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 ماڵپەری بەهەشت 
 :ۆڵینەوە شەرعیانە باڵو دەکاتەوە کە دەبنە هۆىئەو کتێب و بابەت و لێک

شارەزاکردىن موسوڵامنان و پەروەردەکردنیان لەسەر رێگا ڕاستەکەى ئیسالم،  .1

ئەمەش دەستەبەر دەبێ بە گەڕانەوە بۆ پەیڕەوە رەسەنەکەى ئیسالم،کە بریتى یه لە قورئان و 

 سوننەت،بە تێگەشتنى پێشین وپێشەوایاىن ئوممەت.

بیروباوەڕ و ڕەوشتى موسوڵامنان، لە دیاردەکاىن شیرک و کوفر و پاک کردنەوەى  .2

 .تاوان

 .پااڵوتن و تەصفیەکردىن ئاینى ئیسالم لە بیدعە و بۆچونە داهێرناوەکان .3

وریا کردنەوەى موسوڵامنان لە شوێنەوارى خراپى ڕیوایەتە الواز و  .4

 .هەڵبەسرتاوەکان

فراوانە جێگیرەکەى ئیسالم و پتەو کردىن برایەىت یەکى ڕاستەقینە لەسەر بناغە  .5

 .نەهێشنت و کەمکردنەوەى دەمارگیرى مەزهەىب و حیزىب

 :ئامانجمان
ئاشناكردنی كۆمەڵگایە لە ئیسالمی ڕەسەن و دروستكردنی تاك و كۆیەتی بۆ تێگەشنت 

لە سەرچاوەكانی كە بریتین لە قورئانی پیرۆز و سوننەتی صەحیح و ئاشكراكردنی ئەو 

ئیسالم و خراونەتە نێویەوە بە چەندین دەستەواژەی دەنگ و ڕەنگ و  شتانەی كە نامۆن بە

نورساوی لە بوارەكانی بیروباوەڕ و ڕەوشت و ئاكار و پەروەردە و زانست و پزیشكی و 

 گەشەی كۆمەاڵیەتی.

 

خودایە داوات لێ دەکەین دامەزراومان بکەیت ، وتەوفیقمان بدەیت بۆ هەر کار وگوفتارێکی جوان 
  .وەیەیی کەخۆت لێی ڕازیتوچاک بەو شێ
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ے ۓ ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ]

 [ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ
 ٣٥سورة املائدة: 

 ٥٢سورة الفرقان:  [ڭ  ۇ  ۇ  ۆ]

ڈ  ڈ   ژ  ژ   ڑ     ڑ  ک   ک    ک  ک  گ  ]

گ  گ  گ      ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   

ں  ں   ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

ھ   ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   

 ٧٧سورة النساء: [ۆ  ۆ
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 خطبة احلاجة
إن احلمد هلل حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له،أشهد 

 أن ال إله إال اهلل وحده الشريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله.

 .(١)چڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ 

 .(٢)چٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  

ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ     ۞ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ 

 .(٣)چڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ    

 أما بعد:
 
 
 

                                                           
 .١٠٢سورة آل عمران:  (١)

 .١سورة النساء:  (٢)
 .٧١ـ ٧٠سورة األحزاب:  (٣)
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وشر األمور  ي هدي حممد فإن أصدق احلديث كتاب اهلل وخري اهلد
 .(٤)حمدثاتها، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار

 

 

                                                           
يفتتح بها خطبِه، وُيعّلمها أصحابه، وروَي هذه اخلطبة ستة من (صلى اهلل عليه وسلم)هذه خطبة احلاجة اليت كان رسول  (٤)

(، ٥/٢٧٢رضوان اهلُل عليهم ـ وقد أخرجها مجع من األئمـة   مصـنفامهم، م:ـا: األمـاد أ ـد   )ا سـند( )       الصحابة ـ  
(، ١٠٩٧بشرح النووي(، وأبو داود   )السنن( )١٥٧، ١٥٦، ٦/١٥٣( و  )٢/٥٩٢/٤٦٧ومسلم   )الصحيح( )
واخلـاكم   )ا سـتدر (    (،١٨٩٢(، وابـن ماجـة   )السـنن( )   ٣/١٨٨(، والنسـائي ) ٣/١٠٤والنسائي   )اجملتبـى( ) 

ــ ٢/١٨٢) ــم ) ٣/١٨٨(، )١٨٣ـ ــند( رق ــي   )ا س ــ  ( )  (،٣٣٨(، والطياليس ــنن ال  ــي   )الس (، ١٥٣٥والبيهق
( و  ٣١٤٩) ( و  )ا شـ اة( ١٣٣١(، وصححه الشيخ األلباني   )صحيح سنن ابن ماجة( )٢١٤ /٣( و )٧/١٤٦)

 (.١٩ـ ١٤(، وانظره بتوسع   )خطبة احلاجة( ص )٢٠٥)ال لم الطيب( )
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 بةشى يةكةم
                            فةزل ى جيهاد لة ثي ناوى خوا .1
                           ترسناكى وازهي نان لة جيهاد .2
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 :اهلل      رسول  على         والس الم          والص الة    هلل      حلمد ا

 خوا          لةثي ناوى جيهاد       فةزل ى
 بزانة ـ حةق بؤ بدات تؤش و من هيدايةتى ثةروةردطار خواى ـ        دل سؤز        سل مانىمو براى

ةركى ئ ،ئيسالمة (٣)           ر ةهبانيةتى و (٢)سياحةت و (١)ئيسالمة بةرزى لوتكةى كةجيهاد
 بةختةوةرى هؤى وة ،(٤)دوذمنانة كةرى  ر       سةرشو  و        ل مانانوموس سةربةرزكةرىسةرشانةو 
 نيشانةى     لي ى          وازهي نانوة  .ـ        والس الم       الص الة عليهم ـ رانة        ثي غةمبة         ر ي بازى             بر وادارانةو

 .        ل مانانةوموس بوونى زةليل ئاكامةكةشى ئيمانةو            ناتةواوي تى و     دال ن ناو نيفاقى

 :حةديسانة و ئايةت لةم ية بريتى شحوكمانة ئةم         ر استي يت        بةل طةى وة

                                                           

 مث، وعموده الصالة، وذروة سنامه اجلهادرأس األمر اإلسالد، من أسلم سلم نث وةك لةم حةديسةدا هاتووة: (١)
 (.٢/٢١) مرميب صحيح اجلامع الصغري وزيادمه

 

أخرجه أبو داود عن أمامة مرفوعًا  مثإن سياحة أميت اجلهاد   سبيا اهلل نث وةك لةم حةديسةدا هاتووة: (٢)
 (.٢/١٤) . مرميب صحيح اجلامع الصغري وزيادمه١٢٤٧صحيح أبي داود: 

أخرجه أ د مرفوعًا، )سلسلة  مثرهبانية اإلسالد وعليك باجلهاد فإنه نث ةدا هاتووة:وةك لةم حةديس (٣)
 (.٥٥٥األحاديث الصحيحة: 

   پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ٱ چ  وةك لةم ئايةتةدا دةردةكةويَت: (٤)

 .(١٤التوبة: ) چپ  پ  ڀ  ڀ
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 بةرزترين          ل مانانةووموس باشرتينى بةخاليسى، خوا        ثي ناوىةل موجاهيد.1
 :ثةروةردطار الى هةية ثلةوثايةى
 ېئ وئۇئ ۇئۆئ ۆئۈئۈئچ :فةرموويةتى ثةروةردطارمان 

 .(٢٠)التوبة:  چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی
                                                                                واتة: ئةوانةى باوةر يان هي ناوةو كؤضيان كردووةو جيهاديشيان كردووة لةثي ناوى خوا 

نن االى خوا، وةهةر ئةو                                                         بةمال يان و بةطيانيان، ئةوانة طةورةترين ثلةوثايةيان هةية 
 سةرفرازو سةركةوتوو.

 :ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ چ  وة ثةروةردطارمان فةرموويةتى

پ  ڀ  ڀ ڀ ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  

 .(٩٥النساء: ) چڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ
ةواون مةطةر ئةوانةيان كةنات واتة: ئةو ئيماندارانةى كةدانيشتوون ) جيهاد ناكةن( ـ

                                         ـ لةطةل  ئةوانةدا كةجيهاد دةكةن بةمال  و  و هتد                            بةهؤى كوي رى و شةىل و نةخؤشى
                                                                              طيان و سامانيان يةكسان نني. بي طومان خواى طةورة فةزل  و ر ي زو ثلةيةكى تايبةتى 
                                                                                   بر يارداوة بؤ موجاهيدان بةمال  و طيانيان بةسةر ئةوانةدا كةدانيشتوون و جيهاد ناكةن، 

                                                                 ة بةل ي نى ضاك و باشى بةهةموو اليةكيان داوة، بةال م فةزل  و ر ي زو وة خواى طةور
                                                              ثاداشتى طةورةو بى  سنوورى موجاهيدانى داوة بةسةر دانيشتوواندا.
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 بني ما درجة، ملائة اجلنة يف      إ ن   ) :فةرموويةتى وسلم( ةصلى اهلل علي)         ثي غةمبةر 
 .(٥)(        سبيله  يف للمجاهدين    اهلل        أعد ها واألرض، السماء بني كما الدرجة إىل الدرجة
        ني وانى وةكو تر        يةكي كى بؤ ثلةيةك هةر          كةني وانى هةية، ثلة سةد لةبةهةشتدا: واتة

 .خؤيدا          لةثي ناوى موجاهيدان بؤ كردووة تةرخانى طةورة خواى واية، زةوى و ئامسان

 يخلدرا سةعيدى ئةبو وة  ةصلى اهلل علي)            لةثي غةمبةر ثرسياركرا ىوفةرمو 
 كةسة؟ باشرتين         لةخةل كى    كى : وسلم(

          لةثي ناوى دةكات جيهاد         ثياوي كة كةس باشرتين: فةرموى  وسلم( ةصلى اهلل علي) ئةويش
 (٦).خوا

                     سزاى خوا، وة دةبي تة                            خاوةنةكةى ر زطار دةكات لة   ،    يةكة                جيهاد بازرطانى   . ٢
      ونيةاو   د                                                             هؤى ثاك بوونةوةى خاوةنةكةى لةطوناه و، سةةرفرازييةكى طةةورة لةة   

                                        دوار ؤذو، ضوونة بةهةشتى خؤش و نةبر اوة:
 ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  چ  :فةرموويةتى ثةروةردطارمان

 چھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭڭ  ڭ     ۇ     ۇ  ۆ   ۆ     ۈ       ۞ہ   

 .(١١ – ١٠الصف: )

       بةئي ش كةلةسزاى بدةم ثيشان كتانبازرطانية        هي ناوة            كةباوةر تان كةسانةى ئةو ئةى: واتة
 !.بكات؟          ر زطارتان

                                                           
 .١٨٨٤، وصحيح مسلم: ٢٧٩٠صحيح البخاري:  (٥)
 .١٣٥٧صحيح سنن الرتمذي:  (٦)
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  وسلم( ةصلى اهلل علي)              ثي غةمبةرةكةى بةخواو               لةباوةر هي نان ية بريتى يةش بازرطانى ئةو
 ضاكرتو كارةتان ئةو         بي طومان ،طيانتان و       بةمال  خوا        ر ي طاى لة كردنتان جيهاد ئينجا
 .بزانن ئةطةر بؤتان        خي رترة

 ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  چ  :فةرموويةتى ثةروةردطارمان

 .(٣٥املائدة: ) چڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ    

 هؤكارو هةموو وة اربن،ط      ثاري ز و بكةن خوا تةقواى        هي ناوة          باوةر تان ئةوانةى ئةى: واتة
 و كؤشش و      هةول  هةميشة ئةو،             بةر ةزامةندى طةيشنت بؤ دةست بطرنة ضاك كردةوةيةكى

 .جيهاندا لةهةردوو سةرفرازبن ئةوةى بؤ ئةودا           ر ةزامةندى       ي بازو  ر           لةثي ناوى بكةن جيهاد
 من أغرب ت قدماه يف سبيل اهلل ) :فةرموويةتى وسلم( ةصلى اهلل علي)          ثي غةمبةر                         

 . (٧)(                  حر مه اهلل على النار

                                                                            واتة: هةركةس دوو ثي يةكانى تؤزاوى بنب لةثي ناوى خوا، ئةوا ثةروةردطار حةرام و 
 لةئاطر.                 ثاري زراوى دةكات

                                                                      موجاهيد كاتةكانى ذيانى ثر  نوورو بةرةكةت دةبي ت و كارة ضاكةكانيشةى بةة     . 3
                                     باشرتين شي وة ثاداشتيان بؤ دادةنري ت:

 ک  ک ک کگ  گ  چ  :فةرموويةتى ثةروةردطارمان

گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ڱ ڱ ں  ں  

                                                           
 .٥٣( رقم ٢/١٤صحيح البخاري: ومرميب صحيح اجلامع الصغري وزيادمه ) (٧)
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ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ہ   ہ     ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   

 .(١٢٠من اآلية توبة: ال) چۓ     

 موجاهيدان تووشى برسيةتىيةك و بوون ماندوو و         تينوي تى هيض         بةر استى: واتة
         باوةر ان      كةبى         ي طةيةكج هيض نةدةخستة       ثي يان و         شوي ني ك هيض نةدةضوونة وة نةدةهات،

 ئةوةى هؤى دةبووة ئيلال نةدةوةشاند،         دوذمني ك لةهيض دةستيان ،و بن        سةغل ةت     ثي ى
       بةفري ؤ ضاكةكاران ثاداشتى خوا         بةر استى        بكري ت، تؤمار بؤيان ضاك كردةوةيةكى بةكارو
 .نادات

 يف سبيل اهلل  رباط يوم ) :فةرموويةتى  وسلم( ةصلى اهلل علي)             وة ثي غةمبةر
خري من الدنيا وما عليها. وموضع سوط أحدكم من اجلنة خري من الدنيا وما 

 .(٨)( اهلل أو الغدوة خري من الدنيا وما عليهاعليها.والروحة يروحها العبد يف سبيل 

                                                                                       واتة: تاكة ر ؤذي ك ثاسةواني تى و سنوور ثاري زى لةبةرامبةر دوذمن لةثي ناوى خوا، خي رترة 
                                                                                   لةدونياو ئةوةش كةلةسةر ر ووى زةويداية. وة تاكة دوا نيوةر ؤيةك تا ئي وارة جيهادكردن 

                                  رترة لةدونياو ئةوةش كةلةسةر ر ووى                                          لةثي ناوى خوادا، ياخود تاكة بةيانيةك، خي 
 زةويداية.

 رباط يوم وليلة خري من  ) :فةرموويةتى  وسلم( ةصلى اهلل علي)          ثي غةمبةر وة
                                                                              صيام شهر وقيامه، وإن مات أ جري عليه الذي كان يعمله وأ جري عليه رزقه، وأم ن من 

 .(٩)(ـالفتان ـ أي فتنة القرب

                                                           
 .٢٨٩٢صحيح البخاري:  (٨)
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                                             نوور ثاري زى لةبةرامبةر دوذمن لةثي ناوى خوا،                                   واتة: ر ؤذو شةوي ك ثاسةواني تى و س
                                                                                    خي رترة لة شةونوي ذو بةر ؤذووبوونى مانطي ك، وة ئةطةر مرديش ئةوة بةردةوام ئةو كردةوة 
                                                                              ضاكانةى بؤ دةنووسري ن كةلةذيانيدا دةيكردن. وة ئةو كةسة شةهيدةو دوا مردنيشى الى 

                               ة ئةمينيش دةبي ت لةنار ةحةتى و                                                 خوا هةر زيندووةو لةر زق و ر ؤزى بةهةشت دةخوات، و
                                             تاقيكردنةوةو ثرسيارى دوو فريشتةكةى ناو طؤر .

            دواى ئيمان:                      باشرتين كردةوةكانة لة          جيهاد لة   . 4
 ةصلى اهلل علي)            لةثي غةمبةر كرد ثرسيارم: ىوفةرمو )رضي اهلل عنه( ةرذ ئةبو 

 ئيمان: فةرموى  (وسلم ةصلى اهلل علي) ئةويش كردةوةية؟ باشرتين كردةوةيةك ض  وسلم(
 .(1٠)...           لةثي ناويدا جيهاد بةخواو

  موقف ساعة يف سبيل  ) :يةتىوفةرمو  وسلم( ةصلى اهلل علي)          ثي غةمبةر وة
 .(11)( اهلل، خري من قيام ليلة القدر، عند احلجر األسود

                                                                            واتة: ر اوةستانى سةعاتي ك لةجيهاددا بةرامبةر دوذمن لةثي ناوى خوا خي رترة لة 
                                ى شةوى قةدر لةالى بةردة ر ةشةكة.        شةونوي ذ
 قيام ساعة يف الصف  ): يةتىوفةرمو  وسلم( ةصلى اهلل علي)          ثي غةمبةر وة

 .(1٢)( للقتال يف سبيل اهلل خري من قيام ستني سنة

                                                                                                                                                 
 .١٩١٣صحيح مسلم:  (٩)
 .٢٥١٨صحيح البخاري: (١٠)

 .٦٠، رقم: ٢/٢٥مرميب صحيح اجلامع الصغري: ( ١١)
 .٣٩، رقم: ٢٠ /٢مرميب صحيح اجلامع الصغري:  (١٢)
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                                                                            واتة: ر اوةستانى سةعاتي ك لةجيهاددا بةرامبةر دوذمن لةثي ناوى خوا خي رترة لة 
                     شةونوي ذى شةست سال .

          بةةردةوا      كةة         نةبي ت           خواثةرستة     ئةو       تةنها          موجاهيد،    بة       ناطات   ك      كةسي      هيض   . ٥
  :    بي ت          بةر ؤذوو          ر ؤذانةش   و      بكات          شةونوي ذ       شةوان
 هورةيرة ئةبو  ةصلى اهلل علي)          ثي غةمبةر الى هاتة        ثياوي ك: ىوفةرمو 

 بةجيهاد؟ بطات بدة يشانث كردةوةيةكم: ووتى  وسلم(

.     ثي ى بطات        ناكةوى  دةست كردةوةيةكم هيض: فةرموى  وسلم( ةصلى اهلل علي) ئةويش
               تؤ بضيتة شوي ن  غةزا، بؤ         دةردةضى  كةموجاهيد       كاتي ك  دةتوانيت ئايا: فةرمووى ئةوجا

 بيت         بةر ؤذوو هةروةها وة وةستان،    بى  بكةيت      نوي ذ          ر اوةستيت بةردةوام            نوي ذةكةت و
 !             دةطةر ي تةوة؟موجاهيدةكة  تاوةكو بةبةردةوام

 ؟(13)         دةتواني ت بةبةردةوامى ئاوا    كى  جا: ووتى كابرا
 ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ  ڭ  چ :فةرموويةتى ثةروةردطارمان

 چۈ ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ ۅ ۅ ۉۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ ەئ   ەئ

 .(١٩التوبة: )

 مزطةوتى كردنةوةى ئاوةدان و بةحاجيان بةخشني كةئاو دانا           بةر ةواتان      ئي وة ئايا: واتة
 جيهادى         هي ناوةو دوايى        بةر ؤذى بةخواو ثتةوى     ةر ىكةباو       وابي ت كةسة ئةو وةك حةرام،

                                                           
 .٢٧٨٥صحيح البخاري:  (١٣)
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 وة ،خوا الى نني يةكسان و نني ية وةك دةستةية دوو ئةو!. خوادا؟          لةثي ناوى كردووة
 .نادات ستةمكار قةومى هيدايةتى طةورةش خواى

  :         خاوةنةكةى             هيدايةتدانى       زياتر     هؤى         دةبي تة       جيهاد   . ٦
 ہ ہ ڻ ڻڻ ۀۀ ہ ڻچ :فةرموويةتى ثةروةردطارمان

 (٦٩العنكبوت: ) چہ

 و      هةول        ئي مة           ر ةزامةندى        هي نانى بةدةست بؤ وة         ئي مةدا،          لةثي ناوى كة ئةوانةى: واتة
           ر ي طايةكى هةموو بؤ دةدةين هيدايةت ئةوانة           بةدل نيايى     بي ت       سوي ند كرد،            تي كؤشانيان

 .ضاكةكارانة       لةطةل  هةميشة ثةروةردطار         بي طومان وة خؤمان، ضاكى

                                                 لةةةجيهاد دايةةةو ثاداشةةت و بةختةةةوةرى و سةةةركةوتني  بةةؤ         خي ةةر    . ٧
            موجاهيدانة:

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :فةرموويةتى ثةروةردطارمان

 .(٤١التوبة: ) چپ    پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ        ٺ

 ئةوة ،             موسل مانانةوة         ثي شةواى لةاليةن غةزا بؤ داواكران    ي كهةركات ئيمانداران ئةى: واتة
 و       بةمال  بكةن جيهاد و دةربضن ،ثيادةتانةوة بةسوارو وة قورس، و سووك بةضةكى
 .بزانن ئةطةر      ئي وة بؤ ضاكرتة ئةوة خوادا،          لةثي ناوى طيانتان و سامان
 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀچ :فةرموويةتى ثةروةردطارمان 

 .(٨٨التوبة: ) چ ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤٿٿ   ٿ
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         هي ناوة،          باوةر يان          لةطةل يدا كة انةىئةو و  وسلم( ةصلى اهلل علي)          ثي غةمبةر      بةال م: واتة
 هةية خؤشى      خي رو هةرضى ئةوانة ئا طيانيان، و سامان و       بةمال  كردووة جيهاديان
 .       ر زطارن سةربةرزو سةرفرازو ئةوانة بةشيانةو

  :      ئيمانة           ر استي تى         نيشانةى     خوا           لةثي ناوى       جيهاد   . ٨
 ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ھ ے ھچ  :فةرموويةتى ثةروةردطارمان

 .(١٥احلجرات: ) چۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ڭ   ڭ  ۇ 
صلى اهلل ) خوا           ثي غةمبةرى بةخواو          باوةر يان كة ئةوانةن      ر است ئيماندارانى         بي طومان: واتة
 و بةخؤيان وة              وودل ىيةكةوة، و طومان هيض نةكةوتوونةتة ثاشان         هي ناوةو  وسلم( ةعلي

 .     ر اسنت ئيماندارى ئةوانة نهاتة ،خوا          لةثي ناوى كردووة جيهاديان             مال يشيانةوة سةرو
 ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ   :فةرموويةتى ثةروةردطارمان

 .(٧٤األنفال: ) چەئ  ەئ     ائ  ائۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ىى  

 خوا،          لةثي ناوى كردووة جيهاديان كردووةو كؤضيان         هي ناوةو          باوةر يان كة ئةوانةش: واتة
         وةلي خؤش             ر استةقينةن،          بر وادارى ئةوانة ةره ،حةواندووةتةوة كؤضةرانيان كة ئةوانةش وة

 .بةريندا لةبةهةشتى هةية بؤ بةرةكةتيان    ثر         بةثي زو      ر ؤزى و     ر زق و بوون
 چٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ    چ   :فةرموويةتى وة  

عى يواقيعى دةتاخنةينة بةر تاقيكردنةوة تا بةواق                           واتة: سوي ند بي ت ئي مة بة .(٣١حممد:  )
                       خؤر اطرانتان دةربكةون.موجاهيدو 
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 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  چ   :فةرموويةتى وة

التوبة: ) چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

١٦). 

                               هةروا وازتان ىل  دةهي نري ت بى   ئيمانداران ئايا واتان حيساب كردووة كة ةىواتة: ئ
واقيعدا ئةوانةى دةرنةخستووة  لة                  هي شتا ثةروةردطار                             تاقيكردنةوة!. لةكاتي كدا كة

                                        خواو ثي غةمبةرةكةى و ئيمانداران، كةسانى  جيهاديان كردووةو جطة لة             لةئي وةدا كة
                                                                         تريان نةكردووة بةدؤست و جي ى متمانةى خؤيان. ثةروةردطاريش هةميشة ئاطادارة 

                                                                        بةوةى كةئي وة دةيكةن، بةال م دةيةوي ت بةواقيعى بؤ هةموو اليةك دةربكةوي ت.

