةةَي دةكةةةن نةةاو دةبةةةن بةةة          
دادثةةةةروةرى و عةةةةدل و وةزارةتَيكةةةى تايبةةةةتى بةةةةناوى)وةزارةتى عةةةةدل( بةةةؤ    

كةةدا عةةةدل تةةةنها حةةوكمى دادةنةةَين و ياسةةاناس و قةةانونى بةةؤ دادةنةةَين. لةةة كاتَي
 خواى طةورةو كاربةجَيية.

 

ضوارةم: لة دةستورةكانياندا هاتووة كة داواكارى )دةوَلةتى مةدةنى(ن. كةة لةة   
سةةةرةتاوة مةةةنعى نيزامَيةةك دةكةةةن لةسةةةر ئةةةحكامى شةةةريعةت بينةةا بكرَيةةت,     
بطرة ِرَيطة نادات ئةحزابى دينى دروسةت بكرَيةت و بةشةدارى سياسةةت بكةات      

وى ئيسةةة مى لةةةةخؤى نةكاتةةةةوةو بةرنامةةةةى هَينانةةةةوةى شةةةةريعةت   هةةةةتا نةةةا
النةبات و ثابةند نةبَيت بة عةةانييةتةوة, خؤ ئةطةر ئةاواش طةيشةتة كورسةى    

 خَيرا بة ئاطرو ئاسن الدةبرَيت وةك ضةندان منونةى واقيعى دةبينني.
 

 ثَينجةةم: سةوَيندى دةسةتورى دةخةؤن لةسةةةر ِرَيزطةرتن لةة دةسةتورو جَيبةةةجيَ       
كردنةةةةى ياسةةةةا و بةةةةةرطرى كةةةةردن لَيةةةةى هةةةةةروةك دةبينيةةةةت حةةةةاكم و وةزيةةةةرو   

 سةربازةكان ئةم سوَيندة دةخؤن لة كاتى طرتنة دةستى كارةكةيان.
 

شةشةم: زؤر بة ئاشكرا بةندةكانى ياساكانيان لة بوارى خوَين و داوَين و 
ساماندا ثَيضةوانةى شةرعى خواية, ثَيضةوانةى ضةسثاوو نةطؤِرةكانى 

 مة لة وَينةى:ئيس 
 ياساى ثابةندكةر بة حوكم بردنةوة بؤ الى مةحكةمة دانراوةكان.-
ياساى بوار دان بة كوفر و هةَلطةِرانةوة لة دين: بة ناوى ئازادى ديندارى -

 كردن و ِرَيطةدان بة فاَلضَيتى.
ضةندان ياسا بوار دةدا بة ئة امدانى حةرام وةك: بة زؤر تَيكةالو كردنى -

 لة خوَيندنطاو تاشينى ِريش. نَيرو مَي
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ضةندان ياسا حةرام حةالَل دةكات وةك: ِرَيطةدان بة زينا بة ِرةزامةندى -
 هةرودوال ز خواردنةوةى ئارة  و ِريبا.

ضةندان ياسا ِرَيطرى دةكات لة واجباتةكان وةك: ياساى ِرَيطرى كردن لة -
 حيجاب و نوَيذى جةماعةت لة ئيدارة طشتييةكاندا.

ن ياسا كة واجبات الدةبات وةك: ياساكانى البردنى حةددة ضةندا-
 شةرعييةكان.

ضةندان ياسا واجبات دادةهَينَيت كة دةبَيت ثابةندى بن وةك: دانانى سزاى -
 نوَي
ضةندان ياسا ِرَيطرى دةكات لة حةالَل وةك: ياساى ِرَيطرى كردن لة ضةند -

 ذنى. 
ة بةالم تةعةددودى زةواط لة ياسادا تةعةددودى ئةحزاب جائيزو دروست-

 حةرام و نةطو اوة..!!
 

كة هةريةك لةم ياسايانة كوفرة بؤ هةركةسَيك داينابَيت يان حوكمى ثةَي بكةات   
يةةان رازى بَيةةت ثَيةةى بةةة بةةَي بةةوونى هةةيض خي فَيةةك لةةة نَيةةوان زانايانةةدا..  جةةاى  

 هةمووى كؤبَيتةوة.
ن, خةواى طةةورة بةة    حةوتةم: هةةموو ئةةو حوكمانةةى ثَيضةةوانةى شةةرعى خةوا      

غوت و حوكمى نةفامى ناوى بةردووة, كةة سةةرةتا لةة     طا حوكم بردنةوة بؤ الى
لق انم ا) و (الح اكم ب أمر اهلل)حاكمةكانى بةنى عبيةد القةداح دةركةةوت كةة لةقةةبى      

ةيرى ئةم ناوانةةيان لةةخؤيان   غ (الحافظ ل دين اهلل) و (اآلمر بأحكام اهلل) و (بأمر اهلل
م زانايان يةكدةنو بوون لةسةر كوفرو شةةركردن دذيةان و   كةضى سةرجةدةنا, 

والتةكةيان بة ب د احلرب ناوبردو موسَلمانان دذيان جةنطان و شارةكانيان لةة  
 دةستيان رزطار كرد و شةرعى خوايان تَيدا ضةسثاند.
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دواتةةر تةةةتارةكان كةةاتَي والتةةى موسةةَلمانانيان طةةرت و هاتنةةة نةةاو ئيسةة م بةةةالم  
شةةةريعةت نةةةدةكرد, بةةةَلكو حوكميةةان بةةة كتَيبَيةةك دةكةةرد بةةاثرية    حوكميةةان بةةة 

طةورةيان)جةةةنطيزخان( بةةؤى دانةةابوون و كؤكةرةوةيةةةك بةةوو لةةة يةهودييةةةت و  
نةاةةرانييةت و ئيسةة م و ضةةةندان شةةتى تةةر كةةة لةةة بؤضةةون و هةةةواى خؤيةةةوة    
داينابوو و كاريان ثَي دةكرد و وةك شةرك ثَيشةيان خسةتبوو بةسةةر قورئةان و     

وننةتدا, ئيرت زانايان فةةتوايان دةركةرد بةةوةى هةركةةس حةوكمى ثةَي بكةات        س
 كافر دةبَيت..

بطرة فةتوايان دا هةركةس بضَيتة ِريزيانةوة لة دين هةَلطةِراوةتةوة, هةروةك 
)من جمز إلى معسكر فةرمويةتى: ( ِرةمحةتى خواى لَي بَيت)شَي ى ئيس م
 140(.مهارتد، و حل ماله و ، التتر، و لحح بهم؛

واتةة: هةركةةس بةة هةَلثةة خةؤى كةةرد بةة نةاو سةةربازطةى تةتارةكانةدا و ضةةووة          
ناويان و ثةيوةندى ثَيوة كردن, ئةوة مورتةد بؤتةوةو سامان و خوَينى حةةاَلَل  

 بووة.
إذا رأيتموني من ذلك )بطرة ووتة مةشهورةكةى زؤر بَ وة كة فةرموويةتى: 

 169(.الجانب وعلى رأسى مصحي فاقتلوني

تة: ئةطةر منتان لةو بةرةوة )واتة لة ِريزى تةتارةكاندا( بينةى, قورئانَيكيشةم   وا
 بةسةر سةرمةوة طرتبوو, مبكوذن.
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 حوكمى كةسيَك حوكم نةكات بة قورئان
جطة لة حوكمى خواى طةورة بريتيية لة هةواو ئارةزووى مرؤظةكان..هةر بؤيةة  

 فةرمويةتى: خواى طةورة بة ثَيضةوانةى يةكى ناوبردوون, وةك 
َفاْتُكم َوَأنَزْلَوا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدِّقًا لَِّما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِموًا َعَلْيِه ] 

 (5٣الماندة: اآلية ) [َأْهَواءُهْم َوَ  َتتَِّبْع َبْيَوُهم ِبَما َأنَزَل الل ُه
َفُيِضلََّك  اْلَهَوىَو  َتتَِّبْع  الوَّاِس ِباْلَحقِّ َفاْتُكْم َبْيَنِليَفًة ِفي اأَلْرِض َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَواَك َخ َيا]

ِبَما َنُسوا َيْوَ   َشِديدو ِه َلُهْم َعَوابوَن َيِضلُّوَن َعْن َسِبيِل الل ِه ِإنَّ الَِّويالل  َعْن َسِبيِل
 (.16ص: . )[اْلِحَساب

 .[َيْعَلُموَن َ الَِّويَن  َأْهَواَءِمَن اْلَأْمِر َفاتَِّبْعَها َوَلا َتتَِّبْع  ٍةَشِريَعُممَّ َجَعْلَواَك َعَلى ]
  .(1٣:الجاثية)

 وة قورئانى بة مايةى ذيان وةسف كردووة, فةرمويةتى:
 (41 :الشوري) [ ...َوَكَوِلَك َأْوَتْيَوا ِإَلْيَك ُروًتا ِمْن َأْمِرَنا ]
 ِرةوانةةة بةؤ  قورئامنةان  ئَيمةة  ومتةان  كةةة يبةوشةَيوةية  ئةا ()حممةد  ئةةي واتةة:   

 ..(عةقَل و طيان و ِروح بة ذيانبةخشة كة) خؤمانةوة اليةن لة كرديت
ُهْم َأْ  َلُهْم ُشَرَكاء َشَرُعوا َلُهم مَِّن الدِّيِن َما َلْم َيْأَذن ِبِه اللَُّه َوَلْوَلا َكِلَمُة اْلَفْصِل َلُقِضَي َبْيَو]

ََ َل  (11 )الشوري: [ُهْم َعَوابو َأِليموَوِإنَّ الظَّاِلِم
)ئايةةةا ئةةةةو بَيباوةِرانةةةة ِرازيةةةن بةبةرنامةةةةي خةةةوا( يةةةاخود شةةةوَيين ئةةةةو   واتةةةة:  

هاوةَلطةِرانةة دةكةةةون كةةة بةةناوي دينةةةوة بةرنامةةةيان بةؤ دانةةاون و ثةةةيِرةوييان    
دةكةن بَي ئةوةي خوا مؤَلةتي دابَيت و ثَيةي ِرازي بَيةت )حةةرام و حةةَلاَليان بةؤ      

بةةة مانةةةوةيان تةةا كةةاتي  بوايةةةيةةاري دةكةةةن(, خةةؤ ئةطةةةر بِريةةاري ثَيشةةرتمان نةد
و بردنيان, بَيطومان بؤ ستةمكاران سزاي  فةرمان دةدرا بة لةنا  ةدياريكراو, ئةو

 بة ئَيش و بةسؤ ئامادةية.
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حةةوكم كةةردن بةةة ياسةةايةكى تةةر جطةةة لةةة شةةةرعى خةةواى طةةةورة جؤرَيكةةة لةةة           
 ُيْشـِركْ  َ َو ....] كة هةةروةك ضةؤن دةفةةرموَيت:   جؤرةكانى شريكى طةورة, ضون

بةة هةةمان شةَيوةو هةةر لةة هةةمان سةورةتدا        , (119: لكه ي)ا [َأَتـًدا  َربِّـهِ  ِبِعَباَدِة
 ..(16: الكهي)[ُيْشِرُك ِفي ُتْكِمِه َأَتًدا َ َو ..]دةفةرموَيت: 

 .[ُيوِقُوـونَ  ِلَقـْو ٍ  ُتْكًما ِهالل  ِمَن َسُنَأْت َوَمْن َيْبُغوَن اْلَجاِهِليَِّة َأَفُحْكَم] دةفةرموَيت:وة 
 (49)الماندة :
ئةوانةةةة حةةةوكم و فةةةةرمانِرةوايي جاهيليةةةةت و نةةةةفاميان دةوَيةةةت و   ئايةةةاواتةةةة: 

ئةةةويان الثةسةةةندة؟! )ئةةاخر بةةؤ بريناكةنةةةوة( كةةَي هةيةةة بةقةةةدةر خةةوا حةةوكمي   
رديي سةةرنج  جوان و ضاك و بةجَي بَيت, )بةتايبةت( الي ئةو كةسانةي كة بةةو 

 ن و هةس  زيندوويان هةية.دةدةن و ويذدا
بةة هةةةمان شةَيوة خةةواى طةةورة حةةوكم نةةكردن بةةة قورئةانى بةةة كةوفر و سةةتةم و       

 فيسق ناوبردووة, وةك فةرمويةتى:
 (55: الماندة) [ْم َيْحُكم ِبَما َأنَزَل الل ُه َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَنَوَمن لًّ ...] 

 [اِلُموَنالظًّـ  ْم َيْحُكم ِبَما َأنَزَل الل ـُه َفُأْوَلِئـَك ُهـمُ   َوَمن لًّ.....]وَيت: لة دواتر دةفةةرم 
  (54: الماندة)
: الماندة) [اْلَفاِسُقوَنْم َيْحُكم ِبَما َأنَزَل الل ُه َفُأْوَلِئَك ُهُم َوَمن لًّ......] دةفةرموَيت: وة
51.) 

س لة هؤكارى دابةزاينى ئةم ( دةاى ئةوةى باِرةزاى خواى لَي بَيت)ابن عباس
ئايةتانة دةكات كة لةسةر دوو كؤمةَلى جولةكة دابةزى, ثاشان دةفةرموَيت: 

 161.(عز وجل) فيهما واهلل نزلت، و إياهما عنى اهلل عز وجل)

واتة: سوَيند بة خوا لةسةر ئةةو دوو كؤمةَلةةى جولةكةة دابةةزى و مةبةسةتيش      
 بةوانة. 

                                                 
161
 (.1441سلسلة األحا،يا الصحيحة برقم) 
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، وحميف  ة ب  ن اليم  ان، واب  ن عب  اس، واب  ي مجل  ز، وأب  ي الب  راء ب  ن ع  ازب وة هةةةر يةةةك لةةة:
غةةيرى ئةةمانيش   و رجاء العطاري، وعكرمة، وعبيد اهلل بن عب د اهلل، والحس ن البص ري 

واتةةة: ئةةةم ئايةتانةةة لةسةةةر ئةةةهلى كيتةةاب  .(نزل  ت ف  ي أه  ل الكت  اب) فةرموويانةةة:
ئةمةشةةى بةةؤ زيةةاد   ( ِرةمحةةةتى خةةواى لةةَي بَيةةت   )ىدابةةةزيوة, حةسةةةنى بةاةةر  

 واتة: وة لةسةر ئَيمةش واجبة. .(وهي علينا واجبة: )ردووةو فةرمويةتىك
نزل ت ه مه اآلي ات ف ي بن ي ) :فةرمويةةتى إبراهيم  لةمنصور،  لةسفيان الثوري،  وة لة  

واتة: ئةم ئايةتانة لةسةر بةةنى ئيسةرائيل دابةةزى     .(إسرانيل ورضي اهلل لهمه األمة
  ةتةش.و خواى طةورة ِرازى بووة بؤ ئةم ئومم

لةةة تةفسةةريةكةيدا ِراى وا بةةةووة    (ِرةمحةةةتى خةةواى لةةَي بَيةةت    )ئةةينب جةةةريريش  
مةبةسةةت بةةة ئايةتةكةةة ئةةةهلى كيتابةةة يةةان هةركةسةةَيك ئينكةةارى حةةوكمى خةةوا    

  161بكات كة لة قورئاندا هاتووة.
طومةةانى تَيةةدا نييةةة ئةةةم كةةوفرةش تةةةنها كةسةةَيك ناطرَيتةةةوة كةةة جاحةةد بَيةةت بةةة  

 س, ضونكة:حوكمى خواى طةورةو بة
ئةةةو ئايةتانةةة لةسةةةر كةةافرانى ئةةةهلى كيتةةاب دابةةةزيوةو هةةةموو كةسةةَيكى          *

 تريش دةطرَيتةوة كة وةك ئةوان حوكمى خوا بطؤِرن.
ئةطةر ئايةتةةكان بةة موتَلةةقى باسةكران ئةةوا مةبةسةت ثَيةى كةوفرو فيسةق و           *

ضةةونكة لةسةةةر ئةةةهلى كيتةةاب دابةةةزيوة كةةة حةةوكمى خوايةةان   ,زوَلمةةى طةورةيةةة
 ؤِرىو ئينكاريان كرد.ط
بةةةالم كةةاتَى لةسةةةر موسةةَلمانان دادةبةةةزَينرَيت ئةةةوا وةك زانايةةان دةفةةةرمون     *

 تةماشاى حاَلى ئةو كةسة دةكرَيت كة حوكم بة غةيرى قورئان دةكات: 

                                                 
162

 .1/110تفسير ابن كثير: درَيذةى ئةم ووتانة ببينة لة 
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خةةةؤ ئةطةةةةر بةةةة ِروو ىَل وةرطَيةةةِران و طةةةؤِرين و جحةةةود بةةةوو وةك ئةةةةهلى كيتةةةاب  
مةةى طةةةورة ناودةبرَيةةت. بةةا بةةة زمةةانيش وا   كرديةةان ئةةةوا بةةة كةةوفرو فيسةةق و زلَ 

 نةَلَين.
بةاَلم ئةطةر جارَيك يان دوو جةار حوكميةان بةة غةةيرى ئةةوةى خةوا ناردويةةتى        
كةةرد بةةةاَلم بةةة ووتةةةو كةةردةوة خؤشةويسةةتيان ىَل بينةةرا كةةة هةيانةةة بةرامبةةةر          
حةوكمى خةواى طةةةورةو سةوورن لةسةةةر جَيبةةجَى كردنةةى و هةةوَلى ئةمةيانةةدا,      

ة مةسةلةيةك يان ضةند مةسةةلةيةكدا لةبةةر هةةواو ئةارةزوو يةان تةةئويل       بةالم ل
كةردن يةةان الوازى حوكميةةان ثةَى نةةةكرد, لةةةو كاتةةدا ووتةةةى ابةةن عبةةاس)رةزاى    
خةةةواى ىَل بَيةةةت( و غةةةةيرى ئةةةةو لةسةةةةريان دةدرَيةةةت كةةةة دةربةةةارةى ئايةتةةةةكان  

  16٨)كفر ،ون كفر، وفسح ،ون فسح، وظلم ،ون ظلم(.فةرمويةتى: 
 ة: مةبةست ثَيى كوفرو فيسق و زوَلمى بضوكة.وات

ئةكرَيت بوترَيت مةبةست ثَيةى  ةر لةسةر ئةهلى كيتاب دابةزيبَيت, ئايا جا ئةط
 )رةزاى خةةواى ىَل بَيةةت( نةةةخَير, بةةةَلكو ووتةكةةةى ابةةن عبةةاس     ى بضةةوكة؟كةةوفر

مةبةسةةتى ثَيةةى حوككامةةةكانى بةةةنى ئوممةييةةةى هاوضةةةرخى خةةؤى بةةووة, وة   
نةةةوةى خةوارجيةةةكانى ئةةةو كاتةةة بةةووة كةةة ئايةتةةةكانيان لةةة      مةبةسةةتى رةد دا

غةيرى جَيطاى خؤىةدا بةةكاردةهَيناو كاربةدةسةتانَيكيان ثةَى كةافر دةكةرد كةة        
هةنةةةدَيك مةخالةفةةةةى شةةةةرعييان ىَل حوكميةةةان بةةةة شةةةةرعى خةةةوا دةكةةةرد بةةةةالم 

ة دةبينرا. ضونكة حةقى خؤيةتى بزانرَيت ئينب عةباس)ِرةزاى خواى لَي بَيت( ل
ى كؤضةةيدا وةفةةاتى كةةردووةو هةةةرطيز لةةةم جةةؤرة دةسةةتورو ياسةةا         17سةةاَلى 

  تةشريعى و ثةرلةمانييةى ئةمِرؤى نةبينيوةو نةبيستووة.

                                                 
163
اةةةحيحى ئةةةم ووتةيةةةى ئةةينب عةباسيشةةدا)ِرةزاى خةةواى لةةَي بَيةةت(      هةرضةةةند زانايةةان لةةة ضةسةةثاوى و    

(شةدا ناكرَيتةة بةَلطةةة لةسةةر ئةةم حاكمانةةةى ئةةمِرؤ كةة بةةة       أث  ربةةالم لةطةةةَل ضةسةثاوى ئةةم )    ئي تي فيةان هةيةة.  
تةواوى حوكمى خوايان طؤِريةوة بةة ياسةى دةسةتكرد و زؤر بةة ئاشةكرا دةَلةَين: حةوكمى ئيسة م بةكةةَلكى ئةةم            

 .-ثةنا بة خواى طةورة-ةمة نايةتسةرد
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* كةواتةةة بةةة هةةيض جؤرَيةةك دروسةةت نييةةة ئةةةم حوكمةةة واتةةة وتنةةى ئةةةوةى كةةة       
)حةةوكم نةةةكردن بةةة قورئةةان كةةوفرى بضةةوكة!!( لةةة دةرهةةة  بةةة تاغوتةةانى ئةةةم          

ت كةةة قورئانةكةةةى خوايةةان ِرةفةةز كةةردووةو بةةة هةةةموو شةةَيوةيةك زةمانةةةدا بةةدرَي
كةةةةناريان خسةةةتووةو لةةةة بةةةةديلى ئةةةةوةدا ياسةةةايةكى تَيكةَلةةةةيان بةةةؤ خؤيةةةان      
داتاشةةةةيوةو حةةةةوكمى خةةةةةَلكى ثةةةةَى دةكةةةةةن و سةةةةزاى هةركةسةةةةَيكيش دةدةن   
بةرهةَلستى بكات, وَيِراى ئةمةش هةموو هةَلوةشةَينةرةوةكانيان ىَل دةبينرَيةت,   

اوشةةةةةَيوةيان نةةةةةاكرَين بةةةةةة كاربةدةسةةةةةتانى بةةةةةةنى ئوممةييةةةةةة. ئةمةةةةةةش    وة ه
 ِراوبؤضوونى سةلةفى ئةم ئوممةتةو زانايانى موعتةبةرة لةم باسةدا.

 
 

 ووتةى زانايان دةربارةى حوكمى ئةو حاكمةى حوكم ناكات بة قورئان
 اهلل ان  زل بم  ا يحك  م ل  م م  ن: )دةفةةةرموَيت )ِرةمحةةةتى خةةواى ىَل بَيةةت(عثيم  ينشةةَيخ 
 ك افر فه و مثل ه أو للخل ح وانف ع من ه، أل لح ْيره أن اعتقا،اً  أو احتقارًا، أو به، استخفافاً 
 التش   ريعات تخ   الي تش   ريعات للن   اس يه   عون م   ن ه   ؤوء وم   ن المل   ة، ع   ن مخرج   اً  كف   راً 

 المخالف  ة التش  ريعات تل  ك يه  عوا ل  م ف  دنهم علي  ه، الن  اس يس  ير منهاج  اً  لتك  ون اْلس  ّمية
 باله  رورة المعل  وم م  ن إذ للخل  ح، وأنف  ع أل  لح أنه  ا يعتق  دون وه  م وإ اْلس  ّمية للش  ريعة
 يعتق د وه و إو يخالف ه منه اع إلى منهاع عن يعدل و اْلنسان أن الفطرية والجبلة العقلية،
 165(.عنه عدل ما ونقص إليه عدل ما فهل

واتة: هةركةس حةوكمى نةةكرد بةة قورئةان بةةوةى بةة كةةم تةماشةاى كةرد, يةان           
وةوة, يان ثَيى وا بوو حوكمَيكى تر شياوترو باشرتو بةسوودترة بؤ ِرقى لَيى ب

خةةةَلك, يةةان وةك ئةةةو وايةةة, ئةةةوة كةةافرة بةةة كوفرَيةةك لةةة ميللةةةتى ئيسةة م دةرى  
كردووة, وة لةوانة ئةو كةسانةن كة تةشريعاتَيك بؤ خةَلكى دادةنةَين ثَيةوانةةو   

                                                 
164

 .111-11٣شرو ثّثة األلول/ 
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َلكى لةسةةةرى بةةِرؤن,  دذة  بةةة تةشةةريعاتى ئيسةة مى, تةةا ببَيتةةة ثِرؤطةةرام و خةةة   
ئةةةةوان ئةةةةو تةشةةةريعاتة ثَيضةةةةوانة بةةةة شةةةةريعةتى ئيسةةة مةيان دانةةةةناوة ئةةةي  
بِروايان وابووة كة ئةمة باشرتو بةسوودترة بؤ خةَلكى, ضونكة وةك زانةراوة بةة   
عةقَل و فيرتةت كة هيض كات مرؤظ لة مةنهةجَيك النادات بؤ الى مةنهةجَيكى تر 

بةةِرواى وايةةة ئةةةوةى دووةم باشةةرتةو ئةةةوةى يةكةةةم    كةةة ثَيضةةةوانةى بَيةةت ئةةي    
 ناتةواوة.

 

)إن من الكفر : فةرمويةتى( ِرةمحةتى خواى لَي بَيت)شيخ محمد ابراهيم مل شيخ
على قلب  ،منزلة ما نزل به الروو األمين ،تنزيل القانون اللعين :األكبر المستبين

 164.بلسان عربي مبين( ،ليكون من المنمرين ()محمد

لةو كوفرة طةورة ئاشكرايانة بريتيية لة دانانى قانون و ياساى نةفرةت واتة: 
لَيكراوة لة جَيطاى ئةو قورئانةى جربيلى ئةمني دايبةزاندؤتة سةر دَلى 

 ( هةتا ببَيتة ئاطاداركةرةوة بة زمانَيكى عةرةبى ِرؤشن.ثَيغةمبةرى خوا)
 

ذا حاكم إلى ْير اهلل مع إ ؛)وأما المي قيل فيه كفر ،ون كفر هةر ئةو فةرمويةتى:
أما المي  ،فهما المي يصدر منه المرة ونحوها ،اعتقا،ه أنه عاص وأن حكم اهلل هو الحح
 166.وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرم أعدل( ،جعل قوانين بترتيب وتخهيع فهو كفر

واتة: ئةوةى لة بارةيةوة ووتراوة كوفرَيكى بضوكة, ئةوةية كاتَيك حوكم بكات 
ورئان و بِرواشى وابَيت سةرثَيضيكارةو حوكمى خواى طةورة بة غةيرى ق

هةقة, ئةمةش جارَيك يان دوو جار لَيى بوةشَيتةوة, بةالم ئةوةى بة تةرتيب و 
ملكةضييةوة ياسا دابنَيت ئةوة كوفرة, ئةطةرضى بشَلَين هةَلةين و حوكمى 

 شةرك تةواوترة.
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كم دةكات بة غةيرى وة لة باسى جؤر و حاَلةتةكانى ئةو كةسةدا كة حو
وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرم ومكابرة  الخامس:) قورئان دةفةرموَيت:

ألحكامه ومشاقة هلل ولرسوله، ومهاهاة بالمحاكم الشرعية إعدا،ا وإمدا،ا وإرلا،ا 
وتأليّ وتفريعا وتشكيّ وتنويعًا وحكما وإلزاما، ومراجع ومستندات، فكما أن للمحاكم 

كتاب اهلل وسنة رسوله للى اهلل عليه وسلم،   ىدات مرجعها كلها إلنمستو ية مراجع الشرع
فلهمه المحاكم مراجع هي القانون الملفح من شرانع شتي، وقوانين كثيرة كالقانون 
يرها من القوانين، ومن مماهب بعض  الفرنسي والقانون األمريكي والقانون البريطاني ْو

ير ذلكالبدعيين المنتسبين إلي الشر  فهمه المحاكم اآلن في كثير من أمصار ، يعة ْو
اْلسّم مهيأة مكملة مفتوحة األبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها 

وتُلزمهم به وتقرهم  ،بينهم بما يخالي حكم السنة والكتاب، من أحكام ذلك القانون
هة للشها،ة بأن محمدًا رسول فأي ْكُفر فوث هما الكفر، وأي مناق ،عليه، وتحتمه عليهم
 161(.اهلل بعد همه المناقهة

واتةةة: ثَينجةةةم: كةةة طةةةورةترين و فةةراوانرتين و ديةةارو ئاشةةكراترين جةةؤرة كةةة       
دذايةةةتى شةةةرك دةكةةات و خؤبةزلزانةةة بةرامبةةةر ئةحكامةةةكانى و دوذمنايةةةتى    
دةربِريةةةوة بةرامبةةةةر خةةةواو ثَيغةمبةرةكةةةةى و خةةةؤى ضةةةواندووة بةةةة مةحكةمةةةة    

ةكان بة ئامادةكةارى يةةوةو ثشةتيوانيية بؤسةةى طرتةووةو بنضةينةى و       شةرعيي
لقةةةةةةكانى داِرشةةةةةتووةو ِرَيكي سةةةةةتووةو جؤراوجةةةةةؤرى كةةةةةردووةو حةةةةةوكمى       
لةسةةرداوةو خةةةَلكى ثابةنةةد كةردووة ثَيةةوةى و سةرضةةاوةو مةلةةفى بةةؤ دانةةاوة,    
هةةةةروةك ضةةةؤن مةحكةمةةةة شةةةةرعييةكان سةرضةةةاوةو مةلةةةةفى هةيةةةةو هةةةةموو      

ةطةِرَيتةةةةوة بةةةؤ قورئانةكةةةةى خةةةوا و سةةةوننةتى ثَيغةمبةةةةرى     سةرضةةةاوةكانى د
(, بةةة هةةةمان شةةَيوة ئةةةم مةحكةمانةةةش سةرضةةاوةى هةيةةة كةةة ياسةةاى   خةةوا)
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دارَيةةذراوة لةةة ضةةةندان شةةةرائيعى جيةةاوازو ياسةةاى جياجيةةا لةةة وَينةةةى ياسةةاى   
فةرةنسى و ياساى ئةمريكى و ياساى بةريتانى و غةيرى ئةمانة لة ياسةاكانى  

ضةندان مةزهةةبى هةنةدَيك لةة بيدعةضةييةكان كةة خؤيةان داوةتةة ثةاَل          تر, وة لة
ئيس م و غةيرى ئةمانةش, جا ئةم مةحكةمانة لة زؤرَيك لة والتةانى ئيسة مدا   
ئامادةو تةواو كراوةو دةرطاكانى خراوةتة سةرثشت, خةَلكيش ثؤل ثؤل بةؤى  

ة حوكميةةان دةضةةن حاكمةةةكانى لةةة نَيوانيانةةدا بةةة ياسةةاو ئةةةحكامى ئةةةو قانونةة     
دةكةن كة ثَيضةوانةية بة حوكمى قورئان و سوننةت و بة زؤر ثابةنديان دةكةن 
ثَيةةةوةى و ئيقراريةةةان دةكةةةةن لةسةةةةرى و بةةةةو ياسةةةاية كَيشةةةةكانيان بةةةؤ يةةةةك   
دةكةنةةةوة, جةةا   كوفرَيةةك لةةة سةةةرو ئةةةم كوفرةوةيةةةو   هةَلوةشةةَينةرةوةيةكى   

 طةورةترة؟!! ( لةمةأشهد أن محمدا رسول اهللشايةتومانى )
 

وهؤوء : )فةرمويةتى( ِرةمحةتى خواى لَي بَيتمحمد لالح العثيمين) شَيخ
المحكمون للقوانين و يحكمونها في قهية معينة خالفوا فيها الكتاب والسنة لهوى أو 

 ،جعلوا هما القانون يحل محل شريعة اهلل ،ولكنهم استبدلوا الدين بهمه القوانين ،لظلم
فهم كفار ما ،اموا عدلوا عن حكم  ،وحجوا ،وتصدقوا ،ولاموا ،للوا حتى لو ،وهما كفر

ُيْؤِمُووَن َتتَّى  َ َفَلا َوَربَِّك ] ،إلى همه القوانين المخالفة له ،وهم يعلمون بحكم اهلل ،اهلل
 [َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما َيِجُدوا ِفي َأْنُفِسِهْم َتَرًجا ِممَّا َقَضْيَت َ ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَوُهْم ُممَّ 

ولو لام  ،فّ تستغرب إذا قلنا إن من استبدل شريعة اهلل بغيرها من القوانين فدنه يكفر
إما أن تؤمن به  ،فالشرم و يتبعض ،كفر بالكتاب كله  ،ألن الكفر ببعض الكتاب ،وللى
فأنت كافر  :وكفرت ببعض ،وإذا ممنت ببعض ،وإما أن تكفر به جميعا ،جميعا
 16٣...(.بالجميع
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واتة: ئةو كةسانةى حوكم دةكةن بة قانون و ياساكان ئةوان تةنها لة يةك 
مةسةلةى ديارى كراودا حوكميان نةكردووة كة تيايدا ثيضضةوانةى قورئان و 
سوننةت جوالبَيتنةوة لةبةر هةوا يان ستةم, بةَلكو ئةوان دينيان طؤِريوة بةم 

ى شةريعةتى خوا, ئةمةش كوفرة ياسايانةو ياساكانيان خستؤتة جَيطا
ئةطةرضى نوَيذيش بكةن و ِرؤذووش بطرن و خَيرو اةدةقةش ببةخشن و 
حةجيش بكةن, ئةوان كافرن مادام لة حوكمى خوا اليانداوةو حوكمى خواش 
: دةزانن و ضوون بؤ الى ئةم ياسا ثَيةاونانة ثَيى, خواى طةورة دةفةرموَيت

َيِجُدوا ِفي َأْنُفِسِهْم َتَرًجا  َ َتتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَوُهْم ُممَّ  ُيْؤِمُووَن َ َفَلا َوَربَِّك ]
كةواتة ثَيت سةير نةبَيت ئةطةر بَلَيني هةركةسَيك [. ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما

شةريعةتى خواى طةورة بطؤِرَيت بة شتَيكى تر لة ياساكان ئةوة كافر بووة 
وَيذيش بكات و ِرؤذويش بطرَيت, ضونكة كافر بوون بة هةندَيك لة ئةطةر ن

قورئان وةك كافر بون واية بة هةمووى, ضونكة شةرك جياجيا ناكرَيتةوة, يان 
دةبَيت ئيمان بهيضنيت بة هةمووى, يان كافر دةبيت بة هةمووى, خؤ ئةطةر 

ةوكاتة تؤ باوةِرتهَينا بة هةندَيكى و كافر بويت بة هةندَيكى ترى ئةوا ئ
 كافريت بة هةمووى.