                                                  دةرطاكانى بةهةشت. وة دةبي تة هؤى ر امال ينى غة  و                     جيهاد دةرطايةكة لة   . ٩
        ثةذارة:
ُ                        ُ  علي  م باجلهاد   سبيا اهلل، فإنه   ) :فةرموويةتى  وسلم( ةصلى اهلل علي)          ثي غةمبةر    

                                واتة: جيهاد بكةن لةثي ناوى خوا، .(14)(                        ِ            من أبواب اجلنة، يذهب اهلل به  اهلم  والغم     باب 
دةرطاكانى بةهةشت، وة خواى طةورة بةهؤى  ستى جيهاد كردن دةرطايةكة لة           ضونكة بةر ا

                                             جيهاد كردنةوة غةم و خةفةت و دل تةنطى الدةبات.
                  فةزل ةكانى جيهادو                            بامسان كرد تةنها بةشي كة لة                  تي بينى: ئةمةى كة
                                               هةمووش دل خؤشكةرتر فةزل ةكانى شةهيدانى ر ي طاى  موجاهيدان، وة لة

                                                           
 .٣٢، رقم: ٢/١٩مرميب صحيح اجلامع الصغري:  (٤١)
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خوا  ،(1٥)                                            ي زو ثاداشتي كى زؤر زؤر طةورةيان هةية الى خوا       ثلةو ر  خودان، كة
                                                                  مبانكاتة موجاهيدى ثاك و ر استةقينةو ثلةى بةرزى شةهادةتيشمان بةنسيب 

                    فةزل  و كةرةمى خؤى.                       بكات لةثي ناوى خؤى، بة

 جيهاد لة          وازهي نان ترسناكى
 چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  چ :فةرموويةتى ثةروةردطارمان

ڈ ژ    ڇ   ڍ   ڍڌڌ  ڎ  ڎ ڈ 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   

 (.٢٤التوبة: ) چڱ  ڱ 

 و      منال  و باثريانتان و باب ئةطةر :بفةرموو        ل مانانوموس بة خوا،         ني دراوى ئةى: واتة
 كة           ساماني كيش و     مال  و هؤزتان و عةشريةت و هاوسةران و براكانتان نةوةكانتان،
 وة          لي دةكةن، دابةزاندنى و شكان ترسى كة نىيةكيشبازرطا         هي ناوةو بةدةستان

     بي ت تر خؤشةويست التان شتة هةشت لةو هةريةك      ثي ى،        دل خؤشن كة خانووبةرةيةكيش
          ضاوةر وان ئةوة             لةثي ناويدا، جيهادكردن و وسلم( ةصلى اهلل علي)              ثي غةمبةرةكةى خواو لة

                                                           

للشهيد عند اهلل سبع خصال: ُيغفر له   أّول دفعة من دمه،   ) وةك لةم حةديسةدا بةشيَكى دةردةكةويَت: (١٥)
وير  مقعده من اجلنة، وُيحلى حّلة اإلميان، وُيزّوج اثنني وسبعني زوجة من احلور العني، وجيار من عذاب القـ ،  

من الفزع األك ، ويوضع على رأسه ماج الوقار، الياقومة منه خري من الدنيا وما فيها، ويشـفع   سـبعني   ويامن 
 .٢١، رقم: ٢/٣٠مرميب صحيح اجلامع الصغري:  (إنسانا من أها بيته
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 سنوور لة و ياخى قةومى هيدايةتى طةورة خواى وة      دي ت، بؤ خواتان       تؤل ةى تا بن
 .نادات دةرضوو
 ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ  :فةرموويةتى ثةروةردطار وة

ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

 .(٥٤املائدة: ) چۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ    

وة لةئاين و بةرنامةكةى                            تان هي ناوة، هةركةسى  لةئي       باوةر  واتة: ئةى ئةوانةى كة
خؤى خؤشى                                              ئايندةدا ثةروةردطار قةومي كى تر دةهي ني ت كة ئةوة لة ،              هةل طةر ي تةوة

                                  ةرم و نيانن بةرامبةر بر واداران و ن                                              دةوي ن و ئةوانيش ئةويان خؤش دةوي ت و مل كةض و 
لؤمةى  و لة                                                                         سةربل ندو بةعيززةتن لةئاستى بى  باوةر ان، وة لةثي ناوى خوادا جيهاد دةكةن 

 لؤمةكارانيش ناترسن.
 ہ      ہ     ہ   ہ    ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ    ۀچ   :فةرموويةتى ثةروةردطار وة

 .(١٩٥البقرة: ) چے       ے   ھھ  ھ    ھ 

 و بةنةفس بكةن جيهاد هةروةها وة خوا،          لةثي ناوى ببةخشن سامانتان و     مال : واتة
 مةبةن ضوون بةهيالك بةرةو خؤتان نخؤتا بةدةستى وة خوا،          لةثي ناوى طيانيشتان
 مايةى جيهاد لة          وازهي نان و        ر ةزيلى ضونكة      مال ، و بةنةفس جيهاد لة            بةوازهي نان
 ضاكةكارانى خوا ضونكة ضاكةكاربن، و بدةن ئةجنام ضاكة      خي رو هةميشة وة تياضوونة،

 .      دةوي ت خؤش
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 ڳ ڳ  ڳ   گ گگچ  :فةرموويةتى ثةروةردطار وة

 .(٣٩التوبة: ) چں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ     ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱں 

 ئةوا ـ كاتب بانطتان        ل مانانوموس         ثي شةواى       كاتي ك ـ غةزا بؤ دةرنةضن ئةطةر: واتة
 تر         قةومي كى و الدةبات       ئي وةش و دةدات        ئي شتان ئازارو بة زؤر سزايةكى ثةروةردطار

 .          ناطةيةني ت ردطارثةروة بة        زياني ك هيض نةهاتنيشتان دةنطةوة بة وة          شوي نتان،         دي ني تة

 و      مبري ت          هةركةسي ك وة دةكات، جيهاد كة كةسةية ئةو تةواو و      ر است          موسل مانى كةواتة
 ثؤلةكانى لة       ثؤلي ك لةسةر ئةوا           نةبووبي ت، كردنيشى نييةتى وة           نةكردبي ت، جيهادى
  :فةرمويةتى  وسلم( ةصلى اهلل علي)          ثي غةمبةر وةك مردووة، نيفاق

 .(١٦)(                                                        غ ز و ل م ي حدث نفسه  بالغزو مات  على ش عبة  من  الن فاق                  م ن  مات  و ل م ي  )

 :ئايا      بةال م 
 ضؤنة؟ ىعشةر جيهادى 

 جؤرة؟ ضةند وة 

 ية؟ ضى كردن جيهاد لة سةرةكى مةبةستى وة 

 ية؟ ضى ىةحوكمةك وة 

 بكةين؟ جيهاد    كى  بؤ وة 

 كةى؟ وة     كى ؟ بةرامبةر وة بؤضى؟ وة 

                                                           
 .٢٥، رقم: ٢/١٢مرميب صحيح اجلامع الصغري:  (١٦)
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 و قورئان        بةل طةى بة       ر ةوا، بةرزو خواى ثشتيوانى بة نةثرسيارا ئةم       وةال مى فةرموو جا
 .وسلم( ةصلى اهلل علي)        ثي شةوا           ثي غةمبةرى سريةتى و سوننةت
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 بةشى دووة 
 

  ماناى جيهاد 
 جيهادى كي  بكةين و ضؤن و بة ضى بيكةين؟ 

 

 نةفس و دةروونى خؤت . -1
 يطان شة -2

 كافر و موشريكةكان -3

 سقانمونافيق و موبتةديع و زال م و فا -4
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 جيهاد ماناى
 و      بةدل  هةيةتى بةندة توانايانةى ئةو هةموو كردنى لةسةرف ية بريتى كردن جيهاد
 و شةيتان و نةفس بةسةر سةركةوتن بؤ خوا،          لةثي ناوى     مال  و الشة و دةست و بةزمان

 حوكمى وة          ر اطريي ت، بةبةرز ئةو ووشةى و          بثةرسرتي ت خوا تةنها تاوةكو خوا، دوذمنانى
 ثةرسنت و بةندايةتى لةبوارى نة           دانةنري ت، خودا بؤ هاوبةشى وة        بكري ت، سةقامطري ئةو
 و دانان طةورة لةبوارى نة وة كردن، حوكم و               ثةروةردطاري تى لةبوارى نة وة كردن، بؤ

 .        نةترسي ت لؤمةكاران لةلؤمةى جيهادةشدا لةم وة. كردن وةسف

                                      جيهادى كى  بكةين و ضؤن و بةضى بيكةين؟
 كةم: جيهادى نةفس و دةروونى خؤتية

ونكة نةفسى ض                                   ل مان جيهادى هةواو نةفسى خؤى بكات، و                      يةكةمني شت ثي ويستة موس
 ،(٥يوسف: )چپپپپچ مرؤظ هةميشة فةرمانى خراثة دةكاتة خاوةنةكةى

          اجملاهد م ن  ) :فةرموويةتى )صلى اهلل علية وسلم( خؤشةويست           ثي غةمبةرىوة بؤية 
واتة موجاهيد ئةو كةسةية كةجيهادى نةفسى خؤى بكات  ،(١)( هلل                  جاهد نفسه  يف ذات ا

واتة:  ،(٢)(                                       أفضل اجلهاد أن  جياهد الرجل نفسه  وهواه )                               لةثي ناوى خوا.. وة فةرموويةتى: 
ونكة جيهادى ضباشرتين جيهاد ئةوةية كةمرؤظ جيهادى نةفس و ئارةزووى خؤى بكات. 

هةروةها جيهادى  ،يهادى دوذمنانى خواينةو بناغةية بؤ توانينى جضهةواو نةفس بن
                                                           

 .٥، رقم:٢/٣٥مرميب صحيح اجلاع الصغري:   (١)

 .٣، رقم: ٢/٣٥صحيح اجلاع الصغري:  مرميب  (٢)
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                                                                      ناوخؤت لةثي شرتة لةجيهادى دةرةكى، وة كةسي ك جيهادى هةواو نةفسى خؤى ثى  
                                                                             نةكري ت بي طومان ناشتواني ت جيهادى دةرةكى )واتة دوذمنانى خوا( بكات بةو جؤرةى 

ئةوا  دةكات، دةرخبات كةجيهادى دوذمنانى ئيسالم                          خوا دةيةوي ت، هةرضةندة وا
                                                                           طومان خةلةلي ك هةية لةنيةتةكةى، يا لةضؤنيةتى جيهادةكةى، جا يا بؤ خواى نىية    بي 

                                                                              بةل كو بؤ زةعامةت و دونياو شوهرةت و مةبةستي كى تريةتى لةطةل  نيةتةكةى بؤ خوا، 
          ية بةل كو  ى                        جيهادي كى ثي غةمبةرانة ن            ال م كارةكةىوة يا نيةتى ثاكة بؤ خوا بة

                                               كةو ناوى جيهادى ىل  دةني ت بةطومانى خؤى، وة يان يةى                        ر كةبةرايةتى و دوذمنايةت
                                                            كةرةوةو شوي ن كةوتةى دوذمنانى خوا دةبي ت لةبر يارو ر ةفتارو يى لةجيهادةكةيدا السا
 ئاشتى و جةنطانيدا!.

                                                                            ضونكة كةسي ك جيهادى نةفسى ناو الشةى خؤى نةكردبي ت بةشي وةيةكى وةها كةثابةندى 
                                               بةكان بكات بةطوي رةى توانا، وة لةحةرامةكان خؤى بكات بةشةريعةتةكةى خوا، وة واج

دوذمنانى شةرعى ى    ي ك                                                          بثاري زي ت، مومكني نىية بتواني ت بةدل سؤزى و بةر استى جيهاد
 خوا بكات.

                                                                      جي ى داخة موجاهيدى وا هةبي ت  هاوار بكاتة غةيرى خواو بيدعة بكات و ثشت 
من موجاهيدم و جيهادى                                                   لةسوننةت هةل كات و ...، وة لةهةمان كاتيشدا بل ي ت 

 دوذمنانى خوا دةكةم!.
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 (نةفس جيهادى قؤناغةكانى) 
 .خوا بؤ      ر است بةندايةتى و هيدايةت          في ربوونى بؤ بكات نةفسى جيهادى :يةكة 

 .      دةبي ت ى    في ر زانيارىيةى بةو كاركردن بؤ بكات نةفسى جيهادى: دووة 

 خواو الى بؤ       خةل كى بانطةوازكردنى بؤ بكات نةفسى جيهادى:       سي هة  
 .دةستةكةى دارو و حزب الى بؤ نةك بةرنامةكةى،

 و بانطةوازى          نار ةحةتى لةسةر طرتن ئارام بؤ بكات نةفسى جيهادى: ضوارة 
 و       بطري ت بةخؤيدا كةدان بكات ثةروةردة نةفسى وة خوا، دوذمنانى لةاليةن ئازاردرانى

.         باوةر ان    بى  و قيموناففاسق و  و نةفام لؤمةى ئةشكةجنةو ئازارو بةرامبةر     بي ت        خؤر اطر
 بةخؤداطربوو اند و بةئارام لةسةرخؤو  وسلم( ةصلى اهلل علي) خوا ى          ثي غةمبةر وةك

 و ثةيداكةران       هاوةل  دوذمنايةتى و          نةفامي تى و ئةدةبى    بى  و      ر ةقى    دل  لةئاستى
 دا( كةعبة) لةبةردةم بوو لةسوجدةدا دةكردو       نوي ذى           لةكاتي كدا وة مونافيقان،

 ئةويش سةرثشتى، دةخستة            سةربر اويان ووشرتى ناوسكى         ر خيؤل ةو و ورط موشريكةكان
 كردندا لةبانطةوازى          طةر ايةوة( طائف) كةلة هةروةها وة دةطرت، بةخؤيدا دانى هةر

 نارد ةكانىو   كي  فريشتةى طةورة خواى              خوي ناوىيةوة، الشةى و شكاوى    دل  و           بةلي دراوى
 ئةو دةورى         كي وانةى دوو ئةو ئةوا لةسةرة ئيزنت رئةطة فةرموو     ثي ى و الى بؤ

 ةصلى اهلل علي)  خوا ى         ثي غةمبةر      بةال م. دةبةم لةناويان و دةدةم بةيةكدا موشريكانة
 مةبةستى و     بي ت ئادةميزاد دوذمنى نةك          ني ردراوة جيهان هةموو بؤ            ر ةمحةتي كةو وسلم(
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         بل  أرجو  ) :فةرمووى بؤية. ى     خةل ك       ر شتنى      خوي ن حيسابى لةسةر     بي ت خؤى سةرخستنى
 (3)(                                               ن  أصالبهم م ن  يعب د  اهلل وحده  الي شرك به  شيئا                   اهلل أ ن  ي خر ج  م 

                                                                                واتة: نةخي ر ر ازى نيم بةوةو ثةلةى لةناوضوونيان ناكةم، بةل كو ئةمةمل واية كةخواى 
ةريكى                                                                       ثةروةردطار لةنةوةى ئةوانة كةساني ك دروست بكات كةخوا بةتةنها بثةرسنت و ش

                                                                                      بؤ دانةني ن. ئةرى  توخوا ئةطةر ئي مةى بةثةلةى بى  ئارامى دل  ر ةق لةشوي نى ثي غةمبةرى 
                    وةال ممان ضى دةبوو؟!.، ئايا   وسلم( ةصلى اهلل علي)خوا بووباين 

 لةاليةن دةدران توند سزاى جؤرةها  وسلم( ةصلى اهلل علي)                      وة هاوةال نى ثي غةمبةر 
 بؤ: دةيانطوت وة  وسلم( ةصلى اهلل علي)          ثي غةمبةر ىال دةهاتنة ،موشريكةكانةوة

: دةيفةرموو ئةويش ناكةيت؟ بؤ سةركةوتنمان داواى بؤ ناكةيت، بؤ دوعامان
سةرى  بةمشار و    طل  ناو خراوةتة الشةى كةنيوةى هةبووة      ئي وة     ثي ش         ل مانانىوموس

 لةيةك ن         ئي سقانيا و طؤشت ئاسنى بةشانةى كة هةبووة وة ،ثارضة دوو كراوةتة
 ئةم ثةروةردطاريش خواى وة!.              نةدةطةر انةوة     هةل  لةدينةكةيان بةمةش جياكراوةتةوةو

 .(                      و لكن ك م ت ست عج لون ) دةكةن ثةلة      ئي وة      بةال م سةردةخات هةر خؤى دينةى

 :١/١٩٢( من رياض الصاحلني ٤١يف الشرح )احلديث: قال الشيخ ابن عثيمني

ل ما حيصل من أذية الكفار بالصرب واإلحتساب فالواجب على اإلنسان أن يقاب )) 
وال يظن أن األمر ينتهي بسرعة وينتهي بالسهولة، وقد يبتلي اهلل  ؛وإنتظار الفزج

                                                           
 (، باب ما لقي النّبي مْن أذ  ا شركني وا نافقني.١١١( د )٣٢٣١متفق عليه: خ ) (٣)
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فإذا صرب وثابر وسلك عزوجل املؤمنني بالكفار يؤذونهم ورمبا يقتلونهم كما قتلوا األنبياء. 
منظمة. ألن  قوبدون إثارة بطريالطرق توصل إىل املقصود ولكن بدون فرضى وبدون استنفار 

 أعداء املسلمني من املنافقني والكفار ميشون على خطى ثابتة منظمة وحيصلون مقصودهم.

                                                                                أما السطحيون الذين تأخذهم العواطف حتى يثوروا ويستنفروا فإنه  قد يفوتهم شيء  كبري 
                                                               ورمبا حصل منهم زلة  تفسد  كل  ما بنوا إ ن كانوا قد بنوا شيئا !.

                                                            د ويعمل بتؤدة، ي وط ن  نفسه  وخيطط ختطيطا  منظما  يقضي به على ئن املؤمن يصرب ويتلك
                                                                               أعداء اهلل من املنافقني والكفار وي فو ت  عليهم الفرض. ألنهم يرتبصون الدوائر بأهل اخلري 
                                                                          يريدون أن يثريوهم حتى إن حصل من بعضهم ما حيصل  حينئذ  استعلوا عليهم وقالوا: 

                                                           يد وحصل بذلك شر  كبري. فالرسول عليه الصالة والسالم قال ألصحابه هذا الذي نر
                                                         لكم ـ وأنتم أحق  بالصرب منه  ـ كان يعمل به هذا العمل ويصرب ب                     اصربوا، فاملؤمن  فيمن ق

                                                                              فأنتم يا أ مة حممد أمة  الصرب واإلحسان فاصربوا. فأنت أيها االنسان ك ن أطول  منهم ـ 
               واتة: ثي ويستة                                        ار واملنافقني ـ نفسا  وأشد  منهم مكرا ((.أي القائمني بالفتنة من الكف

                        ان ببي تةوة بةسةبرو دان                                          ل مان بةرةنطارى ئةو ئازاردانةى بى  باوةر ولةسةر مرؤظى موس
                                                                      بةخؤداطرتن و بةهيواى خي ر طةيشنت و ضاوةر ى  كردنى دةورى خي رو ئاسايش و 

            ر زطاربوون.

                                             قى دةكاتةوة بةنار ةحةتى تووش بوون لةاليةن بى                                     ضونكة خواى ثةروةردطار بر واداران تا
                                                                     باوةر ان، بةشي وةيةكى وةها كةجارى وا دةبي ت بر واداران بكوذن وةك ضؤن 

                           ثي غةمبةرانيشيان دةكوشنت...
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                                                                                 جا ئةطةر سةبر بطري ت و بةردةوام بي ت و ر ي طاى ر استى سوننةت بطري تةبةر لةدةعوةو 
                           و بى  هةل ضوون و هةل نان و ئاذاوة                    و ئاوات بةال م بةبى  بانطةوازيدا ئةوا دةطات بةمةبةست 

 هاندان بؤ ئاذاوة دروست كردن.

                                                                               ئةو كاتة ئةو ساويلكانةى كةسؤزو عاتيفة دةيانطري ت و وايان ىل  دةكات شؤر ش بكةن و 
                          ية خي ري كى زؤريان لةدةست هة دةربضن دذى كافرة ستةمكارةكان، ئةوانة جارى وا

                                                        هةية بةثةلةو هةل ضوون و ئارام نةطرتن هةل ةيةكى وا طةورة                     دةضي ت. وة جارى واش 
                                                                          دةكةن كة هةرضى هةنطاوي كى باشى ثي شوويان نابي ت هةل ي دةوةشي ننةوة. واتة: 
                                                                              دةيانطي ر نةوة سةر سفرو ر يسةكةيان ىل  دةكةنةوة بةخورى ئةطةر شتي كيان كردبي ت. 

                                    رو خؤر اطر دةبي ت و بةئارامى هةنطاو                                               بةال م بر وادارى تةواو دان بةخؤيدا دةطرى  و سةب
                                                                            دةني ت و بةر ي ك و ثي كى نةخشة دةكي شي ت، نةخشةيةكى وا كةسةرخيات بةسةر كافرو 
مونافيقان، وة هةل و بواريان ناداتة دةست، ضونكة كافرو مونافيقان ئاواتةخوازى ئةوةن 

ت بؤ ئةوةى بؤيان    بي ب                                                       ل مانى ر است زوو هةل بضي ت و هةل وي ستي كى توندو ر ةقى وموس
                  ل مان زةرةر دةكات و                                                                بر ةخسي ت و بيانوويان ببي ت بؤ لي دان و لةناوبردنى. وة بةوةش موس

 ئةوانةى ضونكة بطرن سةبر دةفةرموو           بةهاوةال نى  وسلم( ةصلى اهلل علي)          ثي غةمبةر بؤية 
 ةواتةك .بوون          خؤر اطريش بةخؤداطرو دان وة دةدران ئةزيةت زياتر        لةئي وة       ئي وة     ثي ش

. لةوان بيت        لي زانرت و لةكافران بيت        دري ذتر( نةفةس) ثشوو      ل مانوموس تؤى         ثي ويستة
 و         هةل بضيت       نابي ت بكةن،          هةل ضوونت تووشى ئةوةى بؤ بدةن ئازارت هةرضةندة وة

 ناطرين بةخؤماندا دان زؤربةمان       ئةمر ؤ         ل مانانىوموس بةداخةوة      بةال م .داويانةوة بكةويتة
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      شةر و خؤمان بةدةستى خؤمان و       دةني ني ناسوننةتانة هةنطاوى و بةثةلةين و ئارام    بى  و
         التنمن وا) :فةرموويةتى           لةكاتي كدا دوذمنني بةرةنطاربوونةوةى ئاواتةخوازى و        دةكر ين فيتنة
 بةداخةوة وة. مةبن دوذمن بةرةنطاربوونةوةى ئاواتةخوازى واتة ، (4)(...العدو      لقاء 

 بةثةرض وة لةئيسالم، ئاطايان    بى  كةمى يةكىى        نار ةحةت سةرلة نةطرتن ئارام بةهؤى
 لةزانست، دوور         هةل ضووى طةرمى      خوي ن هةرزةكارو          لةهةندي ك ناشةرعيانة دانةوةيةكى

    بى  و بةئاطايى ـ طشتيانة وة           كةكوي رانة جيهاندا لةهةموو             دةسةال تداران بؤ       ر ةخسا       ر ي طا
 بؤيان خؤشكرا     ر ي  و       بكري ت سوننةت و بةدين ثابةند       ل مانىوموس دوذمنايةتى ـ ئاطايى

 بة ضونكة ،ساواية ئيسالمىية بانطةوازة ئةم سةر       خبري تة فشار         شي وةيةك بةهةموو كة
 كراو ئيسالم بةدوذمنانى زؤر          خزمةتي كى ناسوننةتةكانيان بةثةلةو توندو           هةل وي ستة
 ثيايدا و يذةيةكثة بوونة و دةست دراية بيانوويان و هةل خؤشكراو بؤ زةمينةيان
 !!.نا يان تبكا         ر استىية بةم هةست جا           ل ماناندا،وموس بةسةر بوون     زال  بؤ سةركةوتن

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .١٧٤١، ومسلم: ٣٠٢٥البخاري:  (٤)
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 فيتنةية؟ ئةم هؤى ية    كى  ئايا

        دةكرى ؟      لةكى  وةطلةيى

ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب   خب  مب  ىب  چ  :فةرموويةتى ثةروةردطارمان

 (.١٦٥ران: آل عم)چيب  جتحت  خت  مت  ىت  يت         جث  مث     

 خواى بوو؟ توومشان ضؤن          لةكوي وةو        دةل ي ن... هات تووش              موسيبةتي كتان ئةطةر: واتة
 الى       بةال ية فيتنةو ئةو( حممد) ئةى: بفةرموو: ت       فةرموي دة          لةوةال مدا شردطاريوةرةث

 .سةبةبن      ئي وة         هي ناوةو خؤتان بةسةر خؤتان واتة! هاتووة خؤتانةوة ىدخو

 فال الولي، عنك توىل أن بعد    إال  العدوا      عليك  ماعدا تاهلل))  :   ي تدةفةرمو القيم ابن وة
 (٥)(( أعرض احلافظ ولكن     غلب  الشيطان    أن  تظن

                                                                                   واتة: وةل ال هى دوذمن زال  نةبووة بةسةرتدا تاوةكو ثةروةردطارت ر ووى ىل  نةسور انديت، 
                       طارت لي ت توور ة بووة.                        بةل كو ثاري زةرو ثةروةرد ،جا وا طومان مةبة كةشةيتان سةركةوتووة

                                                                           كةواتة طلةيى لةخؤمانةو خةتابار خؤمانني وة هيض كاتي ك طلةيى لةكةساني كى كافر 
                     ل مانان دةكةن، ضونكة وزانينةوة دذايةتى ئةم دينةو موسبة                     ناكري ت كة بةئاشكراو 

                                                                                 بةرنامةكةيان بريتىية لةمة، بةال م ر ةخنة لةكةسي كة كةبةناوى دينةوة بانطةوازى بكات 
 و موخالةفةشى بكات!.

                                                           
 .٧٩الفوائد: ص  (٥)
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 بةهيالك هؤى  وسلم( ةصلى اهلل علي)          ثي غةمبةر خالةفةى سوننةتى ومان مو       وة بي ط
                    فإمنا أهلك الذين م ن  ) :فةرموويةتى  وسلم( ةصلى اهلل علي)          ثي غةمبةر  وةك ،ضوونة

ةى                                 واتة: ئةوةى كة ئةوانةى ثي ش ئي و(٦) (                                  مسائلهم واختالف ه م على أنبيائ ه م            قبلكم كثرة 
                                                     بةهيالك برد، تةنها موخالةفة كردنى ثي غةمبةرانيان بوو.

 (٧)(                                      وج ع ل الذل ة والصغار على من خالف أمري): صلى اهلل علية وسلم()وة فةرموويةتى 

 داناوة كةسانة ئةو لةسةر         سةرشؤر ى و         ر يسوايى و زةليلى ثةروةردطار خواى: واتة
 .دةكةن من فةرمانى           كةسةرثي ضى

 لةجةنطى  وسلم( ةصلى اهلل علي) خوا           ثي غةمبةرى فةرمانى لةفةىموخا يةك تةنها
 خؤشةويستى           ثي غةمبةرى برينداركردنى و        ل مانانوموس شكانى بةهؤى بوو دا( ئوحود)

     طوى  ثشت و تاوان بيدعةو هةموو بةو      ئي مة كةواتة ئةى. وسلم( ةصلى اهلل علي) خوا
 !دا؟ ئيسالم دوذمنانى بةسةر خبات انسةرم خوا           دةمانةوي ت           ثي شةوامان سوننةتى خستنةى

 و بةزةيى بة طةورةش خواى ئةطةر لةخؤمانةوةيةو زةليليمان و شكست بزانني باش با
 دةبووين زياتر زةليلى و        تي شكان تووشى ئةوا تاوانةكامنان، زؤربةى لة       نةبي ت         لي بوردة

ی  ی ی جئ   چ :          دةفةرموي ت طةورة خواى وةك.       ئي ستا لةوةى وةك

 (.٣٠الشورى: )چجب حب يئ  حئمئ ىئ

                                                           
 .١٣٣٧حديث صحيح أخرجه مسلم:  (٦)

 أخرجه أمحد وصححه ابن رجب. (٧)
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 طومانى مةبةو طران    دل      ثي ى و ئامؤذطاريةكةم لة مةبة       توور ة خؤشةويست براى دةى
           ر ةزامةندى مةبةستم تةنها بةخوا       سوي ند مةبة، كارت ئامؤذطارى بةبراى خراثيش
 وورد      بةال م. وسلم( ةصلى اهلل علي) ية( اهلل رسول) سوننةتى كةوتنى      شوي ن خوايةو
 هانى و           ثي شةوايان لةسوننةتى بكة دوورييان سةيرى و        ل مانانوموس    ل ىلةحا بةرةوة
 و كردن بؤ بانطةوار و كردن       كارثى  و         في ربوون لةسةر كردن بةجيهاد بدة خؤيشت نةفسى
            هةركةسي كيش وة بدات، هيدايةمتان خوا نةكردن، ثةلة و بةخؤداطرتن دان و طرتن ئارام
 وةك ،        دوار ؤذة دونياو زةرةرمةندى ئةوة نةكات خؤى نةفسى جيهادى قؤناغة ضوار بةم

 نةبن ئةوانة تةنها زةرةرمةندة        مرؤظي ك هةموو كة بةكات خواردووة        سوي ندى ثةروةردطار
 :كة

 .سوننةت و لةقورئان دروست          زانستي كى          بةطوي رةى        هي ناوة         ر استيان          ئيماني كى ـ١

 .ئيمانةكةيان          بةطوي رةى دةكةن ضاكةش كردةوةى ـ٢

 .خواثةرستى       ر استى         ر ي بازى و حةق بؤ دةكةن بانطةوازيش عوةودة وة ـ٣

 .لةسةرى دةدةن يةكرتى هانى و          نار ةحةتى ئازارو لةسةر دةطرن سةبريش وة ـ٤

  :          دةفةرموي ت ثةروةرطار دا(  العصر)  لةسورةتى  وةك

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ۞ٻ  ٻ ٻپ ۞ٱچ 

 .(٣ – ١العصر: ) چٺ  ٺ   
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 بةدواى نةكات   ىل  وامان لةجيهاد دنحةزكر بني وريا با

 و خؤمان سةر بؤ ئاشوب فيتنةو      بةال و و         بطةر ي ني       شةر دا
 !!      بهي نني           موسل مانان

 لةثريؤزترينى ،( اهلل)  ووشةى بةرزكردنةوةى بؤ كةجيهادكردن نىية      تي دا طومانى
     بي ت      ل مانوموس تووشى         ر ي يةدا لةم           ئازاري كيش ئةشكةجنةو و          نار ةحةتى هةر وة. كارةكانة