و إيمان لمن اعتقد أن و ) ( فةرمويةتى:ِرةمحةتى خواى لَي بَيتشَيخ بن باز)
أو أجاز أن يحل ، هوتشابه هأحكام الناس ومراءهم خير من حكم اهلل ورسوله، أو تماثل

كمل أن أحكام اهلل خير وأب، وإن كان معتقدًا  واألنظمة البشرية ،محلها األحكام الوضعية
 160.وأعدل(

واتة: ئيمانى نيية كةسَيك بِرواى وابَيت حوكم و بؤضوونةكانى خةَلكى باشرتة 
لة  ثَيى ِرةوا بَيت كةلة حوكمى خواو ثَيغةمبةرةكةى, يان لةو دةضَيت, يان 
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جَيطايدا ئةحكامى وةزعى و دانراوو ياساى مرؤظكرد دابيَن, ئةطةرضى 
 باشرتو تةواوتر و عادي نةترة. بِرواشى وابَيت ئةحكامةكانى خواى طةورة

 

)فمن خهع هلل سبحانه وأطاعه وتحاكم إلى وحيه، فهو العابد له، ومن  وة دةفةرموَيت:
َأَلْم ]وانقا، له، كما قال تعالى:  ،وتحاكم إلى ْير شرعه، فقد عبد الطاْوت ،خهع لغيره

َأْن َيَتَحاَكُموا  َل ِإَلْيَك َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبِلَك ُيِريُدوَنِويَن َيْزُعُموَن َأنَُّهْم َّمُووا ِبَما ُأْنِزَتَر ِإَلى الًّ
، [َبِعيًدا اَلً ُهْم َضِريُد الشَّْيَطاُن َأْن ُيِضلًّاُغوِت َوَقْد ُأِمُروا َأْن َيْكُفُروا ِبِه َوُيِإَلى الطًّ

ها،ة أن و من عبا،ة الطاْوت والتحاكم إليه من مقتهى ش ةوالبراء ،العبو،ية هلل وحدهو 
 119.إله إو اهلل وحده و شريك له وأن محمداً عبده ورسوله(

واتة: هةركةسَيك ملكةضى خواى طةورة بَيت و طوَيِرايةَلى بكات و حوكم 
بباتةوة بؤ الى وةحييةكةى ئةوة عابيدة بؤى, وة هةركةسَيكيش ملكةضى 

غوتى طاة غةيرى ئةو بَيت و حوكم بباتةوة بؤ الى غةيرى شةرعةكةى ئةو, ئةو
َأَلْم َتَر ِإَلى ] ثةرستووةو ملكةضى بووة, هةروةك خواى طةورة دةفةرموَيت:

َأْن َيَتَحاَكُموا ِإَلى  ِويَن َيْزُعُموَن َأنَُّهْم َّمُووا ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْيَك َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبِلَك ُيِريُدوَنالًّ
عبوديةت  [َبِعيًدا اَلً ُهْم َضِريُد الشَّْيَطاُن َأْن ُيِضلًِّه َوُياُغوِت َوَقْد ُأِمُروا َأْن َيْكُفُروا ِبالطًّ

غوت ثةرستى و حوكم بردنةوة بؤ الى لة طاتةنها بؤ خوايةو بةرائةتيش لة 
 ،أن و إله إو اهلل وحده و شريك له)أشهد  مةرط و داواكارييةكانى شايةتومانى

 ية. (وأن محمداً عبده ورسوله
 

وبهمه النصوص السماوية التي ذكرنا  ...) فةرمويةتى: الشنقيطيمحمد أمين شَيخ 
أن المين يتتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على لسان  ؛يظهر ْاية الظهور

أنه و  ،أوليانه مخالفة لما شرعه اهلل جل وعّ على ألسنة رسله عليهم الصّة والسّم
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بصيرته وأعماه عن نور الوحي... فتحكيم هما يشك في كفرهم وشركهم إوت من طمس اهلل 
النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأ،يانهم، كفر بخالح 

وهو  ،السموات واألرض وتمرت، على نظام السماء المي وضعه من خلح الخّنح كلها
 111(.اسبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرم  مخر علواً كبير  ،أعلم بمصالحها

واتة: ..وة بةم دةقة ئامسانييانةى بامسان كردن زؤر بة ِروونى دةردةكةوَيت 
كة: ئةو كةسانةى شوَين ئةو ياسا دةستكردانة دةكةون كة شةيتان لةسةر 
زمانى دؤستةكانى دايناوة ثَيضةوانةية بةو شةرعةى خواى طةورة كة لةسةر 

كةسَيك طومانى نيية لة  زمانى ثَيغةمبةرانى)عليهم الس م( دايناوة, كة هيض
شريك و كوفرياندا مةطةر كةسَيك خواى طةورة كوَيرى كردبَيت لة بينينى 
نورى وةحى....جا حوكم كردن بةم نيزامة لة نةفس و ماَل و ناموس و نةسةب 
و عةقَل و دينياندا كوفرة بة خالق و بةديهَينةرى ئامسانةكان و زةوى و 

ئامسانةى خالقى هةموو بونةوةر دايناوة دةرضوون و ياخى بوونة لةو نيزامى 
و هةر ئةويش شارةزاو زاناية بة بةرذةوةندييان, ثاكو بَي نوقسانى بؤ ئةو 

 خواية كة شةرك دانةرَيكى تر هةبَيت لةطةَلى.
 ال الش   يخب   راهيم إمحم   د ب   ن شةةةَيخ فةةةةوزان دواى هَينةةةانى ئةةةةم ووتةيةةةةى شةةةَيخ   

 الع  ام الحك  م وب  ين يتك  رر، و ال  مي الجزن  ي مالحك   ب  ينَ  اهلل رحم  ه فف  رَّثَ دةفةةةرموَيت: )
 المل  ة ع  ن ناق  ل الكف  ر ه  ما أن وق  رر ْالبه  ا، أو األحك  ام، جمي  ع ف  ي المرج  ع ه  و ال  مي
ًّ  الوض عي الق انون وجع ل اْلس ّمية، الش ريعة نحى من ألن وذلك مطلًقا؛  فه ما منه ا؛ ب دي
 أكب  ر كف  ر أن  ه ش  ك و وه  ما الش  ريعة، م  ن وأل  لح أحس  ن الق  انون أن ي  رى أن  ه عل  ى ،لي  ل
 111(.التوحيد ويُناقضُ  الملَّة من ُيخرعُ 
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واتة: ِرةمحةتى خواى لَي بَيت ئةو جياوازى خستؤتة نَيوان حوكمى جوزئى 
كة دووبارة نابَيتةوة, لةطةَل حوكمَيكى طشتى كة بريتيية لة سةرضاوةو 
مةرجةك لة هةموو ئةحكامةكان, يان زؤربةى, وة يةك ى كردؤتةوة بة 

ى ئةمة كوفرَيكة لة ميللةتى ئيس م دةتباتة دةرةوة, ئةوةش لةبةر موتَلةق
ئةوةى هةركةسَيك شةريعةتى ئيس مى كةنارخبات و ياساى دانراو بكاتة 
بةديلى ئةوة بةَلطةية لةسةر ئةوةى ثَيى واية ياسا باشرتو شياوترة لة 

باتة شةريعةت, كة طومانى تَيدا نيية ئةمةش كوفرى طةورةيةو لة ئيس م دةت
 دةرةوةو ثَيضةوانةية بة تةوحيد.

 
وة لة ِرةددى ئةو كةسانةدا كة دةَلَين ئةطةر بة حةالَلزانينةوة حوكم بكات بة 

ولو ) دةفةرموَيت: ال الشيخبراهيم إمحمد بن غةيرى قورئان كافر دةبَيت شَيخ 
شرم، كما لو قال من َحكََّم القانون: أنا اعتقد أنه باطل، فهما و أثر له، بل هو عزل لل

 11٨.قال أحد : أنا أعبد األوثان واعتقد أنها باطل(

واتة: ئةطةر كةسَيك كة حوكم بةة ياسةا دةكةات بَلَيةت: مةن بةِروام وايةة كةة ئةمةة          
بةتاَلةةة, ئةمةةة هةةيض سةةوودو كاريطةرييةةةكى نييةةة, بةةةَلكو ئةمةةة كةنارخسةةتنى         

وايةة ئةةو    شةرعة, هةةروةك ئةةوةى يةةكَيك بَلَيةت: مةن بةت دةثةرسةتم و بِرواشةم        
 كارة بةتاَلة.

 
جطة لةوةش يةكَيك لة جؤرةكانى تاغوت كةسَيكة كة حوكم نةكات بة قورئةان:  

ِويَن َيْزُعُموَن َأنَُّهْم َّمُووا ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْيَك َوَمـا  َأَلْم َتَر ِإَلى الًّ]خواى طةورة دةفةرموَيت: 
ِريـُد  اُغوِت َوَقـْد ُأِمـُروا َأْن َيْكُفـُروا ِبـِه َويُ    ا ِإَلـى الطًّـ  َأْن َيَتَحاَكُمو ُأْنِزَل ِمْن َقْبِلَك ُيِريُدوَن

 (.69: النساء) [َبِعيًدا اَلً ُهْم َضالشَّْيَطاُن َأْن ُيِضلًّ
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( لة تةفسريى ئةم ئايةتةدا ِرةمحةتى خواى لَي بَيتشَي ى سةعدى)
 ُأِمُروا قد] أنهم والحال .طاْوت فهو اهلل شرم بغير حكم من كل )وهو فةرمويةتى:

 اهلل لشرم اونقيا، يقتهي اْليمان فدن واْليمان؟ هما يجتمع فكيي [ِبِه َيْكُفُروا َأْن
 حكم على الطاْوت حكم واختار مؤمن أنه زعم فَمنْ  األمور، من أمر كل في وتحكيمه
 الشَّْيَطاُن َوُيِريُد]: قال ولهما إياهم، الشيطان إضّل من وهما. ذلك في كاذب فهو اهلل،
 115.([َبِعيًدا َضالً  ُهْمُيِضلًّ َأْن

واتة: وة هةركةسَيك حوكم بكات بة شتَيكى ترى غةيرى شةرعى خوا ئةوة 
غوتة, جا ضؤن طاغوتة لة حاَلةتَيكدا ئةوةية فةرمان كراوة كة كافر بن بةو طا

ئةمة و ئيمان كؤدةبنةوة؟ ئيمان ئةوةمان لةسةر ثَيويست دةكات كة ملكةضى 
مةكةى بني لة هةموو كاروبارةكاندا, جا هةركةسَيك شةرعى خواو حوك

غوت هةَلبذَيرَيت بةسةر طابانطةشةى ئةوة بكات كة ئةو ئيماندارةو حوكمى 
حوكمى خوادا ئةوة لةوةدا درؤزنة و ئةمةش لة طومِرا كردنى شةيتانة 

 بؤيان...
 
 )والط اْوت ( فةرمويةةتى: ِرةمحةةتى خةواى لةَي بَيةت    غةوتيش وةك ئةينب القيم)  طا
 يتحاكمون من قوم كل فطاْوت مطام، أو متبوم أو معبو، من حده العبد به تجاوز ما كل
 أو اهلل، م   ن بص   يرة ْي   ر عل   ى يتبعون   ه أو اهلل، ،ون م   ن يعبدون   ه أو ورس   وله، اهلل ْي   ر إلي   ه

 114طواْيت(. فهمه هلل، طاعة أنه يعلمون و فيما يطيعونه

ضةةَيت لةةة ثةرسةةرتاو, يةةان   واتةةة: بريتييةةة لةةةوةى بةنةةدة لةةة سةةنوورى خةةؤى دةر   
غوتى هةموو طةلَيك ئةوانةن طاشوَينكةوتة بَيت, يان طوَيِرايةَلى كراو بَيت, جا 

كة جطة لة خواو ثَيغةمبةرةكةى حوكم دةطَيِرنةوة بةؤ الى, يةان جطةة لةة خةواى      
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طةةةةورة دةيثةرسةةة , يةةةان بةةةةبَي ضاوِرؤشةةةنى و بةَلطةيةةةةك لةةةة اليةةةةن خةةةواوة         
َلى دةكةةن لةة شةتانَيكدا كةة ثَييةان وا نييةة طوَيِرايةةَلى        دةيثةرس , يان طوَيِراية

 غوتةكانن.طاخواية, جا ئائةمانة 
 مةبةستيش بة ثةرسرتاو)وةك بتةكان(

 شوَينكةوتةش وةك)وةك فاَلضى و ساحريو زانا بةدةكان(
طوَيِرايةَلى كراويش)وةك تاغوتةكانى سةردةم و مةحكةمة قانونىية نةاوخؤيى  

مةةةةة موشةةةةريكةكان و هةركةسةةةةَيك حةةةةةالَل و حةةةةةرامَيك  و جيهانييةةةةةكان و حاك
 بطؤِرَيت لةبةر ئةوةى كةسَيك طؤِريويةتى(

 
وال  طّحاً : )دةفةةةرموَيت  )ِرةمحةةةتى خةةواى ىَل بَيةةت(  ش  َيخ محم  د ل  الح العثيم  ين

: "كل ما -أي الطاْوت -أنه  -رحمه اهلل  -أحسن ما قيل في تعريفه ما ذكره ابن القيم 
من معبو،، أو متبوم ، أو مطام" . ومرا،ه ب المعبو، والمتب وم والمط ام تجاوز به العبد حده 

أو  -أو اتبع وا  -أو اتبع وا  -ْير الصالحين ، أما الصالحون فليسوا طواْيت وإن عبدوا 
أطيع   وا فاألل   نام الت   ي تعب   د م   ن ،ون اهلل طواْي   ت ، وعلم   اء الس   وء ال   مين ي   دعون إل   ى 

، أو إلى تحليل ما حرم اهلل ، أو تح ريم م ا أح ل اهلل الهّل والكفر ، أو يدعون إلى البدم
طواْيت ، والمين يزنون لووة األمر الخروع عن ش ريعة اْلس ّم ب نظم يس تور،ونها مخالف ة 
لنظ  ام ال  دين اْلس  ّمي طواْي  ت ، ألن ه  ؤوء تج  اوزوا ح  دهم ، ف  دن ح  د الع  الم أن يك  ون 

لعلم اء حقيق ة ورث ة األنبي اء، يرث ونهم ف ي متبعًا لما جاء به النبي للى اهلل علي ه وس لم ألن ا
ًّ ، وأخّق  اً ، و،ع  وة وتعليم  اً ، ف  دذا تج  اوزوا ه  ما الح  د ول  اروا يزين  ون  أم  تهم علم  اً وعم  
للحكام الخروع عن شريعة اْلسّم بمثل همه النظم فهم طواْيت ؛ ألنهم تجاوزوا ما كان 

 116(....يجب عليهم أن يكونوا عليه من متابعة الشريعة.
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غةةةةةةوت ثَيناسةةةةةةةكةى ئةةةةةةينب ط      ا تةةةةةةة: ضةةةةةةاكرتين ثَيناسةةةةةةةيةك دةربةةةةةةارةىوا
( كةةة فةرمويةةةتى: بريتييةةة لةةةوةى بةنةةدة لةةة     ِرةمحةةةتى خةةواى لةةَي بَيةةت  قةمية)

سةةنوورى خةةؤى دةرضةةَيت لةةة ثةرسةةرتاو يةةان شةةوَينكةوتة بَيةةت يةةان طوَيِرايةةةَلى    
جطةة   كراو بَيت, مةبةستيش بة ثةرسرتاو و شوَينكةوتراو طوَيِرايةةَلى بةؤ كةراو   

غوتةةكان نةني ئةطةرضةى ثرسةرتابن يةان      ط ا لة ثياوضةاكان, بةةالم ثياوضةاكان لةة     
شوَينكةوترا بن طوَيِرايةَليش كرابن, جا ئةو بتانةةى كةة جطةة لةة خةواى طةةورة       

غوتن, وة زانايانى خراث ئةوانةى بانطةوازى طومِرايى و كوفر, طادةثةرسرتَين 
ئةةو شةتانةى خةوا حةةرامى كةردووة,      يان بانطةوازى بيدعة, يان حةالَل كردنةى  

غةوتن, وة  ط ا يان ئةو حةرام كردنى ئةو شةتانةى خةوا حةةالَلى كةردووة دةكةةن      
ئةو كةسانةى بؤ كاربةدةستان دةِرازَيننةوة كة لة شةريعةتى ئيس م دةربضَيت 
بة هؤى ياساطةلَيكةوة كة هَيناويانة و ثَيضةةوانةية بةة نيزامةى دينةى ئيسة مى      

ئةو كةسانة سنورى خؤيان بةزاندووة. ضونكة سةنوورى زانةا   غوتن, ضونكة طا
( هَيناويةةتى,  ئةوةية شوَينكةوتةى ئةو سوننةتة بَيت كة ثَيغةمبةةرى خةوا)  

ضونكة زانايةان مرياتطةرى ثَيغةمبةةرانن, لةة ئوممةتةكةيانةدا زانسةت و كةردار و        
ى ِرةوشةةت و بانطةةةوازو فَيركةةردن بةةة مةةريات دةطةةرن. جةةار ئةطةةةر ئةةةم سةةنوورة    

خؤيةةان ببةةةزَينن و بةةؤ كاربةدةسةةتةكان بِرازَيننةةةوة كةةة دةربضةةن لةةة شةةةريعةتى    
غوتن, ضةونكة ئةةو سةنوورةيان    طائيس م بة وَينةى ئةم نيزام و ياسايانة ئةوة 

 بةزاندووة كة واجبة لةسةريان لةسةرى بن لة شوَينكةوتنى شةريعةت..
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 ييةغوت موسلَمان بوون بوونى نطابةبيَ كوفر كردن بة 
 أن واعلم ) ( فةرمويةتى:ِرةمحةتى خواى لَي بَيتحممدى كوِرى عبدالوهاب)

 َفَمْن َيْكُفْر...]: تعالى قوله والدليل بالطاْوت، بالكفر إو باهلل مؤمناً  يصير ما اْلنسان
ُه َسِميعو َلَها َواللًّاْنِفَصاَ   َ ِه َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْمَقى اُغوِت َوُيْؤِمْن ِباللًِّبالطًّ

 111.([َعِليمو

واتة: جا بزانة كة مرؤظ نابَيتة ئيماندار بة خواى طةورة هةتا كوفر بة تاغوت 
َفَمْن ...]نةكات, بةَلطةى ئةمةش فةرمودةى خواى طةورةية كة دةفةرموَيت: 

ُه َسِميعو اْنِفَصاَ  َلَها َواللًّ َ ْلُوْمَقى ِه َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة ااُغوِت َوُيْؤِمْن ِباللًِّبالطًّ َيْكُفْر
 (152)البقرة: . [َعِليمو

 بةخوا, بهَينَيت دامةزراو باوةِري و غوتطا بة نةبَيت باوةِري ئةوةي جاواتة: 
 ِرزطارييةوة, هؤكاري بةهَيزترين بة طرتووة دةس  ئةوكةسة بَيطومان جا

 هةَلوةشاندنةوةيةكي و ثسان هيض كة كةوتووة, بريوباوةِر دامةزراوترين شوَين
 .زاناية بيسةرو طةورةش خواي دامةزراوة, و ثتةو هةميشة ةويني بؤ
 

 و وحده اهلل بعبا،ة األمر: أمران: األول وقاعدته الدين )أللهةروةها  فةرمويةتى: 
 .تركه من وتكفير فيه، والمواوة ذلك، على والتحريض له، شريك
 من وتكفير فيه، والمعا،اة ذلك، في والتغليظ اهلل، عبا،ة في الشرك عن اْلنمار: الثاني
 11٣.فعله(

واتة: بنضينةو بناغةى دين دوو شتة: يةكةم: فةرمان كردن بة تةنها ثةرستنى 
 خواى طةورة بة بَي هاوبةش بؤ دانان.
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دووة: ئاطادار كردنةوة لة شريك لة ثةرستنى خواداو بة توند طرتنى ئةمةو 
 ر ئةمةو بةكافر دانانى هةركةسَيك ئةمةى كرد.دوذمنايةتى كردن لةسة

 

 الكفر م،م ابن على اهلل فرض ما أول أنت  تعالى اهلل رحمك )اعلموة  فةرمويةتى: 
ُدوا َأِن اْعُب ً َوَلَقْد َبَعْثَوا ِفي ُكلِّ ُأمٍَّة َرُسو]: تعالى قوله والدليل ، باهلل واْليمان بالطاْوت

 اهلل ْير عبا،ة بطّن تعتقد أن بالطاْوت الكفر لفة فأمتا .[..َتاُغوالل َه َواْجَتِوُبوا الط 
 110.وتعا،يهم( أهلها وتكفِّر وتبغهها وتتركها

واتة: بزانة خوا ِرةمحت ثَي بكات كة يةكةم شتَيك كة خواى طةورة لةسةر 
غوت و ئيمان طانةوةكانى ئادةمى فةرز كردووة بريتيية لة كافر بوون بة 

ة, بةَلطةش فةرمودةى خواى طةورةية كة دةفةرموَيت: هَينان بة خواى طةور
 (٨6)النحل: .[..اُغوَتُدوا الل َه َواْجَتِوُبوا الط َأِن اْعُب ً َوَلَقْد َبَعْثَوا ِفي ُكلِّ ُأمٍَّة َرُسو]

 نةتةوةيةكدا و طةل هةر لةناو ئَيمة بَيطومان خوا بة واتة: سوَيند
 خوا تةنها: بَلَيت ثَييان كة ِراطةياندووة نثَيما ِرةوانةكردووةو ثَيغةمبةرَيكمان

 .تر ثةرسرتاوَيكي و غوتطا هةموو لة بطرن ثةرَيز دوورة خؤتان بثةرس ,
غوت ئةوةية كة: بِروات وابَيت ثةرستش كةردن  طابةالم سيفةتى كوفر كردن بة 

بؤ غةيرى خوا باتَلةو ثَيويستة وازى لَي بَينيت و ِرقت لَيةى بَيةت و هةركةسةَيك    
 ةو كارة بكات بة كافرى بزانيت و دوذمنايةتى بكةيت.ئ

ومعنى الكفر بالطاْوت: أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه ْير اهلل، من )وة دةفةرموَيت: 
جنى، أو أنسى، أو شجر، أو حجر، أو ْير ذلك؛ وتشهد عليه بالكفر، والهّل، 

 1٣9.(وتبغهه، ولو كان أنه أبوك أو أخوك؛
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دن بة تاغوت ئةوةية: بةرى بيت لة هةموو شتَيك جطةة  واتة: وة ماناى كوفر كر
لة خوا كة خةَلكى بريوباوةِرى ثَييةةتى: لةة جنؤكةة يةان مةرؤظ يةان درةخةت يةان         
بةرد يان جطة لةمة, وة شايةتى كوفرو طةومِرايى بةؤ بةدةيت و ِرقةت لَيةى بَيةت,       

 ئةطةرضى باوكت يان برات بَيت.
 

ا بةا ئةةو كةسةانة بَلةَين نوَيةذ دةكةةين,       جا لةطةَل ئةم حوكم نةكردن بةة قورئانةةد  
ئةمة هيض لة حوكميان سووك ناكات, ضونكة بة نوَيذ كردنةكةيان هاتونةتة ناو 
ئيسة م بةةةالم بةمةةةيان لةة ئيسةة م ضةةونةتة دةرةوة.خةؤ ئةبوجةةةهل و زؤرَيةةك لةةة    
سةرانى ثَيشةواى كوفرو شريك لة سةةردةمى خؤيةدا حةةجيان كةردووة و بطةرة      

كردنةوةى كةعبةةةةةدا زؤر بةةةةة دَلسةةةةؤزييةوة هةسةةةةتان بةةةةة     لةةةةة كةةةةاتى دروسةةةةت  
دروسةةةتكردنةوةى كةعبةةةة بةةةة شةةةَيوةيةكى زؤر سةةةةير كةةةة وةك زانايةةةانى سةةةرية 
دةطَيِرنةةةةةةوة بةةةةةة هةةةةةةيض جؤرَيةةةةةك نةياندةهَيشةةةةةةت لةةةةةةو بةةةةةةِرة ثارةيةةةةةةى بةةةةةةؤ      
دروسةةتكردنةوةى كةعبةةة كؤدةكرَيتةةةوة ثةةارةى حةةةرام و ِريبةةاو خراثةةةى تَيةةدا     

ل بةةةوو لةةةة ثةةةَيش دةسةةةت ثَيكردنةةةى جةةةةنطى بةةةةدردا بَيةةةت. وة هةةةةر ئةةةةبو جةةةةه
دةثاِرايةوة لة خواى طةورة!! كة كام كؤمةَلة لة سةر هةقن و خؤشةويسرتن الى 

 خواى سةريان خبات!!!... 
 َأْجَمعَ  َوَقدْ ) دةفةرموَيت: )ِرةمحةتى خواى ىَل بَيت(شَي ى ئيس م ابن تيمية

 ،اْلُمْسِلِمينَ  َجَماَعةَ  فَارَُقوا إَذا َوَنْحِوِهمْ  َوالرََّواِفضِ  ارِعِ اْلَخوَ  ِقَتالِ  ُوُجوبِ  َعَلى اْلُمْسِلُمونَ 
 - اْلُمْشرِِكينَ  َأْحَكامِ  ِمنْ  َذِلكَ  إَلى َضمُّوا إَذا َفَكْييَ  ،َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  َعِلي   قَاتَ َلُهمْ  َكَما
مِ  ِلِدينِ  ْلُمَها،َّةِ ا َأْعَظمِ  ِمنْ  ُهوَ  َما: اْلُمْشرِِكينَ  َمِلكِ  وجنكسخان - كنانسا َّ ْس  َمنْ  وَُكلُّ  ،اْْلِ
رُ  اْلَعْسَكرِ  أَُمَراءِ  ِمنْ  إلَْيِهمْ  قَ َفزَ  َْي ْ  َشَرانِعِ  َعنْ  الرِّ،َّةِ  ِمنْ  َوِفيِهمْ  ،ُحْكُمُهمْ  َفُحْكُمهُ  اأْلَُمَراءِ  َو

مِ  َّ ْس مِ  َشَرانِعِ  ِمنْ  َعْنهُ  اْرَتدَّ  َما بَِقْدرِ  اْْلِ َّ ْس  الزََّكاةِ  َمانِِعي َسمَّْوا َقدْ  السََّليُ  َكانَ  َوِإَذا. اْْلِ
ينَ   َفَكْييَ  - اْلُمْسِلِمينَ  َجَماَعةَ  يُ َقاتُِلونَ  َيُكونُوا َوَلمْ  َوُيَصلُّونَ .  َيُصوُمونَ  َكْونِِهمْ  َمعَ  - ُمْرَتدِّ
ًّ  َوَرُسوِلهِ  اللَّهِ  َأْعَداءِ  َمعَ  َلارَ  ِبَمنْ   َهُؤَوءِ  اْستَ ْوَلى َلوْ  بِاَللَّهِ  َواْلِعَياذُ  هُ أَنَّ  َمعَ  ،لِْلُمْسِلِمينَ  قَاِت
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 َوِمْصرَ  الشَّامِ  َأْرضِ  َعَلى َوَرُسوِلهِ  لِلَّهِ  اْلُمَعاُ،ونَ  َوَرُسوِلهِ  لِلَّهِ  اْلُمَحا،ُّونَ  َوَرُسوِلهِ  لِلَّهِ  اْلُمَحارِبُونَ 
مِ ا ِ،ينِ  َزَوالِ  إَلى َذِلكَ  أَلَْفَهى ،اْلَوْقتِ  َهَما ِمْثلِ  ِفي َّ ْس  1٣1(.َشَرانِِعهِ  َوُ،ُروسِ  ْْلِ

واتةةةة: موسةةةَلمانان يةكةةةدةنطن لةسةةةةر واجبَيتةةةى كوشةةةتاركردنى خةةةةواريج و      
ِرافيزةكان و هاوشَيوةى ئةوان ئةطةر لة كؤمةَلى موسَلمانان دةرضوون هةةروةك  
ضؤن ئيمامى عةىل ِرةزاى خواى لَي بَيت كوشتارى كردن,   جاى ئةطةر لةطةةَل  

امى موشةةةةريكةكانيان هةةةةةبَيت و كةنيسةةةةةيان كردبَيتةةةةةوةو ئةمةةةةةدا لةةةةة ئةةةةةحك
جةنطيزخان ثاشاى موشريكةكان بَيت كة ئةمة طةورةتر دذة بة دينى ئيسة م,  
وة هةر كةسَيك بضَيتة ناويان لة ئةمريى سةربازى و غةيرى ئةوة لةة ئةةمريةكان   
م هةمان حوكمى ئةوانى هةيةو بةة ئةنةدازةى هةَلطةِرانةةوة لةة شةةرائيعى ئيسة       

هةَلطةِرانةةةوةى تيايةةة لةةة شةةةرائيعةكانى ئيسةة م. جةةا ئةطةةةر سةةةلةف زةكةةات        
نةدةريان بة مورتةةدد ناوبردبَيةت لةة كاتَيكةدا ِرؤذوشةيان طرتةووةو نوَيذيشةيان        
كةةردووةو هةةةرطيز وا حسةةابيان نةةةكردووة كةةة لةطةةةَل كؤمةةةَلَيكى موسةةَلماناندا    

بَيةت كةة لةطةةَل دوذمنةانى     شةِريان كردووة, ئةى ئةبَيت ئةو كةسة حةاَلى ضةؤن   
خةةواو ثَيغةمبةركةىدايةةةو شةةةِرى موسةةَلمانان دةكةةات, لةطةةةَل ئةوةشةةدا ثةةةنا       
بةخواى طةورة ئةطةر ئةو شةِركةرانةى دذ بة خةواو ثَيغةمبةرةكةةى دةجةةنطَين    
و دوذمنايةتى خواو ثَيغةمبةرةكةى دةكةن دةسةت بطةرن بةسةةر خةاكى شةام و      

وى ئةمة دةبَيتة هؤى نةةمانى دينةى ئيسة م و    مي ردا لةم كاتةدا ئةوة بة تةوا
 وانةى شةريعةتةكانى.
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 حوكم نةكردن بة قورئان هؤكارى ثشيَوى و شةرِى ناوخؤية 
وما لم تحكم أنمتهم بكتاب اهلل تعالى )..( دةفةرموَيت: ثَيغةمبةرى خوا)

 1٣1(.ويتخيروا فيما أنزل اهلل إو جعل اهلل بأسهم بينهم

واكانيان بةو قورئانةى خواى طةورة ناردويةتيية خوارةوة واتة: ئةطةر ثَيشة
حوكميان نةئةكردن و ئي  خواى طةورة ناِرةحةتى و دووبةرةكى دةخاتة 

 نَيوانيانةوة.
لة ِريوايةتةكةى تردا: هةر كات ئةمريةكانيان بة شتَيكى ترى جطة لة 

زاَل قورئانةكةى خواى طةورة حوكميان بكةن ئي  خوا دوذمنيان بةسةردا 
دةكات و هةندَيك لةوةى لة ذَير دةستيانداية دةيبات بؤ خؤى, وة هةركات 
كاركردن بة كيتابةكةى خواو سوننةتى ثَيغةمبةرةكةيان ثةك ست ئي  

 بةردةبنة طيانى يةك و يةكرت لة ناو دةبةن.
 
خةةةواى طةةةةورة دؤسةةةتايةتى كةةةردن و ثشةةةتيوانى كردنةةةى طةةةاورو جولةكةةةة:   -4

ِلَيـاُء  َتتَِّخُووا اْلَيُهـوَد َوالوََّصـاَرى َأْوِلَيـاَء َبْعُضـُهْم َأوْ     َ ِويَن َّمُووا َها الًَّياَأيُّ]دةفةرموَيت: 
َََه َلا َيْهِدي اْلَقْوَ  الظًّْم َفِإنَُّه ِمْوُهْم ِإنَّ اللًُّهْم ِمْوُكَبْعٍض َوَمْن َيَتَولًّ  (41 :)الماندة [اِلِم

جولةكةةةو طةةاور مةكةنةةة يةةارو يةةاوةرو     ئةةةي ئةوانةةةي باوةِرتةةان هَينةةاوة    واتةةة: 
ثشةةةتيواني خؤتةةةان ئةوانةةةة هةنةةةدَيكيان ثشةةةتيوان و ثشةةةتطريي يةةةةكرتن, ئةةةةو     
كةسةةةةي ثشةةةت بةةةةوان ببةسةةةتَيت, ئةةةةوة هةةةةر لةوانةةةة و )حسةةةابي ئةةةةواني بةةةؤ   

 دةكرَيت( بةِراس  خوا هيدايةتي قةومي ستةمكار نادات... 
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ليتح أحدكم أن يكون يهو،ياً أو نصرانياً عن محمد بن سيرين، قال: قال عبد اهلل بن عتبة: 
ِويَن َّمُوـوا   َتتَِّخـُووا اْلَيُهـوَد    َيـا َأيَُّهـا الًّـ   ] وهو و يش عر، ق ال: فظنن اه يري د ه مه اآلي ة:

 1٣٨.(41: الماندة) [َوالوََّصاَرى َأْوِلَياء
واتةة: عبداللةةةى كةةوِرى عوتبةة فةرمويةةةتى: بةةا هةريةةةكَيك لةة ئَيةةوة برتسةةَيت كةةة    

بةةةة جولةكةةةة يةةةان طةةةاور و بةةةة خؤشةةةى نةةةةزانَيت, دةفةةةةرموَيت: ئَيمةةةة وا    ببَيةةةت
ِويَن َّمُوـوا  َيا َأيَُّها الًّ] طومامنان دةكرد مةبةستى ئةو ئايةتة بَيت كة دةفةرموَيت:

 [  َتتَِّخُووا اْلَيُهوَد َوالوََّصاَرى َأْوِلَياء
عةةانيانةةة بةةؤ جةا بةةا تةماشةةا بكةةةين وةالئةةو بةةةرائى ئةةةم دةسةةتةالتدارو حيزبةةة  

كَىيةة؟ هاوثةةميانيان لةطةةَل كةَى طرَيةداوة؟ طومةانى تَيةدا نىيةة يةكةةم بةةاوةش          
طرةوة بوون بؤ طاورو جولةكة و ثَيشرِبكَييان كرد بؤ نؤكةرايةتى و جاشةايةتى  
بؤ كردنيان بؤ لةناوبردنى ئةهلى ئيس م و ضونة سةنطةرى بةة نةاو دذة تةريؤر,    

خاضثةرسةةةتى بةةةوو دذى ئةةةةهلى تةوحيةةةد و  كةةةة لةةةة ِراسةةةتيدا جةةةةنطى نةةةوَى ى  
موسَلمانان. بة هةموو ئةو هةَلةو نوقسانييانةى موسَلمان هةيانةة هةةر برامةانن    
و لة برايةتى دةرناضن وةك هةندَيك برا بةة بينينةى يةةك دوو هةَلةةو بيدعةة ئةيرت       
هةةةةةموو بةرائةةةةةتَيك لةةةةة ئةةةةةهلى ئيسةةةة م دةردةبةةةةِرن و سةةةةةنطةرى دذة كةةةةوفر      

اوخؤ دذ بة ئةهلى ئيس م و بةة بيدعةيةةك و هةَلةيةةك هةةجرى     دةطوازنةوة بؤ ن
)ِرةمحةتى دةكةن و ذن وذخنوازى لةطةةَلى بةة حةةرام دادةنةَين,  شةَي ى ئيسة م      

 قاعيدةيةكى زؤر جوامنان فَير دةكات و دةفةرموَيت:  خواى ىَل بَيت(
َواْلَك اِفُر َتِج ُب ُمَعاَ،اتُ ُه  ،َم ك َواْعتَ َدى َعَلْي كَوْليَ ْعَلْم َأنَّ اْلُمْؤِمَن َتِجُب ُمَواَوتُُه َوِإْن ظَلَ )....

يُن ُكلُّ  ُه َوِإْن َأْعطَاك َوَأْحَسَن إلَْيك؛ فَِدنَّ اللََّه ُس ْبَحانَُه بَ َع َا الرُُّس َل َوأَنْ  َزَل اْلُكتُ َب لَِيُك وَن ال دِّ
َهانَ    ُة أِلَْعَدانِ    هِ  ،َواْْلِْك    َراُم أِلَْولَِيانِ    هِ  ،َوالْ    بُ ْغُض أِلَْعَدانِ    هِ  ،فَ َيُك    وُن اْلَح    بُّ أِلَْولَِيانِ    هِ  ،ِللَّ    هِ   ،َواْْلِ

َوُفُج  ور   ،. َوِإَذا اْجَتَم  َع ِف  ي الرَُّج  ِل اْلَواِح  ِد َخي ْ  ر  َوَش  ر  َواْلِعَق  اُب أِلَْعَدانِ  هِ  ،َوالث َّ  َواُب أِلَْولَِيانِ  هِ 
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 ،َواَوِة َوالث َّ   َواِب ِبَق   ْدِر َم   ا ِفي   ِه ِم   ْن اْلَخْي   رِ : اْس   َتَححَّ ِم   ْن اْلُم   َمْعِص   َية  َوُس   نَّة  َوِبْدَع   ة  وَ  ،َوطَاَع   ة  
فَ َيْجَتِم ُع ِف ي الشَّ ْخِص اْلَواِح ِد  ،َواْسَتَححَّ ِمْن اْلُمَعاَ،اِت َواْلِعَق اِب ِبَحَس ِب َم ا ِفي ِه ِم ْن الشَّ رِّ 

َهانَ  ةِ   ،للِّصِّ اْلَفِقي  ِر تُ ْقطَ  ُع يَ  ُدُه ِلَس  رِقَِتهِ َك  ا  ،فَ َيْجَتِم  ُع لَ  ُه ِم  ْن َه َما َوَه  َما ،ُموِجبَ اُت اْْلِْك  َراِم َواْْلِ
َويُ ْعطَ  ى ِم  ْن بَ ْي  ِت اْلَم  اِل َم  ا َيْكِفي  ِه ِلَحاَجتِ  ِه. َه  َما ُه  َو اأْلَْل  ُل الَّ  ِمي ات ََّف  َح َعَلْي  ِه َأْه  ُل السُّ  نَِّة 

فَ لَ ْم َيْجَعلُ وا النَّ اَس َو ُمْس َتِحقًّا  ،ْي هِ َوَخاَلَفُهْم اْلَخَوارُِع َواْلُمْعَتزَِلُة َوَمْن َوافَ َقُه ْم َعلَ  ،َواْلَجَماَعةِ 
 1٣5(.....َوَو ُمْسَتِحقًّا ِلْلِعَقاِب فَ َقطْ  ،ِللث ََّواِب فَ َقطْ 

واتة: جا با بزانرَيت كة ئيماندار ثشتطريى كردن و خؤشويستنى واجبة ئةطةر 
ضةةى ستةميشةةت ىَل بكةةات و سنوريشةةت ببةةةزَينَيت, وة كةةافريش دوذمانيةةةتى      

جبة ئةطةر ضى ثَيشت ببةخشةَيت و ضاكةشةت لةطةةَل بكةات, ضةونكة      كردنى وا
خواى طةورة ثَيغةمبةرانى)عليهم الس م( ِرةوانة كةردووةو كتَيبةةكانى ناردؤتةة    
خوارةوة تا دين هةمووى بؤ خوا بَيت, وة خؤشةويسةتى بةؤ دؤسةتانى و ِر  و    

و ثاداشةت  قينيش لة دوذمنانى و ِرَيز بةؤ دؤسةتانى و ِريسةوايى بةؤ دوذمنةانى      
بةةؤ دؤسةةتانى و سةةزاش بةةؤ دوذمنةةانى بَيةةت. جةةا ئةطةةةر لةيةةةك كةسةةدا ضةةاكةو     
خراثةةة, تةةاوان و طوَيِرايةةةَلى و تةةاوان, سةةوننةت و بيدعةةة كؤبويةةةوة: ئةةةوا بةةة        
ئةندازةى ضاكةكةى شايستةى دؤستايةتى كردن و ثاداشةتة, وة بةة ئةنةدازةى    

َيت لةيةةك كةسةدا   خراثةكةشى شايستةى دوذمنايةتى و سةزاية, بؤيةة ئةةطو    
سةةيفاتانَيك كؤببَيتةةةوة كةةة شايسةةتةى ِرَيةةزو سةةيفاتانَيكى تةةر كؤببَيتةةةوة كةةة         
شايسةةةتةى سةةةزابَيت, وةك ئةةةةو كةسةةةة هةةةةذارةى دزى دةكةةةات, لةبةةةةر تةةةاوانى   
دزىيةكةةةى دةسةةتى دةبِردرَيةةت و لةبةرامبةريشةةدا لةةة بيةةت اةةةال ئةوةنةةدةى        

بنضةينةيةية كةة ئةةهلى سةونةو      دةدرَيتَى كةة ثَيويسةتى نةةهَيَلرَى. ئةمةةش ئةةو     
جةماعةةةةة لةسةةةةةرى يةكةةةةدةنو و كةةةةؤكن و خةةةةةواريج و موعتةزيلةةةةةو ئةوانةةةةةى  
لةطةةةةةَليانن لةمةةةةةدا ثَيضةةةةةوانةيانن, بؤيةةةةة ئةةةةةهلى سةةةةوننة خةةةةةَلكيان وا بةةةةةش 
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نةةةةكردووة كةةةة تةةةةنها هةةةةر دةبَيةةةت يةةةان شايسةةةتةى ثاداشةةةت بَيةةةت يةةةان تةةةةنها  
 شايستةى سزاو بةس.

 

ِويَن ا َيُقوُلـوَن ِلـِإْخَواِنِهُم الًّـ   ِويَن َنـاَفُقو َأَلْم َتَر ِإَلي الًّـ  ]َيت: جا خواى طةورة دةفةرمو
ْلُتْم َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلِئْن ُأْخِرْجُتْم َلَوْخُرَجنَّ َمَعُكْم َوَلا ُنِطيُع ِفيُكْم َأَتًدا َأَبًدا َوِإْن ُقوِت

 (11 )الحشر: [ْم َلَكاِذُبوَنُه َيْشَهُد ِإنَُّهَلَوْوُصَرنَُّكْم َوالل 
ئايا سةر ت نةةداوة لةوانةةي كةة دووِروو بةوون و بةةبرا بَيباوةِرةكانيةان       واتة: 

لة خاوةن كتَيب دةَلةَين: ئةطةةر ئَيةوة دةربكةرَين ئَيمةةش لةطةَلتانةدا دةردةضةني,        
هةرطيز دذي ئَيوة بةقسةي كةس ناكةين, خؤ ئةطةر جةةنطتان دذ بكرَيةت ئَيمةة    

تان لةةَي دةكةةةين, بةمةةةرجَيك خةةوا خةةؤي شةةايةتة كةةة ئةوانةةة بَيطومةةان  ثشةةتيواني
 درؤزنن.

 

دةربةةةةةةةةارةى  )ِرةمحةةةةةةةةةتى خةةةةةةةةواى ىَل بَيةةةةةةةةت( حممةةةةةةةةدى كةةةةةةةةورى عبدالوهاب
 ومع  اونتهم المش  ركين مظ  اهرة:  الث  امن)هةَلوةشةةَينةروةكانى ئيسةة م دةفةةةرموَيت:   

 َيْهـِدي  َلـا  َهاللًّـ  ِإنَّ ِمْوُهْم َفِإنَُّه ِمْوُكْم ُهْمَيَتَولًّ َوَمْن]:  تع الى قول ه والدليل ، المسلمين على
ََالظًّ اْلَقْوَ   1٣4. [اِلِم

واتةةة: هةشةةتةم: ثشةةتطريى و سةرخسةة  و يارمةتيةةدانى موشةةريكةكان بةسةةةر   
 موسَلماناندا...

ئَيسةةةةةةتاش بةةةةةةة بةةةةةةةردةوامى لةوانةةةةةةةوة دةعمةةةةةةى مةةةةةةادى وةردةطةةةةةةرن بةةةةةةؤ        
 م بةةةة طشةةةتى و خؤشةةةيان  بةرةنطاربوونةةةةوةى رةوتةةةى طةِرانةةةةوة بةةةةرةو ئيسةةة  

 ناتوانن ئةمة ئينكارى بكةن.
ئايةةا ئةمةةةش لةةةو خاالنةةة نىيةةة كةةة ئيمةةانى ثةةَى هةَلدةوةشةةَيتةوةو ثَيضةةةوانةى    

 دينة ئةطةر ئةمانة خؤيان بة ديندار بناسَينن؟؟..
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 .٨نواقض اْلسّم ص 
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( لةة لَيكدانةةوةى هةَلوةشةَينةرةوةى    ِرةمحةتى خواى لةَي بَيةت  وة شَيخ ئينب باز)
نةرةوةكانى ئيسة م ئامةاذة بةةوة دةكةات كةة نةزا كةردن بةؤ         هةشتةم لة هةَلوةشَي

هَيةزو بةةرةى كةافران بةسةةر موسةةَلمانان و تَيكشةكانى موسةَلمانان, لةة ئيسةة م        
ــُل : ] , ئةةةويش لةةة لَيكدانةةةوةى مانةةاى ئايةةةتى  دةرضةةوونةو هةَلطةِرانةوةيةةة َواْت

: األع راف. )[َها َفَأْتَبَعُه الشَّْيَطاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَنِوي َّتْيَواُه َّياِتَوا َفاْنَسَلَخ ِمْوَعَلْيِهْم َنَبَأ الًّ
 دةفةرموَيت: .(114
حت  ى ،ع  ا عل  ى موس  ى  ،ش  يطانلواهلك  ه ا ،معن  ى )أتبع  ه الش  يطان( يعن  ي: ا،رك  ه الش  يطان)

وأن  ،ألنه ،ع ا عل ى أه ل الح ح أن يخ ملوا ،نعوذ باهلل ،وهما من الر،ة عن اْلسّم ،وقومه
 1٣6.الشرك والباطل(يُنَصَر أهل 

( واتة: شةيتان طةيشت ثَيى و بةهي كى برد هةتا أتبعه الش يطانواتة: وة ماناى)
) كةةة بةلعةةةمى و طةلةكةةةى كةةرد, وة ئةةةم كةةارةش (علي  ه الس  ّمدوعةةاى لةةة موسةةا)

-ثةةةنا بةةةخواى طةةةورة -هةَلطةِرانةوةيةةة لةةة ئيسةة م  كةةوِرى بةةاعورا ئة اميةةدا( 
ة  تةا شكسةت بَيةنن و ئةةهلى شةريك و بةةتاَل       ضونكة ئةو ثاِرايةوة لة ئةهلى حة 

 678سةركةوَيت.
أم   ا التع   اون م   ع ) : فةرمويةةةةتى )ِرةمحةةةةتى خةةةواى لةةةَي بَيةةةت(  أحم   د محم   د ش   اكر

اْلنجليز، بأي نوم من أنوام التعاون، قلت أو كثر، فهو الر،تة الجامحة، والكفر الصت راو، و 
ه عص  بية حمق  اء، وو سياس  ة يقب  ل في  ه اعت  مار، وو ينف  ع مع  ه ت  أول، وو ينج  ي م  ن حكم  

خرقاء، وو مجاملة هي النفاث، سواء أك ان ذل ك م ن أف را، أو حكوم ات أو زعم اء. كله م 
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 ./ب(69. و،روس بعد لّتي المغرب والعشاء)19٨واقض اْلسّم صسبل السّم شرو ن 
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ثةةةنا بةةةخواى طةةةورة, لةةةمِرؤدا سةةةرهةَلرِبةو ببينةةة ضةةةندَيك بةةَي ئاطةةاى مَيةةزةر لةسةةةر ئالةمةةةدا كةةةوتون بةةة    
 زةويداو لة قوِر هةَلضةقيون..!!
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في الكفر والر،ة سواء، إو من جهل وأخطأ، ثم استدرك أمره فتاب واخم سبيل المؤمنين، 
 1٣٣.(سفأولِك عسى اهلل أن يتوب عليهم، إن أخلصوا من قلوبهم هلل و للسياسة وو للنا

واتة: بةةاَلم هاوكةارى كردنةى ئينطليةز بةهةةر جؤرَيةك لةة جؤرةكةانى هاوكةارى:          
كةةةةم بَيةةةت يةةةان زؤر, ئةةةةوة هةَلطةِرانةوةيةةةةكى تونةةةدة لةةةة ئيسةةة م و كةةةوفرَيكى   
اةةةةةرحيةو عةةةةوزر تَييةةةةدا وةرناطريَيةةةةت, وة هةةةةيض دةمارطريييةةةةةكى طَي نةةةةة و       

قورسةةة ِرزطةةات   سياسةةةتى ثرتوكةةاو موجامةلةيةةةكى مونافيقانةةة لةةةم حوكمةةة      
ناكات, ئيرت ئةم كارة تاك بيكات و ثَيى هةَلبسَيت يان حكومةت يان سةركردة, 
هةر هةمووى كوفر و ِريددةية, مةطةةر كةسةَيك نةةفام بَيةت و هةَلةةى كردبَيةت و       
دواتةةر بةخةبةةةر بَيتةةةوةو تةوبةةة بكةةات و ِرَيطةةاى ئيمانةةداران بطرَيتةةة بةةةر, ئةةةوة   

َي وةربطرَيةت, بةةو مةرجةةى لةة دَليانةةوة يةةك        نزيكة خواى طةورة تةوبةيان لة 
 ببنةوة بؤ خواى طةورة نةك لةبةر سياسةت و هةَل ةَلةتاندنى خةَلكى.

 
 
 

 ووتةى زانايان دةربارةى حوكمى ثشتيوانى كردنى بيَ باوةرِان
( لةة تةفسةريي ئةةم ئايةتةةي     ِرةمحةةتى خةواى لةَي بَيةت    ) ئيمام ابةن حةزم   :يةكةم

 ى) إنما هو عل فةرموَيت:دة [ ..ُهْم ِمْوُكْم َفِإنَُّه ِمْوُهْمَيَتَولًَّوَمْن ..](  الماندة سورةتي )
 1٣0.ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار ، وهما حح ويختلي فيه إثنان(

واتةةة: )ئةةةم ئايةتةةة لةسةةةر شةةَيوةي خؤيةةةتي بةةةوةي كةةةوا كةسةةَيك ثالثشةةتيان     
يةكة دووكةةةةس تَييةةةدا ئةمةةةة راسةةةت بكةةةات ئةةةةوا كةةةافرة و لةةةةريزي كافراندايةةةة,  

 دةنطن لةسةر ئةمة(( .اوازيان ني ية )واتة: زانايان كؤجي
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) وق  د  :فةرمويةةةتى (ِرةمحةةةتى خةةواى لةةَي بَيةةتالش  يخ عب  دالعزيز ب  ن ب  از ) :دووةم 
س اعدهم ب أي ن وم م ن و  ،المس لمين ىأن م ن ظ اهر الكف ار عل  ىأجمع علماء اوس ّم عل 

 109.فهو كافر مثلهم ( :أنوام المساعدة

اتةةة:) زانايةةاني ئيسةة م يةةةك دةنةةو و كةةؤكن لةسةةةر ئةةةوةي كةةة هةةةر كةسةةَيك      و
ثاَلثشةة  كةةافران بكةةات لةةة دذي مسةةوةانان وة يارمةةةتيان بةةدات بةهةةةر جةةؤرة    

 يارمةتي دانَيك ئةوا وةكو ئةوان كافر دةبَيت( .
  

 (ِرةمحةةةةتى خةةةواى لةةةَي بَيةةةت  عب   داهلل ب   ن عب   دالطيي ال ش   يخ) خشةةةَي  :يةةةةم  سةةةَي
 101.)ومن جرهم و أعانهم علي المسلمين بأي إعانة فهي ر،ة لريحة( :فةرمويةتى

هةركةسَيك يارمةتي كافران بدات و ثالثشتيان بكات لةة دذي مسةوةانان    :واتة
 بة هةرجؤرة يارمةتي دانَيكبَيت ئةوا هةَلطةرانةوةكي راشكاوة لة ديين خودا(

  

 :فةرمويةةةتى (بَيةةتِرةمحةةةتى خةةواى لةةَي   عب  داهلل ب  ن عبدالحمي  د) خشةةَي :ضةةوارةم
المس  لمين والمعاش  رة،  ى)الت  ولي: فه  و إك  رامهم والثن  اء عل  يهم والنص  رة له  م والمعاون  ة عل  

وعدم البراءة منهم ظاهرا، فهما ر،ة من فاعله، ويجب أن تجري عليه أحكام المرتدين كما 
 101.ذلك الكتاب والسنة و إجمام اومة المقتدي بهم ( ى،ل عل

لةةةةةة رَيزطةةةةةرتين كةةةةةافران و ثيةةةةةادا هةةةةةةَلطوتنيان و   واتةةةةةة :)التةةةةةولي( بريتيةةةةةة  
سةرخسةتنيان و يارمةةتي دانيةان لةة دذي مسةوةانان وة خؤبةةري نةةكردنَيكي        
ئاشةةكرا لَييةةان, ئينجةةا كةسةةَيك ئةمانةةة بكةةات ئةةةوا هةَلطةرانةوةيةةة لةةةدين و وة    
ثيقويسةةتة حةةوكمي هةَلطةرانةةةوةي لةسةةةر جَيبةةةجَي بكرَيةةت, بةَلطةةةش لةسةةةر     

 . ةو سونةت و كؤ دةنطي زانايان ئةمة قورئان

                                                 
191

 .(1/115فتاواه )  
191

 .(19/510الدرر السنية ) 
192

 .(14/510الدرر السنية) 



 152 

ومنال رتهم عل ي  ،إع انتهم :)ومن مظاهر مواوة الكفار خ ااحل الفوزان:شَي: نجةمثَي 
نعوذ باهلل م ن  -وأسباب الر،ة ،وهما نواقض اوسّم ،والمب عنهم ،ومدحهم ،المسلمين
 10٨.ذلك(

دات واتةةة: هةركةسةةَيك ثاَلثشةةتيان بكةةات و كةةافراني خؤشةةبون و يارمةةةتيان بةة    
وسةةةةةةةةةريانب ات لةةةةةةةةة دذي  مسةةةةةةةةوةانان وة ستايشةةةةةةةةيان بكةةةةةةةةات ئةةةةةةةةةوة     
هةَلوةشَينةرةوةكاني ئيس مة و وة هؤكاري هةَلطةرانةوةية لة دين ثةنادةطرين 

 .بة خودا لةم جؤرة كارانة
 
ئةةةم حاكمانةةة شةةوَينى تةشةةريعة كوفرييةةةكانى ئةةةوان دةكةةةون و بسةةت بةةة      -2

جَى ى دةكةةةن بةسةةةر ئةةةم طةلةةة   بسةةت دةسةةتورو ياسةةاى ئةةةوان دَيةةنن و جَيبةةة   
موسةةَلمانةدا, وة نايشةةارنةوة كةةار بةةة دميوكراتيةةةت دةكةةةن و هةةةوَل دةدةن بةةؤ    
سةروةرى ياسا.. كة نيزامى دميوكراتيةتيش بة واتةاى حةوكمى طةةل بةؤ طةلةة      
نةةك حةوكمى خةوا...وة دةيانةةةوَيت دةسةتةاَلتى تةشةريعىو تةةنفيزىو قةةةزائى       

تةكان دةبَيةةةت لةةةة ثةرلةةةةمان و دةنطدانةةةدا    دميةةةوكراتى بَيةةةت!!! وة هةةةةموو شةةة   
ئةيرت ئةةو    - والعيـاذ بـاو   -يةك يى بكرَيتةوةو زؤرينة لةمةةدا كراوةتةة خوايةةك   

زؤرينةية كوفرى ثَى باش بوو يان مارةكردنى نَير لةة نَيةر يةان مةةمنوك كردنةى      
دين.....ئةوة دةبَيت هةمووان بة ئة امةكةى ِرازى بن.. هةموو شتَيك شةياوى  

ةيةةة خبرَيتةةة دةنطدانةةةوة بةةة هةةةموو ئةوانةشةةةوة دةقةةى اةةةرحيى لةسةةةرةو ئةو
 بتة لة ديندا.... خواى طةورةش دةفةرموَيت:واثة
ََ    ْيَن الوَّـاِس ِبَمـا َأَراَك اللًّـ   ِإنَّا َأْنَزْلَوا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ِلـَتْحُكَم َبـ  ] ُه َوَلـا َتُكـْن ِلْلَخـاِئِو

 (194 )النساء: [َخِصيًما
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ئَيمة بةِراس  قورئامنان بةؤ الي تةؤ دابةزاندوةتةة خةوارةوة, سةةرتاثاي      واتة:  
حة  و ِراس  بةردةوامةة, بةؤ ئةةوةي دادوةري بكةةيت لةة نَيةوان خةَلكيةدا بةةو         
شَيوةيةي كة خوا نيشاني داويت و ِرَينموويي كردويت و بةطو اوي دةزانيت 

مةةةةَلطا و قةةةازا ي خةةةةَلكي(,   )بةةةؤ ضارةسةةةةري كَيشةةةةكان و بةةةةِرَيوةبردني كؤ   
 نةكةيت بةرطري لة ناثاكان بكةيت... 