 تووشى خؤمان خؤمان، بةدةستى       نابي ت      بةال م            دةنووسري ت، ثاداشت بةئةجرو بؤى ئةوة
 زؤرةو سوودى خوايى تاقيكردنةوةى هةرضةندة ضونكة بكةين، ئاشووب فيتنةو و زةليلى
 لةيةكرتى، جياكردنةوةيان تواناو    بى  بةتواناو و        نار است و      ر است دةرخستنى هؤى        دةبي تة

 ئةجرو و دةرةجات ثلةو بةرزكردنةوةى و تاوان و طوناه             ر ةشكردنةوةى هاهةروة وة
 سةرةتا موصيبةت      بةال و لة          بثاري زين كةخؤمان داوين هانى طةورة خواى      بةال م ،ثاداشت
.       دةبي ت توومشان كة ئةوةى دواى ةيندب الدانيشى       هةول ى وة      بي ت، توومشان ئةوةى     ثي ش

           ناطةيةني ت ئةوة ئةمة      بةال م طوناه،             ر ةشكردنةوةى ىماية        دةبي تة نةخؤشى ضؤن هةروةك
 :كة

 بكةين نةخؤشى تووشى خؤمان خؤمان، بةويستى!. 
 بي ت حةرام(  املرض من الوقاية)  نةخؤشى لة خؤثاراسنت هةروةها وة    .! 
 بي ت قةدةغة   ىل                  بةكارهي نانيشمان دةرمان و خؤضارةسةركردن هةروةها وة    .! 
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    ثى           ر ي طايان لةشةرعدا خؤضارةسةركردن و          خؤثاري زى ةدووان لةم          هةريةكي ك ضونكة
 ثلةيةكى جةنطدا لةكاتى خوا          لةثي ناوى بوون شةهيد هةرضةندة هةروةها وة. دراوة
      ل مانوموس كة           ناطةيةني ت ئةوة ئةمة      بةال م بؤى، داوين هانى طةورة خواى بةرزةو

       بةل كو      بي ت، شةهيد و بيكوذن ئةوةى بؤ بكات كافرةكان تةسليمى خؤى خؤى، بةويستى
 ئةوةى بؤ جةنطدا لةكاتى بكات تةواو حةزةرى و ووريايى و          خؤثاري زى لةسةرى         ثي ويستة
 بةجةرطانة دانايانةو             بةلي زانانةو كة      بةال م كافرةكان، بةردةستى          نةكةوي تة بةئاسانى
 هةيةو خؤى ئةجرى اهلل     شاء  إن ئةوكاتة كوذرا، و بوو بريندار ئةوةشدا       لةطةل  وة جةنطا،

 .شةرعدا لة نىية لةسةر طلةيةكيشى هيض حيسابةو شةهيد بة

        ر استةو ئيمانةكةى       كاتي ك      ل مانوموس كة دةزانن وا نةفامان لة       زؤري ك بةداخةوة      بةال م ٭
 و       بطريي ت زوو زوو و     بي ت تووش زؤرى طريوطرفتى      بةال و كة سةليمة، مةنهةجةكةى

 .      بدري ت ئةشكةجنة و       بكري ت زيندانى

 فيتنة لة خؤى و بكات بانطةواز ئازايانة حةكيمانةو كة           ل ماني كيشوموس ةره وة
 عةقيدةكةى، لة بكات تةنازوليش ئةوةى    بى  خوا، بةيارمةتى توانا          بةطوي رةى           بثاري زي ت

 طرياويشى       بةكرى  و عةميل بة بطرة وة دةكةن، حيساب          بةنار است       ل مانةوموس ئةو ئةوة
 !.جار       هةندى  دةدةن         لةقةل ةم

 بةدةستى كة هةية وا        دل سؤزى سادةو       ل مانىوموس دةبينني        هةل ةية بؤضوونة ئةم لةبةر وة
        ل مانانوبةموس سوود             تؤسقال ي كيش ئةوةى    بى  دةكات، فيتنة تووشى خؤى خؤى،



 

 

 32 ba8.org 

 ................................... )جؤرةكانى ، حوكمةكانى(                                  جيهاد و تي كؤشان لة ثي ناوى خوادا

 ضؤن هةروةكو         ل مانان،وموس بؤ       دةبي ت تةواو زةرةر بة ئاكامةكةى و     بةل ك           بطةيةني ت،
 خؤى      دةضى  يةكان (فلسطني) لة ثاك نيةت        دل سؤزو كى       ل ماني وموس جارجار دةبيستني

 بريندار جوولةكةيةك ئاكاميشدا لة وة(  نةداوة كارة مبة اىط    ر ي  خوا كة)                دةتةقي ني تةوة
 تاوانى    بى          ل مانانىوموس سةر دةبةنة      هي رش جوولةكةكان ئةوةش دواى وة! نا يان      دةبى 

 كاول بةسةردا خانووةكانيان و دةكةن نداربري كوذراوو   ىل  زؤريان          خةل كي كى وة فلسطينى
 !.دةكةن

 موجاهيدانةية،             ثال ةوانانةو        ئيشي كى ئيشة ئةو هاوبريانى فيداكارةكةو بةالى      بةال م
 !.ئازارة ئةشكةجنةو كردنى خؤتووش زوو ،ئيمان      تي تىس   ر ا انةىشني واية اليان ضونكة

 تاوةكو دةكات، فيتنة تووشىخؤى  ئةوة بؤ (فلسطني لة نةك) هةية وا جارى وة ٭٭
 !!.     ر است فيداكارى و ئيسالم خزمةتكارى ئةوةية         بةر استى       بل ي ن       خةل كى

 نيةتةكةى ضونكة لةسةرى،          دةبي تةوة وطوناهبارش       دةبي ت سومعةش و       ر يايى تووشى وة
 وةك. فيداكارة و بةجةرط ئازاو       بل ي ن     ثي ى ئةوةى بؤ       بةل كو نةبوو خوا بؤ تةنها بةثاكى

    ثى  دؤزةخيان ئاطرى دوايى        كةر ؤذى         كةساني ك يةكةم كة هاتووة هورةيرة ئةبو لةحةديسى
 و بةخشني     مال  جيهادو و خواثةرستى و عيبادةت كةلة كةسةن    سى  ئةو                 هةل دةطريسي نري ت

       بةل كو نةبووة، خوا نيةتيان سةد لةسةدا داانكردني ازوبانطة و        خوي ندن قورئان
 .بكةن مةدحيان و ببيسنت ناويان ضاك خواثةرستىبة       خةل كى بووة ئةوة مةبةستيشيان

****         *****          **** 
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 ( اإلسالمية الشريعة يف واألفراد واجلماعات األمم يف يةهلاإل السنن)          لةكتي بى وة
 :      دل ي ت و دةكات       ثي شوو باسةى ئةم بؤ ئاماذة (٨)نووسةرةكةى

 حذار من جلب احملن أو احلرص عليها

 بني ومتييز هلم متحيص وفيه املؤمنني عباده       أبتالء  اهلل سنة به جرت مما كانت نوإ احملن،
 املسلمة اجلماعة على تسري السنة هذه وإن قلنا، كما والطيب واخلبيث والكاذب الصادق

 او لنفسها جللبها تسعى أي أنفسها على     احملن  املسلمة اجلماعة جتلب أن حذار ولكن
 احملن أن نفسها يف مستحضرة أو اإلسالم، لنصرة باحلماس مدفوعة هلا وقوعها تستعجل
 خدمة يف والقصور بالضعف تتهم عليها تنصب احملن بدون وإنها منها، البد والشدائد

... عليها وإقباهلم هلا وتأييدهم بها وثقتهم الناس رضا يفقدها مما إليه والدعوة مالإلسا
 :مرده      جسيم      خطأ  منها وهذا

 اخلاطئ تصورها أو والرياء السمعة طلبها أو واالبتالء الفنت يف اهلل سنة مبعنى اجلهل 
 :التالية الفقرات يف وضحهنما وهذا الناس، ثقة به حتصل ملا

 :املسلمة اجلماعة جلهل احملن أستعجال أوالـ

 هذه جتاه فهاوقم عليه يكون أن جيب وما واإلمتحان الفتنة يف اهلل سنة عنىمب اجلهل أي
 .نيةالربا السنة

                                                           
 (.١١١ـ ٠١١د. عبدال ريم زيدان: )ص:  (٨)
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 الداعون املؤمنون يالقيه مما والشدائد احملن أن تعنيه فيما تعين السنة هذه أن ذلك وبيان
 إيقاعها وتعمد احملن هذه جلب تقصد إباحة او بابحاست أو وجوب التعب ولكن اهلل، اىل

 والشدائد واحملن الفنت من الوقاية أو احلذر جواز عدم سنةلا هذه التعين كما. باجلماعة
 املسلمة للجماعة صحيحال فاملوقف هذا وعلى وقعت إذا احملنة رفع من متنع وال تقع   ال لئ

 وال املسلمة اجلماعة تستغرب ال: هو هلا الصحيح املعنى الضوء يف اإلهلية السنة هذه من
 تقع،   ال  لئ احملن هذه من الوقاية من ممنوعة غري وإنها والشدائد، احملن أصابتها إذا تندهش

 على وقعت وهل أسبابها يف والتأملـ  اجلميل بالصرب تقابلها أن عليهاف وقعت وإذا
 بسبب جاءت أنها أو ،!عنها؟ فيقلعوا معاصيهم على هلم العقوبة وجه على بها املصابني

 لرفعها يثثاحل سعيها مع ـ تقصريهم إىل يعودوا فال املشروعة احلمية وسائل يف تقصريهم
 .عليها أوجبه أو لذلك ندب أو أذن قد الشرع ألن

 :احملن جيلب املسلمة اجلماعة رياء ـ       ثانيا 

 وطلبها رياؤها هو لنفسها، احملن جللب سعيها يف املسلمة للجماعة الدافع يكون وقد
 .الناس عند لنفسها السمعة

 مواجهته عجزها تعلم وهي عدوها مع واملقابلة املواجهة املسلمة اجلماعة وتتعمد
      طلبا  فعله على وتصر تفعله ولكنها ذلك التفعل أن      شرعا  هايسمع أنها وتعلم ومنازلته
 ويكون أجرأها، وما اجلماعة هذه أشجع ما يقولوا وحتى الناس عند واملنزلة للسمعة

 :    جدا        باهظا      مثنا  تقدمه الذي الثمن
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 أرادت وإمنا ومرضاته، وطاعته اهلل وجه بعملها تقصد مل ألنها عليها اهلل سخط إنه ـ١
 .الناس عليه اهلل أسخط اهلل بسخط الناس مرضاة طلب ومن الناس، مرضاة ذاه بعملها

 وتنكيل ىذاأل إىل ـ عندها مانةأ وهم ـ أعضاءها تعرض هانفإ اهلل سخط ومع ـ٢
 للفتنة وتعريضهم أعراضهم على عتداءاإلو أمواهلم ومصادرة بالسجون وزجهم بهم األعداء

 .قيادتهم أو مجاعتهم هلم سببتها اليت العظام االبالي من ذلك غري إىل إميانهم عةزوزع

 حوهلا من اإلميان ضعاف وينفض اجلماعة على العمل سبل ستضيق ذكرته الذي هذا مع ثم ـ٣
 عن منأى قي اجلماعة بقية لو إميانهم تقوية املأمول من كان وقد ،األذى ميسهم أن من      خوفا 

 .بهم خصومها تنكيل من      خوفا  اجلماعة ىعل يقبلون ال الناس أن كما، بها نزل الذي البالء

 يرتتب وما للناس ريائها انكشاف لنفسها جلبتها اليت احملن على زيادة سيصيبها و ـ٤
 .هلا وازدرائهم هلا ذمهم من ذلك على

      طلبا  وقوعها تعمدت اليت احملن إىل أعضاءها اجلماعة تعريض يف إن       أيضا ، و ـ٥
 ذلك من ممنوعة وهي الفجرة، الكفرة من أعدائها يديأ على هلم      إذالال  والرياء للسمعة
ذل بقالوا كيف  .ال ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ): وسلم( ةصلى اهلل علي) قال       شرعا ،

                                ، والظاهر أنه  يف حق من يتعرض إىل (٩) (نفسه؟ قال يتعرض من البالء ملا ال يطيق 

                                                           
. من طريق علي بن زيد بن جدعان. وهو ضعيف ل ن الرتمذي حسن احلديث ألن ٢٢٥٤أخرجه الرتمذي:  (٩)

 علي بن زيد صدوق عنده.
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يف بالذي يتعرض إىل بالء البالء لظنه بقدرته على ذلك، ومع هذا جاء النهي عنه، فك
 للسمعة والرياء وهو يعلم أنه ال يطيق هذا البالء؟.

 ـ التصور اخلاطئ للجماعة حيملها على جلب احملن لنفسها:       ثالثا 

 ثقة على اجلماعة به حتصل مبا التقدير وسوء اخلاطئ والتصور الوهم يف اجلماعة تقع وقد
 إىل أعضاءها وقدمت أوذيت إذا إال هلا حيصل ال ذلك أن دقتعفت ورضاهم الناس

 الشهادة)  اجلماعة       ت قد م تصورهاـ يف ـ وبهذا... العذاب بأنواع ويعذبوهم ليجلدوهم أعدائها
 .جسيم خطأ وهذا عليها ويرضوا بها يثقوا حتى الناس جلماهري لنفسها(  السلوك حسن

 وينجو تنجو حتى لمتع وال تقعد أن املسلمة اجلماعة على أن بكالمي أقصد مل أنا :تنبيه
 :شيئني بكالمي قصدت وإمنا احملن من أعضاؤها

 نفسها على وإيقاعها استجالبها إىل وسعيها اجلماعة قبل من احملن وقوعتعمد  :األول
 .ودليله ذلك خطأ بينت وقد أعضائها وعلى

 لنفسها احملن استجالب إىل سعيها إىل املسلمة اجلماعة يدفع ما بيان :الثاني
 :الدافع هذا بأن فقلت ،اوألعضائه

 السمعة وطلب الرياء يكون قد. 
 هذا أن       وبي نت عليها ورضاهم الناس ثقة هلا جيلب ملا اخلاطئ التصور يكون وقد 

 .     شرعا  جيوز ال
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 عدوه إىل نفسه تقديم مدعيت أن إنسان لكل السهل من إن :أقول أخري، وتذكر
 عدوه جياهد نأ إنسان للك السهل من ليس ولكن يقتله، أو يؤذيه أو ليأسره

 .يؤذيه أو يأسره أن على يعينه وال معه جهاده يف وخيادعه

 

 [شةيتان]                                         جؤرى دووةم لةوانةى كة جيهاديان دذ دةكري :

 :ضةك بةدوو بةندةيةك هةموو لةسةر واجبة بةردةوام جيهادةش ئةم

 شوبهةو ىدانةوة بةرثةرض بؤ ثةيداكردن يةقني و زانيارى لة ية بريتى :يةكةميان ضةكى
 طومانةكانى بةشوبهةو                هةل دةخةل ةتي ت زوو         نادل نيا و نةزان مرؤظى ضونكة. طومانةكانى

 .شةيتان

 و بازى ئارةزوو       هي رشى بةرامبةرلة بةخؤداطرتن دان سةبرو لة بريتىية :دووة  ضةكى
 بؤية دةكات، ينريش ال حةرامت       شتي كى هةموو شةيتان ضونكة. شةيتان شةهوةةكانى

 مرؤظ وة. بازى شةهوةت بؤ شةيتان      شوي ن          نةكةوي تة و     بي ت بةخؤداطر دان سابرو         ثي ويستة
          ناتواني ت         شي وةيةك بةهيض ئةوا نةكات دوذمنة ةيتانةش ئةم جيهادى بةردةوام كة

            دةترتسي ني ت و كردنيان لةجيهاد       ر ي طر        دةبي تة ضونكة بكات، موشريكان كافرو جيهادى
 دذ يةكةمى ضةكى كة هةروةها وة...       خي زان و سامان و     مال شتنى       جي هي  و لةكوشنت

        طومر اى و دةدات ثيشان بةحةق ناحةقى و دةبات لةخشتةى ئةوا نةبووة،    ثى  بةشةيتانى
 .دةكات



 

 

 38 ba8.org 

 ................................... )جؤرةكانى ، حوكمةكانى(                                  جيهاد و تي كؤشان لة ثي ناوى خوادا

 و كافران]                                          جؤرى سي هةم لةوانةى كة جيهاديان دذ دةكري :
 [موشريكان

 :       دةكري ت شت ضوارةب جيهادةش ئةم

 .    بي ت       لي يان     ر قت خوا لةبةر و موشريك وةكافرب حةزنةكةيت:      بةدل  ة يةكة 

 .بدةيتةوة              نار ةواكانيان            ثر وثاطةندة بةرثةرضى :بةزمان ة دووة 

 و ثيالن                هةل وةشاندنةوةى بؤ بكةيت سةرف         مال ةكةت خوا          لةثي ناوى :      بةمال  ة       سي هة 
 بؤ و        ل مانانوموس و ئيسالم كردنى         ثال ثشتى و ثتةوكردن و         باوةر ان    بى        هي رشى

 .ئيسالم       ر استى وكردنةوةى   بال 

 ةصلى اهلل علي)          ثي غةمبةر  وةك زؤرة،      خي رى جيهادةو كردنةش سةرف     مال  وة   شي  ئةم
يف سبيل                                                 من جهز غازيا  يف سبيل اهلل فقد غزا، ومن خلف غازيا  ) :فةرموويةتى  وسلم(

 (1٠) (                       اهلل يف أهله  خبري  فقد غزا 

كردووةتةوة بؤ بانطةوازى ئيسالمى، وة  وة بةيارمةتى دانى ئةوانةى كةخؤيان يةكال
                                                                                بةبال وكردنةوةى كتي ب و ناميلكةو شريتى بةسوود كة بةطوي رةى قورئان و سوننةت بي ت.

                                                         تي بكؤشي ت بؤ بةرثاكردنى تةنها ثةرستنى خواو ثةير ةوكردنى : ضوارة  ة بةالشةو ضةك
                                         بةرنامةكةى، وة نةهي شتنى شريك و طروثةكةى.

                                                           
 .٢٨٤٣حديث صحيح: أخرجه البخاري:  (١٠)
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جاهدوا املشركني بأموالكم  ): فةرموويةتى  وسلم( ةصلى اهلل علي)               ثي غةمبةرى خوا  وة
                                                     . واتة: جيهادى موشريكان بكةن بةمال تان و نةفس و الشةو (11)(وأنفسكم وألسنتكم

 زمانتان. 

ثم مؤمن يف                                               أفضل الناس مؤمن جياهد يف سبيل اهلل بنفسه  وماله . ) وة فةرموويةتى:
 (1٢) (           ناس من شره                               شعب  من الشعاب يتقي اهلل ويدع ال

                                           كةجيهاد دةكات بةنةفس و ) الشة( و مال ى خؤى.                 كى بر واداري كة  ل واتة: باشرتين خة
                                         لةدؤلي ك لةدؤل ةكان دوور لةفيتنةى خةل كى                                      لةثاش ئةو باشرتين كةس بر واداري كة كة

 .(                   ويعتزل  شرور الناس )                                                           تةقواو عيبادةتى خوا دةكات و دادةبر ي ت لة خراثةكارى خةل كى 
)الشيخ حممد بن صاحل العثيمني(                                          وة جيهادى كافران زياتر بةضةك دةكري ت وةك 

)) أما النوع الثالث: فهو جهاد املبارزين احملاربني وهم الكفار الذين أعلنوا             دةفةرموي ت:
                                      ، واتة:  جؤرى سي هةم: جيهادى شةر كةرة ((وصرحوا بالكفر، وهذا يكون بالسالح

                                                 ن بةئاشكراو بى  ثةردة كوفر دةكةن، وة ئةو جيهادةش كةئةو كافرانة ،سةركةشةكانة
               بةضةك دةكري ت.

 

 

 

 

                                                           
 صحيح اجلامع الصغري. (١١)

 صحيح اجلامع الصغري. (١٢)



 

 

 40 ba8.org 

 ................................... )جؤرةكانى ، حوكمةكانى(                                  جيهاد و تي كؤشان لة ثي ناوى خوادا

                                            جؤرى ضوارةم لةوانةى كة دةبي ت جيهاد بكري ن:

 :(1٦)و فاسقان (1٥)       و زال م(14)و موبتةديع(13)مونافيق

                                 ئةم جيهادةش بةسى  قؤناغ دةكري ت:

             ـ ئةوا بةدل  ٣ ـ بةزمان، كة بةزمانيش نةتوانرا.٢                              ـ بةدةست كةبتوانري ت، ئةطينا. ١
ما  ): ىتةفةرمووي  وسلم( ةصلى اهلل علي)          ثي غةمبةر  وةك                          ثي ويستة جيهاد بكري ن. هةر

             أيخذون بسنته                                                                 ي   بعثه  هللا  يف أ مة قبلي إال كان له  من أ مته  حواريون وأصحاب  ـمن نب
ماال                                                                       ويقتدون  أبمره ، مث إهنا ختلف  من  بعدهم خلوف  يقولون ماال يفعلون، ويفعلون 

، ومن  جاهدهم بلسانه  فهو  مؤمن، ومن                                                                               يؤمرون ، فمن  جاهد هم بيده  فهو  مؤمن 
، وليس وراء ذلك من اإلميان حبة   واتة: هيض .(1٧)(      خردل                                                        جاهدهم بقلبه  فهو مؤمن 

                                                                              ثي غةمبةري ك نىية كةخوا ناردبي تى لةطةلي كدا ثي ش من، ئيلال لةطةلةكةيدا دةستةو 
                                                   ، كةدةستيان طرتووة بةسوننةتةكةى و كةوتوونةتة شوي ن                   هاوةال ني كى هةبووة

                                                                               فةرمانةكةى. بةال م لةثاش ئةوان كةساني ك دي ن شتي ك دةل ي ن كةنايكةن، واتا ئةوةى 
ئةوةى .                                                                            بةزمان دةيل ي ن كردةوةى ثى  ناكةن، وة كردةوةيةك دةكةن فةرمانيان ثى  نةكراوة

                                                           
 دوو رِوو. (١٣)

 بيدعةضى. (١٤)

 ستةمكار. (١٥)

 تاوانبارى لةسنوور دةرضوو. (١٦)

 صحيح مسلم. (١٧)
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مونافيقان(. وة كردةوةيةك دةكةن                                           بةدةم دةيل ي ن بةكردةوة نايكةن ) واتا وةك 
                                                            بةو كردةوةية، بةل كو لةخؤيانةوة دايان هي ناوة ـ بيدعةضني ـ )                         كةفةرمانيان ثى  نةكراوة

صلى اهلل )                                                                 واهلل أعلم ( ضونكة هةركةسي ك عيبادةتي ك بكات كةفةرمانى  ثي غةمبةرى 
ْ م ن )) :           ر ةتكراوةية           داهي نراوو بيدعةو ئةوة       نةبي ت لةسةر  وسلم( ةعلي َ ع م ا  َ   َ ً ع مال  َ  َ ليس  َ      

َ ف هو      ُ  أ مر نا    ِ عليه  ْ ر د       َ ))(1٨) 

 دوو ئةو جيهادى          هةركةسي ك: فةرمووى وسلم( ةصلى اهلل علي)                  جا ثي غةمبةرى خوا 
 ئةوة بةدةم بكات جيهاديان         هةركةسى  وة           بر وادارة، ئةوة بةدةست بكات          كؤمةل ةية
 جيهاديان          كةبةدل يش وةوادارة،                                          وة هةر كةسى  جيهاديان بكات بةدل  ئةوة بر            بر وادارة،
 .بةخوا ثةنا ية، نى         لةدل يدا ئيمان هيض ديارة ئةوا نةكات

 يان        ل مانانوموس طةورةى و        سول تان و        دةسةال ت بةئةهلى تايبةتة يةكةم قؤناغى      بةال م
. بةدةست       خةل كى مونكةرى          بةطؤر ينى دراون    ثى        ر ي طا           سول تانةوة لةاليةن كة         كةساني ك
 ،البدات خؤى دةستةى     ذي ر و       خي زان و       مندال  خراثةى بةدةست          دةتواني ت ؤظمر هةروةها

 خؤيةوة لةاليةن هةركةسة       نابي ت و          بةسول تان تايبةتة         كؤمةل طا خراثةى البردنى      بةال م
 و ئاشوب فيتنةو وئاذاوة مايةى        دةبي تة ضونكة بدات البردن خراثة       هةول ى بةدةست
 ناكات      قبول  سادة          لةكةسي كى خراثةكار ستةمكارو كةضون.            موسول مانان         لةني وان      كي شة

 .       ناكري ت    ثى  هيضى       سول تة بةرامبةر      بةال م ،       البةري ت خراثةكةى بةدةست

                                                           
 صحيح مسلم. (١٨)
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   ىل  ئاذاوةى فيتنةو هيض و البةريت خراثةيةكدةتوانيت  بةدةست زانيت كة هةروةها وة
 بةرزى ئةوا هةبوو، ئاشووب فيتنةو مةترسى ئةطةر وة دروستة، ئةوة       نابي ت دروست

 .شةرعى        سول تةى بؤ دةكةيتةوة
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              بةشى سي  يةم 
                                ضؤني تى طؤر ينى خراثةى سول تةو 

 ئامؤذطارى و جيهادكردنى
 

 حاكمى ووال ت لةدوو حال ةت تي ثةر  ناكات                                       
                                           حال ةتى يةكةم : ئةوةية كة موسول مان بي ت . -1
                                            حال ةتى دووةم : ئةطةر حاكم و سةركردةى ول ات  -2

 كافر بوو.
 بةرزةكان سةبارةت بة هةل وي ستى شةرعى  زانا     ر اى                                     

 بةرامبةر بة حاكمةكان .
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                                                      ضؤني تى طؤر ينى خراثةى سول تةو ئامؤذطارى و جيهادكردنى

                                                                              وة ئةطةر سول تةش خراثةكارو زال م بوو، ئةوا ئامؤذطارى دةكةى بة ووشةى عةدالةت و 
نى. هةروةك ا                   ل ك ىل  سةندن و وةالنى، نةك مودان                                بةنةرم و نيانى بةئومي دى هيدايةت       ر ةوا،

                                                       ثي غةمبةر موساو هارونى براى نارد بؤ الى طةورةترين كافرى ثةروةردطار ضؤن خواى 
 ،چڃ چ چچ                                                              سةر ر ووى زةوى كة بانطةوازى بؤ ثةرستنى خؤى دةكردو دةيفةرموو:

 وة ،چڇ ڇڇ چچ چچ                                         واتة: من ثةروةردطارى هةرة بةرزى ئي وةم و
 لةمن! غةيرى                      سرتاوي كى ترتان هةبي ت                    نةمزانيوة ئي وة ثةر

                                             فةرمانى كرد بةم دوو برا ثي غةمبةرة كةقسةيةكى  ثةروةردطار                    لةطةل  ئةوةشدا خواى 
                        واتة:  بةل كو بريبكاتةوة ،(٤٤طه: ) چھ ھ  ے  ے ہ ہ ھ ھچ                 نةرمى ثى  بل ي ن

وةك                                                                          ياخود برتسي ت، ئةطةر بةنةرمى بانطى بكةن. بؤية ئةم دوو ثي غةمبةرة بةر ي زة
النازعات: )چٿٹٹ ٹ ۞ٺ  ٺ  ٺ ٿ ٿ چ                                  شي وةى ثرسيار نةك فةرمان، ووتيان: 

                                                      دةكةيت كة نةفسى خؤت ثاك بكةيتةوة بةئيمان و ر ي نماييت                 واتة: ئةرى  حةز ،(١٩ – ١٨
 بكةم بؤ الى خوا، تاوةكو تةقواى بكةيت و لةو برتسيت؟.