ُه َوَلْوَلـا َكِلَمـُة   يِن َما َلْم َيْأَذْن ِبِه اللًَّأْ  َلُهْم ُشَرَكاُء َشَرُعوا َلُهْم ِمَن الدِّ]وة دةفةرموَيت: 
ََ َلُهْم َعَوابو َأِليموُقِضَي َبْيَوُهْم َوِإنَّ الظًّاْلَفْصِل َل  (11 الشوري:) [اِلِم

)ئايةةةا ئةةةةو بَيباوةِرانةةةة ِرازيةةةن بةبةرنامةةةةي خةةةوا( يةةةاخود شةةةوَيين ئةةةةو   واتةةةة:  
هاوةَلطةِرانةة دةكةةةون كةةة بةةناوي دينةةةوة بةرنامةةةيان بةؤ دانةةاون و ثةةةيِرةوييان    
دةكةن بَي ئةوةي خوا مؤَلةتي دابَيت و ثَيةي ِرازي بَيةت )حةةرام و حةةَلاَليان بةؤ      

يةةاري ثَيشةةرتمان نةبوايةةة بةةة مانةةةوةيان تةةا كةةاتي ديةةاري دةكةةةن(, خةةؤ ئةطةةةر بِر
و بردنيان, بَيطومان بؤ ستةمكاران سزاي  فةرمان دةدرا بة لةنا  ةدياريكراو, ئةو

 .بة ئَيش و بةسؤ ئامادةية
 

ْيَطاُن َأْدَباِرِهْم ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُهُم اْلُهـَدي الشَّـ   ىِويَن اْرَتدُّوا َعَلِإنَّ الًّ]: وة دةفةرموَيت
ْم ِفـي َبْعـِض   ُه َسـُوِطيُعكُ ِويَن َكِرُهوا َما َنزََّل اللًّْم َقاُلوا ِللًَّذِلَك ِبَأنَُّه، َسوََّل َلُهْم َوَأْمَلي َلُهْم 

 (16 )محمد: [ُه َيْعَلُم ِإْسَراَرُهْماْلَأْمِر َوالل 
وةي بةِراس  ئةوانةةي ثاشةطةز بوونةةوةو بةةرةودوا طةِرانةةوة, دواي ئةة      واتة:  

ِرَيطةي هيدايةةت و ئيمانيةان بةؤ دةركةةوتبوو, ئةوانةة شةةيتان بةةفَيَل و تةَلةكةة         
تةةةةماداري كةةةرد بةةةوون, بةةةةهيواي تةمةةةةن درَيةةةذي و خؤشةةةطوزةرانيش فريةةةوي   

بوون . ئةو زاَل بووني شةيتانة بةةهؤي ئةةوةوةبوو كةبةِراسة  دووِرووةكةان     اد
ي خةةةوا دايبةزانةةةدووة دةيةةةانوت بةوانةةةةي كةةةةداخ لةةةةدَل بةةةوون بةرامبةةةةر ئةةةةوة  

كةقورئانة: ئَيمةة لةمةةودوا لةهةنةدَيك هةَلوَيسةتدا بةقسةةتان دةكةةين, خةوايش        
 خؤي ضاك ئاطادارةلةو نهَيين و ثي نانةي كةدةيشارنةوة.
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طاَلتةةة كةةردن بةةة دينةةداران و درومشةةة ئيسةة مييةكان لةةة ِريةةش و سةةيواك و   -5 
ةرمانطاو خوَيندنطاكانةداو  حيجاب و سةوننةت و... وة ِرَيطةرى كةردن لَيةى لةة فة      

 وة دذايةتى كردنى....هتد.
ِه ُقـْل َأِباللًّـ   َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َلَيُقوُلنَّ ِإنََّما ُكوَّا َنُخوُض َوَنْلَعـبُ ] خواى طةورة دةفةرموَيت:

ِإْن َنْعـُف َعـْن َطاِئَفـٍة     ِنُكْمَتْعَتِوُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد ِإمَيا  ، َوَّياِتِه َوَرُسوِلِه ُكْوُتْم َتْسَتْهِزُئوَن 
ََ  (22 )التوبة: [ِمْوُكْم ُنَعوِّْب َطاِئَفًة ِبَأنَُّهْم َكاُنوا ُمْجِرِم

( لةطوفتاري نابةجَييان ئاطادار دةبيةت( و  واتة: )كاتَيك تؤ ئةي ثَيغةمبةر ) 
لَييان دةثرسيت )ئةوة خةريكي ضةني؟!( ئةةوة بَيطومةان دةَلةَين: بةِراسة  ئَيمةة       
تةةةنها دةمةتةةةقَي و طةمةةةو طاَلتةةةمان دةكةةرد, ثَييةةان بَلةةَي: ئايةةا ئَيةةوة بةةة خةةواو     

)ئةةيرت بةةَي سةةوودة(  ئايةةةت و فةرمانةةةكاني و ثَيغةمبةرةكةةةي طاَلتةةةتان دةكةةرد؟! 
ثاكانة مةكةن, ضونكة بةِراس  ئَيوة بَي بةاوةِر بةوون دواي ئةةوةي لةة ِرواَلةتةدا      

كتان خةةةةؤش بةةةةبني )دواي تةوبةةةةةي  باوةِرتةةةةان هَينةةةةابوو ئةطةةةةةر لةةةةة دةسةةةةتةية  
ِراستةقينة( دةستةيةكتان هةر ئازار دةدةين )بةهؤي كاري نابةجَييةوة( ضونكة 

 بةِراس  ئةوان تاوانبارو تاوانكار بوون.
فَ بَ   يََّن َأنَّ اِوْس  ِتْهَزاَء بِاَللَّ  ِه ) ( فةرمويةةةتى:ِرةمحةةةتى خةةواى لةةَي بَيةةت ئةةينب تةمييية)
 ،َفَدلَّ َعَلى أَنَُّه َك اَن ِعْن َدُهْم إيَم ان  َض ِعيي   ،َيْكُفُر ِبِه َلاِحُبُه بَ ْعَد إيَمانِهِ  ،ْفر  َوميَاتِِه َوَرُسوِلِه كُ 

فَِدن َُّهْم  ،َوَلِكْن َلْم َيظُنُّوُه ُكْفًرا وََكاَن ُكْفًرا َكَفُروا ِبهِ  ،فَ َفَعُلوا َهَما اْلُمَحرََّم الَِّمي َعَرُفوا أَنَُّه ُمَحرَّم  
 105(.ِقُدوا َجَوازَهُ َلْم يَ ْعتَ 

واتة: خواى طةورة ِروونى كردةوة كة طاَلتة كردن بة خواو ئايةتةكانى و 
ثَيغةمبةرةكةى كوفرة خاوةنةكةى دواى ئيمان هَينانى كافر دةبَيت ثَيى, 
ئةمةش بةَلطةية لةسةر ئةوةى ئةو كةسانة ئيمانَيكى الوازيان هةبووةو ئةم 

ويانة حةرامة, بةالم طومانى ئةوةيان كارة حةرامةيان ئة ام داوةو زاني

                                                 
194

 .1/11٨مجموم الفتاوى 
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نةبردووة كوفر بَيت, لة كاتَيكدا كارةكةيان كوفر بووةو ثَيى كافر بوون, وة 
 ئةوان بِروايان وا نةبووة كة دروستة ئةو شتة بكرَيت.

 
ِر  بوونةةةةةةةةوةيان لةةةةةةةة ئيسةةةةةةة م و موسةةةةةةةَلمانان و خةةةةةةةودى ثَيغةمبةةةةةةةةرى  -1

بطةةرة زمةةانى عةةةرةبيش كةةة    ( وة شةةةعائريةكانى ئةةةم دينةةة,   خؤشةويسةةت)
 زمانى قورئانة.

ِإنَّ الَِّويَن اْرَتدُّوا َعَلى َأْدَباِرِهْم ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُهُم اْلُهَدى ] خواى طةورة دةفةرموَيت:
ْم ِفي ُه َسُوِطيُعُكاللًِّويَن َكِرُهوا َما َنزََّل َذِلَك ِبَأنَُّهْم َقاُلوا ِللَّ ،الشَّْيَطاُن َسوََّل َلُهْم َوَأْمَلى َلُهْم 

 (16 )محمد: .[ُه َيْعَلُم ِإْسَراَرُهْمَبْعِض اْلَأْمِر َواللًّ
واتةة: بةِراسةة  ئةوانةةي ثاشةةطةز بوونةةوةو بةةةرةودوا طةِرانةةوة, دواي ئةةةوةي     
ِرَيطةي هيدايةةت و ئيمانيةان بةؤ دةركةةوتبوو, ئةوانةة شةةيتان بةةفَيَل و تةَلةكةة         

واي تةمةةةةن درَيةةةذي و خؤشةةةطوزةرانيش فريةةةوي  تةةةةماداري كةةةرد بةةةوون, بةةةةهي 
دةبوون .  ئةو زاَل بووني شةيتانة بةهؤي ئةوةوةبوو كةبةِراس  دووِرووةكةان  
دةيةةةانوت بةوانةةةةي كةةةةداخ لةةةةدَل بةةةوون بةرامبةةةةر ئةةةةوةي خةةةوا دايبةزانةةةدووة    
كةقورئانة: ئَيمةة لةمةةودوا لةهةنةدَيك هةَلوَيسةتدا بةقسةةتان دةكةةين, خةوايش        

 .طادارةلةو نهَيين و ثي نانةي كةدةيشارنةوةخؤي ضاك ئا
 
بَ وكردنةوةى طاورَيتى و تةبشرييةت و وةرطرتنى خةالت بؤ ئافةرين كردن -8

و تةشجيع كردن و خةالت كردنيان لةسةر بة جَى طةياندنى ئةم ئةركةةيان وةك  
 .و دةيبينني بة ئاشكرا بينيمان

 
دن لةة مةنهةةجى خوَينةدن و النةى     ِرةفز كردنى شةريعةت و هةوَلةدان بةؤ البةر   -7

كةةةم بةرتةسةةك كردنةةةوةى. ئةةةوةتا بةةة نيةةازن بةةؤ سةةاَلى داهةةاتوو ثةةةروةردةى         
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ئيسةة مى بكةةةن بةةة ثةةةروةردةى ئةةايينزانى و ئيسةة م تةةةنها بةشةةَيك بَيةةت لةةة          
مةنهةجةكةةةةةةةو باسةةةةةةى دينةةةةةةى طةةةةةةاورو جولةكةةةةةةةو بوزييةةةةةةةت و كاكةةةةةةةيىو       

ثرؤطرامانةةةةةى نةةةةاوى  يةزيدىو.....هتةةةةد بكرَيةةةةت, هةرضةةةةةند ئَيسةةةةتاش ئةةةةةو  
ثةروةردةى ئيس مى ىَل نراوة زياتر لة ثةةروةردةى نيشةتمانى دةضةَيت وةك لةة     
ثةروةردةى ئيس مى و وة زؤربةى جار بة تةوجيه دراوة بة كةسانَيك بيَلَينةوة 

 لة قوتاخبانةكاندا كة ئةالةن بِروايان بة ئيس م نىية!!!!
 
ان و زينةدانى كردنيةان. كةة لةمةةةدا    كوشةتنى موسةَلمانان و زانايةان و ئةةازارد   -4

 ئةوان جياوازى ناكةنة نَيوان سةلةفى و حيزبى و جيهادى و زانستى.
 
حةالَل كردنى حةرام و حةةرام و مةةمنوك كردنةى حةةاَلَل. وةك رةواط دانةى      -67

ريبةةاو نةةاوبردنى بةةة سةةوود و نةةاوبردنى داوَيةةن ثيسةةى و ئيباحييةةةت و زينةةا بةةة 
ناموس ثاراس  و خةساندنى غريةت و جوامَيرى لةة  ئازادى و دذايةتى كردنى 

دَلى موسَلمانانداو دانانى ضةندةها ياسا بؤ ثاَلثشتى ئةةم كارةيةان. ئةةوةتا لةة     
كوردسةةتاندا تةةاوانى داوَيةةن ثيسةةى ئةطةةةر بةةة زؤرةملةةَى نةةةبوو )اغت ةةاب( ئةةةوا  
ة وةك تاوان نيية تةنها كةسةكة بةة غةرامةيةةكى كةةم رزطةارى دةبَيةت!!!!! وة بة      

ضةةاوى خؤمةةان بينيمةةان لةةة سةةاَلى ثةةار لةةة نةةاو ئوتَيلةةةكانى سةةلَيمانيدا ضةةةندان    
بانةةةدى لةةةةش فرؤشةةةى هَينرانةةةة خةةةوارةوةو برانةةةة دةزطةةةا ئةمنييةةةةكان و خَيةةةرا   
بةردران, وة زؤربةى ئةةو حاَلةتانةشةى دةكرَيةت بةةثرس و كةوِرى بةرثرسةةكان       

مةزادخانةةكان و مؤبايةل   ئاويان بؤ ِرشتووةو وَينة طرياوةو هةندَيكى لةة بةازارو   
فرؤشةكاندا هةيةو لة ئةنتةرنَيت بَ وكراوةتةوةو خةَلكى ئةم ووالتة لة طةنج و 
الو تةماشاى دةكةن و ئةتوانى لة ئةنتةرنَيتةدا زؤر بةة ئاسةانى بيدؤزيتةةوة!!!!     

 كة ئةمةش تاوانيان لة شةرعى خوادا قورسرت دةكات:
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ََِيـاَدة  ِفـي اْلُكْفـرِ   ِإنََّما الوَّ]خواى طةورة دةفةرموَيت:  ِويَن َكَفـُروا  ُيَضـلُّ ِبـِه الًّـ    ِسيُء 
َُيَِّن َلِطُئوا ِعدََّة َما َترََّ  اللًُّه َفُيِحلُّوا َما َترََّ  اللًُّيِحلُّوَنُه َعاًما َوُيَحرُِّموَنُه َعاًما ِلُيَوا ُهْم ُسوُء ُه 

 (٧7)التوبة : [يَناْلَقْوَ  اْلَكاِفِر ُه َلا َيْهِديَأْعَماِلِهْم َواللًّ
بةِراسةةة  دواخسةةة  و دةسةةةتكاري كردنةةةي ئةةةةو مانطانةةةةي كةةةة جةةةةنو   واتةةةة:
سةركةشةةي و ِرؤضةةونَيكي زيةةاترة لةةة كةةوفرو  , بةةؤ كةةاتَيكي تةةر نةةدا حةرامةةةتيايا

خوانةناسةةيدا, ئةوانةةةي كةةة بةةَي بةةِروا بةةوون ثَيةةي طةةومِرا دةكةةرَين, سةةاَلَيك ئةةةو      
َيكيش بةحةةةرام, بةةؤ ئةةةوةي ئةةةو مانطانةةة  دةسةةتكارية بةحةةةَلاَل دادةنةةَين و سةةالَ 

ِرَيك بكةون لةطةَل ذمارةي ئةو مانطانةي كة خةوا حةةرامي كةردوون, بةةم جةؤرة      
ناثةسةةندةكاني    ةَليان دةكةرد, ئةوانةة كةردار   جئةوةي خوا حةرامي كردبةوو حةة  

خؤيةةان ال جةةوان كرابةةوو, خةةوايش هيدايةةةت و ِرَينمةةوويي هةةؤزي بةةَي بةةاوةِران       
 ناكات.

 
ةبةرامبةةةر ئةمةيانةةدا سةةنوردانان لةةة سةةةر ِرَيطةةاى بانطةةةوازى خةةوايى, بةةة  ل -66

هةةيض جؤرَيةةك لةةة كوردسةةتاندا ناتوانيةةت دةرس و دةورى شةةةرعى بةةة ئاسةةايى      
دابنَييت مةطةر لة بيناى حيزبى يان لةة مزطةوتةكانةداو تةةنها بةؤ ئيمامةةكان و      

طةةةةر بةةةة هةفتةةةةى يةةةةكجار زيةةةاتر نةةةةبَيت و بةةةةدَلى ئةةةةوانيش قسةةةة بكةةةةيت و    
ثَيضةوانةوة بوو ئةوا خَيرا دلسةؤزانى سةوَلتان بةة واجبةى شةةرعى دةزانةن ئةةو        
عةقيةةدة خةوارجيةةة ِرامةةاَلن و ِراثةةؤرتَيكى لةسةةةر بنووسةةن!!! وة دواتةةر بةةةرةو       
كةو ى زينةدان دةبرَييةت, ئةيرت ئةةوةى ئةةو قؤناغةةى نةةبينيبَيت نازانَيةت ديةةن          

 الى ئةوان ضييةو ضؤن لة دين طةيشتوون!!!
الَِّويَن َيُصدُّوَن َعن َسِبيِل الل ِه ] خواى طةورةش دةربارةى ستةمكاران دةفةرموَيت:

 (55: األعرا ) [َوَيْبُغوَنَها ِعَوًجا َوُهم ِباآلِخَرِة َكاِفُروَن
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ئةوانةي كةة بةة نةرمةة بةِري بةرهةَلسة  ِرَيبةازي خةوا دةكةةن و كؤسة  و          واتة: 
ايان بة خةوارو خَيضةي دةوَيةت, لةكاتَيكةدا     تةطةرة دةخةنة ِرَيطةي و ِرَيبازي خو

 هةميشة ئةوان بَي بِروان بة زيندوو بوونةوة و لَيثرسينةوة.
الَِّويَن َيْسَتِحبُّوَن اْلَحَياَة الدُّْنَيا َعَلى اآلِخَرِة َوَيُصدُّوَن َعن َسـِبيِل الل ـِه   ]وة دةفةةرموَيت:  

 (٧: إبراهيم) [يٍدَوَيْبُغوَنَها ِعَوًجا ُأْوَلِئَك ِفي َضاَلٍل َبِع
ئةوانةي كة ذياني دنيايان لة بة نرخرتو خؤشةويسرتة لة ذياني جيهةاني  واتة: 

دوايي, هةميشةة بةربةسةت دةخةنةة بةةر ِرَيبةازي خةواو دةيانةةوَيت لةة ِرَيةِرةوي          
قةووَل و بةَي سةةرو بنةدا      اييةةكي خؤي دةربضةَيت و برتازَيةت, ئةا ئةوانةة لةة طومرِ     

 .سةرطةردانن و دةمَيننةوة
 

بانطةشةةة كردنةةى جةةةنطيان دذى ئيسةة م لةةة ذَيةةر درومشةةى ئةةازادى ِرةهةةاو   -64
ِرزطار بةوون لةة دواكةةوتوويى و كةؤت و بةنةدى ديةن و ئةازادكردنى ئافرةتةان و         
رووت كردنةةةوةيان و دِرانةةدنى ثةةةردةى شةةةرم و ئاسةةايى كردنةةةوةى ئةمةةة لةةة      

تةنةةةى ئافرةتةةان زهنةةى تةةاكى كؤمةةةَلطادا, بةةة جؤرَيةةك طةشةةتة ئةةةو ِرادةيةةةى خة 
لةناو ثةرلةماندا قسةةى لةسةةر كةراو ِراثرسةى لةةناو ئةنةدام ثةرلةمانةكانيشةدا        
ئة امدرا ئاخؤ ضةنديان خةتةنة كةراون و ئةةو دابةو نةريتةة كؤنةةيان بةسةةردا       

تةةةنها ئة امةةدانى ئةمةشةيان بةةؤ بةةةرةال كردنةةى  والعيــاذ بــاو....سةةثَينراوة!!!!  
وةكانيان تا كةبت نةكرَيت و وةك كَيَلطةيةكى ئامادة ئافرةتانةو بةردانى ئارةزو

ئةمان بة ئارةزووى خؤيان بةكارى بهَينن و ضؤنيان ويسةت بيجةوَلَينن, وةك بةة    
ئاشةةكرا لةةةم سةةاالنةى دواىةةدا لةةة قوتاخبانةيةةةكى منونةةةيى ِرووىةةدا كةةة ضةةةند 

لةوانةةى بةة   كضَيكيان ىَل هةَلبذاردن و بة سيناريؤو فَيَل برديانن بؤ الى هةندَيك 
 وةىل ئةمر ناسَينراون تا شةرةفيان شكَينرا!!!... حسبنا اهلل ونعم الوكيل..

يارمةةةةةتى دانةةةةى ئاشةةةةكراى هةةةةةر كةةةةةناَل و كةسةةةةَيك كةةةةة دذى ئيسةةةة م و   -64
موسةةَلمانان دةَلَيةةت و دةنوسةةَيت. لةةة منونةةةى مةةةريوان هةَلةجبةةةيى و ضةةةندانى 
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بةكانى بؤ ضاثكراو ئَيستاش ترى هاووَينةى كة بة ئاشكرا ثشتطريى كراو كتَي
بابةتةكانيان بؤ بَ و دةكرَيتةوة لة الثةرةى بة ناو ئةدةبى طؤظارو رؤذنامةكانى 
رَيك راوة دميوكراتييةكةندا...وة سةرثةرشتى سايتةكانيان و سايتى تايبةةت  
بةةةة دذايةةةةتى كردنةةةى ئيسةةة ميان بةةةؤ دةكرَيةةةت و دةعمةةةى مةةةاددى و مةعنةةةةوى  

تةرس لةسةةر ذيةانى دروسةت بةوو بةة رَيةزةوة رةوانةةى         دةكرَين و ئةةو كاتةشةى   
 هةندةران دةكرَيت.... 

 
خؤشةةحاَل بةةوون بةةة سةةةركةوتنى طةةاورو جولةكةةةو ثَينةةاخؤش بةةوون بةةة          -62

سةركةوتنى موسَلمانان لة هةر سوضَيكى ئةةم دونيايةةدا بةن. هةةركات هةةواَلى      
نن, بةالم كاتَى موسَلمانان بَ ودةكةنةوة زؤر بة سووك و دواكةوتوو دةيانناسَي

باسةةى ئةةةوروثاو ئاغاكانيةةان دةكةةةن بةةة بةهةشةةتى عةةةدةن نةةاوى دةبةةةن. نةةةك       
ئةوةندة ثَيشيان ناخؤشة كةسَيك شيوةنَيكيش بةؤ براكةانى خةؤى بطَيرَيةت كةة      

 بةدةست كوفرى جيهانييةوة ضؤن دةضةوسَينرَينةوة. 
 
ؤ سةةرف كةردن   بَ وكردنةوةى شريك و نةزرطا ثِر لة شريكييةكان و ثارة بة  -65

و ئاوةدان كردنةوةى وة شانازى كردن بةم كارةيانةوة. بة جؤرَيةك كةةم نةةزرطا    
هةية ئةوان ئاوةدانيان نةكردبَيتةوة لةسةةر بودجةةى ئةةم ميللةتةة؟..كارى وةىل     
ئةمرو كاربدةستى موسَلمانان ئةطةر ئةمانةة بَيةت ئةةبَيت كاربةدةسةتى كةوفر و      

 نة؟؟؟.كافر لة كوَيداية وا لة ئَيمة وو
ََّْت ُقُلوُب الًّـ ُه َوَوِإَذا ُذِكَر الل ]خواى طةورة دةفةةرموَيت:   ِويَن َلـا ُيْؤِمُوـوَن   ْتَدُه اْشَمَأ

 (55: الزمر) [ِويَن ِمن ُدوِنِه ِإَذا ُهْم َيْسَتْبِشُروَنِباْلآِخَرِة َوِإَذا ُذِكَر الًّ
بةقيامةةت و ِرؤذي  كاتَيكيش تةنها ناوي خوا برا, ئةوانةي كةة باوةِريةان    واتة: 

م( كةاتَيكيش باسةي   جدوايي نية دَليان دةطريَيةت و بَيةزاري دايةان دةطرَيةت, )بةة     
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كةةةيف خةةؤش دةبةةن و  شةة  تةةر بكرَيةةت جطةةة لةةة خةةوا, دةسةةتبةجَي دَل ةةؤش و 
 حةزي ثَيدةكةن.

وإنم ا نكف ر : ) ...دةفةةرموَيت  )ِرةمحةتى خواى ىَل بَيت(محمد بن عبدالوهاب شَيخ
وك ملك نكف ر م  ن  ،بع د م  ا نب ين ل ه الحج  ة عل ى بط ّن الش  رك ،ي إلهتي هم ن أش رك ب اهلل ف  

حسنه للناس، أو أقام الشبه الباطلة على إباحته، وكملك من قام بسيفه ،ون همه المشاهد 
 104.(واهلل المستعان والسّم ،التي يشرك باهلل عندها، وقاتل من أنكرها وسعى في إزالتها

انةةةني كةةةة لةةةة ئولوهييةةةةتى خةةةواى طةةةةورةدا واتةةةة: بةةةةَلكو كةسةةةَيك بةةةة كةةةافر دةز
هاوبةش دابنَيت بةؤى دواى ئةةوةى بةةتاَلَيتى شةريكى بةؤ ِروون دةكةينةةوة, وة       
هةةةروةها هةركةسةةَيك بةةة كةةافر دةزانةةني كةةة شةةريك بةةؤ خةةةَلكى بِرازَينَيتةةةوة يةةان    
شةةوبهةى بةةةتاَل بَينَيتةةةوة لةسةةةر ِرةوايةةةتى, وة هةركةسةةَيك كةةة بةةة مششةةَير         

َيطايانة بكات كة شريكى لة ثةةنادا ئةة ام دةدرَيةت و كوشةتارى     بةرطرى لةو ج
 ئةو كةسة دةكات ئينكارى دةكات و هةوَلى البردنى ئةو شريكة دةدات..

 العلماء )وأجمع ( فةرمويةتى:ِرةمحةتى خواى لَي بَيت)عبدالرمحن بن حسن
 مسلما يكون و المرء أن السنة أهل وجميع واألنمة، والتابعين، الصحابة من وخلفا، سلفا
 بحسب ومعا،اتهم وبغههم فعله، وممن منه والبراءة األكبر، الشرك من بالتجر، إو

 106هلل(. كلها األعمال وإخّص والقدرة، الطاقة،

واتة: سةرجةم زانايةانى سةةلةف و خةلةةف لةة هةاوةاَلن و تةابعني و ثَيشةةوايان        
ابَيتةة موسةَلمان   هةموو ئةهلى سوننة, يةكدةنطن لةسةةر ئةةوةى هةيض كةسةَيك ن    

ئةةي  بةةة خؤدامةةاَلني نةةةبَيت لةةة شةةريكى طةةةورةو بةةةرى بةةوون لةةة شةةريك و ئةةةو           
كةسانةشى شريك ئة ام دةدةن, وة ِر  بوون لَييان و دوذمنايةتى كردنيان بةة  
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ثَيى هَيزو توانا, وة بة ئي  اةوة هةةموو كردةوةكةان تةةنها بةؤ خةواى طةةورة       
 ئة ام بدات.

موسَلمان دادةنرَين كةة شةريك ئةة ام دةدةن, نةة ئةوانةةش      كةواتة نة ئةوانة بة 
 كة ئةهلى شريكيان خؤش دةوَيت و دذايةتييان ناكةن..

 
بَ وكردنةوةى داوَين ثيسىو لَيدانى فليمى رةوشت شةكَين بةةبَى ثةةردةو    -61

دانانى ضةندان كةناَل لةم ثَيناوةدا لةسةةر طريفةانى سةامانى ميللةةت و هَينةانى      
ةنةةدى سةةةاقيتى والتةةان و كؤنسةةَيرت بةةةؤ سةةازكردنيان و دانةةةانى     بةةة ناوهونةرم 

ضةةةندان ز ةةرية فليمةةى دذة ديةةن و درومشةةة بةةةرزةكان زؤر بةةة ئاما ةةةوة, وة      
هَينانى ضةندان راقيسةو باندى لةش فرؤشةى بةة نةاوى هةؤَلى مةسةاط كةردن و       

 خزمةتكارو كردنةوةى هؤَلى باليةو......هتد.
ِويَن َّمُووا َلُهـْم  ن َتِشيَع اْلَفاِتَشُة ِفي الًّالَِّويَن ُيِحبُّوَن َأ ِإنَّ] خواى طةورة دةفةةرموَيت: 

 (11: الن  ور) [َتْعَلُموَن  ُه َيْعَلُم َوَأنُتْم الدُّْنَيا َواْلآِخَرِة َوالل  َعَوابو َأِليمو ِفي
او ئةوانةةدا باوةِريةان   بةة ِراسة  ئةوانةةي حةةز دةكةةن زينةاو تةاوان لةة نة          واتة: 
وبَيتةةةوة, سةةزاي ثةةِر ئةةَيش و ئةةازار لةةةم جيهةةان و لةةةو جيهةةان بؤيةةان    آلنةةاوة بهَي

ئامادةيةةةو خةةوا خةةؤي ضةةاك دةزانَيةةت )سةةةرة امي زينةةاو شةِرواَلثيسةةي بةةةرةو 
 كوَي دةضَيت( ئَيوة نايزانن.

 
ئةةةم حاكمانةةة بةةة زةبةةرى ئاسةةن و ئةةاطر خؤيةةان كردؤتةةة ثاشةةاى واَلت و         -68

مةةةِرو مانطةةا دةبيةةنن و خَيةةرو سةةةروةتى والت   خةةةَلكيش بةةة كَيَلطةةةى ثةلةةةوةرو
 دةدزن و ضؤنيان ويست و لة كوَيدا ئارةزوويان بوون سةرفى دةكةن

ئةةةة ام: ئةطةةةةر كةسةةةانَيكى حةةةوكمِران ئةمةةةة حاَليةةةان بَيةةةت بةةةة   ثَيوةرَيةةةك و    
بةَلطةيةكى شةرعى دةبنة وةىل ئةمرو هةموو مةافَيكى ثَيشةةواى موسةَلمانانيان    

 جب دةبَيت؟!لةسةر  خةَلك وا
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 لة نيَوان زانايانى سةلةف و ئةوانةى ئيَستادا
سةيرة زانايان لة سةردةمى خةليفةكانى ئيسة مدا لةة ناِرةحةةتى و ناسةؤرىدا     
بةةوون و بةةةردةوام دةسةةتطري دةكةةران وهةَلةةدةهاتن و زينةةدانى دةكةةران, ضةةونكة     
ئةةةةةوان هةةةةةرطيز نةدةضةةةةوونة بةةةةةردةرطاى سةةةةوَلتانةكان, كةضةةةةى زؤرَيةةةةك لةةةةةم   

لعةمانةى ئَيستا كةس لةة طةوَل كاَلرتيةان ثةَي ناَلَيةت و بطةرة ِرَيةز لةَيطرياون لةة          بة
الى تاغوتان, ئيمام ئةمحةد لةة زةمةةنى مةئمونةدا زينةدانى كةراو لةة سةةردةمى        
موعتةاةةةم جةَلةةدةى لةةَي دراو لةةة سةةةردةمى واسةةق خةةؤى شةةاردةوة تةةا واسةةق    

ةطةَل ئةوةشدا هيضةى لةَي   مرد. تا متةوةكيل هات و سوننةتى بوذاندةوة بةالم ل
 وةرنةدةطرت و نةدةضووة بةردةرطايان.

ضونكة ئةوان دةيانزانى طوَيِرايةَلى كردنى ِرةهاى هةموو ثَيشةواو 
 مةنهةجى مورجيئةكانة... سةركردةيةك لة
 اأْلُمَّةِ  َهِمهِ  ِخَيارِ  طَرِيَقةُ  )َوَهِمهِ : ( فةرمويةتىِرةمحةتى خواى لَي بَيتئينب تةمييية)

 َوَأْمثَاِلِهمْ  الحرورية َطرِيحِ  بَ ْينَ  ُمتَ َوسَِّطة   َوِهيَ .  ُمَكلَّيٍ  ُكلِّ  َعَلى َواِجَبة   َوِهيَ .  َوَحِديثًا يًماَقدِ 
 ِممَّنْ  َوَأْمثَاِلِهمْ  اْلُمْرِجَِةِ  طَرِيَقةِ  َوبَ ْينَ  اْلِعْلمِ  ِقلَّةِ  َعنْ  النَّاِشئِ  اْلَفاِسدِ  اْلَورِمِ  َمْسَلكَ  يسلك ِممَّنْ 
 101.( أَبْ َرارًا َيُكونُوا َلمْ  َوِإنْ  ُمْطَلًقا اأْلَُمَراءِ  طَاَعةِ  َمْسَلكَ  ْسُلكُ يَ 

واتة: )جيهاد كردن لةطةَل سةركردةكاندا ئةطةرضةى تاوانيشةيان هةةبَيت( ئةمةة     
رَيطاو مةنهةجى ضاكرتينى ئةم ئوممةتة بووة لةة كةؤن و نوَيةدا, ئةمةةش واجبةة      

رعى لةسةةةر بَيةةت, وة ئةمةةة لةةة نَيةةوان   لةسةةةر هةةةموو كةسةةَيك كةةة تةةةكليفى شةةة  
ِريضةةكةى حةرورىيةةة خةوارجيةةةكان و هةةاو وَينةكانيانةةة كةةة ِرَيطةةاى وةرعَيكةةى     
فاسةةيدى سةرضةةاوة طرتةةوو لةةة كةةةم زانسةةتىيان طرتةةووة, لةطةةةَل ِرَيطةةاى ئةةةو        
مورجيئةةةةو هةةةاو وَينانةةةةيان كةةةة ِرَيطةةةاى طوَيِرايةةةةَلى ِرةهةةةاى هةةةةموو ئةةةةمريو         

 ة ئةطةر ضى ضاكةكاريش نةبن.ثَيشةوايايةكيان طرتوو
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 رِوونكردنةوةو وةالَمدانةوةى ضةند طومان و شوبهةيةكى بةتالَ
ثَيش وةاَلمدانةوةو ِروونكردنةوةى ئةةو طومةان و شةوبهانةى دروسةت كةراون و      

بةة   ِرؤحاكمانةةى ئةةم  دةسةةالتدارو  دةوترَين بؤ بةرطرى كردن لةة مانةاوةى ئةةو    
ثَيويسةتة ئةةوة بةزانني مةنهةةجى      ,بةة بةةردا  ناهة  بةرطرى وةىل ئةمريان كةراوة  

ئةهلى سوننةو جةماعة بريتيية لة ِروونكردنةوةى ِراستييةكان بةة بةَلطةة, نةةك    
 هاوارو جوَين دان و بةكارهَينانى ووشةى ناشياوو ناشريين بة موخاليف,

لشَّْتِم فَِدنَّ الرَّ،َّ ِبُمَجرَِّ، ا) ( فةرمويةتى:ِرةمحةتى خواى لَي بَيتئينب تةمييية)
ْنَساُن َلْو أَنَُّه يُ َناِظُر اْلُمْشرِِكيَن َوَأْهَل اْلِكَتاِب: َلَكاَن  َعَلْيِه َوالت َّْهوِيِل َو يَ ْعِجُز َعْنُه َأَحد . َواْْلِ

 10٣(.َأْن َيْمُكَر ِمْن اْلُحجَِّة َما يُ بَ يُِّن بِِه اْلَححَّ الَِّمي َمَعُه َواْلَباِطَل الَِّمي َمَعُهمْ 

ةد دانةوةى بةرامبةر تةنها بة شَيوةى جةوَين و ووشةةى ناشةريين كةةس     واتة: ِر
نييةةةة نةةةةتوانَيت ئةةةة امى بةةةدات, مرؤظةةةى موسةةةَلمانيش هةةةةركات مونةةةازةرةى   

ئةوةنةةةدة بةَلطةةةة يش بكةةةات: تةةةةنها لةسةةةةريةتى موشةةةريكةكان و ئةةةةهلى كيتةةةاب
ش كةة بةة   بَينَيتةوة كة ئةو حةقةى ثَي ِروون بكاتةةوة كةة ثَييةةتى و ئةةو بةتاَلةة     

 بةرامبةرةكةيةتى.
 

هةندَيك كةس ثَييان واية ئةم حاكمانة موسَلمانن با حوكميش بكةن بة  يةكةم:
(كةةة زؤرجةةار ئةةةم   )و ال  ه او اهلل غةةةيرى قورئةةان, ضةةونكة نوَيةةذ دةكةةةن و دةَلةةَين    

شوبهة بةتاَلة لة اليةن كةسانَيكيشةوة بَ و دةكرَيتةوة كة لةسةر مينبةرةكانةو 
 ناسراوة.. بة ثَيشةوا

( زؤر بةة جةوانى ئةةم    ِرةمحةتى خةواى لةَي بَيةت   شَيخ حممدى كوِرى عبدالوهاب)
 : شوبهةية دةثوكَينَيتةوةو دةفةرموَيت
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وللمشركين شبهة أخرى يقولون: "إن النبي للى اهلل عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من )
قولوا و إله إو اهلل" قال و إله إو اهلل". وكملك قوله: "أمرت أن أقاتل الناس حتى ي

ومرا، هؤوء الجهلة أن من قالها و يكفر، وو يقتل  وأحا،يا أخر في الكي عمن قالها.
فيقال لهؤوء المشركين الجهال: معلوم أن رسول اهلل للى اهلل عليه  ولو فعل ما فعل.

هلل للى وأن ألحاب رسول ا  وسلم قاتل اليهو، وسباهم وهم يقولون: ) و إله إو اهلل (.
اهلل عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن و إله إو اهلل، وأن محمدا رسول اهلل. 

 ويصلون ويدعون اْلسّم.
وكملك المين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار. وهؤوء الجهلة مقرون أن من أنكر البعا  

اْلسّم كفر وقتل ولو كفر وقتل، ولو قال )و إله إو اهلل(، وأن من جحد شيِا من أركان 
قالها. فكيي و تنفعه إذا جحد فرعا من الفروم، وتنفعه إذا جحد التوحيد المي هو ألل 

 ،ين الرسل ورأسه؟ ولكن أعداء اهلل ما فهموا معنى األحا،يا.
فأما حديا أسامة فدنه قتل رجّ ا،عى اْلسّم بسبب أنه ظن أنه ما ا،عى اْلسّم إو 

 خوفا على ،مه وماله.
والرجل إذا أظهر اْلسّم وجب الكي عنه حتى يتبين منه ما يخالي ذلك. وأنزل اهلل 

 أي فتثبتوا. [ِه َفَتَبيَُّوواَذا َضَرْبُتْم ِفي َسِبيِل الل َيا َأيَُّها الَِّويَن َّمُووا ِإ]تعالى في ذلك: 
ي اْلسّم فاآلية تدل على أنه يجب الكي عنه والتثبت. فدذا تبين منه بعد ذلك ما يخال

ا{، ولو كان و يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. والدليل على َفَتَبيَُّووقُتل لقوله تعالى: }
هما أن رسول اهلل للى اهلل عليه وسلم قال: "أقتلته بعد ما قال و إله إو اهلل؟"  وقال: 

وارع: "أينما و إله إو اهلل"  هو المي قال في الخ "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا
لقيتموهم فاقتلوهم، لِن أ،ركتهم ألقتلنهم قتل عا،"  مع كونهم من أكثر الناس عبا،ة 

 100..(.وتهليّ وتسبيحا
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واتة: موشريكةكان شوبهةيةكى تريان هةية: ئةويش ئةوةية دةَلَين ثَيغةمبةرى 
( ئينكارى ئةو كارةكةى كرد كة ئوسامة كردى كاتَي كةسةَيك ووتةى ال   خوا)
ال اهلل و كوشةةتى, وة فةرمويةةةتى: فةةةرمامن ثَيكةةراوة شةةةِر لةطةةةَل خةَلكيةةدا   الةةة ا

بكةم هةتا ئةو كاتةى دةَلَين ال الة اال اهلل, وة ضةندان فةرمودةى تر كة بةاس لةة   
دةستطرتنةوة دةكات لةو كةسةى ئةةو ووشةةية دةَلَيةت, مةبةسةتى ئةةو كؤمةَلةة        

ة بَلَيةةت كةةافر نابَيةةت, وة  نةفامةةةش ئةوةيةةة كةةة ئةطةةةر هةركةسةةَيك ئةةةو ووشةةةي   
ناكوذرَيت ئةطةرضى هةرضييةيةكيش بكات, جا بةو كؤمةَلة موشةريكة جاهيلةة   

( كوشةةتارى جولةكةةةكانى كةةردووةو  دةَلةةَيني: زانةةراوة كةةة ثَيغةمبةةةرى خةةوا)  
كةةةةةنيزةكى لةةةةَي طرتةةةةوون لةةةةة كاتَيكةةةةدا ئةةةةةوان وتوشةةةةيانة:  ال الةةةةة اال اهلل, وة   

كوشةةةتارى بةةةةنى حةنيفةةةةيان كةةةردووة لةةةة  (هاوةَلةةةةكانى ثَيغةمبةةةةرى خةةةوا)
كاتَيكةةدا ئةةةوان وتوشةةيانة ال الةةة اال اهلل, وأن حممةةدا رسةةول اهلل, وة نوَيذيشةةيان  

 كردووةو بانطةشةى ئيس مةتيشيان كردووة.
وة ئةو كةسانةى ئيمامى عةىل كةوِرى ئةةبى تاليةب سةوتاندنى بةة هةةمان شةَيوة        

كةةة هةركةسةةَيك ئينكةةارى زينةةدوو    بةةوون, وة ئةةةو جاهي نةةة دانةةدةنَين بةةةوةدا     
بوونةةةوة بكةةات كةةافر دةبَيةةت و دةكوذرَيةةت ئةطةرضةةى بشةةَلَيت: ال الةةة اال اهلل, وة  
هةركةسةةةَيك ئينكةةةارى شةةةةتَيك بكةةةات لةةةة ثايةةةةةكانى ئيسةةة م كةةةافر دةبَيةةةةت و       
دةكوذرَيةةت ئةطةرضةةى ئةةةو ووشةةةيةش بَلَيةةت. جةةا ضةةؤن ئةةةو ووشةةةية سةةوودى   

لةة لقةةكان بكةات كةضةى سةوودة دةبَيةت بةؤى         نابَيت بؤى ئةطةر ئينكةارى لقَيةك  
( ئةطةر ئينكارى ئةو تةوحيدة بكات كة بنضينةو سةرى دينةى ثَيغةمبةةران)  

 بووة؟ بةالم دوذمنانى خوا لة ماناى فةرمودةكان نةطةيشتوون.
وة فةرمودةكةى ئوسامة)ِرةزاى خواى لَي بَيةت( كةة ثيةاوَيكى كوشةت ئيةديعاى      

ة بوو ئوسامة طومانى هةبوو كة لة ترسى خةوَين  ئيس مةتى كرد بةهؤى ئةوةو
و ماَلةكةةةةى ئيةةةديعاى ئيسةةة مةتى كردبَيةةةت. وة  ئةطةةةةر كةسةةةَيك ئيسةةة مةتى    
دةرخسةةةت واجبةةةة دةسةةةتى لةةةَي هةةةةَلبطريت هةةةةتا شةةةتَيكى لةةةَي دةردةكةةةةوَيت     
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َيـا َأيَُّهـا   ]ثَيضةوانةى ئةوة, وة خواى طةورة لةسةر ئةوة ئةم ئايةتةى دابةزاند: 
 واتة تةئكيد بكةنةوةو لَيبكؤَلنةوة.  [ِه َفَتَبيَُّوواَذا َضَرْبُتْم ِفي َسِبيِل الل َّمُووا ِإ الَِّويَن

ئايةتةكةةة بةَلطةيةةة لةسةةةر ئةةةوةى واجبةةة دةسةةتهةَلبطريت و دَلنيةةا بيتةةةوة, خةةؤ  
ئةطةر دواى ئةمة شتَيكى لَي دةركةةوت كةة ثَيضةةوانةى ئةمةة بَيةت دةكوذرَيةت,       

( خةؤ ئةطةةر تةةنها بةة     َفَتَبيَُّوـوا ..طةورة كة دةفةةرموَيت: )  بةثَيى فةرمودةى خواى
ووتنى ئةةو ووشةةية نةكوذرايةة ئةةوا دَلنيابونةةوةو لَيكؤَلينةةوة هةيض مانايةةكى         

 نةبوو.
هةروةها فةرمودةكةى دواترو هاوشَيوةكانى مانايةى هةية كة بامسان كرد كةة  

دةسةةةتى لةةةَي  ئةطةةةةر كةسةةةَيك تةوحيةةةد و ئيسةةة مةتى لةةةَي دةركةةةةوت واجبةةةة       
 هةَلبطريت هةتا ئةو كاتةى شتَيكى لَي ِروون دةبَيتةوة كة ثَيضةوانةى ئةوةية.

( فةةرموى: ئايةا كوشةتت    بةَلطةش لةسةر ئةمة ئةوةية كةة ثَيغةمبةةرى خةوا)   
دواى ئةوةى ووتى ال الة اال اهلل؟ وة فةرمويةتى: فةرمامن ثَيكراوة كة كوشتارى 

ن ال الةةةة اال اهلل, دةربةةةارةى خةةةةوارجييش خةةةةَلك بكةةةةم هةةةةتا ئةةةةو كاتةةةةى دةَلةةةيَ 
فةرمويةتى: ئةطةر ثَييان بطةم وةك كوشتنى عةاد دةيةانكوذم. لةطةةَل ئةوةشةدا     

 خةواريج لة هةموو كةس عبادةت و تةهليل و تةسبيحيان زياتر بووة.
 

 اْعتَ َقدَ  )َمنْ   ( فةرمويةتى:ِرةمحةتى خواى لَي بَيتشَي ى ئيس م ئينب تةمييية)
ْنَسانِ  تَ َلفُّظِ  ِبُمَجرَّ،ِ  أَنَّهُ   َضال   فَ ُهوَ  ِبَحالِ  النَّارَ  َيْدُخلُ  َوَو  اْلَجنَّةَ  يَْدُخلُ  اْلَكِلَمةِ  ِبَهِمهِ  اْْلِ

 ِفي ُهمْ  الَِّمينَ  اْلُمَناِفُقونَ  ِبَها تَ َلفَّظَ  َقدْ  فَِدنَّهُ  اْلُمْؤِمِنيَن؛ َوِإْجَمامِ  َوالسُّنَّةِ  ِلْلِكَتابِ  ُمَخاِلي  
 َويَ َتَصدَُّقوَن؛ َوُيَصلُّونَ  َيُصوُمونَ  َقدْ  اْلُمَناِفُقونَ  َبلْ  َكِثيُروَن؛ َوُهمْ  النَّارِ  ِمنْ  اأْلَْسَفلِ  ْركِ الدَّ 
ُهْم(. يُ تَ َقبَّلُ  َو  َوَلِكنْ   199ِمن ْ

                                                 
211
  (.٨4/191الفتاوى) مجموم 



 167 

واتة: هةركةسَيك بريوباوةِرى وابَيت كة مرؤظ تةنها بة ووتنى ئةم ووشةية كة 
دةضَيتة بةهةشتةوةو بةهيض شَيوةيةو حاَلَيك ناضَيتة  اال اهلل( ةبريتيية لة )ال ال

دؤزةخ,ئةوة طومِراو سةرلَيتَيكضووةو ثَيضةوانةية بة قورئان و سوننةت و 
ئيجماعى ئيمانداران, ضونكة مونافيقةكانيش ئةم ووتةيةيان ووتووةو لة 
بنجى خوارةوةى ئاطريشدان و زؤريشن, بطرة مونافيقةكان بةِرؤذووش دةبن و 

 ذيش دةكةن و اةدةقةو خَيريش ئة ام دةدةن, بةالم لَييان وةرناطريَيت.نوَي
 

بةةةة كةةةةافر بزانرَيةةةت!! و ئةوانةةةةةى    نهةنةةةدَيك ئةةةةةلَين: نابَيةةةت حاكمةةةةةكا   دووةم:
خةؤ حاكمةةكان   لة وةاَلمدا ثَييان دةَلَيني: حوكامةكان بة كافر دةزانن تةكفريين, 

ةركةةوَيت, كةواتةة ووتنةى ئةةم     مةع وم نني تا نةطو َيت كوفرو شةريكيان ىَل د 
قسةية بة موتَلةقى هةَلةيةكى زؤر طةورةية. و ديفاك كردن و لةسةر كردنةةوةى  

  ئةم تاغوتانةية:
 الدُّْنَيا اْلَحَياِة ِفي َعْوُهْم َجاَدْلُتْم َهُؤَلاِء َأْنُتْم َها] لة كاتَيكدا خواى طةورة دةفةةرموَيت: 

 (190: النساء) [َوِكيًلا َعَلْيِهْم َيُكوُن َمْن َأْ  اْلِقَياَمِة ْوَ َي َعْوُهْم َهالل  ُيَجاِدُل َفَمْن
باشة ئةوةتة ئَيوة بةرطريان لَيدةكةن لةة ذيةاني ئةةم دنيايةةدا, ئةةي ِرؤذي      واتة: 

قيامةت, الي خوا كَي بةرطريان لَيدةكات؟ ياخود كَي ثشتيوان و ياريدةدةريان 
 ت(؟دةبَيت )تا لة سزاي دؤزةخ ِرزطاريان بكا

 َأَراَك ِبَما الوَّاِس َبْيَن ِلَتْحُكَم ِباْلَحقِّ اْلِكَتاَب ِإَلْيَك َأْنَزْلَوا ِإنَّا] خواى طةورة دةفةةرموَيت: 
ََ َتُكْن َوَلا ُهالل   (194: النساء) [َخِصيًما ِلْلَخاِئِو

ئَيمة بةِراسة  قورئامنةان بةؤ الي تةؤ دابةزاندوةتةة خةوارةوة, سةةرتاثاي        واتة: 
ِراس  بةردةوامةة, بةؤ ئةةوةي دادوةري بكةةيت لةة نَيةوان خةَلكيةدا بةةو         حة  و 

شَيوةيةي كة خوا نيشاني داويت و ِرَينموويي كردويت و بةطو اوي دةزانيت 
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)بةةةؤ ضارةسةةةةري كَيشةةةةكان و بةةةةِرَيوةبردني كؤمةةةةَلطا و قةةةازا ي خةةةةَلكي(,       
 نةكةيت بةرطري لة ناثاكان بكةيت...

 
كةسةةةةية كةةةة جيهةةةادى لةطةَلةةةدا دةكرَيةةةت ئةطةرضةةةى  وةىل ئةةةةمر ئةةةةو  سييييَيةم:

ضةةاكةكاربَيت يةةان فاسةةق و خراثةةةكار..الى ئَيمةةة ئةاةةَلةن بِروايةةان بةةة ووشةةةى  
 جيهادةكة نييةو طاَلتةى ثَى دةكةن!! ثةنا بة خواى طةورة.

 

لة كاتى فةتوادان بةوةى ئةمانة وةىل ئةمرن ئةوكات واجبة هةركةسةَيك   ضوارةم:
و هةوَلبدات اليةان بةةرَيت خَيةرا واجبةة ئةةو عةةانييةة بةةناو         قسةيان ثَى بَلَيت

وةىل ئةمرانةةةةةيان ىَل ئاطةةةةادار بكرَيتةةةةةوةو خَيةةةةرا بدرَينةةةةة بةةةةةر ضةةةةةقؤى دةزطةةةةا  
 ئةمنييةكان....ثةنا بة خواى طةورة

 
ئةطةر حاكمَيك بَلَيت ئَيمةة موسةَلمانني يةان نةا هةيض حةوكمَيكى لةسةةر         ثيَنجةم:

سةةةيلةمةى درؤزن دةيةةووت ثَيغةمبةةةرم!! جةةا ووتةةن و  بينةةا ناكرَيةةت. ضةةونكة مو
 ئيديعا هيض سوودى نيية لة راست و هةَلةيى بريدؤزةيةك.

 
كةسةةةةانَيك سةرثةرشةةةةتيارو حةةةةاكم, لةطةةةةةَل وةىل ئةةةةةمرى شةةةةةرعى   شةشييييةم:

موسةةةَلمانانيان تةةةةواو ىَل تَيكةةةةَل بةةةووة. ضةةةونكة ئةطةةةةر مةبةسةةةت ئةةةةوة بَيةةةت      
ان بةةةةةةِرَيوةى ئةبةةةةةةن و سةةةةةوَلتةيان  كاروبةةةةةارى موسةةةةةَلمانان بةةةةةة ناضةةةةةار ئةةةةةةو 

داطريكردووةو لةسةر سنطى ئةم ميللةتةة ضةةقيون... ئةةوة ِراسةتة... بةةالم خةؤ       
ن!!! ئةةةوة (ُأوِلــي اْلـَأْمِر ِمـْوُكمْ  ) ئةطةةر مةبةسةتت لةةوة بَيةت وةىل ئةةمرى حةةقن و      

بةِراسةةةةةتى زؤر خةةةةةراث بةهةَلةةةةةةدا ضوون..ضةةةةةونكة ئةطةةةةةةر بةةةةةةو ثَييةةةةةة بَيةةةةةت   
( بةةؤ مةدينةةة وةىل ةككةةة لةةة دواى كؤضةةى ثَيغةمبةةةرى خةةوا) كاربةدةسةةتانى م

ئةمرى ئةةو خةَلكةة بةوون كةة لةة ناويشةياندا موسةَلمانيش هةةبوو كةة جَيمةابوو           
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لةبةةةر عوزرَيةةك كةةة بةةة هؤيةةةوة نةيةةدةتوانى كةةؤ  بكةةات. ئةةةوةتا خةةواى طةةةورة      
 دةفةرموَيت:

ْم َتْعَلُموُهْم َأْن َتَطُئوُهْم َفُتِصيَبُكْم ِمْوُهْم َمَعـرَّة   ِرَجالو ُمْؤِمُووَن َوِنَساءو ُمْؤِمَواتو َل َ َوَلْو....]
 (14 :الفتح) [ ....ِبَغْيِر ِعْلٍم
ئةطةر لةبةر ئةو ثياوو ذنة بِروادارانة نةبواية, كة ئَيةوة نةتاندةناسةني كةة     واتة:

نةوةك ئَيوة بَي ئاطايانةة بيانكةةن بةةذَير ثَيةوة, دةرة ةام تيةا        ككةدالةشاري مة
وبان, جةةا ئَيةةوةيش عةةارو دَل تةةةنطيتان تةةووش ببةةا, ئةطةةةر لةبةةةر ئةوانةةة        ضةةو

 ..نةبواية مؤَلةت بةئَيوة ئةدرا كة بِرؤنة مةككةوةو جةنطيان لةطةَل بكةن
هؤكةةارى كةوتنةةة نةةاو ئةةةو فةةةتوا زؤر قةةورس و هةَلةيةةةى هةةةموو كاربةدةسةةتَيك   

هؤكةةار  لةةة دوو 476وةىل ئةةةمرة ئةطةرضةةى )ثاثةةا شةةنؤدة(ى مي ةةريش بَيةةت!!!     
 تَيثةِرناكات: 

يةكةم: يان ئةوةتا هيض ئاطايةكيان لةو بةَلطانة نىية كة مرؤظى ثَى لةة ئيسة م   
دةضَيتة دةرةوةو بة سةنوورى سةوور بةة زانةدن حيسةاب دةكرَيةت. كةة ئةمةةيان         

 مةحاَلةو خةَلكى ئةو طومانة خراثةيان كةمرت ثَيدةبات..
ى ئةةةو حوكمةةة موتَلةقةةةى داوة دووةم: يةةان دووةميانةةة كةةة ئةوةيةةة تةةةواو ئةةةوة 

هيض ئاطةاى لةة حةاَلى ئةةم حوككامانةة نييةة كةة ضةى دةكةةن.. كةة هةةر ئةمةةيان             
 نزيكرتة لة راستىيةوة.

ثَيناسةةى وةىل ئةةمر بةةوة دةكةةن: )هةةر كاربةدةسةتَيك كاروبةةارى        جةا ئةوانةةى  
تاَلةو ةبواَلتى دةبرد بةِرَيوة ئةوة وةىل ئةمرة.!!( كة ئةم ثَيناسةية ثَيناسةيةكى 
نطكق  ي ثَيضةةوانةية بةة ثَيناسةةى شةةةرعى بةؤ وةىل ئةةمر, وة ثَيضةةةوانةية بةة مةة       

 عةقَل.
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كافر, وةك تةَلعةت زةهران ووتى: هةركةس دةستةالتى طرتة دةست دةبَيتة ئيمام, جا موسَلمان بَيت يان  
 http://www.youtube.com/watch?v=Rjy3aX4zOOw ئةطةرضى ثاثا شنؤدةش بَيت:
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زؤر بة جوانى ئةم دوو ضةمكةمان بؤ  )ِرةمحةتى خواى لَي بَيت(ئينب خةلدون
جيا دةكاتةوة لةيةكرت..واتة ضةمكى كاربةدةستى بةِرَيوةبةرى كاروبارى 

 ئةمرى شةرعى: دونيا..لةطةَل ضةمكى خةليفة يان وةىل
)...امللك الطبيعي: هو محل : فةرمويةتى )ِرةمحةتى خواى لَي بَيت(ئينب خةلدون

الكافة على مقتضى الوظر العقلي يف جلب املصاحل الدنيوية، و دفع املضار، و اخلالفة: هي 
محل الكافة على مقتضى الوظر الشرعي يف مصاحلهم األخروية و الدنيوية الراجعة إليها، 

ال الدنيا ترجع كلها عود الشارع إىل اعتبارها مبصاحل اآلخرة، فهي يف احلقيقة إذ أتو
 474.خالفة عن صاتب الشرع يف تراسة الدين و سياسة الدنيا به فأفهم ذلك...(

خةَلك لةسةر تَيِروانينى هةموو واتة: مةليكايةتى سروشتى: بريتيية لةوةى  
كان و دوور خستنةوةى بؤ بةدةست ستنى بةرذةوةنديية دونياييةعةقَلى 

زيانةكان بربَيت بةِرَيوة, وة خي فةتيش: بريتيية لةوةى خةَلكى لةسةر 
تَيِروانينى شةرعى بؤ بةرذةوةندييةكانى قيامةت و دونيايان بربَيت بةرَيوة, 

( بة ثَيى ضونكة سةرجةم كاروبارى دونيا الى خواو ثَيغةمبةرةكةى)
ةكرَيت, كةواتة ئةو ثؤست و ثلةيةى بةرذةوةندييةكانى قيامةت حيسابى بؤ د

خي فةت جَينشينيية لة جياتى خاوةنى شةرك لة ثاراستنى دين و 
 بةِرَيوةبردنى دونيا ثَيى, جا ضاك لةمة تَي بطة...