ستة بانطةوازو ئامؤذطارى                                                      ئا بةم شي وةية بةنةرمى و بة مةبةستى هيدايةتدان ثي  وي
                                                        اغوت بكري ت، نةك بةتوندى و توور ةيى و مةبةستى لةناوبردن تتدارى       دةسةال 

                                                         ضونكة بانطةوازكارى ر است هيدايةتدةرو موصليح و ر ةمحةتة بؤ               لةبنةر ةتدا!. 
صلى اهلل )               ثي غةمبةرى خوا ، وة                                               هةمووو كةسي ك نةك تي كدةرو تؤقي نةرو وي رانكار
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 كة             ر ادةطةياندن     ثي ى و             دةسةال تداران و سةرؤك الى بؤ دةناردن ردراوانى   ني   وسلم( ةعلي
      شوي ن ئةجرى و خؤتان ئةجرى هةية، ئةجرتان جار دوو ئةوا بن،         موسل مان ئةطةر

 و عةرش كات ترينووبةز كة            ر ابطةيةنى        ثي يان نةك بن،         موسل مان كة كةوتةكانيشتان
 !.            رضي اهلل  عنهم         هاوةال نى وصلى اهلل علية وسلم()موحةمةد  بؤ               بةجي بهي ل ي ت خؤى كورسى

 دونيامان ثلةى و زةعامةت كورسى لةسةر ناكةين     شةر  سوننةت ئةهلى       ئي مةى
 خواو الى بؤ              طةر انةوةيانة             دةسةال تداران و كورسى خاوةن لة داواكارميان       بةل كو       ناوي ت
 و سةربةرزى و بن قيامةت دونياو بةختةوةرى تاوةكو بةرنامةكةى بؤ بوونة تةسليم

 ى     شوي ن ئةطةر دونيادا خؤشى       لةطةل         بكةوي ت دةست قيامةتيشيان كامةرانى
 .تاوانبار       ئي مةى       شوي نى نةك بكةون خوا           ثي غةمبةرى

 جيهادة، جؤرى باشرتين حةق ووشةى بة ستةمكار            دةسةال تدارى كردنى ئامؤذطارى وة
                                  إن  م ن  أ فض ل  اجلهاد كلمة  عدل   ) :فةرموويةتى  وسلم( ةصلى اهلل علي)          ثي غةمبةر  وةك

 .  (١)(                  عند  س لطان  جائر

                                                                                   وة ئامؤذطارى سول تانى زال م نابي ت لةسةر مينبةر بةئاشكرا بي ت، ضونكة هاندانى خةل ك 
                                           ي ذى ىل  دروست دةبي ت نةك صول ح و ضاك بوونى      ن ر                                   لة دةسةال تداران تةنها فيتنةو خوي 

 !حاكم

                                                           
 .٨رقم: ٢/٦٣صحيح اجلامع الصغري:  (١)
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 حاكمانى كة ئةوةى بؤ كردووة ئاماذةى  وسلم( ةلى اهلل عليص)                  وة ثي غةمبةرى خوا  
       خةل كى كةمتةرخةمى و تاوان بةهؤى ـ سةرمان      دي نة       طومر ا و موبتةديع ستةمكارو
 بؤ دةكةن بانطةوازى حاكمانة ئةم كة فةرموويةتى وة ،طةورةـ خواى بة بةرامبةر
 ئةوةشدا       لةطةل       بةال م. دؤزةخ ناو دةخيةنة بداتةوة         وةال ميان        ركةسي كةه و دؤزةخ دةرطاى

 خؤثاراسنت و بةخؤداطرتن دان و سةبرطرتن بة       ثي مان كردووة فةرمانى خوا           ثي غةمبةرى
 واقع   ى ببة          بتوانري ت ئةطةر                  نار ةوايةكانيشيان كردنى ئينكارى و ئةوان فيتنةى و لةناحةق
    مة  ئ           ن  عليك م أ         إنه  سيكو ): وسلم( ةصلى اهلل علي) فةرموويةتى هةروةك فيتنة، بوونى

                                                                                  تعرفون وتنكرون ) يعرفونكم ما تنكرون ، وينكرون  عليك م  ما تعرفون ( فم ن  أنكر فقد 
 (٢)(                                            بريء  ومن  كره فقد سلم ، ولكن من  رضي وتابع

                                                                                 واتة: لة داهاتوودا كارتان ئةكةوي تة دةست ثي شةواياني ك كةئةوةى ئي وة التان ضاكةية 
                                                 التان خراثة بةضاكى دادةني ن، جا هةركةسي ك ئينكارى                             بةخراثى دايدةني ن، وة ئةوةش

                تواني ت ئينكارى ةة لةنيفاق و تاوان، وة ئةوةش نيبكات لةخراثةيان ئةوا ئةو كةسة بةري
                           ، بةال م ئةو كةسة تاوانبارة لةتاوان                                               بكات بةال م بةدل  ثي ى ناخؤش بي ت، ئةوة سةالمةتة

              نيان بكةوي ت.           بةالشةش شوي                              كة بةدل  ر ازى بي ت ثي يان و

 

 

                                                           
 صحيح اجلامع الصغري. (٢)
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 جيهادى شةرعى بةرامبةر:

 [ حاكم و سةركردةكان] 

                                        حاكمى ووال ت لةدوو حال ةت تي ثةر  ناكات:

                                        حال ةتى يةكةم: ئةوةية كة موسل مان بي ت:

ةضاكة )معروف( دا، وة ل                                    ل مانان طوي ر ايةل ى ئةم حاكمة بكةن وواجبة لةسةر موس
                                راثة كردو ستةمى كرد ئةوا نابي ت لةفةرمانى دةرنةضن، وة كةهات و فةرمانى بةخ

                                                                          طوي ر ايةل ى بكري ت. ثي ويستة بةنةرمى و حةكيمانة ئامؤذطارى بكري ت و ئةطةر
 ةصلى اهلل علي)          ثي غةمبةر                                                     ئامؤذطاريش وةرنةطري ت، ئةوا ثي ويستة بةثي ى فةرمانى 

 بةناحةق        مال يشت ئةطةر             دري ذىيةكةى، دةست و ستةم لةسةر       بطريي ت سةبر  وسلم(
صلى اهلل )          ثي غةمبةر وةك نةكات، خؤيدا لةكاتى        نوي ذيش           بةنار ةواو بدات      لي شت و خبوات
تها، ي                                       سيكون  عليك م أ مراء يؤخرون صالة عن مواق )  :فةرموويةتى  وسلم( ةعلي
                                                                      دثون البدع، قال إبن مسعود: فكيف أصنع ؟ قال: تسألين اي أبن أ م  عبد  كيف     وي  

                                            . واتة: كارتان دةكةوي تة بةردةستى كةساني كى (٣) (.                       تصنع ؟ ال طاعة ملن  عصى هللا
                                             لةكاتى خؤيداو شتى ناشةرعى دي ننة ناو دين، جا  ةن                              سةركردة كة نوي ذةكانتان دوادةخ

                                                           
 صحيح اجلامع. (٣)
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                                             ى: ضى بكةم لةو كاتةدا؟ فةرمووى: طوي ر ايةل ى وفةرمو (                    عبداهلل ى كور ى مةسعود)
                                          كةسي ك نةكةيت سةرثي ضى فةرمانى خوا بكات. 

ية دةرضوون لةفةرمانيان و جةنطان دذيان و حيزب                         لةطةل  ئةوةشدا دروست نى      بةال م 
                 البردنيان بةهي ز. بؤ           ثي كهي نان 

                        ، فإنه  ليس أحد  يفارق        عليه                     شيئا  يكرهه  فليصرب           م ن أمريه           م ن  رأى  )وةك فةرموويةتى:
 .(٤) (        جاهلية                                    اجلماعة شربا  فيموت، إال مات  ميتة  

                                                       اثةيةكى لةئةمريو سةركردةكةى بينى با سةبر بطري ت لةسةرى،                   واتة: هةركةسي ك خر 
              ل مانانى ذي ر و                                  جيابي تةوة لة جةماعةت )كةئةمريو موس ةي                    ضونكة هيض كةسي ك نى

                ليانة دةمري ت!.ي                                   دةستيةتى( ئيلال كةمرد بةمردني كى جاه

                                                                       وة فةرمانى كردووة بةكوشتنى هةركةسي ك كة بيةوي ت ثارضة ثارضةيى خباتة ناو 
                                                                       ل مانان لةكاتي كدا كة كؤبن لةدةورى سةركردةيةك ئةطةر ستةمكارو تاوانبارو وسمو

                 موبتةديعيش بي ت.

                         ل مان، وة شؤر ش كردن دذى وكةواتة سةبر نةطرتن لةسةر ستةمى سةركردةى موس
                 ضونكة لةر استيدا  !                        ية ناوى جيهادى ىل  بنري ت                                  كاري كى شةرعى نىية،  وة ر ةواش نى

 ) ثورة اخلوارج (.                   طوي ر ايةل ى ئيمام                   شؤر شى دةرضووانة لة

                                                           
 صحيح اجلامع. (٤)
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صلى اهلل )                                                                     وة دةرضوون و شؤر ش كردن دذى ثي شةوايان هيض كاتي ك فةرمانى ثي غةمبةرى 
        ئابر وو و      ر ذان      خوي ن و ئاشوب فيتنةو و زيان زةرةرو تةنها يةو نى لةسةر  وسلم( ةعلي

         لةزول مى زياترة زؤر زؤر ئةمة زةرةرى كة        دةبي ت، ثةيدا      لي وة         ل مانانىوموس ضوونى
 .          ثي شةوايان

 زؤرى         زياني كى      شةر و             بةثي شةوايان دذ      شؤر ش        ئةمر ؤش تا           لةمي ذوودا لةكؤنةوة هةر وة
 دذ( أشعث)          شؤر شةكةى منوونة بؤ           زال مةكان،        ثي شةوا زيانى        لةشةر و ةبوو كةزياتر داوة،

 ابن ىةدةرضوونةك وة كران، لةمةدينة يةزيد بة دذ ئةوانةى وة          لةعي راق،( عبدامللك) بة
 وة دةرضوون، بةمةنصور دذ       بةسر ة لةمةدينةو كة ئةوانةى وة          كور ةكةى، لةسةر املهلب

 كانشة    شؤر دةرضوون و  هةموو ئاكامى كة... لةخوراسان موسليم ئةبو دةرضوونةكةى
 دذ         دةربضي ت ويستى  كةحوسةين         كاتي كيش وة.          نةطةر اون       بةخي ر بووةو زؤر ى        زةرةري ك

 وةك  وسلم( ةصلى اهلل علي)          ثي غةمبةر              بةر ي زةكانى          لةهاوةل ة زؤر يةزيد، ةكةىحوكم بة
 بؤية. دةرنةضوون بة كرد ئامؤذطاريان... هتد و عباس بن عبداهلل و عمر ابن عبداهلل

 بوو، دروست   ىل        ر ذانى      خوي ن ئاذاوةو فيتنةو تةنها ئةويش غةيرى و ئةويش دةرنةضوونى
        ئي ستاش تا كة كرد دروست فيتنةيةكى شةهيدكرانى و      حسي ن دةرضوونةكةى وة

 .!(٥)دانةمركاوةتةوة

                                                           
 .(٤/٥٢٧)منهاج السنة:  (٥)
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 كة هةية زؤر فةرموودةى      بةال م نةكراوة، دةرضوون مةدحى فةرموودةيةكدا لةهيض وة
 سةبرطرتن مةدحى و دةكات لةدةرضوون نةهى  وسلم( ةصلى اهلل علي)          ثي غةمبةر  تياياندا

 .دةكات دةرنةضوون و

َشَيخ ( الفتنة يف) والقتال اخلروج عن ينهون املسلمني أفضل وكان))  :وىفةرموَاإلسالمَََ 
 عن الثابتة الصحيحة حاديثلأل الفتنة يف القتال ترك على السنة أهل أمر استقر وهلذا

 على بالصرب ويأمرون عقائدهم، يف هذا يذكرون وصاروا وسلم( ةصلى اهلل علي) النبـي
. والدين العلم أهل من كثري خلق الفتنة يف اتلق قد كان وإن قتاهلم، وترك       األئم ة جور

 يف بالقتال يشتبه املنكر عن والنهي باملعروف راألمر البغي أهل قتال وباب
 ((.الفتنة

 عليهم االستئثار على يصربوا بأن املسلمني وسلم( ةصلى اهلل علي) يـالنب نصح فقد)) 
 األمر لولي يكون إنه ثم. عونهماليناز نإو عليهم استأثروا وإن        أ مورهم والة يطيعوا وأن

 تكون لئال يقاتله أنه له املقاتل ويظن السيئات تلك يعظم إلستئثارة بغضه فيبقى      أ خرى ذنوب
 ! ((.مال أو      والية  من غرضه طلب عليه حركه ما      أ عظم    أن  مع هلل كله الدين ويكون فتنة

 لةدةرضوون كردووة ياننةه( الصحابة)         هاوةال نن كة        ل مانانوموس             بةر ي زترينى: واتة
 قةرارى)           ر اوةستاوة ئةوة لةسةر سوننة ئةهلى     ر اى بؤية. لةدذيان جةنطان و             لةثي شةوايان

          ثي غةمبةر  فةرموودانةى هةموو ئةو لةبةر لةفيتنةدا،        نةكري ت كوشتار      شةر و كة( طرتووة
 ييةكانداعةقيدة بة  ي لةكت يان     ر اية ئةم سوننةت ئةهلى بؤية وة ،وسلم( ةصلى اهلل علي)



 

 

 51 ba8.org 

 ................................... )جؤرةكانى ، حوكمةكانى(                                  جيهاد و تي كؤشان لة ثي ناوى خوادا

 نةجةنطان و           ثي شةوايان       زول مى لةسةر بةسةبرطرتن كردووة انيفةرمان كردووةو باس
 كة ووةدرك         ل مانانىوموس ئامؤذطارى وسلم( ةصلى اهلل علي)          ثي غةمبةر  وة. دذيان

 و بكةن               طوي ر ايةل يان و سةركردةكانيان لةاليةن خورانيان ماف لةسةر سةبربطرن
 لةزةوت جطة       دةبي ت ترى تاوانى سةركردة هةروةها وة. ةننةك         لةطةل دا           ملمالني يان

 طةورةتر سةركردة تاوانةكانى خوراوان ماف     ر قى جا دةستةكانى،     ذي ر مافى كردنى
 شايستةى سةركردة كة دةدات بةخؤى ماف لةبةرئةوة و     طوى  ضاوو     ثي ش         دي ني تة

      بي ت، خوا بؤ هاتةن ثةرسنت و دين و          نةمي ني ت فيتنة و شريك تاوةكو لةناوبردنة
 يةكةى داخوازى ، سةركردةكةى كردنى دذايةتى بؤ        ثال نةر طةورةترين كة           لةكاتي كدا
 .         لي دةني ت جيهاديشى ناوى وة!! سامان و     مال  و        دةسةال ت لة خؤيةتى

                                          سيكون  بعدي أئمة اليهتدون بهداي، وال يستنون  ): فةرموويةتى                ثي غةمبةرى خوا  وة
قال حذيفة قلت:  (             يف جثمان إنس  قلوبهم قلوب الشياطني   ل  بسنيت، وسيقوم فيهم رجا

وإن ضرب  .تسمع وتطيع األمري )كيف أصنع؟ يا رسول اهلل إن أدركت ذلك؟ قال: 
رنة ط                                     واتة: ثي شةواياني ك دواى من كارتان دة ، (٦)(                             ظهرك، وأخذ مالك، فامس ع وأط ع 

                              ننةت و ر ي بازى من ناكةون، وة                                                    دةست كة ر ي نمايى ناكةن بةر ي نمايى من، وة شوي ن سو
                                                                               تي ياندا دةبي ت ثياواني ك كة دل ةكانيان دل ى شةيتانةكانة بةال م لةالشةى مرؤظدان! 

 ئةطةر بكةم ضى وسلم( ةصلى اهلل علي)                            فةرمووى: ئةى ثي غةمبةرى خوا  ةحوزةيف

                                                           
 .١٨٤٧صحيح مسلم:  (٦)
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 لة ئةطةر دةبيت        ثي شةوا ئةمريو             طوي ر ايةل ى        طوي طرو: فةرمووى كاتة؟ ئةو طةيشتمة
 .بة            طوي ر ايةل  و بيست     طوى ! ببات        نار اوة بة        مال يشت و بدات ثشتيشت

 نةداوة        ر ي طاى وسلم( ةصلى اهلل علي)               ثي غةمبةرى خوا          شي وةيةك هيض بة كةواتة
. فاسقيش و ستةم ثلةى         ئةوثةر ى بطاتة ئةطةر      ل مانوموس حاكمى لةسةر بةدةرضوون

 غةيرى سوننةتى و          ر ي نمايى لةسةر ئةطةر !دؤزةخ دةرطاى بؤ بكات بانطةوازيش ئةطةر
!     بي ت مرؤظ بةالشة تةنها و     بي ت شةيتان     دل ى       دل يشى ئةطةر وة!     بي ت             ثي غةمبةريش 

 !    بي ت      ل مانوموس بةدةم هةر يا             لةر وال ةتدا تةنها و     بي ت مونافيقيش ئةطةر واتة

   ىل  ئاشكراى وفرىك تاوةكو بدات،      لي شت و بكات   ىل          زول ميشت وت خبوا        مال يشت ئةطةر
 .كوفرة كة       هةبي ت       ر وونى و      ر است ةىط    بةل  كة          نةبيسرتي ت

 السيئات تكفري جورهم على الصرب يف))  :هاتووة دا( يالطحاو) عةقيدةى شةرحى لة
 اإلجتهاد فعلينا العمل، جنس من واجلزاء أعمالنا، لفساد إال علينا سلطهم ما اهلل فإن

 حئ جئ ی ی یچ ٹ ٹ .عملال وإصالح والتوبة اإلستغفار يف

ے  ۓ  ۓ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ  .(٣٠الشورى:)چحب جب يئ ىئ مئ

. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم األمري الظامل فليرتكوا (١٢٩األنعام: ) چۇ
 الظلم...
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                                                                               واتة: بة سةبرطرتن لةسةر زول مى حاكمةكان طوناهمان ر ةش دةبي تةوة، وة خواى طةورة 
                                                     بةهؤى كردةوة خراثةكامنانةوة نةبي ت، وة سزاش بةطوي رةى                           زال ى نةكردوون بةسةرماندا 

                                                                          تاوانة. جا ثي ويستة لةسةرمان داواى لي بوردن و تؤبة طريابوون بكةين لةخوا وة 
كردةوةكامنان ضاك بكةين. وة خواى طةورة فةرموويةتى ئةو موسيبةتةى تووشتان بووة 

عةفووى كردوون، ئةطينا ثةى تريشتان بوراوةو ابةرهةمى دةستى خؤتانةو لةزؤر خر
                                                                                خراثرتتان بةسةر دةهات! وة دةفةرموي ت بةم شي وةية هةندي ك لةستةمكاران زال  دةكةين 

                                                 بةسةر هةندي كياندا بةهؤى كردةوة خراثةكانى خؤيان.

                                                                                جا ئةطةر خةل كى ذي ر دةستةى حاكمى زال م بيانةوي ت ر زطاريان بي ت لةزول مى ئةمريو 
                        ةتا واز لةزول م بهي نن.حاكم، ئةوا با خؤيان سةر

                                                       ( لةطةل  ئةوةشدا كة )حجاج(ى زال مى بةكافر دادةنا بةال م  احلسن البصريوة ئيمام ) 
                   كري ت و دةيفةرموو:ب                          ر ي طةى نةدةدا شؤر ش  دذى 

أيديكم ولكن عليكم باإلستعانة ب                                        )) إن  احلجاج عذاب اهلل، فال تدفعوا عذاب اهلل 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  چ    :فإن اهلل تعاىل يقول ،والتضرع

 .(٧٦املؤمنون: ) چٿ

      بةال م        الناضي ت تانبةدةست خوا سزاى وة سةرتان، بؤ ية يىخوا سزاى جاجةح: واتة
 خواى.        البةري ت لةسةرتان و        ببوري ت       لي تان       بةل كو          ثار انةوة و بةزةليلى خوا الى            بطةر ي نةوة
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       لي يشى خواو الى            نةطةر انةوة م    بةال        هي نان سةر بؤ سزامان: )فةرموويةتى طةورةش
 !(.بؤى نابن كةض طةردن              ناثار ي نةوةو

 دواى      بي ت،   ىل  خواى        ر ةمحةتى ئةلبانى ثايةبةرز ى(       احملد  ث) فةرموودةناس زاناى وة
 :فةرمووى( الطحاوي) شةرحى ووتةكةى

 نويتكلمو جلدتنا من هم) الذين احلكام ظلم من اخلالص لطريق البيان هذا ويف: قلت)) 
 وأهليهم أنفسهم ويربوا عقيدتهم ويصححوا ربهم، إىل املسلمون يتوب أن وهو (بألسنتنا

ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ  :تعاىل لقوله       حتقيقا  الصحيح اإلسالم على

وإىل ذلك أشار أحد الدعاة املعاصرين بقوله: ) أقيموا دولة اإلسالم يف  .(١١الرعد: ) چ
ثورة اللكم على أرضكم(. وليس طريق اخلالص مايتوهم بعض الناس، وهو               قلوبكم، ت ق م 

نقالبات العسكرية، فإنها مع كونها من بدع العصر إلبالسالح على احلكام. وبواسطة ا
باألنفس، وكذلك فال ما احلاضر، فهي خمالفة لنصوص الشريعة اليت منها األمر بتغيري 

چچ چ چڇڇڇ چ  االقاعدة لتأسيس البناء عليه حالصبد من إ

 .(٤٠احلج: ) چڇڍ

 حاكمةكان،         لةزول مى           ر زطاربوون طاى    ر ي  كرايةوة      ر وون شةرحةكةدا فةرموودانةى لةو: واتة
. دةكةن قسة خؤمان بةزمانى و ئيسالمىيةكان         لةووال تة بةسةرمانةوةن كة ئةوانةى
 ىال            بطةر ي نةوة و بكةن تؤبة        ل مانانوموس كة ئةوةية يةكةشى      ر زطار        ر ي طاى

 و خؤيان نةفسى ثةروةردةى بكةنةوةو      ر است             بريوباوةر يان عةقيدةو و ثةروةردطاريان
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ھ    چ :فةرموويةتى طةورة خواى ضونكة ئيسالم، لةسةر بكةن دةوروبةريان و          خي زانيان

 .(١١الرعد: ) چھ  ے   ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

 لةخؤشىيةوة          ناطؤر ي ت        قةومي ك هيض و وةزعى     حال       شةر و      خي رو طةورة خواى: واتة
 خؤيان تاوةكو هةرزانى بؤ يةوة لةطرانى يان سةربةرزى، بؤ لةزةليلىيةوة يان بؤناخؤشى،

 .نةيكةن و         نةيطؤر ن        دةكري ت خؤيان كةبةنةفسى ئةوةى

 لةخؤتاندا ئيسالمى         دةول ةتى فةرموويةتى سةردةمة ئةم لةبانطةوازكارانى       يةكي ك وة
 .دى           دةهي ني تة بؤتان يدالةزةو طةورةش خواى ،         بهي ننةدى

 ئينقيالبى بةهؤى و بةحاكمةكان دذ نىية ضةكداريدا         لةشؤر شى           ر زطاربوون        ر ي طاى وة
 ئةم           داهي نراوى         كةشتي كى ئةوةشدا       لةطةل  وةسيلةية ئةم ضونكة.       نابي ت عةسكةرى

 ضاك خؤمان      جارى  كراوة    ثى  كةفةرمامنان شةرعيشة        بةل طةى           ثي ضةوانةى سةردةمةية،
       بكري ت ضاك بناغة         ثي ويستة هةروةها وة. بكات ضاك حاكمةكامنان خواش تاوةكو ينبكة
        خةل كةى ئةم ضونكة.       بكري ت دروست لةسةر بيناى          بتوانري ت تا ميللةتة، و طةل كة

 حاكميش ضوون ضاكى بةرةو ئةوان          هةركاتي ك وة حاكمانةن، ئةم شايستةى هةر       ئةمر ؤ
 .   ي ت       دةيطؤر  طةورة خواى يان       دةبي ت ضاك
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              حال ةتى دووةم

                                      ئةطةر حاكم و سةركردةى ووال ت كافر بوو: 

                                           ية لة بةكافردانان و هةول ى وةالنانىو دانانى                ني ك كي شةى نىا   ل موئةوا هيض موس
                                                                  ل مان لةجي طاى، بةال م ئةم هةول ةش بةبى  تواناو دةسةال ت و حيكمةت و و            حاكمي كى موس

                ل مانان. وة هةر و                      ياتر دةبي ت بؤ سةر موس                                      لي زانني نابي ت بكري ت، ئةطينا زةرةرى ز
                                               لةقازانج و سوودى ئةوا هةول ي كى ناشةرعىيةو خوا                                   هةول ي كيش زةرةرو زيانى زياتر بوو

وةك  !                                                                            لي ى نار ازىية، ئةطةر لةذي ر ناوى جيهادو فةرمان بةضاكةو نةهى لةخراثةشدا بي ت
                           )) لكن إذ مل ي ز  ل  املنكر       ي ت:                              ( ر ةمحةتى خواى ىل  بي ت دةفةرموشيخ اإلسالم ابن تيمية)

                                                                          إال مبا هو أنكر منه، صارت إزالته على هذا الوجه منكرا ، وإذا مل حيصل املعروف إال 
                                                                   مبنكر  مفسدته أعظم من مصلحة ذلك املعروف، كان حتصيل ذلك املعروف على هذا

 .(٧)               الوجه منكرا  ((

                           ةورةتر نةبي ت، ئةوا البردنى                                                   واتة: ئةطةر كارى خراث )منكر( النةضوو بةمونكةري كى ط
مونكةرةو خراثة. وة ئةطةر ضاكةيةك خؤى                                        ئةو مونكةرةى يةكةم بةم شي وةية تاوانةو 

                                                                          دةستطري نةبي ت بةمونكةري ك نةبي ت كة مةفسةدةكةى طةورةتر بي ت لة مةسل ةحةتى 
                                                                         ضاكةكة، ئةوا دةستطريكردنى ئةو ضاكةية بةم شي وةية، خراثةو تاوانةو مونكةرة.