ئةطةةةةر تةةةةنها سةرثةرشةةةتيار بةةةوون ببوايةتةةةة ثاسةةةاوى شةةةةرعييةتى    ثاشةةةان: 
ةنا بة دةستةاَلتى ( لة مةككةدا دانى ندةستةالتدار. بؤضى ثَيغةمبةرى خوا)

ئةةةةو دةسةةةتةالتدارانةداو دذيةةةان وةسةةةتا؟ ئايةةةا ئةةةةوانيش وةك ئةةةةم عةةانييةةةة    
تى خةةةوا هةيةةةةو لَيةةةى   مونافيقانةةةة دةريةةةان نةةةةدةبرى كةةةة بروايةةةان بةةةة خةةةالقيَ      

 نةدةثارانةوة؟
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باشةةة تةةةنها ئيمةةان دةربةةرين و خوَينةةدنى ضةةةند ئايةةةتَيك لةةة سةةةرةتاى بةرنامةةة  
 انكاتة وةىل ئةمر؟ تةلةفزيؤنييةكانياندا دةي

لةمةدا عةيبى نةبوو. ئةى لةبةر ضةى بةوو زانايةان حةوكمى      حسَين خؤ اةددام
خةةؤ ئةةةو لَيةةى بينةةرا نوَيةةذى كةةردووةو عةةةمرةى   كةةافر بونيةةان لةةة دذى دةركةةرد؟  

 كردووةو ثَيش لة سَيدارةدانيشى شايةتومانى هَينا؟!
َيش نوَيةةذى بةةؤ ئةةةى موعةممةةةر قةةةززافى لةةة ليبيةةا كاتَيةةك ضةةوو بةةؤ نةةةجيرييا ثةة   

 هةزاران كةس نةكرد؟!
 in god weئايا جولةكة بةة جولةكةةيى خةؤى لةسةةر دؤالرةكةةى نةنوسةيوة)      

trust  ؟؟) 
خؤ بةو ثَيية بَيت باراك و ئؤباماش وةىل ئةمرة ضونكة ِرَى بة نوَيةذكردن دةدةن  
و بةشةةةدارى موسةةةَلمانان دةكةةةةن لةةةة بةةةةربانو كردنةةةةوةداو ثريؤزبةةةايى هةةةاتنى   

منان ىَل دةكةن و هةرطيز نةمانبيست لَييان كة كوفرى لةفزى بدةن بة جةذنةكما
طوَيمانداو جاروبار بؤ هةَل ةَلةتاندنى عةوامان ديفاعَيك دةدةبةِرن لةة قورئانَيةك    
كةةةةة قةشةةةةةيةك سةةةةوتاندبَيتى. بةةةةةالم لةةةةة اليةةةةةكى تةةةةرةوة ئيع نةةةةى جةةةةةنطى       

 و خوَينيان. خاضثةرستى دةكةن دذى موسَلمانانو سةروةرت و سامان و طيان
( كةةةةردو خةةةةؤ ئةةةةةبو تاليةةةةب بةةةةة ئاشةةةةكرا ديفةةةةاعى لةةةةة ثَيغةمبةةةةةرى خةةةةوا)     

نةيدةشاردةوة كة بة دَل ثَيى واية رَيبازةكةى ضاكرتين رَيبازو دينة؟ ئايةا ئةمةة   
 474بووة هؤى ئةوةى كة بة موسَلمان ناوبربَيت؟
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 كة ئةمةشى لة شيعرةكةىدا ووتبوو:  

 واهلل لن يصلوا إليك بجمعهم                 حتى أوَسد في التراب ،فينا
 اك منك عيونافالدم بأمرك ما عليك ْهاضة            وابشر وقَر بم

 و،عوتنى وعرفت أنك نالحى               ولقد لدقت وكنت ثم أمينا
 و عرضت ،ينا قد عرفت بأنه                من خير أ،يان البرية ،ينا

 لوو المّمة أو حمار مسبة                    لوجدتني سمحاً بماك مبينا
 .45الوهاب صمختصر سيرة الرسول)للى اهلل عليه وسلم( محمد بن 
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ِويَن ِمـْن َقْبِلـَك َلـِئْن    ْد ُأوِتَي ِإَلْيـَك َوِإَلـى الًّـ   َوَلَق]كاتَيك خواى طةورة دةفةةرموَيت:  
 (15.)الزمر: [َأْشَرْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َوَلَتُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِريَن

سوَيند بةخوا بادَلنيابن كةة وةحةي و نيطةا نَيةردراوة بةؤ تةؤو بةؤ ئةوانةةي         واتة: 
 ةخةوا بِريةار بةدةيت كةاروكردةو     ثَيش تؤش: ئةطةر هاوةَلطةر بيت و شةريك بؤ 

 كانيشت ثووضة و دةضيتة ِريزي خةسارةمتةند و زةرةرمةندانةوة. ضاكة
 

بةَلطة نيية لةسةر ئةوةى ئةو كةسةى شريك ئة ام دةدات كةردةوةى  ئايا ئةمة 
ضاكةشةةةةةى هةيةةةةةة؟ بةةةةةةالم بةةةةةةهؤى ئة امةةةةةدانى شةةةةةريكةكةوة ضاكةكانيشةةةةةى  

 هةَلدةوةشَيتةوة.
 

وايةة بةؤ ضةونة نةاو     ئةطةةر بةة ووتنةى دةم و دةربرينةى ئيمةان بةةس بو       حةوتةم:
ئيس م و بوونة وةىل ئةمر ئةوا شةيتان و ئةبوجةةهل و كةافرانى زووش لةمةةدا    

 دانى نا بةة خةالقَيتى خةواى طةةورةداو ووتةى:     ئةوةندة شةيتان  وةك يةكن. نةك
  (16( و )ص: 11.)األعراف: [ ..َخَلْقَتِوي ِمْن َناٍر..]

 (٣1)ص:  .[ ..َفِبِعزَِّتَك..]وة سوَيندى تةنها بة خواى طةورة خواردوو ووتى:
ثاشان باوةِرى بة زينددوبونةوةى ثاش مردن هةبوو وة تةنها لة خةوا ثاِرايةةوة   

 (10( و )ص: ٨6)الحجر:  .[َربِّ َفَأْنِظْرِني ِإَلى َيْوِ  ُيْبَعُثوَن..]كة ووتى: 
 (5٣: نفالأل)ا [..ِإنِّي َأَخاُ  اللََّه...]وة ئةو لة بةدردا ووتى من لة خوا دةترسم: 

رزطاريةان ناكةات لةة    و بة سةةرزارةكى دةربِرينةى موسةَلمان بةوون      خؤ وتنى دةم
 كةوتنة ناو هةموو بازنة سوورةى لة سةرةوة باسكرا.

ضةةونكة ئةةةهلى سةةوننة يةكةةدةنطن لةسةةةر ئةةةوةى ئيمةةان بريتيةةة لةةة بريوبةةاوةِرو   
 ووتةو كردةوة.

ُسَِِل َسْهُل ) ( فةرمويةتى:ِرةمحةتى خواى لَي بَيتشَي ى ئيس م ئينب تةمييية)
يَماِن َما ُهَو؟ فَ َقاَل: قَ ْول  َوَعَمل  َونِيَّة  َوُسنَّة   يَماَن إَذا   ،ْبُن َعْبِد اللَِّه التستري َعْن اْْلِ أِلَنَّ اْْلِ



 173 

َّ َعَمٍل فَ ُهَو ُكْفر   َّ نِيٍَّة فَ ُهَو نَِفاث   ،َكاَن قَ ْوًو ِب ًّ ِب َوِإَذا َكاَن قَ ْوًو  ،َوِإَذا َكاَن قَ ْوًو َوَعَم
َّ ُسنٍَّة فَ ُهَو ِبْدَعة ًّ َونِيًَّة ِب  195(.َوَعَم

واتةةة: ثرسةةيار كةةرا لةةة عبةةداهلل التسةةرتى دةربةةارةى ئيمةةان كةةة ضةةيية؟ فةةةرموى:   
ووتةو كردارو نييةت و سوننةتة, ضونكة ئيمان ئةطةر تةنها ووتةى بَي كردةوة 

َي نييةةت بَيةت ئةةوة نيفاقةة, وة     بَيت ئةوة كوفرة, وة ئةطةةر ووتةةو كةردةوةى بة    
 ئةطةر ووتةو كردةوةو نييةتى بَي سوننةت بَيت ئةوة داهَينراوة.

 
 

 !؟..بوون ئةمر وةلي ئةوانيش
 ضاكةي ئةَلَين و( ئةمر وةلي) بة ناودةبةن حاكمَيك هةموو ئةوانةي بؤ

 .....!!هةية
 لة كة ئةهَينان بؤ ئةبوجةهلم ِرةمسيكي ئةطينا نةبووة ِرةسم كات ئةو ضي بَلَيم

خزمايةتى نةهَيشت و شتَيكى هَيناوة نازانني  خواية :وتي ثارايةوةو بةدردا
 475!! ...ضيية, خواية لةناوى ببة

 تةوافيان كةعبةدا دةوري بة كة ئةهينان بؤ كوفرم سةراني رةمسَيكي
 .....!!دةكرد
 ةك دةهَينا مونافيقامن سةركردةي سةلولي كوِري ئوبةي كوِري عبداللةي هي

 ِروويئةو  جومعةدا لة( دةضووة سةر مينبةر دواى ئةوةى ثَيغةمبةرى خوا)
 لة( )خواية ثَيغةمبةري ئةمة خةَلكينة: دةيوت خةَلكةكةو دةكردة

 جا, كردن عيززةمتةندي ِريزدارو ئةوةوة هؤي بة طةورة خواي, ناوتانداية
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, ئينجا بكةن يطوَيِرايةَل و ببيس  ووتةكاني, بطرن لَي ِرَيزي و خبةن سةري
 471.!!دادةنيشت

خواى طةورة  !ئةترسم خوا لة من ئةَلَي كة ئةهينايت بؤ امنتشةي هي
 دةفةرموَيت:

 َكَمَثِل الشَّْيَطاِن ِإْذ َقاَل ِلْلِإْنَساِن اْكُفْر َفَلمَّا َكَفَر َقاَل ِإنِّي َبِريءو ِمْوَك ِإنِّي َأَخاُ  اللََّه َربَّ]
ََ  (16)الحشر:  [اْلَعاَلِم
)نَيواني دووِرووةكان لة طةَل جووةكان( وةك شةيتان واية كة هاني واتة: 

ثَيي دةَلَيت: وةرة كافربة )بة  وئادةميزاد دةدات لة ِرَيي خةياَل و وةسوةسةوة
جوانكردني هةموو جؤرة تاوانَيك كة خوا ثَيي ناخؤشة(, جا كاتَيك كة كافر 

( ثَيي دةَلَيت: بةِراس  ازيةَيي ِربوو )واتة ئةو كارانةي ئة ام دا كة شةيتان ث
 من بةريم لة تؤ من لة ثةروةردطاري جيهانيان دةترسم!!.

 
 ثَييان دةزانن كافريان بة ئةوانةشي و موسَلمان دةوت بةوانيشيان نازامن ئيرت

 !!!!!!!!!!!تةكفريي و خةواريج دةوتن
شةيتان دانى ناوة بة بوونى خواو قيامةت و بةبَي واستةش لة خوا 

 ثاِراوةتةوة.
كافرانى سةردةمى نةفامى ضاكةو خَيريان دةكرد و حةجيان ئة ام دةداو 

 ئاويان دةدا بة حاجييةكان.
و  ئاودان ( سةرثةرشتىهامشى كوِرى عبداةنافى باثريى ثَيغةمبةرى خوا)

كؤكردنةوةى ثارةيةكيان دةكرد و دةيانكردة خواردن بؤ حاجييةكان كة ثَيى 
ى داوة (الثريد)خواردنى , وة ئةو يةكةم كةس بووة كة(الرفا،ةالسقاية و )دةوترا:
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ى يبة حاجييةكان لة مةككةدا, بةجؤرَيك خؤى ناوى)عمرو( بووة لةبةر نان بدة
 191.و وورد كردنى نان ناونرا بة)هاشم(

وة سةرثةرشتى كردنى كةعبةو بةرط ثياطرتنى و سيلةى ِرةحم و وةفا بة 
وونى ستةم لَيكراوان و خواردن دان عةهدو ميوان دؤستى و بةهاناوة ض

 و....هتد
 

( كما تكونوا يول عليكمهةندَيك كةس ئةَلني لة فةرموودةدا هاتووة: ) هةشتةم:
كةواتة خةتاى خؤمانة و خؤمان شياوين بةم فةرمانِرةوايانة, شَي ى ئةلباني 
دواى ئةوةى ِرةددى ئةوة دةداتةوة كة ئةمة فةرمودةيةكى اةحي  بَيت و بة 

)ثم إن الحديا معناه ْير لحيح على دادةنَيت, لة كؤتاييدا دةفةرموَيت:  كفيعضة
إطّقه عندي، فقد حدثنا التاريخ تولَّي رجل لالح عقب أمير ْير لالح، والشعُب هو 

 19٣.هو!(

ماناى ئةم فةرموودةيةش بة الى منةوة بة ِرةهايى ِراست نيية,  ثاشانواتة: 
وى ااَل  بؤتة ئةمري لة دواى ئةمريو ضونكة مَيذوو ثَيمان دةَلَيت ثيا

 بةرثرسَيكى ناااَلحةوةو طةليش هةر ئةو طةلة بووة!
 

مةةةن ثةةةَيم وايةةةة ئةةةةو كةسةةةانة كةوتوونةتةةةة نةةةاو طةةةةورةترين تاوانةةةةوة ئةةةةويش    
فةتوادانة بة بَى ئاطابوون لةو واقيعةى فةتواى دةربارة دةدةن... طومةانى تَيةدا   

غوتانةةة هةةةموو  ط  اؤ شةةةرعييةت دان بةةةو  نييةةة ئةةةو  بةَلطانةةةى دةيهَيننةةةوة بةة   
تةةةةواوو اةةةةةحيحن!! بةةةةالم ئةوانةةةةة بةَلطةةةةةن لةسةةةةر خةليفةةةةةو كاربةدةسةةةةتى    
موسةةةةةةَلمانى جَىبةةةةةةةجَىكارى شةةةةةةةرعى خةةةةةةواى طةةةةةةةورةو سةرثةرشةةةةةةتيارى  
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 موسَلمانان.. نةك عةةانىيةك كةة هةةموو ئةوخاَلةةى سةةرةوة ضةةند اليةةنَيكى      
..ضةونكة وةك  [ا ُتْخِفـي ُصـُدوُرُهْم َأْكَبـرُ   َوَمـ كةمى راستَيتى كارو بةرنامةيةةتى ] 

سةرثةرشةتيارَيك دةبَيةت موسةَلمان     زانايان دةفةرمون لةة كتَيبةكانيانةدا هةةموو   
بَيةةت و كةةوفرى بةةةواحى ىَل نةةةبينرا بَيت...ثاشةةان ئةةةو حاكمةةة مةةةرجى شةةةرعى  
تَيدا بَيت و واجبى شةةرعى سةرشةانى بةةجَى بهَينَيةت بةةوةى: موسةَلمان بَيةت        

و خؤثارَيز بَيت و زانةاو موجتةهيةد بَيةت و بتوانَيةت راوبؤضةوونى شةةرك       عادل 
دابةزَينَيتة ئةرزى واقيع و هةَلوَيستةكانى لةسةر شةرك بينا بكات و نَير بَيت و 
خاوةنى ئةةهلى حةةل و عةقةدو زانسةت و مشةؤرةت بَيةت, لةة ثةَيش هةموويةةوة          

خةَلكةةةة ببةةةات  ئةةةةبَيت ئةةةةو كاربةدةسةةةتة بةةةة قورئةةةان و سةةةوننةت حةةةوكمى ئةةةةو
بةةةرَيوةو بةةةوة كاربكةةات, نةةةك بةةة دةسةةتوورةكةى تةةةتارو ياسةةقَيكى تَيكةةةَل لةةة    
هةموو دين و بؤضون و عورف و عةقَل و شتى تر... كةة بةة روونةى لةة ئايةةت و      

 فةرمودةكاندا ديارة كة ثَيشرت هَينرانةوة.
نىيةةو   بةهةرحاَل ئةو كةسانة يان ئةوةتا ئاطايان لةة حةاَلى ئةةو كاربةدةسةتانة    

نازانن تا ئَيستا ئةمانةة بؤضةى دروسةت بةوون و خةةريكى ضةني لةةم واَلتةةدا كةة          
( ضونكة ضؤن حوكم لةسةر شتَيك دةدةن كة ثَيشرت ئاطايان فتلك مصيبةئةمةش)

ىَل نيية!! يان ئةوةتا ئةمانةش دةزانن و بؤيان ثينة دةكةن و هةةر بةة وةىل ئةةمر    
 !!!(فاملصيبة اكربناويان دةبةن ئةوكاتةش)

 
جطة لةوةى خواى طةورة فةرمامنان ثَي دةكات كة مةيل نةدةين بةة الى   نؤيةم:

ِويَن َظَلُمـوا  ُوـوا ِإَلـى الًّـ   َوَلـا َتْركَ ]كةسانَيكدا كةة سةتةم دةكةةن وةك دةفةةرموَيت:     
 (664ود: )ه [.ُتْوَصُروَن َ ِه ِمْن َأْوِلَياَء ُممَّ ُر َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن الل َفَتَمسَُّكُم الوَّا
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نةكةن مةيلي دَلتةان لةطةةَل ئةوانةةدا بَيةت كةة سةتةميان كةردووة و لةةخوا         واتة: 
يةةاخي بةةوون, ضةةونكة ئةةةو كاتةةة ئةةاطر دةتانسةةوتَينَيت, كةسةةيش جطةةة لةةة خةةوا    

 ثشتيوانتان نابَيت, لةوةودوايش يارمةتي نادرَين.
 

لةةةةة ضةةةةةندان فةةةةةرمودةدا هةةةةاتووة كةةةةة دروسةةةةت نييةةةةة ثشةةةةتطريى لةةةةة زاَلةةةةم و    
بةدةسةةةتى سةةةتةمكار بكرَيةةةت و ببيتةةةة داردةسةةةت و سةةةةربازو طؤضةةةانى بةةةن  كار

دةست و يارمةتى دةرى   جاى كاربةدةستَيك كةوفرى بةةواحى وةك ِرؤذى دةم   
كةمن نازامن بؤضى ئةم فةرمودانة باس ناكةةن و   -ئامسان ِروون و ئاشكرا بَيت

 لةوانة: -حيكمةت ضيية بَ وى ناكةنةوة!؟؟
 

 دةطمةن باس دةكريَنئةو فةرموودانةى بة 
وي   ل لْلم  راء! وي  ل للعرف   اء! وي  ل لْلم   راء! )ق  ال:  ()ع  ن أب  ى هري   رة أن رس  ول اهلل-1

ليتمن  ين أق  وام ي  وم القيام  ة، أن ذوان  بهم معلق  ة بالثري  ا، يتمب  مبون ب  ين الس  ماء واألرض ول  م 
 190.(يكونوا عملوا على شيء

خواناترسةن, وةيةل    واتة: وةيل بؤ ئةو حاكمة ستةمكارانةى دادثةوةر نني و لةة 
بةةةؤ كاربةدةسةةةتانةى لةةةة خةةةوار سةةةةرؤكةوةن لةةةة ثلةةةةدا, وةيةةةل بةةةؤ كةسةةةانةى       
لَيثرسراوى شتانَيكن  بؤ ئةوةى بيثةارَيزن و كارةكةةيان بةة تةةواوى بةة ئةة ام       
ناطةيةنن, كةسانَيك لة قيامةتدا ئاوات دةخوازن كةة لةة دونيةادا سةزا بدرانايةةو      

ى ئامسانةةةةةةةةوةو ) الثري       ا(رةىمةةةةةةةوى سةةةةةةةةريان هةَلبواسةةةةةةةراية بةةةةةةةة ئةسةةةةةةةتيَ  
بةرزبكرانايةتةوةو دابةزَينراناية بةالم كارَيكيان ثَى نةسثَيردرايةو دووربونايةة  

 لة سةرؤكايةتى كردن. 
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يره و   ي ب ) األلباني لححهأخرجه أحمد ْو (، هداي ة 1619ة )(، وانظ ر الص حيح1110، 1٣0، 1٣٣في ل حيح التْر
 (.٨616الرواة )
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الزم  ان ش  رطة، يغ  دون ف  ى  س  يكون ف  ى مخ  ر): ق  ال ()ع  ن أب  ى أمام  ة أن رس  ول اهلل-1
 119.(، ويروحون فى سخط اهللْهب اهلل

ندان سةةةراز و ثةةؤليس ثيةةدا دةبةةن كةةة بةةةيانى      واتةةة: لةةة كؤتةةايى زةمانةةدا ضةةة    
دةكةنةةةوة خةةواى طةةةورة لَييةةان توِرةيةةة..وة ئَيوارةيةةان بةسةةةردا دَيةةت لةةة ذَيةةر        

 خةمشى خوادان.
 
 111.(والعريي فى النار ،و بد للناس من عريي)قال:  ()أن رسول اهلل :عن أنس-٨

ئةطةةر مةافى   ثَيويستة خةَلكى عةريفى هةبَيت, عةريفيش لةة ئاطرداية.)ضةونكة   
خةةؤى نةةةةداتَي و دادثةةةةروةر نةةةةبَيت تيايةةةدا طوناهبةةةار دةبَيةةةت و شةةةياوى سةةةزا  

 دةبَيت(
 
ِإنَُّه ُيْستَ ْعَمُل َعَلْيُكْم  ) :أَنَُّه قَالَ ( )َعِن النَِّبىِّ  )رضي اهلل عنها(َعْن ُأمِّ َسَلَمَة َزْوِع النَِّبىِّ -5

. (َوَلِكْن َمْن َرِضَى َوتَاَبعَ  ،َوَمْن أَْنَكَر فَ َقْد َسِلمَ  ،رَِه فَ َقْد بَِرئَ َفَمْن كَ  ،ُأَمَراُء فَ تَ ْعرُِفوَن َوتُ ْنِكُرونَ 
 111. َأْى َمْن َكرَِه ِبَقْلِبِه َوأَْنَكَر ِبَقْلِبِه.(َو َما َللَّْوا  ) :قَالَ  ؟يَا َرُسوَل اللَِّه َأَو نُ َقاتُِلُهمْ  :قَاُلوا

ة شةتانَيكى بةاش و خراثيةان لةَي     واتة: ضةند بةرثرسَيك دةبنةة كاربةدةسةتان كة   
دةبينن, هةركةس لة دَلةوة)لة ناضارىدا( ثَيى ناخؤش بوو ئةوة بةرى بووة)لةة  
تةةةةاوان و سةةةةزاكةى(و هةركةسةةةةَيك ئينكةةةةارى بكةةةةات سةةةةةالمةت بةةةةووة, بةةةةةالم     
هةركةسةَيك ِرازى بَيةت و دوايةان بكةةةوَيت تياضةووة. ووتيةان: ئةةى ثَيغةمبةةةرى       

 ؟ فةرموى: نةخَير, مادام نوَيذ بكةن.خوا ئايا كوشتاريان نةكةين
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ول    ححه األلب    اني أنظ    ر ل    حيح  (٣999ب    رقم) 5/5٨6المس    تدركف    ي والطبران    ى   4/149ف    ي المس    ند رواه أحم    د 
 (.٣14٨( و )٨666الجامع)

211
 .(1511)لحيح الصحيحة  10٨5وانظر سنن أبى ،او،  1/15٣رواه أبو نعيم فى أخبار ألبهان  
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 .(1٣45برقم) (6/1٨لحيح مسلم ) 
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نابمهم  ، فمنسيكون أمراء، تعرفون وتنكرون)قال:  ()عن ابن عباس أن رسول اهلل-4
 11٨.(، ومن خالطهم هلكنجا، ومن اعتزلهم سلم

دةبيةةنن, هةركةةةس  واتةةة: ضةةةندان ئةةةمري ثةةةيا دةبةةن شةة  بةةاش و خراثيةةان لةةَي
يةان سةةالمةت بةووة,    ت لَيكةس دوور بَية زطاري بووةو هةرتةوة ِربةرةنطاريان بَي
 ويان بكات بةهي ك ضووة.كةالك تَيوة هةركةسَي

 

َما ِمْن نَِبى  بَ َعثَُه  ) :قَالَ  ()َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ  )رضي اهلل عنه(َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعو،ٍ -6
 ،َويَ ْقَتُدوَن بَِأْمرِهِ  ،يَْأُخُموَن ِبُسنَِّتهِ  ،َوارِيُّوَن َوَأْلَحاب  ِإوَّ َكاَن َلُه ِمْن أُمَِّتِه حَ  ،اللَُّه ِفى أُمٍَّة قَ ْبِلى

َفَمْن  ،َويَ ْفَعُلوَن َما َو يُ ْؤَمُرونَ  ،ثُمَّ ِإن ََّها َتْخُلُي ِمْن بَ ْعِدِهْم ُخُلوف  يَ ُقوُلوَن َما َو يَ ْفَعُلونَ 
َوَمْن َجاَهَدُهْم بَِقْلِبِه فَ ُهَو  ،ِلَسانِِه فَ ُهَو ُمْؤِمن  َوَمْن َجاَهَدُهْم بِ  ،َجاَهَدُهْم بَِيِدِه فَ ُهَو ُمْؤِمن  

 115.(َولَْيَس َورَاَء َذِلَك ِمَن اِْليَماِن َحبَُّة َخْرَ،ٍل  ،ُمْؤِمن  

نةةبووة كةة خةواى طةةورة لةة ثةَيش        علي ه الص ّة والس ّم(واتة: هيض ثَيغةمبةرَيك)
ةتةكةيةةدا حةةةوارى و هةةاوةَلى منةةةوة لةةة نةةاو طةلَيكةةدا نةةاردبَيتى ئةةي  لةةةناو ميلل 

هةةةةبووة, كةةةة دةسةةةتيان طرتةةةووة بةةةة سةةةوننةتةكةيةوةو شةةةوَين فةرمانةةةةكانى        
كةوتوون, ثاشان ثاش ئةوان ضةند وةضةةيةك هةاتوون )لةة ِريوايةتةكةةى تةردا:      
كاربةدةستانَيك هاتوون( كة شتانَيكيان ووتةوة بةة كةردةوة ئةة اميان نةةداوةو      

ةرمانيان ثةةةةَي نةةةةةكراوة, جةةةةا هةركةسةةةةَيك كردةوةيةةةةكيان ئةةةةة ام داوة كةةةةة فةةةة 
بةةةرةنطارى ئةةةو كةسةةانة بؤبَيتةةةوةو بةةة دةسةةتى جيهةةادى لةةة دذ كةةردبن ئةةةوة        
ئيماندارة, وة هةركةس بة زمان جيهادى دذ كردبن ئيماندارة, وة هةركةةس بةة   
دَل جيهةةةادى لةةةة دذ كةةةردبن ئيمانةةةدارة, ئةةةيرت دواى ئةمةةةة بةةةة ئةنةةةدازةى دةنكةةةة  

 ة.خةرتةلةيةك ئيمان نيي
                                                 

213
 (.٨661ني أنظر لحيح الجامع برقم)ولححه األلبا الطبرانى أخرجه 

214
 إس نا،ه: األرن ؤوط ش عيب .....( ق السيكون أمراء من بع دي يقول ون م او يفعل ون( وابن حبان بلفظ: )49لحيح مسلم ) 

 (.1/59٨األرناؤوط) بتحقيح حبان ابن جيد، لحيح
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وم  ن تب  ع  ،م  ن ب  دا جف  ا) (:)ق  ال رس  ول اهلل :ق  ال (رض  ي اهلل عن  ه)ع  ن أب  ي هري  رة -1
وما از،ا، عبد من السلطان قربا إو از،ا، من  ،ومن أتى أبواب السلطان افتتن ،الصيد ْفل
 114(.اهلل بعدا

واتة: هةركةس لة دوورة شار دابنيشَيت وةك ئةوان مامةَلةة ووشةك دةبَيةت, وة    
ى كةةارى ِراوضةةَيتى بكةةةوَيت بةةَي ئاطةةا دةبَيةةت, وة هةركةسةةَيك      هةركةسةةَيك دوا

بضَيتة بةردةرطاى كاربةدةست تووشى فيتنة ئةبَيت, هةر بةندةيةةكيش ضةةندة   
 لة كاربةدةست نزيك بَيتةوة ئةوةندة لة خواى طةورة دوور دةكةوَيتةوة.