                                                           
 .(٤/٥٢٧)منهاج السنة:  برِوانة (٧)
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                                          )) فإن األمر والنهي وإن كان متضمنا  لتحصيل             دةفةرموي ت: (٢٨الفتاوى/لة )جمموع وة 
                                                                        مصلحة  ودفع مفسدة  فينظر يف املعارض له، فأن كان الذي يفوت من املصاحل أو حيصل 
                                                                        من املفاسد أكثر، مل يكن مامورا  به، بل يكون خرما  إذا كانت مفسدته أكثر من 

 صاحل واملفاسد هو مبيزان الشريعة((.مصلحته، لكن اعتبار مقادير امل

                                              خراثة هةرضةندة ضاكةيةكيان ثى  دةست دةكةوي ت و  ضاكةو نةهى لة واتة: فةرمان بة
ضاكةو                                                                             خراثةيان ثى  بةالوة دةنري ت بةال م دةبي ت سةيرى ئةجنام و بةرهةمى ئةم فةرمان بة

ةتر بةوانة لةدةست                                                    خراثة بكري ت، ضونكة ئةطةر مةسل ةحةت و خي ري كى طةور نةهى لة
ئةوا ئةوكاتة فةرمان بةضاكةو نةهى لةخراثة     ي ى                                     ضوو يان خراثةو زياني كى طةورةتر هاتةج

                                                                          كاري كى فةرمان ثي كراوو شةرعى نابن، بةل كو حةرامن ئةطةر زيان و مةفسةدةيان 
                                                                              زياتربوو لة مةسل ةحةت. بةال م ئةندازة دانان بؤ مةسل ةحةت و مةفسةدةت بةتةرازووى 

زووى هةواو نةفس و حيزب و شةخص (. كةواتة هةرضةندة شةرع اعة ) نةك بةتةرشةر
                                                          ل مانان ر ازى بن بةحاكمي كى كافر بةسةر خؤيانةوةو ثي ويستة و                  ر ي طا نادات كةموس

                                                                   البربي ت، بةال م شةرعى ئيسالمى ثريؤز سةيرى مةسل ةحةت و مةفسةدةت دةكات و 
                                         ة ئةرك و تةكليف دادةني ت، جا ئةطةر هاتوو                  ل مانان خواى طةورو                    بةطوي رةى تواناى موس

                                                                       ل مانان لةتواناياندا هةبوو ئةم حاكمة كافرة الببةن، ئةوا البردنى ثي ويستة وموس
 چۈ ۈ ۇ ۇ ۆ ۆچ                                                    لةسةريان، بةال م كةبى  تواناو بى  دةسةال ت بوون ئةوا

يداية. الةتوان                                        تةكليف لةكةس ناكات تةنها ئةوة نةبي ت كة ثةروةردطارخواى  .(٢٨٦البقرة: )
                         ل مانةكانى دانةناوة بؤية و                                                   وة مةشةقةت و حةر ةج و خؤبةهيالك دانى لةسةر بةندة موس
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              ل مانان بةبى  و                             ل مانان سةبربطرن و خوي نى موسو                                  لةم حال ةتة الوازىيةدا ثي ويستة موس
                                                                                سوود بةفري ؤ نةدةن و دان بةخؤياندا بطرن و خؤر اطربن لةسةر ئازارو ئةشكةجنةو ستةم و 

كافر، وة جيهادى كافرو موشريكةكان بكةن بةدةعوةو بانطةوازو  مىحاك      ول مىز
                                                                           ر اطةياندنى حةق تاوةكو خةل كى بةرةو خوا بطةر ي نةوةو بةتةنها بيثةرسنت و واز 

           ثي غةمبةرى                                                                           لةطوي ر ايةل ى و شوي ن كةوتنى تاغوت بهي نن بؤ طوي ر ايةل ى و شوي ن كةوتنى 
        بةهي زو        ل مانانوموس      حال ى و     بي ت الواز تاغوت ثةتى اوةكوت وسلم( ةصلى اهلل علي)خوا 
 بةم وة. جةنطانيش الشةو و بةدةست كافر جيهادى بؤ ئامادةبن وردة وردة و     بي ت ثتةو

 سةرةكى جيهادى جؤر دوو ضونكة        دةبي ت، لةجيهادكردندا بةردةوام      ل مانوموس         شي وةيةش
 :هةية

 كردنةوةو      ر وون          بةبةل طةو كردن جيهاد: واتة. هانوالرب والدليل والبيان باحلجة      جهاد  ـ١ 
 . بانطةوازةوة

 لة           نةتوانري ت دووةميشيان كة جا. ضةك و بةدةست جيهاد: واتة. واحلديد باليد      جهاد  ـ٢
 .      دةبي ت و        دةكري ت هةر يةكةميان بةردةوام ئةوا ،بارودؤخدا       هةندي 
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 بةرامبةر شةرعى       وي ستى    هةل  بة سةبارةت بةرزةكان زانا     ر اى
 حاكمةكانبة

 الفوزان صاحل الشيخ ـ١

 ( فةرموويةتى:هيئة الكبار العلماء، الشيخ صاحل الفوزانزاناى ثايةبةرز لة )

 وسلم( ةصلى اهلل علي) السمع والطاعة... ويقول حاكم املسلم)) منهجنا يف التعامل مع 
 .(٨)   (                     خذ مالك وضر ب  ظهرك                    أمسع  وأطع ، وإن أ  )

                                                                         فولي  األمر املسلمني جيب طاعته  يف طاعة اهلل فإن أمر مبعصية فال ي طاع يف هذا األمر، 
 مما ال معصية فيه.                                      يعين يف أمر املعصية، لكنه ي طاع يف غري ذلك

حوال، فإذا كان يف املسلمني قوة فهذا خيتلف باختالف األ احلاكم الكافروأما التعامل مع 
                                                     وتنحيته  عن احلكم وإجياد حاكم مسلم، فإنه جيب عليهم ذلك،                        وفيهم استطاعة ملقاتلته  

                                                                       وهذا من اجلهاد يف سبيل اهلل، أما إذا كانوا ال يستطيعون إزالته  فال جيوز هلم أن 
صلى )ي ـ                                                                      يتحرش وا يف الظلمة والكفرة ألن هذا يعود على املسلمني بالضرر واإلبادة، والنب

 ومعه للكفار، فيها         والوالية          البعثة ، بعد    نة س عشرة ثالث مكة يف عاش وسلم( ةاهلل علي
 هذه يف الكفار قتال عن       منهيني  كانوا بل الكفار، ينازلوا ومل        أصحابه  من أسلم من

                                                           
 رواه مسلم. (٨)
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 ومجاعة      دولة     له  وصار وسلم( ةصلى اهلل علي) هاجر ما بعد إال          بالقتال   يؤمروا ومل احلقبة،
 .الكفار يقاتل أن بهم        يستطيع 

 .الماإلس منهج هو هذا

 بإسالمهم يتمسكون فإنهم إزالتها يستطيعون وال       كافرة       والية  حتت املسلمون كان فإذا
 عليهم يعود ذلك ألن الكفار، جمابهة يف ويغامرون بأنفسهم الخياطرون ولكن وبعقيدتهم،

 .الدعوة على والقضاء باإلبادة

 الضوابط على اهلل لسبي يف جياهدون فإنهم اجلهاد بها يستطيعون     قوة  هلم كانت إذا أما
 .(٩)((السنة أهل عند املعروفة

حاكمى                                                                        واتة: مةنهةمجان ـ ئي مةى ئةهلى سوننةت ـ لة مامةل ةو تةعامول كردن لةطةل  
                                                                  طوي ر ايةل ى بؤكردنيةتى ئةطةر مال يشت زةوت بكات و لي شت بدات! وةك          موسل مان

 سةرؤكى و اكمح ضونكة لةسةرة، )صلى اهلل عليه وسلم(                   فةرمانى ثي عةمبةرى 
 بة فةرمانى ئةطةر      بةال م شةرعيدا لةكارى       بكري ت             طوي ر ايةل ى         ثي ويستة      ل مانوموس

 لةغةيرى      بةال م         ناكري ت،             طوي ر ايةل ى           سةرثي ضىية لةو ئةوا كرد، خوا كردنى         سةرثي ضى
 .       دةكري ت             طوي ر ايةل ى       نةبي ت         سةرثي ضى كة ئةوة

                                                           
 )مراجعة   فقة الواقع السياسي(. وى ـ برِوانةفتا (٩)
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          بةطوي رةى          دةطؤر ي ت ئةوةيان ،كافر حاكمى   ل لةطة ان           مامةل ةكردمن و          هةل وي ست      بةال م
 .وةزع و     حال         طؤر انى

         حاكمي كى و اليببةن و دذى كةجبةنطن هةبوو ئةوةيان تواناى      هي زو      ل مانوموس ئةطةر
 وة كارة بةو سان  ل هة لةسةريان واجبة          حال ةتةدا لةو ئةوة         دابني ن،         لةشوي نى        ل مانيشوموس
 ،نةبوو توانايان و اليبةرن نةيانتوانى ئةطةر      بةال م.      نري تدادة خوا          لةثي ناوى بةجيهاد ئةوة
               دةسةال تدارانة، ستةمكارة كافرو ئةو        بةر ووى           هةل بضنةوة كة بؤيان نىية دروست ئةوا

          حال ةتةدا لةو حاكم دذى ضةكداريةيان دذايةتىية و جةنطان و سةركةشى ئةو ضونكة
 .دةضن لةناو و دةبن زيان ووشىت        ل مانانوموس و سةريان بؤ             دةطةر ي تةوة بةزةرةر

 لة            بةثي غةمبةر بوونى دواى     سال  سيازدة )صلى اهلل علية وسلم( خوا           ثي غةمبةرى وة
            كؤمةل ي كيش وة. بوو موشريكةكاندا كافرو لةدةست          دةسةال تيش و حوكم ذياوةو مةككة

 كرابوون نةهيش       بةل كو نةدةكرد كافرانيان         ملمالني ى      بةال م بوو،       لةطةل          هاوةال نى لة
 نةكرا    ثى  جةنطانيان فةرمانى وة ماوةيةدا، لةو كافرةكان دانةوةى بةرثةرض و لةجةنطان

 و        دةول ةت وة مةدينة، بؤ       نةبي ت )صلى اهلل علية وسلم(          ثي غةمبةر هيجرةتى دواى تةنها
 جيهاد و بكات كافراندا       لةطةل      شةر            كةبتواني ت ووب دروست بؤ         هي زي كى و       كؤمةل 
 .ئيسالم مةنهةجى ئةوةية. تبكا بةدةست

 نةبوو لةتواناياندا وة بوون كافردا         حوكمي كى و        دةسةال ت       لةذي ر        ل مانانوموس ئةطةر جا
      بةال م                 بريوباوةر ةكةيان، و بةئيسالمةكةيان بطرن دةست       دةبي ت ئةوا الببةن حوكمة ئةم
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 نةوة،بب كافران بةرةنطارى نةفامانة و بكةن مةترسى شىوتو خؤيان نةفسى       نابي ت
 بؤ             دةطةر ي تةوة بةزةرةر           دةسةال تيدا    بى  تىة      لةحال  كافرةكان بةرةنطاربوونةوةى ةكضون
 .لةناودةضن و        ل مانانوموس سةر

 ئةوا بكةن،    ثى  ضةكدارى كةجيهادى هةبوو ئةندازةية بةو توانايان      هي زو ئةطةر      بةال م
 سوننةت ئةهلى الى راوةكةزان قاعيدةيةى       شي وةو ئةو       بةثي ى خوا          لةثي ناوى دةكةن جيهاد
.)) 

 ووتةكانى لة دةكةن، جيهاد سوننةت ئةهلى      ثي ية بةو كة         شي وازةش و زةوابيت ئةم وة
 :           دةردةكةوي ت     بي ت   ىل  خواى        ر ةمحةتى( باز بن عبدالعزيز شيخ) ثايةبةرز زاناى

 باز ابن عبدالعزيز الشيخ ـ ٢

       مـوفتى    ،         سـةردةمةدا      لةم    ةت     جةماع   و        سوننةت       ئةهلى        ئيمامى          ثايةبةرز          ثي شةواو       زاناى
    بـن            عبـدالعزيز      شـيخ  )        سعودية          زانايانى       طةورة        دةزطاى        سةرؤكى         سعوديةو        ووال تى      طشتى
        بةهةشـت      ئةو      بةرزى       ثلةى   و       شوي ن    وة       بي ت،     ىل          بةر ةمحى      خواى         ر ةمحةتى  (    باز    بن       عبداهلل

  :          فةرموويةتى      باسة     بةم         سةبارةت  .     بي ت

 باملعصية       أ مروا فإذا املعاصي، يف ال املعروف يف األمور والة طاعة املسلمني على جيب)) 
)صلى اهلل علية  لقوله بأسبابها عليهم اخلروج يأتي ال لكن .املعصية يف يطاعون فال

 :وسلم(
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وال ينزعن  أتي من معصية اهلل،ما ي                                         من راى من أمريه شيئا  من معصية اهلل، فليكره )
 ، (١٠)( يدا من طاعة

 .(١١) (اجلماعة مات ميتة جاهليةفإن من خرج عن الطاعة وفارق  )

  :)رضي اهلل عنه(وقال عبادة بن الصامت 

 على يسريوا أن جيب بل واملعتزلة، اخلوارج يقلدوا أن الشباب غري وال بالشباب يليق فال
 .واجلماعة السنة أهل مذهب

 يناصحوا وأن الشرع حبدود يلتزموا أن اهلدى دعاة وعلى هلل، الغيورين على فالواجب
 ويقل اخلري، يكثر حتى احلسن، واألسلوب واحلكمة الطيب، بالكالم األمور اهلل والهم    من 

 ال أحسن هي باليت دعوتهم يف ينشطوا وحتى اهلل، إىل الدعاة يكثر وحتى الشر،
 يعينهم وأن األمور والة اهلل يهدي أن إليه ويضرع اهلل يدعو ذاكه...        والشد ة بالعنف

 يكثر وبهذا... أحسن هي باليت احلسن باألسلوب احلق ةإقام وعلى الباطل، ترك على
 محيدة العاقبة وتكون عليه، واإلستقامة للخري األمور والة اهلل ويهدي الشر، ويقل اخلري

 ((. للمجتمع

          لةخراثةو     نةك          لةضاكةدا      بكةن             كاربةدةستان              طوي ر ايةل ى         ل مانان و   موس       لةسةر          ثي ويستة  :     واتة
      ئـةوا      خـوا          فـةرمانى        كردنـى             بةسةرثي ضـى      كرد           فةرمانيان   ر    ئةطة    وة  .      خوادا         فةرمانى      بى 

                                                           
 (.١٨٥٥أخرجه مسلم: )  (١٠)
 (.١٨٤٩(، وأخرجه مسلم: )٧٠٥٣أخرجه البخاري: )  (١١)
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      طشـتى               طوي ر ايـةل ى     لـة    ت         كةدةرضـي        نىيـة        دروست   م     بةال    ،      لةوةدا         ناكري ت     يان  ى            طوي ر ايةل 
             ثي غةمبـةر        ضـونكة   .          كردوويـةتى         خراثـةى          فةرمانـة      ئـةو        بـةهؤى          خراثةية     ئةم         لةغةيرى

             سـةركردةيةكى         طـةورةو    ك         هةركةسـي             ئاطـاداربن   :           فةرموويـةتى                     )صلى اهلل علية وسـلم( 
     ئـةو     بـا       ئةوا       دةكات     خوا         فةرمانى          سةرثي ضى           لةشتي كدا           سةركردةية     ئةو      بينى    وة        هةبوو،

ــى              سةرثي ضــىيةى ــاخؤش      ث ــت       ن ــةال م      بي  ــةل ى              نةكي شــي تةوة      دةســت       ب ــى                لةطوي ر اي        كردن
      عوزر      ئةمري          سةرثي ضى   و       تاوان       ضونكة  ـ                   سةرثي ضىيةكةيدا         لةغةيرى      واتة  ـ              سةركردةكةى

  .        دةربضي ت              طوي ر ايةل ى      كةلة       بةكةس       نادات

            بةثي غةمبةر دا بةيعةمتان: فةرمووى ـ     بي ت   ىل  خواى       ر ةزاى ـ صامت      كور ى عوبادى وة
 لة ؛              حال ةتي كماندا لةهةموو             طوي ر ايةل ى و بيستى     طوى  لةسةر )صلى اهلل علية وسلم(

 ماف تى       لةحال ة وة نةبوومنان، و بوون وة بوومنان، ثيناخؤش و بوون       ثي خؤش
 سةرؤكةكامنان         ثي شةواو        لةطةل              دةسةال تداريى        سول تةو         ملمالني ى وة               ثي نةدانيشمان،

 .نةكةين

 سةركردةو ئاشكراى         كوفري كى مةطةر ىوفةرمو )صلى اهلل علية وسلم( غةمبةر   ثي  وة
 و      عةقل  بة نةك ـ كوفرة ئةمة كة ثةروةردطار الى     بي ت    ثى           بةل طةتان كة ببيسنت حاكم

 نىية بؤتان نةبيسنت، لةحاكمةوة ئاشكرا         كوفري كى خؤتان تاوةكو واتة ـ ؤتانخ طومانى
 باز بنا     شي خ ئةوجار يان،ى           طوي ر ايةل  لة دةرضن و بكةن حاكمةكةتاندا       لةطةل       كي شة

 لةسةر لةدةرضوون       دةبي ت كةدروست        شةر ةية زةرةرو هةموو ئةو لةبةر ئةوةش: فةرمووى
 و      زال م و             ناثاري زري ت      خةل ك مافى و          نامي ني ت ئاسايش و كةئةمن وا            بةشي وةيةكى .حاكم
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 حاكم ئةطةر               ناسي نري تةوة، حةقيان            لي كراوانيش ستةم            نادري نةوةو بةرثةرض ستةمكاران
 بةطشتى و           دةبر دري ن          ر ي طاكان وة بوو، دروست دذى جةنطان       كي شةو و        ملمالنى  نةماو
 نةداون    ثى         ر ي طاى شةرع بؤية اتدةك        ل مانانوموس لة     ر وو زؤر فيتنةيةكى      شةر و

 :كة       نةبي ت          حال ةتةدا لةو تةنها تاوانبار و فاسق و      زال م حاكمى لةسةر بكةن كةدةرضوون

 ئةمة كة خواوة لةاليةن     بي ت    ثى            بةل طةشيان و ببيسنت   ىل  ئاشكراى         كوفري كى ـ١
 البةرن حاكمة ئةو و لةسةرى دةرضن كة هةية بؤيان          حال ةتةدا لةو. طةورةية كوفرى
 .داهاتووش مةرجانةى ئةم بةبوونى      بةال م حوكم، لةسةر

 ئةوا       نةبي ت البردنيان تواناى و        دةسةال ت ئةطةر      بةال م هةبوو،           دةسةال تيان ئةطةر ـ٢
 .لةسةرى دةرضن       نابي ت

 دةرضوونةكةيان ئةطةر ضونكة :نةكرد دروست طةورةترى فيتنةيةكى هةروةها وة ـ٣
 دةربضن نىية بؤيان ديسان كرد، دروست طةورةترى ةيةكىفيتن      شةر و و زيان زةرورو
 شةرعى قاعيدةيةكى ضونكة. طشتى بةرذةوةندى لة           ثاري زطارى لةبةرخاترى لةسةرى
           بةشةر ي كى       البربي ت     شةر  ية نى دروست)) : كة هةية لةسةركراومان ئيتيفاق

      ل ي ت        كةنةيهي  بةوةسيلةيةك       البربي ت     شةر          ثي ويستة       بةل كو لةخؤى، طةورةتر
 وةك ثةيدابوو   ىل  زياترى      شةر ى وةسيلةكة كة      بةال م بكاتةوة، كةمى يان
 ((.       ل مانانوموس بةئيجماعى نىية دروست ئةوا        البربي ت،          دةويسرتي ت       شةر ةى لةو
 :ئةطةر جا
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                               ( ئةوانةش كة دةيانةوي ت اليبةرن ٢ا. )سرتكوفرى ئاشكراى طةورة لةحاكم بي( ١)
                      تر لةشةر ى حاكم دروست ة                            ئةمينيش بوون كةشةر ي كى طةوروة ( ٣ان هةبوو. )        دةسةال تي

              ( وة حاكمي كى ٤                                                        نابي ت لة دةرضوونةكةيان: ئةوا دروستةو ثي ويستة اليبةرن. )
                    ل مانى باش دابني ن.موسو

 ئاسايش و ئةمن طةورةو ئاذاوةيةكى      شةر و بةهؤى      ببي ت دةرضوونةكةيان ئةطةر      بةال م
 نىية دروست ئةوا... كوذران بةناحةق تاوان    بي        خةل كى كراو         لةخةل كى ستةم نةماو

 بؤ         تي بكؤشن و بطرن سةبر         ثي ويستة       بةل كو.     بي ت كافريش با حاكم لةسةر دةربضن
 طةجنانيش غةيرى و طةجنان       نابي ت وة ..    خي ر زيادكردنى      شةر و كةمكردنةوةى

 لةسةر         ثي ويستة       بةل كو (١٢)موعتةزيلة و خةواريج كردنةوةى السايى بكةونة
 .     بر ؤن سوننة ئةهلى         ر ي بازى

 ثابةندبن كة هيدايةت بانطةوازكارانى خواو دينى بةثةرؤشانى لةسةر         ثي ويستة وة 
 حيكمةتانةو و نةرم بةووتةى بكةن سةركردةكان ئامؤذطارى شةرعةوةو بةسنوورى

 هيدايةتيان            بثار ي نةوة لةخواش وة.      ر ةقى و         توور ةيى بةتوندو نةك جوان ى      شي وازبة
         كؤمةل طا           دةبي تةوةو كةم     شةر  و زياددةبن بانطةوازكارانى      خي رو        شي وةية بةم.. .بدات

 .      دةبي ت بةختةوةر

 

                                                           
 ئةمرِؤ بةناوى ترةوة هةن وةك )تةكفرييةكان و قوتبيةكان و سروريةكان و...(.  (١٢)
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 األلباني ناصرالدين بن حممد الشيخ ـ٣

 حكام تكفري حول يدندنون الذين       ل هؤالء ـ أقول أزال وما ـ قلت))  :(١٣)          دةفةرموي ت
 : املسلمني

 هؤالء، على أعلى       حاكما  هناك    أن         ـأيضا ـ هبواو ردة، كفر كفار احلكام هؤالء    أن  هبوا
 .احلد فيهم األعلى احلاكم هذا يطبق    أن  ـ هذه واحلالة ـ فالواجب

                                                                        اآلن: ماذا تستفيدون أنتم من العملية إذا سلمنا ـ جدالـ أن  هؤالء احلكام كفار  ؛ولكن
 كفر ردة؟! ماذا ميكن أن تصنعوا وتفعلوا؟.

              قلبيـة وعمليةــ                                               ل: الوالء والرباء مرتبطان باملواالة واملعـاداة ـ       فنقو   ؛                  إذ قالوا والء وبراء
                                                              وعلى حسب اإلستطاعة، فال يشرتط لوجودهما إعالن التكفري وإشهار الردة.

                                                     بل إن  الوالء والرباء قد يكونان يف مبتدع أو عاص أو ظامل.

            احتل مـن بـالد                                                                 ثم أقول هلؤالء ـ يعين بهم التكفريين احلماسيني ـ هاهم هؤالء الكفار قد  
                                                                           اإلسالم مواقع عدة، وحنن مع األسف ابتلينا باحتالل اليهود لفلسطني. فما الذي نسـتطيع  

                                                           
ي. بتقريظ اإلماد ابن باز، ومعليق العّلامة ابن ( للشيخ حممد ناصرالدين األلبان٣٩ـ ٣٤)فتنة الت فري:   (١٣)

 ع:يمني، ر هم اهلل.
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                                   وحدكم ـ ضد أولئك احلكـام الـذين تظنـون                                               حنن وأنتم فعله مع هؤالء؟! حتى تقفوا أنتم ـ 
   !؟ (  ١٤ )              أنهم من الكفار

                                                           
 ر ه اهلل: الشيخ ابن العثيمنيقال فضيلة ـ ٤ (١٤)
، يعين أن هؤالء الذين حي مون على الوالة ا سلمني بأنهم كفار، ماذا  يستفيدون إذا  ح موا  هذا ال الد جيد 

، وإذا كان اليهود قد أحتا فلسطني قبا حنو مخسني عامًا، ومـع  ونب فرهم؟  أيستطيعون  إزالتهم؟  ال يستطيع
ذلك ما استطاعت األمة اإلسالمية كلها عربها وعجمها أن يزحيوها عن م انها ف يف نـذهب ونسـلأ ألسـنتنا    
على والة حي موننا؟ ونعلم أننا ال نستطيع إزالتهم، وأنه سوف مراق دماء ومستباح أموال، ورمبا أعراض أيضـًا،  

 ولن نصا إىل نتيجة.
حتى لو كان اإلنسان يعتقد فيما بينه وبني ربه أنه من هؤالء احل اد من هو كافر كفرًا خمرجًا عن إذًا ما الفائدة؟ 

 ا لة حقًا، فما الفائدة من إعالنه وإشاعته إال إثارة الفنت؟ كالد الشيخ األلباني هذا جيد جدًا...
نونًا خمالفًا للشرع حي م فيه   عباد اهلل إال وهو يستحله ويعتقد أنه خري من و  ظين أنه المي ن ألحد أن يطبق قا

 القانون الشرعي، فهو كافر، هذا هو الظاهر. وإال فما الذي  له على ذلك؟
قد ي ون الذي حيمله على ذلك خوفًا من أناس آخرين أقو  منه إذا مل يطبقه، في ون هنا مداهنًا هلم، فحينئٍذ 

 ا كا داهن   بقية ا عاصي.نقول: إن هذ
 وأهم شيء   هذا الباب هو مسألة الت فري الذي ينتج العما، وهو اخلروج على هؤالء األئمة، هذا هو ا ش ا.

نعم، لو أن اإلنسان عنده قوة ومقدرة يستطيع أن يصفي كا حاكم كافر له والية على ا سلمني، كـان هـذا  ـا    
 عندنا فيه من اهلل برهان ل ن ا سألة ليست على هذه الصفة وليست هيَّنة!.نرحب به، إذا كان كفرًا بواحًا 

* وقال الشيخ ر ه اهلل جوابًا على من قال: أن هؤالء احل اد ا بدلني وضعوا قوانني وضعية من عنـدهم فارمـداوا   
 ـ بآية السيف!. وكفروا، فيجب قتاهلم وال ُينظر إىل حالة الضعف ألن حالة الضعف قد ُنسخت ـ كما يقولون

  چ   فأجاب ر ه اهلل عن هذه الشبهة فقال: إن عندنا نصوصا حم مة مبني هذا األمر، وموضحه، منها قوله معاىل: 

. فاهلل سبحانه الي لف نفسـًا إىل وسـعها وقـدرمها.    (٢٨٦)البقرة: من األية  چ                 ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

 (.١٦: )التغابن   چ             ہ  ہ  ہ  ھ     چ واهلل سبحانه يقول ـ أيضًاـ 
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                 ساسـها تقـوم قائمـة                                                               هال تركتم هذه الناحية جانبا ، وبدأمت بتأسيس القاعـدة الـيت علـى أ   
                اليت رب ـى أصـحابه                       )صلى اهلل علية وسلم(                                       احلكومة املسلمة، وذلك باتباع سنة رسول اهلل 

                                   عليها، ونش أهم على نظامها وأساسها.
 جربين بن عبداهلل الشيخ فضيلة ـ٥

       شـةر      بـؤ           ر ي طاشـى          لةضـاكةو      كـرد       مةنع        خةل كى       ووال ت       حاكمى       ئةطةر  :    كرا     ىل          ثرسيارى
     دذى        دروسـتة       ئايـا             دةربر ي ـت،      خـؤى        كـوفرى        ةكانى ن           لةر اطةياند          بةئاشكرا    وة      كرد،       ئاسان

  :       فةرمووى         وةال مدا    لة        بكةين؟     ىل         شؤر شى   و        دةربضني

 .كبري شر اخلروج وذلك هذا، مثل كان ولو اخلروج، بعدم ننصح)) 

       وأن        منعـة،        عنـدهم     وال      قـوة،          بأيـديهم      لـيس       أنهـم        مادام        اخلروج،          يستطيعون   ال      أنهم     نرى
                      وينفـردوا يف قريـة، أو يف             بأنفسـهم،          يسـتقلوا       أن           اسـتطاعوا      إذا     لكـن          الدولة،       بأيدي       القوة

    حتـت          اليكونـوا      حتى                                                             برية، كمهاجرين يستقلون عن هذه الدولة، ويقيمون أمرهم بأنفسهم، 
           يسـتطيعوا،      كمـا     اهلل        وعبـدوا       صـربوا              يسـتطيعوا،    مل      وإذا  .    أوىل     فهـو         كـافرة،       دولة      والية
    لـه       وإنـا       منكـر      إنـه        اللهم        وقالوا          بقلوبهم،         وأنكروا     به،       أمروا    ما        وحققوا         عبادته،    وا     وأقام

       لكلمـة    ع   وقمـ     هلـم      ذالل إ     فيـه       يكـون       الـذي        السالح        يشهروا      أن     عن      بذلك        واكتفى         منكرون،
       بـأنهم     هلـم         واتهـام          والصـالح،         التـدين       أظهـر     مـن     كـل      على        الدولة    من       وتسلط      اخلري،     أهل

      بســبب    أو         فســادا ،      األرض   يف        يعيثــون          متطرفــون،           إرهــابي ون        وبــأنهم       األرض،   يف         املفســدون
                                                                                                                                                 

فلو فرضنا أن اخلروج ا شار إليه على هذا احلاكم واجب، فإنه الجيب علينـا وحنـن النسـتطيع إزاحتـه، فـاألمر      
 واضح.. ول نه اهلو  يهوي بصاحبه.
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        التـدين      أهـل      علـى         هم تهـا       تسـلط        الـدول     من     كثري     صار        الدول،     بعض     على       بعضهم      تشدد
     هذا       قالوا   ،         ومتمسكا           ملتزما       رأوه    من     وكل        الدول،     على       الكبري      اخلطر    هم           فيجعلونهم         والصالح،

    فـال         بثـورة،         يقومون         ثوارا        جيمعون    أو   ،      الدولة     على         خروجا         حياولون    أو         انقالبا،        حياولون       الذين    من
         بقلـوبهم          وأنكـروا        تعاىل،    اهلل        وعبدوا       لألمر،          استسلموا      أنهم       مثال      فلو  .      عليهم         يتسلطون        يزالون

       وبيـان         طـاهرة،        بصـورة        اإلسـالم      نشر     على        وحرصوا         أيديهم،    حتت    من        وأحوال         أحواهلم،         وأصلحوا
          يسـتطيعوا     ومل       مـنهم،      قبـل  ت   مل     إذا   ،        شـؤونها         للدولة        وتركوا     به،        التمسك     على        وحرصوا        حماسنة،

  . (  ١٥ )  ((          املناسبات     حبسب      ختتلف         واألحوال      كثري،    خري     ذلك   يف     كان         إصالحها،

                                                           
( أبو ٨٥جمموع رسائا وفتاو  الشيخ ابن ج ين، العقيدة ) اجلزء ال:امن(. وانظر ) كيف نعاجل واقعنا األليم( )ص   (١٥)

 بن حسني. أنس علي
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 بةشى ضوارةم 
 جيهادى دوذمنى دةرةكى دوو جؤرى سةرةكى هةية

 جيهاد بةجةنط كردنجؤرى يةكةم: 

 جيهادى بانطةوازىجؤرى دووةم: 
 كاتةكانى ئةم دوو جؤرة سةرةكى يةكةى جيهاد                                         

           ناغةكانى    و قؤ  

                بةشةرع بوونيان       
 هةردوو جيهادى بانطةوازى و ضةكدارى دا ثي ويستة                                              

                    بة لي زانى و دانايى  

                     و لةسةرخؤيى بكري ن .    

                                             وة دابني كردنى بةرذةوةندى ئيسالم و موسول مانان
                  لةبةرضاو بطريي ت   

                لة ئةجنامدانيدا  
  .                                             وة وريابني لة كورت ر ةوى و زي دةر ةوى تياياندا
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 هادى دوذمنى دةرةكى دوو جؤرى سةرةكى هةيةجي

 وة زياتر جيهادى كافرو مونافيقان بةم دوو جؤرةى خوارةوةية:

                                      واتة: بةدةست و مششي رو ضةك كةبةتايبةتى  :جيهاد بةجةنط كردنجؤرى يةكةم: 
                                                                               تر لةطةل  كافرةكان دةكري ت. وة ئةم جؤرة جيهادةش موسول مانانى زؤر بةشدارى دةكةن 

                                          زانةوة، وة بةخوي ندةوارو نةخوي ندةوارةوة.بةزاناو نة

وهذا، املشارك  جهاد باليد والسنان:: )) النوع األول: (١)وةك )ابن القيم( فةرموويةتى
يكونوا فيه كثري وجهاد الكفار أخص باليد وجهاد املنافقني أخص باللسان. فإن املنافقني مل 

كانوا يقاتلون عدوهم معهم، ومع هذا فقد  يقاتلون املسلمني، بل كانوا معهم يف الظاهر، ورمبا

                         ومعلوم أن  اجلهاد املنافقني  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ ٹ ٹ 
 كان باحلجة والربهان.

                   وهذا جهـاد اخلاصـة مـن       ؛                   اجلهاد باحلجة والبيان   :                جيهادى بانطةوازى            جؤرى دووةم: 
                     اركون فيه، واملعـاونون                                                                 أتباع الرسل، وهو جهاد  األئمة ) والقائمون به أفراد يف العامل، واملش

                                                                             عليه، وإن كانوا هم األقل  ني عددا، فهم األعظمون عند اهلل قـدرا  ( وهـو أفضـل اجلهـادين     
  چ                                                                              لعظم  منفعته  وشدة مؤنته  وكثرة أعداءه ، قال اهلل تعاىل يف سورة الفرقان وهي مكيـة  

                                                           
 (.١/٧٠مفتاح دار السعادة )  (١)
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   ۇ        ڭ  ۇ              ڭ  ڭ  ڭ            ۞                       ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

ٌ       جهاٌد هلم با     فهذا    چ ۆ                            ، وهو جهاد  املنافقني أيضا .               وهو أكرب اجلهادين  ،      لقرآن   

           ، وة ئـةوةش                                                  جيهاد بة بةل طةو دةليل و ر وونكردنةوةو بانطةوازى                  واتة: جؤرى دووةم: 
    أهـل   )                    )صلى اهلل علية وسـلم(                                                        جيهادى بر وادارة تايبةتةكانة لةشوي نكةوتوانى ثي غةمبةر 

                                  سالمةو ئةوانةى بةم جيهادة هةل دةسـنت                            . وة جيهادى ثي شةوايانى ئي ( ٢ ) (               السنة، السلفيون
                                                                         تاك تاكةن لةجيهانداو ثال ثشـت و ياريـدةدةرانى ئـةم جيهـادةش هةرضـةندة كـةمرتينى       
                                                                            كةسانن لةذمارةدا، بـةال م بـةرزترينى موسـول مانانن الى خـوا لةثلـةو ثايـةدا. وة ئـةم        

          مانان. وة                                                                     جيهادة باشرتينى دوو جيهادةكةية، ضونكة سوودى زؤرة بـؤ تي كر ايـى موسـول    
                                                                        ئةركيشى طرانةو دوذمنانيشى زؤرن. وة خواى ثـةروةردطار لـة مةككـة فـةرمانى كـرد      

                           بة بةل طةو بورهـانى قورئـان،                        بةجيهادكردنى كافران                    )صلى اهلل علية وسلم(            بةثي غةمبةر 
                                       ئةو جيهادةش طةورةترينى دوو جيهادةكةية.

                     ةكان بةجةنطان و كوشـنت                                                         وة جيهادى مونافيقانيش بةم جيهادة دةكري ت، ضونكة مونافيق
                                                                                   دذايةتى موسول مانانيان نةدةكرد، بةل كو لةر وال ةتدا لةطـةل  موسـول مانان بـوون و جـارى     

                                                           
)جيهادى ر وونكردنةوةو بانطةوازى( بةالم بةناو موجاهيدةكانى ثةروةردةى غةيرى مةنهةجى سةلةف ئةم جؤرة جيهادة   (٢)

هاد، بةجيهاد دانانيَن و بطرة جيهادكردن دذى موبتةديع و خورافى و هاوبةشى ثةيداكاران بةكؤسث دادةنيَن لةرِيَطاى جي
وة دةَليَن باسكردنى تةوحيدى خوا، لة ثةرسرتاويَتى و ناوو سيفةتةكانيدا كيَشةمان بؤ دروست دةكـا  و خـةَلكنان  َ   

 زوير دةكا  و تةفرِةقة دروست دةكا !
بةرامبـةر موبتـةديع و خـورافى و هاوبةشـى      بـة بةل طـةو دةليـل و ر وونكردنـةوة    كوا جيهـادى حةماسـيةكان   

 رامبةر دةمارطريى مةزهةبى و رِيوايةتى هةَلبةسرتاوو بريو باوةرِى ثووض و نارِةوا؟!ثةيداكاران، وة بة
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                                                                               واش هةبوو كةبةشدارى جةنطانى موسول مانانيان دةكرد دذى كافران، وة لةطةل  ئةوةشـدا  
ــةر   ــة ثي غةمب ــرد ب ــةرمانى ك ــةورة ف ــة وســلم(                                    خــواى ط ــةجيهادى                     )صــلى اهلل علي          ك

                                                         . وة ديارة جيهـاد كـردن دذ بـةمونافيقان بـة بةل طـةو بورهـان و                   قةكانيش بكات      مونافي
                                                                                ر وونكردنةوة بووة نةك بةدةست و ضةك و جةنطان دذيان. وة بةل كو ر ي طاى نـةدا بـةهيض   
                                                                              شي وةيةك مونافيقة زؤر ئاشكراكانيش بكوذري ن ضونكة دةترسا لةوةى كة خةل كى نـةزان  

                      موسول مانان دةكوذي ت. (                صلى اهلل علية وسلم     )حممد       طواية                        وا ثر وثاطةندة بكةن كة 

    تـؤش         وسـلم(    ه           )صـلى اهلل عليـ                                                    جا ثي ويستة براى موجاهيدى شوي نكةوتووى ثي غةمبـةر 
ت. بـةل ى  مونـافيق زؤرن وة                                                                                      هةل وي ستت بةرامبـةر بـة مونافيقـان وةك ثي شـةواكةت بيـ 

                   ةرنـابر ن كـة لـةناخى                                                            دذايةتىيةكى زؤرى موسول مانى ر است دةكـةن، بـةال م زاهـريى واد   
                                                                                        خؤياندا بى  باوةر ن، بةل كو وادةردةبر ن بؤ تي كر ايى خةل كى سادة كة موسول مانن و ئةوانن 

                   موسول مانى ر ةسةن!

                                                                     جا شةرعى نىيـة كـة تـؤ ثـةالمارى ضـةك بـدةيت دذيـان وة خـةل كى بل ـي ن: ئةمانـة           
                    موسول مانان دةكوذن!

                                   نطا دذى مونافيقـان لةكاتي كـدا كـةخؤى        نةجـة        وسـلم(    ه           )صلى اهلل علي                ثي غةمبةرى خوا
                                                                    خاوةنى دةسةال ت و هي ز بوو، وة مونافيقةكان بى  دةسةال ت و زةليل بوون.

                                                              ئةدى ضؤن تؤى طةجنى بى  ثةل و بال ، دةجةنطى دذى مونافيقى زال ؟!
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 كاتى دوو جؤرة سةرةكى يةكةى جيهاد

                                       جيهاد بةطشتى بةردةوامة تا ر ؤذى قيامةت

                            بةال   بة  شي وةيةى خوارةوة: يوم القيامة( ) اجلهاد ماض اىل

                              دةبي ت بةردةوام بي ت تا ر ؤذى                                                ـ جيهادكردن بة بةل طةو ر وونكردنةوةو بانطةوازى ١
. وة تةنها ئةم جيهادةش                                           وة كاتةكةى هةموو كاتي كة، بةال م بةحةكيمانة، قيامةت

 انان ـ.                                                            فةرمانى ثي كرابوو لةمةككة ـ كاتى الوازى و ناسةربةخؤيى موسول م

                               بةال م كة موسول مان بى  دةسةال ت . لةكاتى بوونى تواناداـ جيهاد بةدةست و ضةك ٢
 .چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ بوون ئةوا

بكةين دةبينني  )صلى اهلل علية وسلم(                                       وة ئةطةر سةيرى سريةى ثي غةمبةرى موجاهيد 
تى ثتةوى جيهادى بةدةست و ضةك نةكرد تاوةكو بناغةيةكى ئيمانى و تةنها خواثةرس

مةدينةو بنكةيةكى                                                       لةكؤمةل ي كدا دروست نةكرد. وة تاوةكو هيجرةتى نةكرد بؤ
                                                                             سةربةخؤى دوور لةموشريكانى بؤ دروست نةبوو!، وة تاوةكو هي زو ثشتيوانىيةكى دابني 

 نةكرد.

                                                             وة تاوةكو ر يزى موسول مانان لةر يزى كافران لي ك جيانةبووةوة:

                                زراناادنى دةول ااةتى ئيساارمى بةرهااةمى                             وة طومااانى تي اادا نىيااة كةدامة     ))
                                                         بانطةوازىيةكااةى بااوو بااؤ تااةنها ثةرسااتنى خااوا. نااةك بةرهااةمى  ااةك      
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             )صـلى اهلل عليـة                   ضونكة ثي غةمبةر   .   ((                                  هةل طرتن و جةنطان و جيهادى  ةكدارى
                                                                        سةرةتا فةرمانى ثي كرا بة بانطةوازى كردنى خـةل ك بـؤ ديـن وة ئيزنـى ثي نـةدرا             وسلم(

                                       سي ك لةسةر ئةوة، تاوةكو هيجرةتى نةكرد.                   بةجةنطان دذى هيض كة

                                         )) والكتاب هو األصل، وهلذا أول  ما بعث اهلل              دةفةرموي ت:  شيخ اإلسالم ابن تيميةوة 
                                                                            رسوله أنزل عليه الكتاب، ومكث مبكة مل يأمره  بالسيف حتى هاجر وصار له أعوان على 

 .(٣)اجلهاد ((

مرهم بالصرب والعفو والصفح حتى يأ واهلل سبحانه: (٤)وة ابن القيم فةرموويةتى
                                                                           قويت الشوكة واشتد اجلناح  فأذن هلم حينئذ  يف القتال ومل يفرضه  عليهم.. ثم فرض  

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ عليهم القتال بعد ذلك ملن قتلهم دون من مل يقاتلهم فقال 

 ثم فرض عليهم قتال املشركني كافة. چۈئ   

ثم مأمورا به جلميع ،  به ملن بدأهم بالقتال          ثم مأمورا ،              ثم مأذونا  به،      حمرما وكان 
                                                        إما فرض عني  على أحد القولني، أو فرض كفاية  على املشهور((. املشركني

                                                                            ـ واتة خواى ثةروةردطار فةرمانى دةكرد لةكاتى الوازى و بى  توانايي موسول مانان ١
        و هي زو                                                                    لةمةككةو وةسةرةتاى مةدينةش  بةسةبرو دان بةخؤداطرتن و لي بوردن تاوةك

 توانايان ثةيداكرد. ئةوكاتة:
                                                           

 (.٢٨/٢٣٤جمموع الفتاو : )  (٣)

 .٤٦ -٣/٢٦زاد ا عاد:   (٤)
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                                                                           ـ ر وخسةتى دان جبةنطن ضونكة زول ميان ىل  كرابوو. بةال م واجبى نةكرد لةسةريان.٢

ـ لةثاش ئةوة واجبى كرد جبةنطن و جيهاد بةضةك بكةن تةنها دذى ئةوانةى دذيان ٣
 دةجةنطان.

                                                         ـ لةثاشان جيهادى ضةكى واجب كرد دذ بةتي كر اى موشريكةكان.٤

                                                                         كةواتة جيهاد بةدةست و ضةك لةسةرةتادا )كاتى بى  توانايى( حةرام بوو، دوايى 
                                                                              ر وخسةتى ثي درا، دوايى فةرمان بةكردنى كرا دذ بةوانةى دذيان دةجةنطان، دوايى دذ 

 بةهةموو موشريكةكان..

تاوةكو بوارى هةبوو لة مةككة جيهادى كرد  )صلى اهلل علية وسلم(                  وة ثي غةمبةرى خوا 
                                                                              ل طةو ر وونكردنةوةو ر اطةياندن تا ئةو شةوة كة ثيالنى كوشتنيان بؤ داناو هيجرةتى بة بة

                       (ة كافرةكانى قور ةيش و طاغوت                                                    كرد! وة سابرو ئارام طرتوو بوو لةسةر نار ةحةتى سةرة )
                                                                              دةوروبةرةكةى، بةهةمان شي وةش هانى هاوةل ةكانى دةدا كةسةبر بطرن و ثةلة نةكةن و 

                         ( ياسرو خي زانى و عةممارى آل ياسر                         بؤ منوونة كاتي ك كة بةالى )دان بةخؤياندا بطرن 
                                                                                كور يدا ر ؤيشت كةزؤر بةبى  ويذدانانةو وةحشيانة سزا دةدران، هةل وي ستى ثي غةمبةر 

 )                                                        لةبةرامبةر ئةم دياردة در ندانةية تةنها ئةوةبوو فةرمووى:  )صلى اهلل علية وسلم(
                                      واتة: سةبر بطرن لةسةر ئةو نار ةحةتى و  ،(أصربوا يا آل ياسر فإن موعدكم اجلنة.

                                                                             سزادانة، ضونكة دل نيابن بةهةشت ضاوةر ي تانة. وة تي كؤشان و هةول ى ضةكدارانةو 
                                                                               بةرثةرض دانةوةو ر ةت كردنةوةى زول م و ستةمى تاغوتانيان ىل  حةرام كرابوو بةدةست. 
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                    هاد لةم حال ةتةيان،                                                            وة نةدةضوو هي زي كى ضةكدارى لةهاوةال نى دروست بكات بةناوى جي
                                                                                  ضونكة لةتواناياندا نةبوو، وة زيانى زياترى ىل  دةكةوتةوة، وة خواى داناو زاناو حةكيم 
                                                                              ر ي طاى ئةوةى ثى  نةدان. وة بةئةندازةيى تواناو بوارو طوجنانى موسول مانان ئةركى 
 دةخستنةسةر. بؤية لةسةرةتا تةنها باسى بةهةشت و دؤزةخ و ثاداشت و سزاو مردن و
                                                                                  زيندوو كردنةوةو موحاسةبةكردنى دوار ؤذ باسكرا لةقورئاندا، وة بةو ر ي طايانة خةل كى 
                                                                                بانط دةكرا بؤ وازهي نان لةكوفرو شريك و بةرةو تةنها ثةرستنى خوا. وة باسى حةال ل  و 
                                                                              حةراميش نةدةكرا، جا ضؤن ئةركى جةنطانيان بةسةردا بدري ت. تاوةكو هيجرةتيان كردو 

امةزران، ئةو كاتة ووردة ووردة حوكمة شةرعيةكان دابةزين و قؤناغةكانى ثتةو بوون و د
                                                  جةنطانيش هاتن بةدواى يةكدا بةو شي وةيةى كةباسكرا.

                                                              هةردوو جيهادى بانطةوازى و  ةكدارى ثي ويستة بةلي زانى و دانايى 
                                                     و لةسةرخؤيى بكري ن. وة دابني كردنى بةرذةوةندى ئيسرم و 

                                    طريي ت لة ئةجنامدانياندا وة وريابني لة                       موسول مانان لةبةر او ب
                                كورتر ةوى و زيادةر ةوى تياياندا
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                     إن  املؤمن جياهد بسيفه  ) فةرموويةتى: )صلى اهلل علية وسلم(                     زانيمان كة ثي غةمبةر 
                                                             ، واتة: بر وادارى تةواو جيهاد دةكات بةمششي رةكةى و بةزمانيشى. (٥)(ولسانه

                                             جيهادة هةل سني، وةضى لةبةرضاو بطرين تياياندا.                                 وةثي ويستيشة كةبزانني ضؤن بةم دوو

                                 ر ةمحةتى خواى ىل  بي ت فةرموويةتى: شيخ اإلسالم ابن تيمية

هو من أعظم املعروف  وإمتامه باجلهاد                                  أن  األمر  باملعروف والنهي عن املنكر        فمعلوم  
ر، وإذا كان                                                    وهلذا قيل: لي ك ن أمرك باملعروف ونهيك عن املنكر غري منك؛               الذي أ مرنا به

 ؛                                                                       هو من أعظم الواجبات واملستحبات البد أن تكون املصلحة فيها راجحة  على املفسدة
                                                     إذ بهذا ب ع ث ت الرسل ونزلت الكتب، واهلل الحيب الفساد.. 

وإن                                                                 فحيث كانت مفسدة األمر والنهي أعظم من مصلحته  مل تكن مما أمر اهلل به،
                                     ن  عليه أن يتقى اهلل يف عباده وليس عليه                                    كان قد ترك واجب وفعل حمرم، إذا  املؤم

ڤ  ڦ  ڦڦ ڦ  ڄ ڄ  ڄ  ڄ    ڤ  ڤچ  هداهم، وهذا معنى قوله تعاىل:

                                                               واإلهتداء إمنا يتم  بأداء الواجب، فإذا قام املسلم مبا جيب عليه األمر . چڃ
باملعروف والنهي عن املنكر كما قام بغريه من الواجبات مل يضره ضالل الضالل. وذلك 

إذ الضرر يف  ؛                                                                   تارة  بالقلب، وتارة  باللسان وتارة  باليد. فأما القلب فيحب بكل  حاليكون 
 فعله.. وهنا يغلظ فريقان من الناس:

                                                           
 .١٩٩٤صحيح اجلامع، رقم:  (٥)
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كما قال أبوبكر الصديق  ؛                                                 ـ فريق  يرتك ما جيب من األمر والنهي تأويال  هلذه  اآلية١
ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ چ يف خطبته: إنكم تقرؤن هذه اآلية: )رضي اهلل عنه(

)صلى اهلل علية                                             وإنكم تضعونها يف غري موضعها، وإني مسعت النبـي   چڃ
 .مث                                                              إن  الناس إذا رأوا املنكر فلم يغريوه أوشك أن يعمهم اهلل بعقاب  منه نثيقول:  وسلم(

                                                                                     ـ والفريق الثاني: من يريد أن يأمر إما بلسانه  وإما بيده  مطلقا ، من غري  ف ق ه  وحلم  ٢
، كما يف حديث ما اليقدرو               وما يقدر  عليه،                              فيما يصلح من ذلك وما اليصلح      ونظر      وصرب  

            بل  ائتمروا  )قال:  )صلى اهلل علية وسلم(                                   أبي ثعلبة اخلشين: سألت  عنها رسول اهلل 
                                                                             باملعروف وتناهوا عن املنكر، حتى إذا رأيت شحا  مطاعا  وهوى متبعا  ودينا  مؤثرة  

                                                رأيت أمرا  اليدان لك به، فعليك بنفسك ودع عنك أمر                            وإعجاب كل ذي رأي  برأيه ، و
 .(٦)(                                                             فإن من ورائك أيام  الصرب فيهن  كأجر مخسني  ر جال  يعملون مثل عمله ؛العوام

                                                                          فيأتي باألمر والنهي معتقدا  أنه  مطيع  يف ذلك هلل  ورسوله  وهو معتد  يف حدوده، 
املعتزلة والرافضة، وغريهم                                               كما انتصب كثري  من أهل البدع واألهواء، كاخلوارج و

                             على ذلك، وكان فساده  أعظم من  اجلهادو النهيو األمرممن غلط فيما أتاه من 
والنهي عن ؛                     بالصرب على جور األئ مة )صلى اهلل علية وسلم(وهلذا أمر النبـي  ؛     صالحه 

 .(                                      أد وا إليهم حقوقهم، وس ل وا اهلل  حقوقهم ) قتاهلم ما أقاموا الصالة، وقال:

                                                           
 جمموع الفتاو . (٦)
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ذا كان من أصول أهل السنة واجلماعة لزوم اجلماعة وترك قتال األئمة، وترك القتال يف وهل
! وجيعل فريون القتال لألئمة من أصول دينهمالفتنة، وما أهل األهواء ـ كاملعتزلة ـ 

املعتزلة أصول دينهم مخسة: )التوحيد( الذي هو سلب الصفات. )والعدل( الذي هو 
ة بني املنزلتني(، )إنقاذ الوعيد( و )األمر باملعروف والنهي عن التكذيب بالقدر. )واملنزل

 املنكر( الذي منه قتال األئمة.

                                ر ةمحةتى خواى ىل  بي ت ـ فةرمووى:شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ  واتة:

زانراوة كةفةرمان بةضاكةو نةهى لةخراثة كةتةواوكارىيةكةى بةجيهادة لةطةورةترينى 
                                                         راوة ثي ى. بؤية ووتراوة: با فةرمان كردنةكةت بةضاكةو نةهى                        ضاكةية كةفةرمامنان ثى  ك

                                                 كردنةكةت لةخراثة )وة جيهادةكةشت( بةخراثة نةبي ت.

جا ئةطةر ئةو )فةرمان بةضاكةو نةهى لةخراثةو، جيهادة( لةطةورةترين واجبات و 
                                                                           موستةحةببات و )سوننةت( بي ت. ئةوا ثي ويستة واجبات و موستةحةببات، مةسل ةحةت 

                                 ضونكة بؤ ئةو هي نانى مةسل ةحةت و  ؛                                         ياندا زياترو زال رت بي ت وةك لةزةرةرو زيان   تي 
                                                                             البردنى مةفسةدةتة، ثي غةمبةرةكان ني ردراون و ثةر اوةكان دابةزي نراون. وة خواى 
                                                                      ثةروةردطاريش زيان و فةسادى خؤش ناوي ت.. جا هةركاتي ك مةفسةدةت و زيانى 

                                              ورةتر بوو لةمةسل ةحةتةكةيان ئةوا ئةو كاتة خوا فةرمان بةضاكةو نةهى لةخراثة طة
فةرمانى نةكردووة بةم فةرمان بةضاكةيةو نةهى لةخراثةية ـ ضونكة زةرةريان زياترةـ! 
                                                                             هةرضةندة واجبي كيش وازى ىل  هي نرابي ت و حةرام كراويش كرابي ت! ضونكة بر وادار 
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                         بةندةكانى خوادا، بةال م                                                       ثي ويستة لةسةرى كةتةقواى خوا بكات لةهةل سوكةوتى لةطةل 
لةسةرى نىية كةهيدايةتيان بدات، وة ئةوةش بريتىية لةماناى ئةو فةرموودةيةى خواى 

 ثةروةردطار:

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   چ

 .(١٠٥املائدة: ) چچ  چ  ڇ    ڇ

                         ةطومر ا بووة لةسةر ئي وة                                                            واتة: ئةى بر واداران خؤتان لةسةرةو زيانتان ىل  نادات ئةوةى ك
                                                                             حيساب نىية، ئةطةر ئي وة هيدايةتتان وةرطرتبي ت و بةئةركةكانى هيدايةت هةل سابن 

 كةفةرمان كردنى بةرامبةر بةضاكةو نةهى كردنيةتى لةخراثة.