ك ان ) :فةرمويةةتى  )ِرةمحةتى خواى لَي بَيت(أبي عبد اهلل محمد بن مفلح المقدسي
 ،ويمتن  ع م  ن الكتاب  ة إل  يهم ،واوم  راء ،وو ال  ووة ،اوم  ام احم  د رحم  ه اهلل و ي  أتي الخلف  اء

س ألت  :وق ال مهن ا، نقل ه عن ه جماع ة وكّم ه في ه مش هور ،وينهى ألحابه عن ذلك مطلق ا
 :ق ال ؟ما قولك إنه وس خ :فقلت .رجل وسخ :فقال ؟احمد عن ابراهيم بن موسى الهروي

وكّمه  م ف  ي  ،وك  ان ه  ما رأي جماع  ة م  ن الس  لي .فه  و وس  خ ،والقه  اة ،ةم  ن يتب  ع ال  وو
س   ويد ب   ن ْفل   ة وط   اووس والنخع   ي وأب   و ح   ازم اوع   رع والث   وري  :م   نهم ،ذل   ك مش   هور

والفه  يل ب  ن عي  اض واب  ن المب  ارك و،او، الط  اني وعب  د اهلل ب  ن إ،ري  س وبش  ر ب  ن الح  ارث 
يرهم  461(.الحافي ْو

واى لةةةَي بَيةةةت( هةةةةرطيز نةدةضةةةووة الى واتةةةة: ئيمةةةامى ئةمحةد)ِرةمحةةةةتى خةةة 
خةليفةكان و واىل و ئةةمريةكان و خةؤى دةثاراسة  لةة نامةة نوسةني بؤيةان و بةة         
موتَلةقى ِرَيطرى ئةةكرد لةة قوتابييةةكانى لةةم كةارة كةة كؤمةةَلَيك ئةمةةيان لَيةوة          
نقَل كردووةو قسةى خؤشةى لةسةةر ئةمةة مةشةهورة, )مهنةا( دةَلَيةت: ثرسةيارم        

امى ئةمحةةةد دةربةةارةى ئيرباهيمةةى كةةوِرى موسةةا اهلةةروى, ئةةةويش  كةةرد لةةة ئيمةة
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( 1111، ول  ححه األلب  اني ف  ي الص  حيحة ب  رقم)دهما رواة الص  حيحبدس  نا،ين رواة أح  1/٨11المس  ند ف  ي رواه أحم  د  
يب والترهيب)  (.1159ولحيح التْر
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فةةةرموى: ئةةةو ثيةةاوَيكى ضةةَلكن و ثةةيس بةةووة, وومت: مةبةسةةتت ضةةيية بةةةوةى     
دةَلَييت ضَلكنة؟ فةةموى: هةركةسةَيك شةوَين واىل و قازىيةةكان بكةةوَيت ضةَلكن       
وة دةبَيت,كةةة ئةمةةة بؤضةةوونى كؤمةَلَيكةةة لةةة سةةةلةف و ووتةةةكانيان لةةةم بارةيةةة   

سويد بن غفاة وطاووس والنخعي وأبو حازم االعرج وال وري  مةشهورة لةوانة:
والفضكل بن عكا  وابن املبارك وداود الطائي وعبد اهلل بن إدريس وبش ر ب ن   

 غةيرى ئةمانيش... و احلارث احلايف
 

س    يكون عل    يكم أم    راء ) (:)ق    ال: ق    ال رس    ول اهلل )رض    ي اهلل عن    ه(ع   ن اب    ن عمر-٣
و يفعلون، فمن لدقهم بكمبهم، وأعانهم على ظلمهم، فليس من ى ولس ت  يأمرونكم بما

 111.(منه ولن ير، على الحوض

واتة: ضةندان بةرثرس دةبنة كاربةدةستان فةرمانى شةتانَيك دةكةةن ثَيتةان كةة     
خؤيةةان نايكةةةن, هةركةسةةَيك درؤكانيةةانى بةةة ِراسةةت دانةةاو هاوكاريةةان بةةوو لةةة      

نةةيش لةةةو نةةيم و لةةة قيامةتةةدا نايةتةةة سةةةر سةتةم كردنيةةان ئةةةوة لةةة مةةن نييةةةو م 
 حةوزى كةوسةر.

 

وان الطعام سيكون رجال من أمتى يأكلون أل): ()عن أبى أمامة قال: قال رسول اهلل-0
، فأولِ  ك ش   رار أل  وان الثي   اب ويتش  دقون ف  ى الك   ّم، ويلبس  ون ويش  ربون أل  وان الش   راب

 11٣.(أمتى

كةة لةة ضةةندان جةؤرى خةواردن      واتة: ضةندان ثياو ثةيدا دةبةن لةة ئوممةتةكةةم    
دةخؤن و ضةندان جؤر خواردنةوة دةخؤنةوةو ضةندان جؤرى ثؤشاك دةثؤشن 
و بةةة ويسةةتى خؤيةةان ضةةييان ووت دةيَلةةَين بةةة ثةةَي سةةَل كردنةةةوة, ئةوانةةة لةةة          

 خراثرتينى ئوممةتةكةمم.
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 ،ب  ون ِش  َراَر النَّ  اسِ لَيَ  ْأتَِينَّ َعلَ  ْيُكْم ُأَم  َراُء يُقرِّ )ق  ال:  ()ع  ن أب  ى هري  رة أن رس  ول اهلل-19
َة َع ْن َمَواِقيِتَه  ا َّ َّ َيُك وَننَّ َعرِيًف ا ،َويُ  َؤخُِّروَن الصَّ  وو  ،َوَو ُش  ْرِطًيا ،َفَم ْن َأْ،َرَك َذلِ َك ِم ْنُكْم فَ  

 110.(وو خازنا ،جابيا

واتةةةة: كةسةةةانَيك دةبَيتةةةة ئةةةةمريو سةرثةرشةةةتيارتان كةةةة نزيكةةةى خراثرتينةةةانى   
نوَيةذىكانيان لةةة كةاتى خؤيةدا ناكةةن و دواى دةخةةةن,     خةةَلكى دةكةونةةوة, وة   

جةةةا هةركةسةةةَيك لةةةة ئَيةةةوة طةيشةةةت بةةةةوة: بةةةا نةبَيتةةةة )عةةةةريف( سةةةةرؤك يةةةان    
( سةةربازو كةتيبةةى جةةنطى    شرطيسةرثةرشتيارى كؤمةَلَيك كةس, وة نةبَيتة )

يان موخابةرات, ئةو سةربازةية كة هةَلدةستَيت بةة ثارَيزطةارى كردنةى ئةةمن و     
كردنةةى ئةحكامةةةكانى كاربةدةسةةتان. وة نةبَيتة)جابى(ئةةةو كةسةةةى    جَيبةةةجَى

سةروةت و داهات كؤدةكاتةوةو وةرةقةيان بةؤ دةكةات لةة منونةةى كؤكةةرةوةى      
باط و داهةاتو شةتى تةر.. وة نةبَيتةة )خةازن( سةرثةرشةتارو بةرثرسةى سةامانى         

ت و طشتى و واَلت)بيت اةال(. )واتةة مةبةةرة ئةةم شةتانة ضةونكة سةتةم دةكةةي       
 مافى نادةيت(

ال خصاًو با،روا باألعم) :قال ()أن رسول اهلل )رضي اهلل عنه(عن عابس الغفارى-11
، ونش واً ش رط، وقطيع ة ال رحم، وبي ع الحك م، واس تخفافاً بال دم: إْم رة الس فهاء وكث رة الستاً 

، م    ا يقدمون    ه إو ون الرج    ل ل    يس ب    أ فقه    م وو أعلمه    ميتخ    مون الق    رمن مزامي    ر، يق    دم
 119.(نِّيهمليغُ 

واتةةة: كةةردةوةى ضةةاكة ثةةَيش خبةةةن ثةةَيش هةةاتنى شةةةش شةةت: ثَيشةةةوايةتى       
طرتنة دةست لة اليةن كةسانى بَي نةرخ, وة زؤربةوونى سةةربازانى سةتةمكاران     
و ثضِرانى سيلةى ِرةحم و فرؤشةتنى حةوكم و بةكةةم تةماشةا كردنةى كوشة  و       

ةنةة ثةَيش خؤيةان كةة     خوَين و نةوةيةك كة قورئان دةكةنةة ئةاواز ثيةاوى وا دةخ   
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شارةزاترين و زاناترينيان نيية بةَلكو تةةنها بؤيةة ثَيشةى دةخةةن لةبةةر ئةةوةى       
 دةنطى خؤشة.

 

( يقول: )قال: سمعت رسول اهلل )رضي اهلل عنهما(عن معاوية بن أبي سفيان-11
 111.(ْتَبُع بَ ْعُهُهْم بَ ْعًهايَ تَ َهافَ ُتوَن ِفي النَّاِر ي َ  َقولُهم() ّ يُ َر،ُّ َعَلْيِهمْ فَ َيُكوُن أَُمَراُء )

واتة:لةةة دواى مةةن ثَيشةةةوايانَيك ثةيةةدا دةبةةن كةةة فةةةرمانيان ِرةت ئةكرَيتةةةوة لةةة  
وةك  , لة ِريوايةتةكةى تردا:هةَلدةدرَينة ئاطرةوةبة دواى يةكدا ِرؤذى قيامةتدا 

 ضؤن مةميون هةَلدةدرَيت.
 

يطفِون  :وركم بعدي رجالسيلي أم) :قال( )أن النبي :عن عبد اهلل بن مسعو، -1٨
يا رسول اهلل إن أ،ركتهم   :فقلت .ويؤخرون الصّة عن مواقيتها ،ويعملون بالبدعة ،السنة

 111.(و طاعة لمن عصى اهلل !تسألني يا ابن أم عبد كيي تفعل :قال ؟كيي أفعل
واتة: دواى من ضةند كاربةدةستَيك كاروبارتان دةطرنة دةست كة سوننةت 

ر بة بيدعةو داهَينراو دةكةن و نوَيذ لة كاتى خؤيدا دوا دةكوذَيننةوةو كا
دةخةن, منيش وومت: ئةى ثَيغةمبةرى خوا ئةطةر طةيشتم ثَييان ضى بكةم؟ 
فةرمووى: ثرسيارى ئةوةم لَي ئةكةيت ضى بكةيت ئةى كوِرى دايكى عةبد! 

 طوَيِرايةَلى نيية بؤ كةسَيك سةرثَيضى خوا بكات.
أعاذك ) :قال لكعب بن عجرة ()ضي اهلل عنهما أن النبيعن جابر بن عبد اهلل ر -1٨

و يهتدون  ،أمراء يكونون بعدي) :قال ؟وما إمارة السفهاء :قال .اهلل من إمارة السفهاء
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فأولِك ليسوا  ،وأعانهم على ظلمهم ،فمن لدقهم بكمبهم ،وو يستنون بسنتي ،بهديي
ولم يعنهم على  ،م بكمبهمومن لم يصدقه ،وو ير،ون على حوضي ،ولست منهم ،مني

 ،يا كعب بن عجرة الصيام جنة ، وسير،ون على حوضي ،وأنا منهم ،فأولِك مني ،ظلمهم
 .برهان :أو قال ،والصّة قربان ،والصدقة تطفىء الخطيِة

 11٨(.وبانع نفسه فموبقها ،فمبتام نفسه فمعتقها :يا كعب بن عجرة الناس ْا،يان 

فةةةةةرمانِرةوايى نةةةةةفامان, فةةةةةرموى:  واتةةةةة: خةةةةواى طةةةةةورة ثةةةةةنات بةةةةدات لةةةةة 
فةرمانِروايى نةفامان ضيية؟ فةرموى: ضةند بةرثرسةَيكن لةة دواى منةةوة دَيةن,     
بة ِرَينمايى من ِرَينمايى وةرناطرن و بة سوننةتى من كارناكةن, هةركةةس بةِروا   
بةةة درؤكانيةةان بكةةات و ثشةةتيوانى سةةتةميان بكةةات ئةةةوا ئةوانةةة لةةة مةةن نةةني و       

م و لة قيامةتدا نايةنة سةر حةوزةكةم, وة هةركةسةَيكيش بةِروا   منيش لةوان ني
بة درؤكانيان نةكات و ثشتيوانى ستةميان نةكات ئةوانة لةمنن ومنيش لةوامن 
و دَينةةة سةةةر حةوزةكةةةم, ئةةةى كةةةعبى كةةوِرى عةةوجرة خَيةةرو اةةةدةقة طونةةاه       

 دةكوذَينَيتةوةو نوَيذيش نزيكبوونةوةية يان فةرموى: بةَلطةية.
ةعبى كوِرى عوجرة خةَلكى لة بةيانياندا دةبنة دوو بةةش: كةسةانَيكيان   ئةى ك

خؤيةةان دةفرؤشةةن بةةة خةةواى طةةةورةو بةمةةةش دةيكِرنةةةوةو ِرزطةةارى دةكةةةن لةةة     
 دةيفرؤشن و بة طوناهو تاوان تيايدةبةن. سزاى, وة كةسانَيكى تريش

 

بعا فاكتتبت قطع على أهل المدينة  :دثنا محمد بن عبد الرحمن أبو األسو، قالح-25
أخبرني  :ثم قال ،فنهاني عن ذلك أشد النهي ،فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته ،فيه

أن ناس   ا م   ن المس   لمين ك   انوا م   ع المش   ركين يكث   رون س   وا،  )رض   ي اهلل عنهم   ا(اب   ن عباس
ي  أتي الس  هم فيرم  ى ب  ه فيص  يب  ،المش  ركين عل  ى عه  د رس  ول اهلل ل  لى اهلل علي  ه و س  لم
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اُهُم اْلَمَلاِئَكـــُة َظـــاِلِمي ِإنَّ الَّـــِويَن َتَوف ـــ] :ف   أنزل اهلل ،يه   رب فيقت  ل أح  دهم فيقتل   ه أو
 115... اآلية [...َأْنُفِسِهْم

بةةةةزؤر دةركةةةرد لةخةةةةَلكى  –دةفةةةةرموَيت: سةةةوثايةكيان  أبـــى األســـودواتةةةة:  
منيش ناوى خةؤم تيةا نووسةى, طةيشةتم بةعيكرميةةو ئةةم هةواَلةةم         445مةدينة.

بةتونةةةدى نةةةةهى لَيكةةةردم كةةةة ئةةةةوة نةكةةةةم و ثاشةةةان     ثَيطةيانةةةد, ئةةةةويش زؤر
فةةةرمووى: ابةةن عبةةاس هةةةواَلى ثَيةةدام كةةة كؤمةَلةةة كةسةةانَيك لةةة موسةةَلمانةكان      
لةطةةةَل موشةةريكةكاندا بةةوون ِرةشةةاييانيان زؤركردبةةوو دذ بةثَيغةمبةةةرى خةةوا       

( وة لةةةكاتى جةةةنطى .)لةطةةةَل ئةةةوةى بةةة دَل لةطةةةَل موشةةريكةكان نةةةبوون()
ريَيك دةهات و بةريان دةكةوت و دةمردن يان شةريَيكيان بةردةكةةوت و   بةدردا ت

اُهُم َتَوف ــِويَن ِإنَّ الًّــ]دةكةةوذران. خةةواى طةةةورة ئةةةم ئايةتةةةى دابةزانةةدة خةةوارةوة: 
ََ ِفي اْلَأْرِض َقـ  َأَلـْم َتُكـْن    اُلوااْلَمَلاِئَكُة َظاِلِمي َأْنُفِسِهْم َقاُلوا ِفيَم ُكْوُتْم َقاُلوا ُكوَّا ُمْسَتْضَعِف

ََ     ِإ ،ِه َواِسَعًة َفُتَهاِجُروا ِفيَها َفُأوَلِئَك َمْأَواُهْم َجَهوَُّم َوَساَءْت َمِصرًيا َأْرُض الل  اْلُمْسَتْضـَعِف
ُه ى اللًّـ َفُأوَلِئَك َعَس ، اًلَيْهَتُدوَن َسِبي َ ِمَن الرَِّجاِل َوالوَِّساِء َواْلِوْلَداِن َلا َيْسَتِطيُعوَن ِتيَلًة َو

 (00-01)النساء:  [ُه َعُفوًّا َغُفوًراَيْعُفَو َعْوُهْم َوَكاَن الل  َأْن
 لةكاتَيكدا دةكَيشن طيانيان مةالئيكةت سةرةمةرطدا لة ئةوانةي واتة: بةِراس 

 بةوو  مةترسةيدا  لة باوةِريان و ئيمان) دةكرد خؤيان لة ستةميان هةميشة ئةوان
 ثيايانةةةةةدا بةتونةةةةةديي ئيمةةةةةان, انينيشةةةةةتم بةةةةةؤ نةةةةةةدةكرد كؤضةةةةةيان كةضةةةةةي

 دةبةةردة ذيانتةةان لةةةكوَي و بةةوون ضةةيدا لةةة ئَيةةوة باشةةة: دةَلةةَين و(هةَلدةشةةاخَين
 زةويةةدا, لةةة بةةووين كةةراو الواز و دةسةةةَلات بةةَي ئَيمةةة: دةَلةةَين وةَلامةةدا لةةة! سةةةر؟

 تةةا نةةةبوو ثةةؤر و ثةةان و فةةراوان خةةوا زةوي ئايةةا باشةةة: دةَلةةَين ةكانمةالئيكةتةة
 تيايةةةدا  ئيمانةةةداران  كةةةة  نيشةةةتمانَيك بةةةؤ  بكةةةةن  كةةةؤ ) و بكةةةةن  اتَيةةةد  كؤضةةةي
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بؤ كوشتاركردنى ئةهلى شام, كة ئةمة لةسةردةمى خي فةتى عبداهلل ى كوِرى الزبريدا بوو لة مةككة.فت   
 7/444البارى
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 و جَيطةة  كةة  دؤزةخةة,  شوَينةواريان ئةوانة ئا ؟(سةربةس  ياخود فةرمانِرةوان
 . خراثة ناسازو و ناخؤش سةرئة امَيكي و ِرَيطة

 لةةةةو الوازكةةةراون و ناتةةةةوان و دةسةةةةَلات بةةةَي بةِراسةةة  كةةةة ئةوانةةةةيان مةطةةةةر 
 خؤيةةان بةةؤ طؤِرانكاريةةةك تةةةطبريو نةةاتوانن لةطةَلدايةةةو نةةداَليانم و ذن ثياوانةةةي

 .خؤيان دةربازكردني ضارةسةرو بؤ شارةزانني ِرَيطةيةكيش هيض و بكةن
 هةميشةةةو خةةوا و كةةردوون ئامةةادة بةةؤ ضاوثؤشةةي و لَيبةةووردن خةةوا ئةوانةةة ئةةا

 .دةكات ضاوثؤشي زؤريش لَي ؤشبووةو زؤر بةردةوام
 

ُكنَّ  ا ُجُلوًس  ا َم  َع ُحَميْ َف  َة ِف  ى اْلَمْس  ِجِد َفَج  اَء رَُج  ل  َحتَّ  ى   :اْلَح  اِرِث قَ  الَ  َع  ْن َهمَّ  اِم بْ  نِ  -25
نَ  ا َفِقي  َل ِلُحَميْ َف  ةَ  ِإرَاَ،َة َأْن  -ِإنَّ َه  َما يَ ْرفَ  ُع ِإلَ  ى السُّ  ْلطَاِن َأْش  َياَء. فَ َق  اَل ُحَميْ َف  ُة  :َجلَ  َس ِإلَي ْ

 112.(َو َيْدُخُل اْلَجنََّة قَ تَّات)يَ ُقوُل  ()َسِمْعُت َرُسوَل اللَّهِ  :-ُيْسِمَعُه 

واتة: ئَيمة لةطةَل حوزةيفةدا )خواى لَي ِرازي بَيت( لة مزطةةوت دانيشةتبووين,   
ثياوَيةةةةك هةةةةاتوو دانيشةةةةت المةةةةان و بةحوزةيفةةةةةيان ووت: ئةةةةةم ثيةةةةاوة قسةةةةة     
دةطةيةنَيت و دةيباتةوة بؤ خةليفة, حوزةيفةش بؤ ئةوةى كةابرا طةوَيى لَيبَيةت    

(. واتةةةةة: ناضةةةةَيتة بةهةشةةةةتةوة قسةةةةة بةةةةةرو   َو يَ    ْدُخُل اْلَجنَّ    َة قَ تَّ    اتمووى: )فةةةةةر
 قسةهَينةر. 

 

ئةمةش لةسةردةمى خي فةةتى عومسةانى خةاوةن شةةرم وحةةيادا بةووة رةزاى       
جا ئةطةر دروست نةبَيت قسةى خةَلك بربَيتةوة بؤ خةليفة ئةى  خواى ىَل بَيت. 

َيتةةةوة بةةؤ حةةاكمَيكى عةةةةانى ئةةةبَيت     ئةطةةةر قسةةةى موسةةَلمانانى دَلسةةؤز برب   
 حوكمى ئةمةيان ضى بَيت..!!؟؟ 
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لةطةَل هةموو ئةم تاوانانةى سةرةوةى ئةةو حاكمانةةى ئةةمِرؤ بةة ئةاطرو       دةيةم:
ئاسن و سامان و هةَل ةَلةتاندن والت دةبةن بةِرَيوة!! شاراوة نىية كةة ضةى بةة    

 دةكةةن. بةرزكردنةةوةى   ماَل و سامانى ميللةتةةوة دةكةةن و ئةةو ثارةيةة ضةى ىلَ     
باَلةخانةكانيان, ثِركردنةى بانكةةكانى دةرةوة لَيةى, داطريكردنةى موَلةك و زةوى      
ئةةةم مةملةكةتةةةى بةسةةةدان هةةةزار كةةةس هةيةةة يةةةك مةةةتر زةوى لَيةةى نىيةةة,          
لةبةرامبةريشدا ستةمَيكى بةةدةر لةة سةنوور دةرهةة  بةةم ميللةتةةى شةوانَيكى        

ــاعليه)ئاسةةاو هةةارون دَلسةةؤزى نىيةةة موسةةا  ــال  م ( ِرزطاريةةان بكةةات و بةةةو  الس
ئةةى ئةمةة كةارى كَييةة ئةةو      . [َأْن َأْرِسْل َمَعَوا َبِوـي ِإْسـَراِئيلَ  : ]كاربةدةستانة بَلَيت

ضةوسةةاوانة سةةةرخبات, ئايةةا لةمةةةدا هةةةمووان ئَيمةةةو ئَيةةوةو زاناكةةان رزطاريةةان  
 دةبَيت و لَييان ناثرسرَيتةوة لةسةرى لة قيامةتدا:

َيا َأيَُّها ]: أَي َُّها النَّاُس ِإنَُّكْم تَ ْقَرُءوَن َهِمِه اآْليَةَ  :أَنَُّه قَالَ  (رضي اهلل عنه)َبْكٍر الصِّدِّيحِ َعْن أَِبي 
َوِإنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه  .[ِويَن َّمُووا َعَلْيُكْم َأْنُفَسُكْم َلا َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَدْيُتْمالًّ

ِإنَّ النَّاَس ِإَذا رََأْوا الظَّاِلَم فَ َلْم يَْأُخُموا َعَلى يََدْيِه َأْوَشَك َأْن : )ُه َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقولُ َللَّى اللَّ 
 111عنده(. يَ ُعمَُّهْم اللَُّه بِِعَقاٍب ِمنْ 

َيا َأيَُّها ]واتة: ئةى خةَلكينة ئَيوة ئةم ئايةتة لة قورئانى ثريؤز دةخوَيننةوة: 
لة غةيرى شوَين و  [وا َعَلْيُكْم َأْنُفَسُكْم َلا َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَدْيُتْمِويَن َّمُوالًّ

( بيستووة كة ماناى خؤى بةكارى دَينن, من لة ثَيغةمبةرى خوام)
فةرمويةتى: ئةطةر خةَلك ستةمكارَيك ببينن و دةستى نةطرن )يان خراثةيةك 

هةبَيت ئةوة نزيكة خواى طةورة بة ناى طؤِرينيشيان اببينن نةيطؤِرن( تو
 سزايةك هةموويان سزا بدات.
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، ان ف  ي ل  حيحه( والنس  اني واب  ن حب  5994وق  ال ح  ديا حس  ن ل  حيح واب  ن ماج  ه) (116٣)رواه أب  و ،او، والترم  مي 
وف ي رواي ة ألب ي  (.إن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم اهلل بعق اب :يقول( )إني سمعت رسول اهلل)... :ولفظ النساني

م ا م ن ق وم يعم ل ف يهم بالمعال ي ث م يق درون عل ى أن يغي روا ث م و يغي روا إو يوش ك أن ) :يقول( )سمعت رسول اهلل :،او،
يب والترهيب(. لححه األلباني أنظر بيعمهم اهلل منه بعقا  (.1٨11برقم) لحيح التْر
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ق  ال: )أم  ر بعب  د م  ن عب  ا، اهلل أن يه  رب ف  ي قب  ره مان  ة  ()ع  ن اب  ن مس  عو، ع  ن النب  ي
جلدة، فلم يزل يسأل اهلل ويدعوه حتى ل ارت واح دة، ف امتْل قب ره علي ه ن ارا، فلم ا ارتف ع 

ور، وم  ررت عل  ى ت ل  ّة بغي  ر طه  عن  ه أف  اث فق  ال: ع  ّم جل  دتموي؟ ق  الوا: إن  ك ل  لي
 118مظلوم فلم تنصره(.

واتةةة: فةةةرمان درا بةسةةةر بةندةيةةةك لةةة بةنةةدةكانى خةةواى طةةةورةدا كةةة لةةةناو        
طؤِرةكةيدا سةد جةَلدةى لَي بدرَيت, بةردةوام داواى لة خةواى طةةورة دةكةرد و    

لة ئةاطر,  دةثاِرايةوة تا بؤى كرا بة يةك جةَلدة, كاتَي لَيى درا طؤِرةكةى ثِر بوو 
دواى ئةةةوةى هؤشةةى هاتةةةوة ووتةةى: لةسةةةر ضةةى تةةاونَيكم لَيتةةان دام؟ ثَييةةان        
ووت: تؤ يةك نوَيذت بة بَي دةستنوَيذ ئة ام داوةو بةالى ستةملَيكراوَيكيشدا 

 ِرؤيشتوويت سةرت نةخست.
هةندَيك كةسى تر لة هةموو ئةمانةةدا هاوِرايةة لةطةةَلم و بةةالم ثَيةى وايةة        :زدةيا

بةدةسةةةةتانة كارةكةةةةةيان كةةةةوفرة بةةةةةالم مةةةةةوانيعيان هةيةةةةةو نةةةةةزانن و  ئةةةةةم كار
جاهيلن... كة ئةمانةةيان زؤر كةةمن. وةاَلمةيش بةؤ ئةمانةة ئةوةيةة ئةةى واجبةى         
سةرشةةةةةانى ئةةةةةةوان ئةةةةةةو كةةةةةات كةةةةةارَيكى تةةةةةر بةةةةةووةو تةةةةةا ئَيسةةةةةتا بؤضةةةةةى        
نةتانكردووة؟!..كةةى و لةةة كوَيةةدا ئةةةو كةسةانةى ئةةةم عوزرةيةةان بةةؤ دةهَيننةةةوة   

كاربةدةستانةيان لةم هةَلةة عةقيدةييةة قورسةانة ئاطةادار كردؤتةةوة بةة نيةو        ئةو 
ئةوةنةةةدةى هةَلةةةةى خةةةةَلكى ترمةةةان راسةةةتكردؤتةوة؟.. ئةةةةى لةةةة كوَيةةةدا ئةةةةو         
بريوبؤضةةةوون و بةةةريدؤزة خةتةةةةرةى عةةةةةانييان بةةةؤ شةةةوَينكةوتوانيان راسةةةت     

 دؤزةخ؟كردؤتةوةو يةخةيان طرتوون تا بة دواى ئةو ستةمكارانةدا نةضن بؤ 
كة لَيرةشدا شوَينى خؤيةتى بوترَيت هةموو كةسَيك خةاوةن عةوزر نييةةو نةةزانني     

 ثاساو نيية بؤى بة تايبةت لة مةسةلةيةكى طرنطى تةوحيد و كوفر و ئيماندا:
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ي   ب ( وه   و ح   ديا حس   ن. حس   نه األلب   اني ف   ي ٨1٣4) ٣/111رواه الطح   اوي ف   ي ش   رو مش   كل اآلث   ار   ل   حيح التْر
 (.11٨5برقم) 166/ 1والترهيب 
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)ِرةمحةتى خواى لَي بَيت( لة وةالمي نامةيةكىدا بؤ حممد بن عبد الوهاب
ما ذكرتم من قول ) فةرمويةتى: ضةند قوتابييةكى كة ئةم طومانةيان هةبووة

الشيخ: كل من جحد كما وكما، وقامت عليه الحجة؛ وأنكم شاكون في هؤوء الطواْيت 
وأتباعهم هل قامت عليهم الحجة، فهما من العجب، كيي تشكون في هما وقد أوضحته 
لكم مرارًا؟! فدن المي لم تقم عليه الحجة هو المي حديا عهد باْلسّم والمي نشأ 

،ية بعيدة، أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطي فّ يُكفَّر حتى يُعرَّف، ببا
وأما ألول الدين التي أوضحها اهلل وأحكمها في كتابه فدن ُحجة اهلل هي القرمن، فمن 

ولكن ألل اْلشكال أنكم لم تُفرقوا بين قيام الحجة وبين  .بلغه القرمن فقد بلغته الُحجة
أكثر الُكفار والُمنافقين من المسلمين لم يفهموا ُحجة اهلل مع قيامها  فهم الُحجة، فدن

ْنَعاِ  َكاْلَأ   َأْ  َتْحَسُب َأنَّ َأْكَثَرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو َيْعِقُلوَن ِإْن ُهْم ِإ]عليهم، كما قال تعالى: 
ها نوم،(55: الفرقان) [اًلَبْل ُهْم َأَضلُّ َسِبي وقد قامت عليهم،  . وقيام الحجة نوم، وبلْو

ها إياهم، وإن لم يفهموها. إن أشكل عليكم ذلك،  وفهمهم إياها نوم مخر؛ وكفرهم ببلْو
شر )،وقوله:  (أينما لقيتموهم فاقتلوهم)فانظروا قوله للى اهلل عليه وسلم في الخوارع: 

، مع كونهم في عصر الصحابة، ويحقر اْلنسان عمل الصحابة (قتلى تحت أ،يم السماء
، ومع إجمام الناس أن المي أخرجهم من الدين هو التشد، والغلو واوجتها،؛ وهم معهم

 110....(يظنون أنهم يطيعون اهلل، وقد بلغتهم الحجة، ولكن لم يفهموها.