                                                               بةال   لي رةدا ة لةتي طةيشتنى ئة  ئايةتةو بابةتى فةرمان بةضاكةو

                           دوو كؤمةل  بةهةل ةدا ضوون: نةهى لةخراثةو جيهادكردن ة لةمانةدا 

َيةكةم َكؤمةَلى َ َ َ ََ َ  ََ َ َ                                                                وازدةهي نن لةهةل سان بةو واجباتانة: ئةمر بةضاكةو نةهى لةخراثة،  :َ
                                                                       ضونكة وا بةهةل ة لة ئايةتةكة تي طةيشتوون كةمرؤظ خؤى ضاكةى كردو لةخراثة 
                                                                            دووركةوتةوة لةسةرى نامي ني ت هةل سي ت بةبانطةواز كردنى غةيرى خؤيشى بؤ كردنى 

                      ةو وازهي نان لةخراثة.ضاك

                                                                                 وة أبوبكرى صديق ـ ر ةزاى خواى ىل  بي ت ـ فةرمووى لة ووتارةكةيدا: ئي وة ئةم ئايةتة 
                                                                                  دةخوي ننةوةو لةجي طاى خؤى دايناني ن و بةر استى لي كى نادةنةوة. وةمن لة ثي غةمبةرم 
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          ةيانطؤر ى                                                  بيستووة دةيفةرموو: خةل كى ئةطةر خراثةيان بينى و ن )صلى اهلل علية وسلم(
ئةوة نزيكة خواى ثةروةردطار عقوبةيةكى خؤى طشتى بكات بؤ سةر هةموويان ـ 

 بةخراث و ضاكيانةوةـ.

                                                                                كةواتة دةركةوت كةكؤمةل ى يةكةم، كةمتةرخةم و كورتر ةو بوون و هةل نةستاون بةواجبى 
 فةرمان بةضاكةو نةهى لةخراثة.

َكؤمةَلىَدووةم َ َََ ََ  ََ َ َ بةضاكةو نةهى بكةن لةخراثة، يا                                  ئةوانةن كةدةيانةوي ت فةرمان بكةن :َ
                                                                                بةزووبان يا بةدةست بةطشتى )بةموتل ةقى( بةبى  ي طةيشنت لةدين و بى  دان بةخؤداطرتن 
                                                                                 و ئارام طرتن و تي ر وانينى مةسل ةحةت و مةفسةدةت و ئةوةى كة لةتواناياندايةو ئةويش 

 .(٧)كةناتوانن

(دا أبو ثعلبةن، وةك لةحةديسى )                                                بةال م ثي ويستة ئةم بةندانةى سةروو لةبةرضاو بطريي 
ـ سةبارةت  )صلى اهلل علية وسلم(                                          هاتووة دةفةرموي ت ثرسيارم كرد لةثي غةمبةر 

                                                                        بةئايةتةكةى ثي شووـ ئةويش فةرمووى: بةل كو فةرمان بكةن بةضاكةو نةهى بكةن 
                                            يةكى طوي ر ايةل ى كراو ـبةقسةكراوت ـ بينى و  لةخراثة، تا ئةو كاتةى ئةطةر بةخيلى

                                                           
)صلى اهلل علية ثيَغةمبةرة بةَلطةش لةسةر ئةوةى كةنةتتوانى خراثة بطؤرِيت لةسةر  نىية، فةرموودةى  (٧)

( ، ثَم مل يغريوه، إال عمهم اهلل معاىل بعقاب منههم أعز وأك:ر  ن يعملهما من قود يعما فيهم با عاصي، ) :وسلم(
واتة: هةر قةوميَك كةسةرثيَضيان لةناودا بكريَت و ئةوانيش  .( صحيح٥٧٤٩صحيح اجلامع الصغري، رقم )
ى خراثة دةكةن( وة خراثةكة نةطؤرِن ئةوا خواى طةورة سزايةكى طشتى دةنيَريَتة )زياتربن و بةهيَزتر بن لةوانة

 سةريان. كةواتة بوونى توانا مةرجة بؤ هةَلسان بةطؤرِين.  
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                                                                       ةواو نةفسي كى شوي ن كةوتراوو دونيايةكى هةل بذي ردراوو هةركةسة موعجةب و ه
                                                                            دل خؤش و سةرسام بوو بةر اى خؤى، وة خراثةيةكت بينى كةتوانات نىيةو لةدةسةال تى 
                                                                           تؤدا نىية طؤر ينى، ئةوكاتة خةريكى خؤت بةو وازبهي نة لةحال ى خةل كى. وة ئةى 

                                                    تي ياندا سةبرطرتن لةسةر ئةو ر ي بازةى ئي وةى لةسةرن                                 علةبة لةثاش تؤ ر ؤذاني ك دي ن ،ثه
                                                                                وةكو ضنط طرتنة لةيشكؤ! وة لةو ر ؤذانةدا ئةوةى لةسةر ر ي بازى ئي وة بي ت ثاداشتى 

 ثةجنا كةسى هةية. 

                                                                                   بةال م كؤمةل ى دووةم بةثي ى ئةم حةديسة لةئايةتةكة نةطةيشتوون، بةل كو دةل ي ن فةرمان 
                                                   ةهى لةخراثة دةكةين بةزمان يان بةدةست بةبى  طوي دان بةضاكة هةر دةكةين و ن

                                                                             بةحال ةتى تواناو ناتوانايى، وة بةبى  سةيركردنى مةسل ةحةت و مةفسةدةت وة بةبى  
                                                                                   تي طةيشنت و دان بةخؤداطرتن و سةبرطرتن. وة باوةر يان واية كةخوا لةخؤيان ر ازى دةكةن، 

                          كردووة. بةال م لةر استيشدا  اهلل علية وسلم()صلى                                        وة بةوة طوي ر ايةل ى خواو ثي غةمبةريان 
لةسنوورى خوا دةرضوون. هةروةكو زؤر لةئةهلى هةواو بيدعةت وةك دةرضووةكان 

                                       (كان و غةيرى ئةوانيش كة بةهةل ةدا ضوون رافضة( و )املعتزلة                        )اخلوارج( و دابر اوةكان )
                 ر و زيانى جيهادو لةو فةرمان كردن و نةهى كردن و جيهادةى كة دةيكةن، وة فةسادو شة

 دةعوةكةيان زياترة لةضاكةيان.

بؤية لةبنضينة )أصول(ةكانى ئةهلى سوننةت و جةماعةت ثابةندبوونة بةجةماعةت و 
                                                                         وازهي نانة لةجةنطان دذى سةركردةكان و نةجةنطانة لةسةردةم و حال ةتى فيتنةو 

 ئاذاوةدا.
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ى خؤيان دةكةون بةناوى                                                      بةال م ئةهلى ئةهوا )ئةوانةى شوي ن هةواو نةفس و حةماسةت
                                                                              دين( وةك موعتةزيلة )دابر او(ةكان، ر ايان واية كةجةنطان دذ بةحاكم و ثي شةواكان 
                                                                          لةبنضينةو بنةماكانى دينةكةيانة.. ضونكة شةر كردن دذ بةحاكم بةجيهادو فةرمان 

 بةضاكةو نةهى لةخراثة دةزانن.

                          سبحان اهلل ما أشب ه  الليلة                       بوو. وة منيش دةل ي م: شيخ اإلسالم                    ئةمة ر وون كردنةوةى
                                                                     ئةمر ؤش موعتةزيلةو خةوارجيةكان طةرضى ناويشيان نةمابي ت، يا طؤر ابي ت،  بالبارحة:

                                                                              بنضينةو بنةماكانيان هةر ماون الى ئةوانةى كةبانطةوازكردن و ثةروةردةكردن و خةل ك 
            ةست هي نانى                                                                    كؤكردنةوةو جةنطانيان بؤ ئاماجنى طةورةيانة كةطةيشتنة بةسول تة، وة بةد

وة جةنطان دذى حاكمةكان و كوشتارى كاتى فيتنة بنضينةى )احلاكمية(.  حاكميةتة
                                                                              طةورةو بةندى سةرةكى ثةير ةوو ثرؤطراميانةو بةجيهادى دةزانن! بةثي ضةوانةى ئةهلى 

 سوننةت و جةماعةت.

كى                                                                            بؤية دةبيسرتي ت ئةوانة بةردةوام باس لةزول م و ستةمى سول تة دةكةن و هانى خةل 
                                                                             دةدةن بؤ البردنى سول تة بةبى  ضارةسةركردنى هؤى زول مى حاكمةكان و ثاك كردنةوةى 
                                                                               عةقيدةى خةل كى لةشريك و خورافيات و درؤو دةلةسة، وة بةبى  طةر انةوةو تؤبةكردن بؤ 
                                                                        الى خواو بةبى  ثةروةردةكردنى خؤيان و دةوروبةر لةسةر ئيمان و كردةوةى ضاكى 

 موافيقى سوننةت.
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                                                        ية كة ئةطةر لةسةر ئةم حال ةتة بر ؤن ئةوا فيتنةو ئاذاوةو                 مانيشى تي دا نىوة طو
                                                                              كوشتارو طومر ايى و زول م و ستةم زياد دةكات نةك كةم بي تةوة ـ ثةنا بةخوا ـ، وة 

                                      مةحال ة زول م بةزول م ضارةسةر بكري ت.
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             بةشى ثي نجةم
ئامانج و مةبةستة سةرةكيةكانى ئيسالم لة 

 ن:جيهاد كرد
                                       ئاماجنى ئيسالم لةجيهادى ديفاعى نةهي شنت و  -1

                      الدانى زول م و ستةمة .
                                 ئامااااانج لااااةجيهادى همااااومى ر امااااال ينى     - 2

                                                كؤسثةكانى ر ي طاى بال وكردنةوةى حةق و دادثةروةرى 
    ية.

                                  ئاماااانج لاااة جيهاااادى ضاااةكدارى و جيهاااادى    - 3
           بانطةوازى  

                                   مةبةسااااتى ثي ةةمبااااةران لااااة بانطااااةوازى و   - 4
                            ت و ر ي بازيان لةم بارةيةوة                     جيهادكردنيان،وة سوننة

                                          طةر انةوةى دةول ةتى ئيسالمى و حوكم كردن باة   - 5
                                         ئيسااالم،بةرهةمى بانطااةوازى كااردن بااؤ تةوحيااد و   

                                          سةبر و دان بة خؤداطرتن و كردةوةى ضاك بوو.

                                      كةواتاااة ثي ويساااتة لاااة بناغاااةوة هاااةول ى ثااااك  - 6
                                                 كردنةوةى بيوباوةر ى تي كر اى خةل كى بدةين،نةك لاة  
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َ  حاكماةكان بكاةين لةسااةر                 لوتكاةوة مممالنا                                  ي  لةطاة
        سول تة.

                                             لة كوي وة دةست بة دةعوة بكةين،وة لة ضى يةوة؟ - 7

 .طرقتان ال يلتقيان،ش ت ان بني مشر  ق  ومغرب                                          
 



 

 

 89 ba8.org 

 ................................... )جؤرةكانى ، حوكمةكانى(                                  جيهاد و تي كؤشان لة ثي ناوى خوادا

                                                      ئاماجنى ئيسالم لةجيهادى ديفاعى نةهي شتنى زول م و ستةمة 

                                                      وة ئامانج لةجيهادى هجومى ر امال ينى كؤسثةكانى ر ي طاى 
 و دادثةروةرىية.                 بال وكردنةوةى حةق

                  نةك بؤ ئةوة بي ت:

                                خةل كى بةزؤر بكري ن بةموسول مان

                                وة ئيسالم بةكوشتار بال وبكري تةوة

 لة ئيسالم دا دوو جؤر جيهاد هةية:

 لةب و هجوم. طهجيهادى ديفاع وة جيهادى 

                                                                               وة هةدةف و مةبةستي كى ثريؤزو ر ةوا هةية لة هةردوو جؤرةكةدا، وة بوونى ئةم جيهادة 
                                                                            يستة بؤ بةختةوةرى و مرؤظايةتى، وة بريتى نىية لةتوند ر ةوي تى و زؤرة ملي يى.    ثي و

                         ـ ر ةمحةتى خواى ىل  بي ت ـ                               )حمد يث( حممد ناصرالدين األلباني               زاناى ثي شةواو
            دةفةرموي ت:

)) اعلم أن اجلهاد على قسمني: األول: فرض عني، وهو ضد العدو املهاجم لبعض البالد 
                                                                 هود اآلن الذين أحتلوا فلسطني، فاملسلمون ـاملستطيعون ـ مجيعا  آمثون حتى املسلمني، كالي

 خيرجوهم منها.
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واآلخر فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقني، وهو اجلهاد يف سبيل نقل 
الدعوة اإلسالمية إىل سائر البالد حتى حيكمها اإلسالم، فمن استسلم من أهلها فيها، 

                                                         ق ت ل حتى تكون كلمة اهلل هي العليا، فهذا اجلهاد ماض  اىل يوم ومن وقف يف طريقها 
                                                                               القيامة فضال  عن األو ل. ومن املؤسف أن  من الكتاب من ينكره، وليس هذا فقط بل إن ه  

 جيعل ذلك من مزايا اإلسالم!((.

واتة: جيهاد دوو جؤرة: يةكةميان فةرزى عةينة. ئةوةشيان بةرثةرض دانةوةى دوذمنى 
                                                                  ش بةرة بؤ سةر ووال تى موسول مانان. وةك يةهود كةئةمر ؤ فةل ةستينيان     هي ر

                                                                             داطريكردووة، موسول مانان طوناهبارن ـ ئةوانةى كةتواناى يارمةتى دانيان هةيةـ تا 
                    جولةكة لةوى  مبي نن.

                                                                           وة جؤرى دووةم فةرزى كيفائى ية: ئةطةر كؤمةل ي ك ثي ى هةل سن لةسةر ئةوانى تر 
                                                           ؤرةشيان جيهادكردنة لةثي ناو طواستنةوةى بانطةوازى ئيسالمى بؤ               الدةضي ت، ئةم ج

                                                                            تي كر ايى ووال تان تاوةكو ئيسالم حوكمر انىيان بكات. جا هةر يةكي ك تةسليم بي ت 
                                                                     بةحوكمى ئيسالم ـ ئةطةر موسول مانيش نةبي ت ـ ئةوة ضاكة، وة هةركةسي كيش 

                                 تةنها ناوى خوا بةرز دةبي ت )واتة                                                 بوةستي ت لةر ي ى، شةر ى لةطةل دا دةكري ت تاوةكو 
                                                                             تاوةكو خوا بةتةنها دةثةرسرتي ت و ثةرسنت تةنها بؤ ئةو دةبي ت و لةطةل  ئةودا هيض 

                         كةسي كى تر ناثةرسرتي ت(. 
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                                                                                وة ئةو جيهادةش بةردةوامةو تا ر ؤذى دوايى هةر دةمي نى  سةرةر اى جيهادى يةكةم. وة 
ؤ ئينكارى لةم جؤرة دةكةن، وة هةر بةوةش                                       جي طاى داخة كةهةندي ك لةنووسةران ئةمر 

                                                                           ناوةستي ت كةئينكارى بكات بةل كو نةهي شنت و نةبوونى ئةم جؤرة جيهادة بةسيفاتة 
                               تايبةتىيةكانى ئيسالم دادةني ت!.

                                                                                    واتة دةل ي ت لةجواني تى ئيسالم ئةوةية كةجيهاد تةنها بؤ ديفاعة بةل ام بؤ بال وكردنةوةى 
                      ئيسالم جيهاد ناكري ت!.

ََوةَشَيخَعبداهللَبنَعبدالرمحنَالبسامَدةةرموَيت:  ََ َ ََ َ َ ََ ََ َََ ََ َ َ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ ََ  ََ ََ ََ

ڭ  ڭ ۇ  ۇ ۆ   ۆ  چ                                      )) وي علم من املرحلة األخرية يف القتال ـ

ـ وجوب قتال الكفار ومهامجتهم بعد دعوتهم ( ٣٩من اآلية األنفال: ) چۈ  ۈ  ٴۇ 
ليس                          وأن  قتال الكفار يف اإلسالم                                             واإلعذار إليهم، حتى تكون كلمة  اهلل  هي العليا.

 .(١)((                                                    مدافعة فقط، بل هو حركة جهادية حتى يكون الدين كل ه  هلل

                             دةبينني هيض جؤرة زؤرىل  كردن و  )جهاد الطلب(وة ئةطةر بةويذدانةوة وورد ببينةوة لة 
                                                                             ستةم و زول مي كى تي دا نىيةو بريتىية لةوثةر ى عةدالةت و دادثةروةرى و ر ةحم و 

 بةزةيى و حيكمةت.

                                                           
 (.٣٦٠: ٥موضح األح اد ) (١)
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ردطارةى كةدروستى كردووين هةر تةنها خؤى بةرذةوةندى بةندةكانى ضونكة ئةو ثةروة
                                                                                 بةتةواوى دةزاني ت و دةزاني ت بةختةوةرى و كامةرانى ر استةقينةيان لةضيداية. وة هةر 
                                                                            خؤى ثةروةردطارى هةموو بوونةوةرة )رب العاملني( وة بةبةزةيى و بةر ةمحة لةطةل يان 

دووة بؤ ثةرستنى خؤى، ضونكة بةختةوةرى و )الرمحن الرحيم(، بؤية مرؤظى دروست كر
                                                                      خؤشبةختى مرؤظ لةتةنها خواثةرستى داية، وة هةموو سةر زةويشى خستؤتة ذي ر 
                                                                                 بةرذةوةندى مرؤظ وة ر زق و ر ؤزيشى دةدات تا بتواني ت بةئةركة سةرةكىيةكةى هةل سي ت 

بةرو                                                                   كةتةنها خواثةرستىية، وة بةرنامةى ذيانيشى بؤ ناردووةتة خوارو ثي غةم
                                                                             ثي شةوايشى بؤ ناردووة. كةضى لةطةل  ئةم هةموو نيعمةتة خواييانةدا زؤر لةخةل كى 
                                                                          يةكي كى تر دةثةرسنت لةغةيرى خواو سوثاسى غةيرى خوا دةكةن و كوفرانةو دذايةتى 
                                                                          ثةروةردطاريان دةكةن. بؤية عةدالةتى ثةروةردطار تؤل ةى خراثة بةسزا دةداتةوة

                                     ى ثةيداكاران كةثي ر يكى ثيسى در ندةى و خراثكارو هاوبةش چھ ھےےچ
                                                                                     ئاذةل ني، ئةم ثي ر ة زيان بةخشة كةر ي دةطرن لةبال وكردنةوةى دينى خواى ثةروةردطار، خواى 
                                                                                  طةورة بةوة تؤل ةيان ىل  دةسي ني تةوة لةدونيا كةموسول مانانى موجاهيد لةناويان بةرن، 

                              طةيةنن بةر ةوايى و عةدالةت وة                                                  بؤية فةرمانى بةموسول مانان كردووة كةدينةكةى خوا ب
                                                                            ئاسنيشى ناردووةتة خوارةوة )ضةك( بؤ لي دان و البردنى ئةو كؤسثانةى دي نة ر ي ى 

 بانطةوازةكةوة:

پ  ڀ  ڀڀ     ٻ  پ  پ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹڤ  ڤ    ڤ  ڤ    ڀ  ٺ
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                                         طرانى بانطةوازى ئيسالم ئةوثةر ى عةدالةت و                        . وة جيهادكردن دذى ر ي (٢٥احلديد: )چڦ
                                                                             حيكمةتة، ضونكة بانطةوازى خةل كى بؤ الى خوا مايةى بةختةوةرى و كةرامةتةو نابي ت 
                                                                              ر ى  بطريي ت لةم بةختةوةرىية كةبطات بةخةل كى، وة ر ي طران زيان بةخشن بةخؤيان و 

                         ةر دا ثيسن، وة لةهةل س و لةبريوباو                 )إن  املشركني جنس (                           خةل كيش وة ر ةطةزي كى ثيسن 
                                                                            كةوت و تةعامولياندا ثيسن لةر ةوشت و ئةخالقياندا، بؤية جيهادكردنى ئةم موشريكة 

                                                                         ثيسة زيان بةخشة ر ي طرانة سوودو قازاجنى طشتى تي داية بؤ تي كر ايى خةل كى.

                                                                            وة لةدونيادا ئةطةر مندال  بةقسةى باوكى خؤى نةكات يان خزمةتكار بةقسةى طةورةى 
نةكات يان قوتابى بةقسةى مامؤستاى خؤى نةكات، ئةوا شايستةى سزاو عقوبة خؤى 

                                                                              دةبن و ئةو سزادانةش عةدالةتةو بةزول م و ستةم دانانري ت، ضونكة هةريةك لةباوك و 
                                                                                  مامؤستاو طةورة خؤيان ماندوو كردووة لةطةل  ذي ر دةستةكانيان و ثةروةردةيان كردوون و 

                                               ة نابي ت ثاداشتى ئةو ضاكانة بةخراثة بدري تةوة.                            ضاكةيان لةطةل دا كردوون، بؤي

                                                                         وة هةروةها ئةطةر ضاكةيةك لةطةل  كةسي كدا بكةيت ضاوةر ي ى ثاداشتى ضاكى ىل  
                                                                      دةكةى، وة هةر نةبي ت هةل وي ستى باش بي ت بةرامبةرت، بةال م ئةطةر هاتوو 

                                                              بةثي ضةوانةوة بوو ئةوا شايستةى لؤمة كردن و تؤل ة ىل  وةرطرتنة.

                                                                       ةواتة ئةدى ضؤن ئةو ثةروةردطارةى كة لةنةبوونةوة مرؤظى هي ناوةتة بوون وة ك
                                                                                  بةشي وةيةكى زؤر تةواو و جوان و ر ي ك و ثي ك دروستى كردووة وة عةقل  وبيسنت و بينني و 
                                                                             دةست و قاضى بؤ داناوة. وة سةرةر اى ئةوةش زةوى بؤ ر اخستووة بةفةرش، وة ئامسانى 



 

 

 94 ba8.org 

 ................................... )جؤرةكانى ، حوكمةكانى(                                  جيهاد و تي كؤشان لة ثي ناوى خوادا

                                                              رانى بؤ دةباري نى  و ر ووةكى بؤ دةر وي نى  و، طيانلةبةرانى بؤ بؤ كردووة بةسةقف، وة با
                                                                                     دةلةوةر ي نى  و، ر زق و ر ؤزى جؤراوجؤرى بؤ بةرهةم دي نى  و، ئةو مرؤظةى ثى  دةذي نى ، 
                                                                           سةرةر اى ئةم هةموو نيعمةتة هةست ثي كراوة مادديانة كةخؤراكى الشةو بةدةنيةتى، 

                                         خؤراكى ر وح و دل  و عةقل يةتى، كةبريتىية كة ؛                             نيعمةتى مةعنةويشى ثى  بةخشيوة
                                                                           لةنيعمةتةكانى ر ي نمايى كردن و هيدايةتدان بؤ بةختةوةرى دونياو قيامةت بةهؤى 

 .(عليهم الصالة والسالم)                                            ناردنة خوارةوةى قورئان و ناردنى ثي غةمبةران

ة                                                                         جا كةهاتوو مرؤظ سوثاسى ئةم هةموو نيعمةتة خواييانةى نةكردو، بة ثي ضةوانةو
                                                                              كوفرانةى كردو، ثشتى لة خوا كردو، شةريكى بؤ بر يارداو، كافر بوو ثي ى و ر ي طاى 
                                                                                طومر ايةتى هةل بذارد ـ كة بةم هةل وي ستة خراثانةشى زةرةر لةخؤى دةدات ثي ش هةموو 
                                                                                      كةسي ك و زةرةرى ثى  لةخوا نادري ت ـ لي رةدا ثةروةردطار خوي ن و مال يانى حةال ل  كردووة 

                                                                        سن و بطةر ي نةوة بؤ الى خواو وازبهي نن لة ر ي بازى طومر ايةتى و شةيتان و          بةل كو برت
                                                                       تاغوت ثةرستى. كةواتة ئةم حةال ل  كردنةى خوي ن و مال يشيان وةسيلةيةكة بؤ 

ې     ۉ   ۅ  ۉ ۅ   ۋ   ۋ ٴۇچ                                     طةر انةوةيان بؤ الى خواو ر ةمحةتة بؤيان

 .(٤٢األنعام: )چې   ې      ې

                                                               طةر انةوة بؤ الى خواو وازيان نةهي نا لةدذايةتى خواو دؤستانى، وة وة ئةطةر هةر نةش
                                                                     بةردةوام بوون لةسةر كوفرو شةريك بؤ دانانى، ئةوكاتة ئةوثةر ى عةدالةتة 
                                                                           كةثةروةردطارى بة بةزةيى و خاوةن بةخشش تؤل ةيان ىل  بسي ني ت و ر سوايان بكات 
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                              بكات بؤ دؤستانى خؤى كةخوي ن و                                                بةدةستى دؤستانى خؤى و خوي ن و مال يشيان حةال ل 
                                         مال يان دةبةخشن لةثي ناوى ثةروةردطاريان!

                                                                              وة هةروةها ئةم جيهادة ر ةمحةتي كى زؤر طةورةية بةمرؤظايةتى تي كر ا، ضونكة ئةطةر 
                                                                                 ر ي طا نةدرا بةموسول مانانى ثاك و ر است و خي رخواز كةموشريكة ثيس و زيان بةخشةكان 

                                                            ، ئةوا زةوى تووشى فةساد دةبوو وة ذيان تي ك دةضوو وة زول م و                         ر امال ن و زةليليان بكةن
                                                                         ستةم زؤر دةبوو و فةسادى و خراثة ثةرةى دةسةندو سةركردة تاغوتةكان خةل كيان 
                                                                       دةضةوساندةوةو دةيانكردنة ذي ردةستةو خزمةتكارى خؤيان و عةدالةت و ئاسايش 

ڭ  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   چ                                   نةدةما، وةك ثةروةردطار دةفةرموي ت:

 (.٢٥١البقرة: ) چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ

                                                                          كةواتة ئةم جيهادة فةزل  و ر ةمحةت و كةرةمى خواية لةسةر بوونةوةر ئةطةر مرؤظ 
                                      هةست و شعورى هةبي ت و بريبكاتةوة لي ى.

                               لةكتي بى )اجلهاد(دا دةفةرموي ت:                  عبدالرمحن ح ب ن كة        وة شي خ 

                                            ا إىل القتال انتصارا  حلق املظلومني، ورفع  حيف  )) إن الضرورة يف اجملتمع البشري قد تدعو
                                                                                    الط غاة  عنه م، لريوا احلق واهلداية، فيدينوا بالدين الذي يرتاحون إليه وتؤمن به قلوبهم.

                                                                        بعد هذا البيان الجيد العقالء املنصفون حاجة  لالعتذار عن ركن اجلهاد يف سبيل اهلل   
 ذين يكرهون الناس على ما يريدون.بقتل الطغاة البغاة الظلمة املستبدين، ال
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                                                                                 إن  قضية اجلهاد يف سبيل اهلل بالقتال لتأمني رسالة الدعوة ومحايتها، وإقامة  العدل  قضية 
                                                  حق  رباني، وإن  غايت ه  من أشرف الغايات  وأنبلها.