دةربةةارةى ئةةةو مامؤسةةتاية كةةة ووتويةةةتى:    واتةةة: ئةةةوةى كةةة باسةةتان كةةردووة  
ت, وة دةربةارةى  هةركةس ئينكارى ئةوةو ئةوة بكةات و ئيقامةة حوججةة كرابَية    

ئةةةوةى ئَيةةوة بةةةطومانن لةةةو تاغوتانةةةو شةةوَينكةوتووةكانيان كةةة ئةةاخؤ ئيقامةةة    
حوججةةة كةةراون يةةان نةةا؟ ئةمةةة شةةتَيكى سةةةيرة, ضةةؤن ئَيةةوة لةةةم مةسةةةلةيةدا        
طومانتةان هةيةةة لةةة كاتَيكةةدا ضةةةندان جةةار ئةمةةةم بةةؤ ِروون كردونةتةةةوة؟!!  ئةةةو  

لةو كةسةى تازة موسَلمان بةووةو  كةسةى كة حوججةى لةسةر نةكراوة بريتية 
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 .(الشك في تكفير المعين المي قامت عليه الحجة)19/0٨الدرر السنية 
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ئةةةةةو كةسةةةةةية كةةةةة لةةةةة جَيطايةةةةةكى دوور طةةةةةورة بةةةةووة, يةةةةان كوفرةكةةةةةى لةةةةة  
( ئةوانةة كةافر نةابن تةا     الصرف والعطفمةسةلةيةكى شاراوة)خةفى(داية وةك )

تَيى دةطةينرَيت و بؤى ِروون دةكرَيتةوة, بةالم بنضينةى دين كة خةواى طةةورة   
ةكةىةةدا ضةسةةثاندويةتى ئةةوة حوججةةةى خةةواى    ِروونةةى كردؤتةةةوةو لةةة قورئان 

طةورة بريتيية لة قورئان, جةا هةركةةس قورئةانى ثةَي طةيشةت ئةةوة حوججةةى        
ثَي طةييوة, بةالم بنضينةى ئيشكال ئةوةية ئَيوة جياوازى ناكةن لةة نَيةوان ثةَي    
طةياندنى حوججة و تَيطةيشتنى كةسةكة لة حوججة,  ضونكة زؤربةى كةافران  

موسَلماناندا لة حوججةكة تَينةطةيشةتوون لةطةةَل ئةوةشةدا كةة      و مونافيقان لة
َأْ  َتْحَســُب َأنَّ َأْكَثــَرُهْم ]ثَييةةان طةيةةةنراوة, هةةةروةك خةةواى طةةةورة دةفةةةرموَيت: 

. وة حوججةة كةردن   [اًلْنَعـاِ  َبـْل ُهـْم َأَضـلُّ َسـِبي     َكاْلَأ   َيْسَمُعوَن َأْو َيْعِقُلـوَن ِإْن ُهـْم إِ  
ةيشتنى حوججة جؤرَيكة, كة ثَييةان طةيةةنراوة, وة تَيطةيشة     جؤرَيكةو وثَيط

لةةةو حوججةيةةة جةةؤرَيكى تةةرة, وة كةةافر بونيةةان بةةة ثةةَي طةيشةةتنيانة ئةطةرضةةى   
فةهميشةةيان نةةةكردبَيت, ئةطةةةر لةمةةة تةةَي نةدةطةيشةة  و لَيتةةان تَيكةةةَل دةبةةوو     

( كةةةةة دةربةةةةارةى خةةةةةواريج سةةةةةرنج بدةنةةةةة فةةةةةرمودةى ثَيغةمبةةةةةرى خةةةةوا)
( لة هةرجَيطايةك ثَييان طةيشة  بيةانكوذن,   أينما لقيتموهم ف اقتلوهميةتى: )فةرمو

( ئةةوان خةراثرتين كةوذراون لةة ذَيةر      ش ر قتل ى تح ت أ،ي م الس ماءوة فةةرموودةى: ) 
ئامسان, لة كاتَيكدا ئةوان لةسةردةمى هاوةالنةدا ذيةاون و كةسةَيك بيبينيانايةة     

 بادةتى ئةواندا.عيبادةتى هاوةالنى بةكةم دةطرت لة ضاو عي
لةطةَل ئةوى خةةَلكى يةكةدةنطن لةسةةر ئةةوةى ئةةوانى لةة ديةن دةركةرد بريتةى          
بةةوو لةةة قةةورس كةةردن و زيةةادة ِرةوى كةةردن و زؤر لةةةخؤكردن و ئيجتيهةةاد, وة     
ئةةوان ثَييةةان وابةةوو طوَيِرايةةةَلى خةةوا دةكةةن, وة حوججةةةيان ثةةَي طةيةةةنرا بةةوو,   

 بةالم تَيى نةطةيشتبوون.
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 ا لة شَيخ عبدالعزيز ابن باز )ِرةمحةتي خوا لَي بَيت(كة : ثرسيار كر
 ة؟ وةو نةةاواخين دينةة ةكاكَلةةة ري جةةةهل هةيةةة لةةة بابةةةتي تةوحيةةد كةة  زئايةةا عةةو

دةكةويتةةةة شةةةريك  ةكةةة ةحةةةوكمي تةةةةكفري كردنةةةي كةسةةةَيكي ديةةةاري كةةةراو ضةةةي   
 بةجةهلةوة؟

وج   و،ا ب   ين مأم  ور التوحي   د ل   يس فيه  ا ع   مر م  ا ،ام  ) ئةةةةويش لةةةة وةَلامةةةدا فةةةةرموي:
كم  ه ، وحوج  اهّ ب  ملك فه  ما أم  ره إل  ى اهلل ، أم  ا م  ن ك  ان بعي  دا ع  ن المس  لمينالمس  لمين

س لمين ويس مع ق ال اهلل ، أما من كان بين المحكم أهل الفترات يوم القيامة، حيا يمتحن
، تغيا بها أو يس ب ال دين فه ما ك افر، ويعبد القبور ويسوقال رسوله، وو يبالي وو يلتفت

يس تتيبوه ف دن ، وعلى ووة األم ور م ن حك ام المس لمين أن نه ، كقولك فّن كافريكفر بعي
ن يق ول الزن ى ، أو يستحل ما ح رم اهلل: ك أتاب وإو قتل كافرا، وهكما من يستهزئ بالدين

أو الحك م بغي  ر م ا أن  زل اهلل ، أو تحك يم الق وانين الوض  عية ح ّل ،ح ّل أو الخم ر ح  ّل
، ،ة ع   ن اْلس   ّم نع   وذ ب   اهلل م   ن ذل   ك، ك   ل ه   مه ر اهلل ن   ه أفه   ل م   ن حك   م، أو أح   ّل

، وأن تستتيب من وجد من ه ن اقض حكومة إسّمية أن تحكم بشرم اهللفالواجب على كل 
: من رعيتها فدن تاب وإو وجب قتله، لقول النبي للى اهلل عليه وسلممن نواقض اْلسّم 

رضي اهلل عنه أنه أمر بعض عن معاذ بن جبل )وفي الصحيحين  1٧7.(من بدل ،ينه فاقتلو)
 1٧2(.الووة بقتل المرتد إذا لم يتب وقال: إنه قهاء اهلل ورسوله

والواجب أن يكون ذلك بواسطة ولي األمر بواسطة المحاكم الشرعية حتى ينفم حك م اهلل 
 1٧1(.على علم وبصيرة بواسطة ووة األمر أللح اهلل حال الجميع إنه سميع قريب
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(،س نن النس اني 154٣(،س نن الترم مي الح دو، )1٣45في لحيحه، لحيح البخ اري الجه ا، والس ير )أخرجه البخاري  
 .)1/1٣1(،مسند أحمد بن حنبل )14٨4(،سنن ابن ماجه الحدو، )5٨41(،سنن أبو ،او، الحدو، )5969تحريم الدم )

231
(،مس ند أحم د 5٨45ح دو، )(،س نن أب و ،او، ال5966(،سنن النساني تح ريم ال دم )59٣6لحيح البخاري المغازي ) 

 .5/590بن حنبل )
232

م ور التوحي د .. و ع مر تح ت عن وان: أ 0/10مجم وم فت اوى اب ن ب ازأنظ ر و  .0من برنام  نور عل ى ال درب ، ش ريط رق م  
 .فيها
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ر بةنةزانني )جةهل( نية مادام ئةو كةسةة  زاثةرستيدا عوبابةتي يةك و ةلواتة:  
موسةوةانان و جاهيلةة    ةلة ناو موسوةانان بذيت, بةَلام ئةةو كةسةةي دوورة لة   

ئةوا حةواَلةي خواي طةورةي دةكةين, وةحوكمةكةةي حةوكمي ئةةهلي فةترةيةة     
 ةجةاهلي مةردوو   ةبة  ة, )بةَلام ضةونك ()كة لة زةمةنَيكدا ذياوة ثَيش ثَيغةمبةر

, بةةةَلام ةقيامةةةت تةةاقي دةكاتةةةو  ة( خةةواي طةةةورة لةة ةنةةةكراو ةحوججةة ةو ئيقامةة
ناو موسوةانان بَيت و طوَي بيس  ووتةي خةواو ثَيغةمبةةر بوبَيةت     ةكةسَيك ل

قةةةبر  ة, وة( و طةةوَيي نةةةدابيَ  و الي بةةةال نةكردبيتةةةو الص   ة والس   م هعاك  )
 ة, بة  ةكةافر  ةديةن بةدات ئةةو    ةيةان جةوَين بة    ةبثةرستيت و هاوار بؤ قةبر ببات و

مانةةةةةا كةةةةةافري دةكةةةةةةين وةك بَلييةةةةةت فَلةةةةةان كةةةةةافرة, وة لةسةةةةةةر حوككةةةةةامي      
موسةةةَلمانان)ئةطةر هةةةةبوو( ثَيويسةةةتة داواي تةوبةةةة لةةةةو كةسةةةة بكةةةةن, ئةطةةةةر   
تةوبةي كةرد ئةةوة باشةة, ئةطةةرنا بةة كةافري دةكوذرَيةت, هةةروةها هةركةسةَيك          

اَل بكةةات كةةة خةةواي طةةةورة حةةةرامي   طاَلتةةة بةةة ديةةن بكةةات, يةةان ئةةةو شةةتة حةةةلَ   
كةةردووة: وةك ئةةةوةي بَلةةَي: زينةةا حةَلاَلةةة, يةةان شةةةراب حةَلاَلةةة, يةةان تةةةحكيم       
كردنةةي ياسةةا دانراوةكةةان حةَلاَلةةة, يةةان حةةوكم كةةردن بةةة غةةةيري ئةةةوةي خةةواي    
طةةةورة دايبةزانةةدووة كةةة قورئانةةة حةَلاَلةةة, يةةان بَلةةَي ئةةةو ياسةةايانة باشةةرتة لةةة       

ئةمانة وةرطةةِران و هةَلطةِرانةوةيةة لةة ديةين ئيسة م ثةةنا        حوكمي خوا, هةموو
دةطةةرين بةةة خةةواي طةةةورة, بؤيةةة واجبةةة لةسةةةر هةةةموو حكومةةةتَيكي ئيسةة مي  
حةةةوكم بةةةة شةةةةرعي خةةةوا بكةةةات و لةةةة نةةةاو ِرةعييةةةةت و ذَيردةسةةةتةكانيدا هةةةةر    
كةسةةَيكي بةةيين يةةةكَيك لةةة هةَلوةشةةَينةرةوةكاني ئيسةة مي ئةةة ام دابةةوو ئةةةوا   

ي تةوبةو ثةشيماني لَي بكات, ئةطةر تةوبةي كرد ئةوا باشة, خؤ ئةطةر نا داوا
( فةرمويةتي: )من بدل ئةوا واجبة بكوذرَيت, لةبةر ئةوةي ثَيغةمبةري خوا)

 (. واتة: هةركةسَيك دينةكةي طؤِري بيكوذن, ةفاقتلو ةدين
وة لةةة اةةةحيحي بوخةةاري و موسةةليمدا هةةاتووة: لةةة مةةةعازي كةةوِري جةبةلةةةوة  
)ِرةزاي خواي لةَي بَيةت( كةة فةةرماني كةرد بةة هةنةدَيك لةة والييةةكان هةسة  بةة            
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كوشتين هةَلطةِراوة لة دين)مورتةةد( ئةطةةر تةوبةةي نةةكرد, وة فةةرموي: ئةمةة       
 (.بِرياري خواو ثَيغةمبةرةكةيةتي)

وة واجبة ئةو كارة بة هؤي وةلي ئةمري شةرعي و دادطا شةرعييةكانةوة بَيةت  
واي طةورة لةسةر زانست و ضاوِرؤشين ئة ام بةدرَيت, خةواي   هةتا حوكمي خ

 طةورةي ئي َلاحي حاَلي هةمووان بكات, هةر خؤي بيسةرو نزيكة.
 

دةربارةى ئةوةش كة كَي ئةو ئيقامة حوججةيةى لةسةر بكات..ئيمام عبداهلل 
لة ووتةيةكيدا لة ِرةددى هةندَيك لة هةَلةكانى  عبدالرمحن أبا بطنيكوِرى 
وقولك: حتى تقوم عليه الحجة اْلسّمية من إمام ) يم كوِرى عج ن فةرمويةتى:إبراه

أو نانبه، معناه أن الحجة اْلسّمية و تقبل إو من إمام أو نانبه، وهما خطأ فاح ، لم 
 1٨٨(.يقله أحد من العلماء، بل الواجب على كل أحد قبول الحح، ممن قاله كانناً من كان

تة: هةتا ئيقامة حوججة دةكرَيت لة اليةن ئيمام و واتة: ئةوةش كة تؤ ووتو
ثَيشةوا يان جَيطرةكةيةوة, بة ماناى ئةوةى حوججةى ئيس مى وةرناطريَيت 
تةنها لة ئيمام يان جَيطرةكةيةوة نةبَيت. كة ئةمةش هةَلةيةكى زؤر ناشريينة, 
ك هيض كةسَيك لة زانايان شتى واى نةوتووة, بةَلكو واجبة لةسةر هةموو كةسَي

 حة  وةربطرَيت, لة هةركةسَيكةوة وتبَيتى جا ئةو كةسة هةركةسَيك بَيت.
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 لة كؤتايىدا:
وةىل ئةمر ضةمكَيكى شةرعيية, مةرط و ئةرك و مافى خؤى هةية. بةرطَيك نيية 
بة ثَيى هةواو ئارةزوو, يان بؤ ِرازى كردنى كةسانَيك بكرَيتة بةرطى هةموو 

ة شةرعييةش مةسةلةيةكى طرنو و بنضينةى سةركردةو حاكمَيك, ئةم مةسةل
دين و جياكردنةوةى كوفر و ئيمانة, خؤ لَي دزينةوةو باس نةكردنى وا 
دةكات كةسانَيك ضةمكة شةرعييةكانيان ال تَيكةَل ببَيت بة سياسةتى ثِر لة 
نيفاقى دونيايى, خواى طةورة لةسةر بةاريةت مبانذيةنَيت و ضةسثاوميان 

 حيد..ثَي ببةخشَيت لة تةو
 
 

 
 

 وصلى او وسلم وبارك على نبيوا حممد وعلى ّله وصحبه أمجعَ
 واحلمدو رب العاملَ ،وسال  على املرسلَ ،سبحان ربك رب العزة عما يصفون

 أستغفرك وأتوب اليك. ,أشهد أن ال اله اال أنت ,سبحانك اللهم وحبمدك
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ى ئةو و بةدرؤخستنةوة مئينب القيم)ِرةمحةتى خواى لَي بَيت( لة وةال
 دةفةرموَيت: كةسانةى ئةهلى هة  بة خةوارجيةكان دةشوبهَينن

 
 قد دان باآلثار والقرآن            ومن العجائب أهنم قالوا ملن             
 أخذوا الظواهر ما اهتدوا ملعان                  أنتم مثل اخلوارج وأهنم     
 ميانليه شيعة اإلإنسبوا      هذا وصفهم     !تهبلافانظر اىل ذا           
 سيف يد وسيف لسان ؛سيفني         سلو على سنن الرسول وحزبه              
 من قبلهم بالغي والعدوان            خرجوا عليهم مثلما خرج األىل          
 الطغيانوهم البغاة أئمة             واهلل ما كان اخلوارج هكذا              
 فمن يلحاين ,فساق ملته            وهم    ,كفرمت أصحاب سنته          
 واهلل ما الفئتان مستويان       ان قلت هم خري وأهدى منكم              
234ـليا وبني مكفر العصيان              شتان بني مكفر بالسنة العـ           
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 كانسةرضاوة
: ، تحقيح(ه   115- 199)أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي  .العظيمتفسير القرمن  -1

 .م1000 -ه  1519الطبعة : الثانية  ،ار طيبة للنشر والتوزيع، سامي بن محمد سّمة
 :حققه وخرع أحا،يثه (ه  416المتوفى )، أبو محمد الحسين بن مسعو، البغوي محيي السنة، معالم التنزيل -1

: الطبعة، ،ار طيبة للنشر والتوزيع، سليمان مسلم الحرو -عثمان جمعة ضميرية  -عبد اهلل النمر  محمد
 .م1001 -ه   1511الرابعة ، 

 - 115)محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن ْالب اآلملي، أبو جعفر الطبري،  .جامع البيان في تأويل القرمن -٨
 .م 1999 -ه   1519الطبعة: األولى، ، لرسالةمؤسسة ا، : أحمد محمد شاكرالمحقح، (ه   ٨19

المحقح: عبد الرحمن بن ، عبد الرحمن بن نالر بن السعدي .تيسير الكريم الرحمن في تفسير كّم المنان  -5
 .م 1999-ه  1519: األولى الطبعة، مؤسسة الرسالة، معّ اللويحح

محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني  .الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير .فتح القدير -4
 ه .1515،مشح، بيروت -،ار ابن كثير، ،ار الكلم الطيب (. ه 1149اليمني )المتوفى: 

نةشرى ئيحسان,  مامؤستا ئةمحةد كاكة مةمحود. .لة ماناو مةبةستى قورئان تةفسريى ِرامان -1
 ز.4778-ك6247ضاثى يةكةم 

بورهان حممد أمني, ثَيداضوونةوةى ليذنةيةك, لة  .ئانبؤ تَيطةيشتنى قور تةفسريى ئاسان -8
 بَ وكراوةكانى كتَيب انةى ِرؤشنبري.

 ضاث انةى وةفايى, ضاثى ضوارةم. مةال حممد ااَل  بامؤكى. ثوختةى تةفسريى قورئان. -7
(. ه 11٣تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى:  ...مجموم الفتاوى -0

مجمع الملك فهد لطباعة المصحي الشريي، المدينة النبوية،  .عبد الرحمن بن محمد بن قاسم لمحقحا
 م. 1004-ه  1516المملكة العربية السعو،يةعام النشر

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدا،ي، الشهير بالماور،ي  .األحكام السلطانية -19
 .القاهرة – ،ار الحديا (.ه 549)المتوفى: 

جمع: عبدالرحمن بن محمد بن ، علماء نجد األعّم مجموعة رسانل ومسانل..الدرر السنية في األجوبة النجدية -11
 .م1006ه /1511 : السا،سة،الطبعةقاسم العالمي القحطاني النجدي. 

،ار  (.ه 616أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  .عم بن الحجا المنهاع شرو لحيح مسل -11
 .1٨01الثانية،  :الطبعة. بيروت –إحياء التراث العربي 

 1511 - 1595:الطبعة. الكويت –وزارة األوقاف والشِون اْلسّمية  لا،ر عن. الموسوعة الفقهية الكويتية -1٨
 .الكويت –الطبعة الثانية، ،ارالسّسل . ه 
إبراهيم بن سعد اهلل بن جماعة الكناني الحموي  بو عبد اهلل، محمد بنأ .تحرير األحكام في تدبير أهل اْلسّم -15

قدم له: الشيخ عبد اهلل بن زيد مل محمو،، تحقيح و،راسة وتعليح: ، (ه 1٨٨الشافعي، بدر الدين )المتوفى: 
 الطبعة، قطر/ الدوحة -،ار الثقافة بتفويض من رناسة المحاكم الشرعية بقطر ، ،. فؤا، عبد المنعم أحمد

 .م10٣٣-ه  159٣ :الثالثة



 197 

القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلي ابن الفراء )المتوفى: . األحكام السلطانية للفراء -14
 1511الثانية،  الطبعة. بيروت، لبنان -،ار الكتب العلمية . محمد حامد الفقي :لححه وعلح عليه(. ه 54٣
 .م 1999 -ه  
د الملك بن عبد اهلل بن يوسي بن محمد الجويني، أبو الغياثي ْياث األمم في التياث الظلم، المؤلي: عب -16

ه (، المحقح: عبد العظيم الديب، الناشر: مكتبة 51٣المعالي، ركن الدين، الملقب بدمام الحرمين )المتوفى: 
 .ه 1591إمام الحرمين، الطبعة: الثانية، 

م بن عبد اهلل بن أبي القاسم بن تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّ. السياسة الشرعية  -11
وزارة الشِون اْلسّمية واألوقاف والدعوة  (.ه 11٣محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

 .ه 151٣األولى،  :الطبعة. المملكة العربية السعو،ية -واْلرشا، 
 ه ( 1٨٣0-1٨11) الشيخ مل اللطيي عبد بن إبراهيم بن محمد الشيخ سماحة .تحكيم القوانينرسالة في  -1٣

 .ه  1٨٣9طبعت بمطابع الثقافة بمكة في ْرة رجب سنة 
معالي الشيخ لالح بن عبدالعزيز بن محمد : الشرو، شيخ اْلسّم محمد بن عبدالوهاب .شرو ثّثة األلول -10

 .ه  مكتبة ،ار الحجاز15٨٨الطبعة األولى ، عا،ل بن محمد مرسي الرفاعي :تحقيح وعناية، مل الشيخ
، جمعه واعتنى به: أبو عبداهلل محمد بن نالر الفهري، عبدالعزيز بن باز .سبل السّم شرو نواقض اْلسّم -19

 .م1911-ه 15٨1الطبعة األولى ، تقديم: عبدالعزيز بن محمد بن على مل عبداللطيي
،  بن ابراهيم اوزحمأ.،. عبداهللمفهومه وأهدافه و أنواعه وضوابطه ،راسة تأليلية. تأليي:  ،الجها، في األسّم -11

 .لبنان-بيروت-مؤسسة الريان 1991-151٣الطبعة األولى 
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي )المتوفى: . مختصر سيرة الرسول للى اهلل عليه وسلم -11

األولى،  ةالطبع، المملكة العربية السعو،ية -وزارة الشِون اْلسّمية واألوقاف والدعوة واْلرشا،  (. ه 1196
 .ه1511

 .بيروت –،ار الهّل  (. ه 1511لفي الرحمن المباركفوري )المتوفى:  .الرحيح المختوم -1٨
ير ذلك -15 لالح بن فوزان بن  . عقيدة التوحيد وبيان ما يها،ها من الشرك األكبر واأللغر والتعطيل والبدم ْو

 .عبد اهلل الفوزان
 .أبو عبد الفتاو علي بن حاعالشيخ  بقلم .في مواجهة ظلم الحكام فصل الكّم -14
ْقَوى( -16 خالد بن عمر با  المقدا، الكندي يأبللشيخ الر، األنصاري على مكاييل الهتاري  )اْعِدُلوا ُهَو َأقْ َرُب لِلت َّ

 .طرفي
 د اهلل بن عمر بن سليمان الدميجي.تأليي عب .اْلمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة -11
 :تحقيح، ه 16٨سنة الوفاة . ْلمام أبي عبد اهلل محمد بن مفلح المقدسيا، اآل،اب الشرعية والمنح المرعية -1٣

  ، م1006 -ه  1511سنة النشر ، بيروت-مؤسسة الرسالة :الناشر، شعيب األرنؤوط/ عمر القيام
طبعة الثاني . قدم للكتاب وترجم مؤلفه: عبدالسّم محمد هارون. حح..احمد محمد شاكرالكلمة  -10

 .ه .مكتبة السنة159٣
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ه   1591األولى،  الطبعة. ،مشح –،ار القلم  .لّو عبد الفتاو الخالدي .، .صويبات في فهم بعض اآلياتت -٨9
 م. 10٣1 -
 .ابو مروان السو،اني .الجهر واْلعّن بهعي حديا الكتمان في منالحة السلطان -٨1
 .،ار الهجرة . سفر بن عبد الرحمن الحوالي. نشأتَها وتطوترَها ومثارَُها في الحَياة اْلسّميَّة الُمَعاِلَرة ،الِعلمانيَّة -٨1

 .رسالة ،كتوراة ألل الكتاب
أبو عبد الرحمن محمد نالر الدين، بن الحاع نوو بن  . سلسلة األحا،يا الصحيحة وشيء من فقهها وفواندها -٨٨

، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض (. ه 1519نجاتي بن م،م، األشقو،ري األلباني )المتوفى: 
 .م 1991 -ه  1511األولى،  بعةالط

يب والترهيب -٨5  .الخامسة الطبعة. الرياض –مكتبة المعارف ، محمد نالر الدين األلباني .لحيح التْر
أبو همام بكر بن عبد  : تأليي .تكفير كل حاكم كافر شرير عن إبطال ُحقن التخ  دير في الكوكب الدري المنير -٨4

 .العزيز األثري
 ضةند سةرضاوةيةكى تر.. -41
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 12.....................................................................حوكمى دانانى خةليفة: 
 15.........................................................طرنطى بوونى ثَيشةواو كاربةدةست

 14.......................................ئيمامةتيش بة يةكَيك لةم سَى ِرَيطاية دةضةسثَيت: 
 86..................................................................كَي خةليفة ديارى دةكات؟
 86....................................................................مةبةستى ثَيشةوايةتى: 

 86.............................................................................حوكمى جاهيلى
 84...................................................................ئةهلى حةل و عةقد كَين؟

 84..........................................................مةرجةكانى ئةهلى حةل و عةقد: 
 84....................................................................كارى ئةهلى حةلوعةقد: 

 82.....................ئةو مةرجانةى كة ثَيويستة لة ئيمام و حاكم و كاربةدةستدا هةبَيت
 77......................................................جياكةرةوةكانى حوكمى شةريعةت: 

 74................................ كردن لةطةَل حاكمى موحنةريف و الِرَى: ضؤنَيتى مامةَلة
 74................................ ئيمامةت بة زؤرة ملَي دانامةزرَيت دواى بةيعةت نةبَيت:

 71......................... حوكمى كوشتارى حاكمَيك كة كوفرى طةورةى نىيةو فاسقة:



 211 

 77.........................فة)ِرةزاى خواى لَي بَيت( دةربارةى فيتنةفةرمودةكةى حوزةي
 48................................... حوكمى دانانى كةسى فاسق لة ئيمامةتى طةورةدا:
 677......................................منونة هَينانةوةى كاربةدةستَيكى الرو خراثةكار

 674................................................ى كرد الدةبرَيت؟ئايا ئةطةر ئيمام فيسق
 671..................................ضى لةسةر ِرةعييةت واجبة بةرامبةر ئيمامى فاسق؟
 674..................................... حوكمى كوشتار كردنى حاكمَيكى الدةر بة كوفر:

 666.......................................ة لةم جؤرة كاربةدةستانةنةبوونى ثَيشةوا باشرت
 664..........................ئايا ئةمانة وةىل ئةمرن؟!ئةمة حاَلى كاربةدةستانى سةردةمة

 664..............................................................تةبةنى كردنى عةةانييةت
 664.................................................................ورئانحوكم نةكردن بة ق

 647...................حوكم كردن بة قورئان )دار االس م( لة دارةكانى تر جيا دةكاتةوة
 647....................................ئةو ياسايانةى ئةمِرؤ حوكمى خةَلكى ثَي دةكرَيت

 641................................................حوكم نةكات بة قورئانحوكمى كةسَيك 
 647..............ووتةى زانايان دةربارةى حوكمى ئةو حاكمةى حوكم ناكات بة قورئان

 626................................اغوت موسَلمان بوون بوونى نييةتبةبَي كوفر كردن بة 
 625..........................هؤكارى ثشَيوى و شةِرى ناوخؤية حوكم نةكردن بة قورئان

 625.................................دؤستايةتى كردن و ثشتيوانى كردنى طاورو جولةكة
 657......................ووتةى زانايان دةربارةى حوكمى ثشتيوانى كردنى بَي باوةِران

 654.........................................................دميوكرتاتى و سةروةرى ياسا 
 652.....................................طاَلتة كردن بة دينداران و درومشة ئيس مييةكان

 655...................ِر  بوونةوةيان لة ئيس م و موسَلمانان و شةعائريةكانى ئةم دينة
 655............................ةت و وةرطرتنى خةالتبَ وكردنةوةى طاورَيتى و تةبشريي

 655....................ِرةفز كردنى شةريعةت و هةوَلدان بؤ البردن لة مةنهةجى خوَيندن
 651........................كوشتنى موسَلمانان و زانايان و ئازاردان و زيندانى كردنيان

 651................................كردنى حةالَلحةالَل كردنى حةرام و حةرام و مةمنوك 
 658...................لةبةرامبةر ئةمةياندا سنوردانان لة سةر ِرَيطاى بانطةوازى خوايى

 657.................................................بانطةشة كردنى جةنطيان دذى ئيس م
 657............................................ئةو كةسانةى دذن بة ئيس ميارمةتى دانى 
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 654............................................بَي باوةِرانخؤشحاَل بوون بة سةركةوتنى 
 654.....................................بَ وكردنةوةى شريك و نةزرطا ثِر لة شريكييةكان

 616..............................................ىبَ وكردنةوةى داوَين ثيسهةوَلدان بؤ 
 616.......................................دزينى خَيرو بَيرى واَلتى موسَلمانان..........
 614........................................لة نَيوان زانايانى سةلةف و ئةوانةى ئَيستادا

 614.....................ند طومان و شوبهةيةكى بةتاَلِروونكردنةوةو وةاَلمدانةوةى ضة
 684........................................................ !؟..بوون ئةمر وةلي ئةوانيش

 688...........................................ئةو فةرموودانةى بة دةطمةن باس دةكرَين
 642.......................................................................... لة كؤتايىدا:
 641..........................................................................سةرضاوةكان

 644...............................................................................ناوةرؤك 
 
 
 

 
 
 
 