                                                                        ومن عجيب املفارقات أن  كثريا  من الذين ي شنعون على اإلسالم يف شأن هذا الواجب 
ميارسون أقبح صور اإلكراه يف الدين، وأقبح صور التعصب ضد املسلمني، أو  العظيم،

                                                                             يستخدمون ضدهم ك ل  وسائل العنف  إللزامهم بأن يرتكوا دينهم وعقائدهم ومفاهيم هم، 
                                                         ويوج هون  ضدهم حروب إبادة  مجاعية ماوجدوا إىل ذلك سبيال ((.

                           ي ويست دةكات جةنط و كوشتار                                                 واتة: كؤمةل طاى بةشةريةت جارى واهةية زةرورةت واث
                                                                           هةبي ت بؤ سةرخستنى ستةم لي كراوان و البردنى زول م و ستةمى تاغوتان لةسةريان.

                                                                          وة مةسةلةى جيهاد لةثي ناوى خوادا بةجةنط بؤ تةئمني كردنى ر ي طاى بانطةواز و 
                                                                         ثاراستنى دادثةروةرى، مافي كى ثةروةردطارة. وةبي طومان مةبةست و هةدةفةكانى 

)ضونكة مةبةست لةجيهاد ثريؤزترين و بةرزترين هةدةف و مةبةسنت  جيهاد
 ڭچ                                                              نةهي شتنى شريك و كوفرة تاوةكو عيبادةت و دين تةنها بؤ خوا بي ت(

                                  وة بؤ ئةوةية خةل كى لة بةندايةتىو  چٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ
                                                                    ذي ر دةستايةتى و ضةوساندنةوةى تاغوتة سةركةشةكان ر زطار بكري ن بؤ الى 

                                                                   زةوى و ئامسان. وة بؤ لةناوبردنى زول م و ستةم و بال وكردنةوةى عةدالةت  ثةروةردطارى
 و كةرامةت و مرؤظايةتى.
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                                                                          وة زؤر سةيرة دةبينني زؤربةى ئةوانةى ر ةخنة لةئيسالم دةطرن سةبارةت بةم ئةركة 
                                                                                 ثي ويستةى كةجيهادة بؤ بال وكردنةوةى بانطةوازو بةرنامةى ثةروةردطار ـ لةكاتي كدا كة 

                                                                           ةخنةطرانة خؤيان ئةوثةر ى زؤرة ملي ى لةخةل كى دةكةن لةديندا، بةشي وةيةك زؤر       ئةم ر 
                                                                       لةموسول مانان دةكةن بؤ دةست بةردان و دووركةوتنةوة لةدينةكةيان وة هةموو 
                                                                              وةسيلةيةكى توند بةكاردةهي نن بؤ وازهي نانى موسول مان لةعةقيدةو بةرنامةكةى. وة 

                                      ن دذ دةكةن ئةوةندةى كةر ي طايان بي ت.                               شةر ى كؤمةل  كوذى و لةناوبردنيا

                                                                              بةداخةوة ستةمكارة كافرةكان ئةم زول م و ستةم و زؤرلي كردنةى خؤيان بةالوة جي طاى 
                                                                              ر ةخنة نىية!، بةال م هةر لةبنةر ةتةوة جيهادكردن دذ بةكةساني كى كافرى دذ بةخواو 

دكردنى ئةوانةيان                                                             ئايينةكةى كةدةبنة كؤسث لةر ي ى طةياندنى بانطةوازىيةكةى، جيها
                                                                                 بةالوة زؤرلي كردن و توندر ةوي تى و ئريهابةو دةل ي ن موسول مانان بةزؤر خةل كى دةكةن 

              بةموسول مان!.

                                                                              وة لةر استيدا هةرضةندة كة ئيسالم جيهادى تي داية بؤ نةهي شتنى كؤسثى سةر ر ي طاى 
و ئيسالم، هةروةك                                                               دةعوة، بةال م ئةم جيهادة بؤ زؤرلي كردنى خةل كى نىية بؤ هاتنة نا

                                                                                 كؤمةل ي ك لة دوذمنانى ئيسالم لة غةربيةكانيان و شوي نكةوتةكانيان ثر وثاطةندةى ئةوة 
                                                                             دةكةن كة ئيسالم بة بانطةواز بال ونةبووةتةوة، بةل كو بة مششي رو شةر و زؤرلي كردن 

        دةني ن.                                                                            سةثي نراوة بةسةر خةل كيدا. وة جيهاد بةتوندر ةوي تى و ئريهاب و دواكةوتوي تى دا
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)صلى                                                                         ئةو ثر وثاطةندةيةش يان لةكةسي كى ناشارةزا بة ئيسالم و سريةتى ثي غةمبةرةوة 
                                                           دةرضووة، يان لةدةمارطريى و دل  ر ةشي تى كةسي كى دوذمن بةدين  اهلل علية وسلم(

                                                                               ثةيدابووة. ضونكة لةر استيدا مرؤظ كةسةيرى سةرهةل دانى ئيسالم بكات هةر لةسةرةتاوة 
                                                              ةليفةكانيش بؤى دةردةكةوي ت كةئيسالم ديني كى ر ةمحةت و بةرةكةت و تاوةكو دواى خ

                                                                             بةختةوةرى و ئاشتى و ئاسوودةيى بووة بؤ مرؤظايةتى، وة خواى ثةروةردطارى بةر ةحم 
ک ک گ چ                             نارد بةر ةمحةتي ك بؤ طشت جيهان )صلى اهلل علية وسلم(           ثي غةمبةرى 

)صلى اهلل علية غةمبةر                                بؤ موسول مانان! بؤية دةبينني ثي  نةك تةنها چگ گ
                                                               زؤرى لةهيض كةس نةكردووة لةسةر موسول مان بوون، ضونكة ثةروةردطار  وسلم(

، واتة: زؤر لةكةس مةكةن لةسةر هاتنة ناو ئيسالم، چی جئ حئ مئچ فةرموويةتى: 
                                                                              ضونكة ئيسالم خؤى ئاشكراو ر وونةو ر است و ر ةوايةو كامل  و تةواوة، بؤية ثي ويست 

                                      لةخةل كى بكري ت بؤ موسول مان بوونيان.بةوة ناكات زؤر 

                                  وة خواى ثةروةردطار ثي ى دةفةرموو:

 چٹٹ ٹ  ڤ ڤڤ ڤ ڦ   ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ ڄ ڄ  ڃ  چ 

 .(٩٩يونس: )

                                                                                واتة: ئةطةر ثةروةردطارت بيةوي ت ئةوا خةل كى سةر زةوى هةموويان باوةر  دي نن ـ جا  
                       لةخةل كى دةكةيت تاوةكو كةخواى طةورة واى نةويستووة ـ تؤ ـئةى موحةمةدـ زؤر 
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                                                                                ببنة بر وادار؟! كةواتة زؤرت ثى  ىل  ناكري ن و بةزؤر ناكري ن بةبر وادار ئةطةر خوا 
          نةيةوي ت.

                                        بانطةوازى خةل كى دةكرد بةنةرم و نيانى و  )صلى اهلل علية وسلم(                    بؤية ثي غةمبةرى خوا 
              ةر ئازارى بى                                                               ر ةوشتى جوانى و فةرموودةكانى، وة لةسةرةتادا سةبريشى دةطرت لةس

                                                                                  باوةر ان وة كةتواناو دةسةال تيشى ثةيداكرد تةنها ر وخسةتى ئةوةى ثي درا كةجبةنطي ت دذ 
                                                                                   بةوانةى كةشةر ى لةطةل دا دةكةن، وة وازبهي ني ت لةغةيرى شةر كةران، وة دوايى فةرمانى 
                                                                         ثي كرا بةجةنطان دذى هةموو ئةو موشريكانةى كةخوا دروستى كردوون و غةيرى ئةو 

                                                                       ثةرسنت، وة خوا ر زق و ر ؤزيان دةداتى  و سوثاسى غةيرى ئةو دةكةن. وة خواى دة
                                                                       ثةروةردطار نيعمةت و بةخشينى بةسةردا ر شتوون و ئةوانيش كوفرانةى دةكةن و 
                                                                                    دذايةتى خواو بةرنامةكةى دةكةن! وة دينى مرؤظايةتى هةل نابذي رن و ئاذةل ى و در ندانةو 

                         واو ر ؤذى دوايى ناهي نن.                             ستةمكارانة دةذين و باوةر  بةخ
چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  چ 

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

 .(٢٩التوبة: ) چ

 ې ۅۉۉېچ                          وة ثةروةردطار دةفةرموي ت:

، واتة: جبةنطن دذ بةهةموو موشريكان و كوشتاريان بكةن هةروةك ضؤن چې
 دةكةن.                          ئةوان كوشتارى طشتى ئي وة
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                                                                                     بةال م كافرو موشريكي ك كةبةل ي ن و ثةميانيان هةبي ت لةطةل  موسول مانان بؤ شةر  نةكردن، 
                                             شةر ى لةطةل  نةدةكردن تا ئةوان بةل ي نةكةيان  )صلى اهلل علية وسلم(               ئةوا ثي غةمبةر 

 .چٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ                                       هةل نةوةشاندبايةوةو خيانةتيان نةكردبا 
                                         هاتة )مةدينة( سول ح و ثةميانى بةست لةطةل   اهلل علية وسلم()صلى                 وة كة ثي غةمبةر 

)صلى اهلل علية                                                              جولةكةكانى مةدينة، وة تاوةكو ئةوان خيانةتيان نةكرد ثي غةمبةر 
ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  چ                      شةر ى لةطةل  نةكردن. وسلم(

ۈ  ٴۇ  ۋ    ۞ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   

ې  ېى   ىائ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  

 .(١٣ – ١٢التوبة: ) چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ  ۇئ

ڃ  چ    چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چ                                       وة ثةروةردطار بة موسول مانانى  فةرموو

 .(٨املمتحنة: ) چڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
كردوون وة لة                                                                      واتة: ثةروةردطارتان نةهيتان ىل  ناكات لةوانةى شةر ى دينيان لةطةل دا نة

                                                                               ووال تتان دةريان نةكردوون كةضاكةيان لةطةل دا بكةن و عادل و ر ةوا بن بةرامبةريان 
                                                                   ـئةطةر كافريش بن ـ ضونكة ثةروةردطار دادثةروةرو عاديالنى خؤش دةوي ت.

( بكةين                   )بدر، أ ح د، خند ق                                              وة كةسةيرى هةرسى  جةنطة طةورةكانى ئيسالم بكةين 
                                                          ي رش بةرو دةست دري ذكار بوون، لةجةنطى بةدر كؤمةل ي كى كةم                      دةبينني بى  باوةر ان ه

                                                                        لةموسول مانان ضوونة سةر ر ي طاى قافل ة بازرطانىيةكةى )قور ةيش( بؤ ئةوةى 
                                                                         بازرطانىيةكة دةستطري بكةن لةبةرامبةر ئةو هةموو مال  و سامانةى موسول مانان 

                                           كةموشريكة قور ةيشةكان دةستيان بةسةردا طرت.
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                                                                           ر ةيشىيةكان بةمةيان زانى و هي زي كى طةورةى زؤريان هي نا بؤ سةر ئةو كؤمةل ة         بةال م قو
                                    كةمةى موسول مانان و جةنط دروست بوو.

                                                                              وة لةجةنطى )أ ح د و خندق( بةئاشكرا ديارة كةبى  باوةر ان هي رشيان هي نا بؤ سةر 
                                                         موسول مانان بؤ شارى مةدينة بةهةموو هي زو توانايةكيانةوة.

                                                                  كةوت كةجيهاد بؤ زؤرلي كردنى خةل كى نىية بؤ هاتنة ناو ئيسالم، ضونكةكةواتة دةر
                                                            واتة بةزؤر نابي ت كةس بكري ت بةموسول مان. بةل كو ئةم جيهادة   چی  جئ حئ  مئچ

                                                                           بؤ ئةوة دةكري ت حوكمى ئيسالم كةحوكمى ثةروةردطارة كاربكات لةسةر هةموو خةل كى 
                                         ام بةر ي وة بضي ت، نةك بةقانون و شةريعةت                                        و بةشةريعةتى ئيسالم زيندةطى بكري ت و نيز

 و نيزامى دةستكردى ئادةميزادى نةفامى ستةمكار.
ََدةفةرموَيت:َالشيخ حممد بن صاحل العثيمنيوةَلةمَبارةيةوةَ  ََ َ ََ ََ ََ

                                                                                         )) حنن النريد  أ ن  ن ل ز م  الناس  باإلسالم، نريد  أن يلتزم  الناس  باإلسالم، أي بأحكامه  حتى 
                                                          الي، وكلمة اهلل  هي العليا هذا هو الصحيح، وأن قتال الكفار ال يكون اإلسالم هو الع

                                                       إل لزامهم باإلسالم، ولكن إل لزامهم باخلضوع  أل حكام اإلسالم((.
                                                                             واتة: ئي مة نامانةوي ت بةزؤر خةل كى ببةستينةوة بةئيسالم و موسول مانيان بكةين، 

ثابةندبن بةئيسالم واتة                                                      بةل كو دةمانةوي ت خةل كى خؤيان دةست بطرن بةئيسالمةوةو 
                                                                              بةحوكمةكانى ئيسالم، بؤ ئةوةى ئيسالم سةروةر بى  و ووشةى )اهلل( بةرز بي ت وة لةطةل  
                                                                              خوا هيض يةكي كى تر حيسابى بؤ نةكري ت و لةطةل  بةرنامةكةى ئةويشدا حيساب بؤ هيض 

                           بةرنامةيةكى بةشةر نةكري ت.



 

 

 102 ba8.org 

 ................................... )جؤرةكانى ، حوكمةكانى(                                  جيهاد و تي كؤشان لة ثي ناوى خوادا

                                 ل مانيان بكةين و ببنة موسول مان، وة جةنطان دذ بةكافران بؤ ئةوة نىية بةزؤر موسو 
                                                                          بةل كو بؤ ئةوةية ثابةندبن بةذي ربار بوون بؤ حوكمةكانى ئيسالم ـ ئةطةر لةسةر 

 )صلى اهلل علية وسلم(                                                  بريوباوةر ى خؤيشى مبي ني تةوةـ. بؤية ثي غةمبةرى خوا 
 دةنا:                                                                           كةموجاهيدانى دةنارد بؤ بانطةواز كردنى قةومي ك سى  ر ي طاى بؤ موجاهيدةكان دا

                                                               ـ داوا لة قةومةكة بكةن موسول مان بنب و وازبهي نن لة شريك و كوفر.١
                                                                                 ـ ئةطةر موسول مانيش نابن زؤريان ىل  مةكةن بةال م با سةرانة )جزية( بدةن بة دةول ةتى ٢

                                                                              ئيسالم، وة دةول ةتيش لة موقابيلى ئةوةدا ثاري زطاريان ىل  دةكات وة ئةوانيش حوكمة 
                                                           بةسةردا جى  بةجى  دةكري ت. واتة مةنع دةكري ن لةدزى و زيناو  طشتىيةكانى ئيسالميان

                                                                           قةتل و... وة هةر يةكي ك لةوانة تاواني كى وا بكات ئةوا وةكو موسول مانان سزا 
                                     ( جةل دةى ىل  دةدري ت و كةثياو يان ذن ١٠٠                                        دةدري ت. دز دةستى دةبر دري ت و زيناكار )
                  سةندري ت و...هتد.                                      بوو ر ةمجيش دةكري ت و قاتل تؤل ةى ىل  دة

                                                                      ـ وة ئةطةر بةيةكةم داخوازى كة موسول مان بوونة ر ازى نةبوون وة هةروةها ٣
                                                                     بةدووةميش كةذي ر فةرمان بوونى حوكمى ئيسالمة. ئةوكاتة شايستةى ئةوةن كة 

                                                                                    بكوذري ن و خوي ن و مال يان حةال ل  بكري ت. بةال م لة حال ةتى سي يةميشدا سنور دانراوة:
            ةدر بكري ت.          ـ نابي ت غ١
                                                                              ـ نابي ت طال تة بة كوذراويان بكري ت واتة نابي ت دةم و لووت و طوي ضكةيان و ... ٢

                          برب دري ت و ناشريين بكري ت.
                                                      نابي ت ثياوى ثريو مندال ى بضوك و ئافرةتانيان بكوذري ن. (٥ـ ٣)
                             ـ نابي ت ئاذةل يان بكوذري ت.٦
                 يان تي ك بدري ت.                  ـ نابي ت ئاوةدانى٧
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                                             ي ت درةختى بة بةر برب دري ت، يان بسوتي نري ت.ـ وة ناب٨
                                                                                بةم شي وةية هةركةسي ك يان هةر شتي ك بةشدارى شةر  نةكات و نةبي تة بةرثةرضى دةعوة 

                              نابي ت دةستى بؤ دري ذ بكري ت.
 )رضي اهلل عنه(                                                             هةروةك سولةميانى كور ى بورةيدة لةباوكيةوة بؤمان دةطي ر ي تةوة 

 دةيفةرموو:

                                             إلذا أ م ر  أمريا  على جيش  أو سري ة  أوصاه  يف  )صلى اهلل علية وسلم(اهلل )) كان رسول 
                                                         خاص ت ه  ب ت قوى اهلل  ومبن  معه  م ن  املسلمني خريا ، ثم قال:

                      ـ اغزوا على اسم  اهلل ،١

 ـ يف سبيل اهلل،٢

                           ـ قاتلوا م ن  ك ف ر  باهلل ،٣

                    ـ اغزوا والت غ ل وا،٤

 ـ وال تغدروا،٥

         مث  لوا،       ـ وال ت ٦

                    ـ وال تقتلوا وليدا ،٧

                                                                                              ـ وإذا ل قيت  ع د وك  فاد ع ه م إىل ثالث  خ صال  فأي تهن  أجابوك  فاق ب ل  م نه م وك ف  ع نه م:٨
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                                                                                       أـ أ دع ه م إىل اإلسالم ، فإ ن  أجابوك  فاقب ل  م نه م، ثم  ادعوهم إىل التحول  من دارهم إىل 
                                                  بأنهم يكونون كأعراب  املسلمني  وال يكون هلم يف الغنيمة                                 دار املهاجرين، فإن  أبوا فأخربه م 

                                     والفيء  شيء  إال أن جياهدوا مع املسلمني.

                                                                    ب ـ فإن  ه م أبوا فاسأهل م  اجلزية، فإن  ه م  أجابوك  ف اقب ل م نه م،

 .(١)                                                   ج ـ فإن ه م أبوا فاستع ن عليه م باهلل تعاىل، وقات له م

                                              ي تة بةر شةر و كوشتار، وة شةر و جةنطانةكةش بؤ كةواتة: دواترين قؤناغ ثةنا دةبر
                                                          اغزوا على اسم  اهلل ، يف سبيل اهلل، قاتلوا م ن  ك ف ر  باهلل ((، ))                      مةبةستي كى زؤر ثريؤزة: 

                                                                                 واتة: بةثشتيوانى خوا غةزا بكةن وة لةثي ناوى خوادا بةتةنها نةك لةثي ناوى شتى تر ، 
 وة دذ بةوانة جبةنطن كةكافر بوون بةخوا.

                                                                              كةواتة مةبةست لةجيهاد، بةرزكردنةوةى ووشةى )اهلل(يةو لةثي ناوى خواية. وة توخوا ض 
                                                                       ووشةيةكى تر غةيرى ووشةى )اهلل( شايستةترة بةرزتر بي ت لةووشةى )اهلل(؟! ضةند 

                                                          ثريؤزة ئةو جيهادةى كةبؤ بةرزكردنةوةى ئةم ووشة ثريؤزة بي ت؟!

                                      ؤ غةيرى ئةو هةدةفة ئيسالم ر ي طا نادات كةواتة ئةوة هةدةفى جيهادة لةئيسالم، وة ب
                     كوشتارو جةنط بكري ت.

             دةفةرموي ت:  عبداهلل آل بسام     شي خ 

                                                           
 صحيح مسلم. (١)
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                                                                                       )) وبهذا فاإلسالم  اليبيح  القتال  لغايات  عدوانية، أو مقاص د  ماد ية، بسيادة ع نص ر  على 
، أو                                                                        ع نص ر، أو شعب  على شعب، أو طبقة  على طبقة  أ خرى، أو توسيع ر قعة مملكة 

                                                                               أغراض حربية أو مكاسب إقتصادية أو أسواق جتارية أو غري ذلك مما تتخذه  الدول  وسيلة  
                                                                            إل شعال احلروب، وهدم الس لم الدائم، فليس ذلك كله  يف شيء  مما أباح اإلسالم القتال 

 .(٢)                                                                    أل جله ، ذلك أل ن  غاية اإلسالم مباديء كرمية ي ع م ن فع ها الناس  مجيعا ((

 وةها:وة هةر

                                                                        )) إن  اإلسالم  يستبعد احلروب  اليت تثي ر ها املطامع واملنافع، وحروب اإلستعمار 
                                                                         واإلستغالل، والبحث عن األسواق واخلامات، واسرتقاق املرافق والرجال، كما يستبع د  
                                                                      أيضا  احلروب اليت تثريها ح ب  األجماد الزائفة واملغامن الشخصية، فال مكان هلذه  

 .(٣)احلروب((

                                                                             واتة: زال  بوونى قةومي ك بةسةر قةومي كى تردا ياخود ضيني ك بةسةر ضيني كى تردا 
                                                                           ياخود فراوان كردنى سنورى ووال ت ياخود بةرذةوةندى ئابوورى يان بازرطانى ياخود 
                                                                       زةعامةت و كةسايةتى وةدةست هي نان.. هيض كام لةمانةو هاوشي وةيان هةدةف و 

                                          يسالم شةر كردن لةسةر ئةم هةدةف و مةبةستانة مةبةستى جيهادى ئيسالمى نني و ئ
                                      بةدروست نازاني ت و ر ي طاى ثى  نادات.

                                                           
 (.٥/٣٧٣موضيح األح اد: ) (٢)

 (.٥/٣٨٠موضيح األح اد: ) (٣)
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                                                                      واتة: جيهاد لةئيسالمدا بؤ ر اطةياندن و طةياندنى دةعوةى ئيسالمى، هةدةف و 
                                                                                مةبةستي كى ثريؤزو ر ةواى هةية، بوونى ئةم جيهادة زةروورة بؤ بةختةوةرى مرؤظايةتى و 

                  ي تى و زؤرةملي ى.             ية لةتوندر ةو بريتى نى

 

 ئاماجنةكانى جيهادى بانطةوازى

                                                                                 زاناى ثايةبةرز الشيخ بكر بن عبداهلل أبو زيد ر وونى كردووةتةوة جياوازى ني وان غايةت 
                                                                        و وةسيلةى بانطةوازى ثي غةمبةران لةطةل  غايةت و وةسيلةى بانطةوازكاران بؤ 

 :(٤)                               دامةزراندنى دةول ةت، دةفةرموي ت

 من العمل على: أهداف الدعوةتحقق )) ولن ت

ـ واإلعذار ٤ـ وإظهار احلجة على اخللق، ٣ـ وإقامة الشريعة بينهم، ٢ـ هداية العباد، ١
اىل اهلل تعاىل. إال بالبيان الكامل لدين اهلل حسب الوسع والطاقة، ولن يفوت على 

يعة، أو اإلنذار                                                                  الداعي ب عد  نصف  م راده  من أهداف دعوته : إما اهلداية وإقامة الشر
 واإلعذار إىل اهلل تعاىل...

                                                                               وال تلتفت بعد  إىل إشارة الرهج، وتصعيد النظر بأسئلة اإلنهزام أمام دعوات  التغريب:

                                                           
 ( ب ر بن عبداهلل أبو زيد.١٦٤ـ ١٥٦األحزاب واجلماعات اإلسالمية: )ح م األنتماء اىل الفرق و (٤)
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أين التنظيم؟! أين القوالب؟! أين اخلطوط العامة؟! أين الرتتيبات اإلدارية؟!... وهكذا 
 عوة  على منهاج النبوة.من النداءات اليت نهايتها دعوة اىل تغيري حقيقة الد

تتميز عن أية غاية ألي  غايةوما علموا أن الدعوة اإلسالمية على منهج النبوة هلا 
 .ترسيخ اإلميانو حتقيق التوحيد دعوة: 

 واتة: هةدةفةكانى بانطةواز كةبريتني لة:

                ـ ر وونكردنةوةى ٣ـ بةرثاكردنى شةريعةت لةناوياندا، ٢ـ هيدايةتدانى بةندةكان، ١
ـ وة ٤                                                                   طة لةسةر خةل كى، واتة نةهي شتنى بيانووى حةق ثى  نةطةيشنت بؤ خةل كى،     بةل 

                                                                           عوزر بوون الى ثةروةردطار كةبانطةوازكار هةل ساوة بةئةركى سةرشانى لةبانطةوازى 
 كردن بؤ الى خوا. 

                                                                                 ئةم هةدةف و غايةتانة نايةنةجى  تةنها بةر وون كردنةوةى تةواو نةبي ت بؤ دينى ئيسالم 
                                                                   رةى دةسةال ت و توانا. وة دواى ئةو ر وونكردنةوةيةى ئيسالم بؤ خةل كى و       بةطوي 

                                                                              بانطةوازى كردنيان بؤ الى خوا بةهةر شي وةيةك بي ت نيوةى هةدةفةكانى دةعوة لةدةست 
                                                                             بانطةوازكار ناضي ت، ضونكة يان بانطةوزكراوان هيدايةت وةردةطرن و شةريعةت بةرثا 

                                                     ةى ر وونى بةخةل ك طةياندووةو خةل كى بى  عوزر كردووةو                                دةبي ت لةناوياندا. وة يان بةل ط
                                                                     بيانوويان نةماوة. وة ئةو كاتةش خؤى عوزرى هةية الى ثةروةردطار كةخةل كى 
                                                                              هيدايةتيان وةرنةطرتووة ضونكة ئةو بانطةوازكارة هةل ساوة بةئةركى سةرشانى خؤى كة 

                                           ر وونكردنةوةى بةل طةكانى ئيسالمة بؤ خةل كى.
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                                                         ةى كةبانطةوازى بةشي وةيةكى واكرد كة بةاليةنى كةمةوة نيوةى وة دواى ئةو
                                                                              هةدةفةكانى دةست دةكةوي ت ئةو كاتة ئاور  نادري تةوة بؤ ثرسيارى دؤر اوو ثوض، كة 

                ثرسيار دةكري ت:

                                                                                  كوا تةنزيم؟ كوا ر ي كخسنت؟ كوا ثؤل و شانةو لق و مةل بةند؟! كوا ر ي بازة طشتىيةكانى 
ا ضةندان ثرسيارو داواكارى تريش كةكؤتايىيةكةى بانط كردنة كاركردن؟!.. وة هةروةه

                                                           بؤ طؤر ينى حةقيقةتى بانطةوازى لةسةر مةنهةجى ثي غةمبةريةتى.

وة نةيان وانيوة ـ ئةم حكومةت خوازانةـ كةبانطةوازى ئيسالمى لةسةر مةنهةجى 
ةموو                                                                      ثي غةمبةرايةتى غايةت و هةدةف و مةبةستي كى هةية جيا لةغايةت و هةدةفى ه

 كة بريتىية لة:                 بانطةوازي كى تر:

َبانطةوازَ َدَلى َلة َئيمان َثتةوكردنى َو َخواثةرستى َتةنها َتةوحيدو ََََ)ضةسثاندنى َ َ ََََ َ  ََ َ َ ََ َ ََ َََ َ ََ َ َ ََ َََ ََ َ ََ ََ ََ َ َ َ ََََ ََ ََ ََ ََ ََ َ ََ ََََ َ َ َ
َكراواندا(.

 جا بؤية وةسيلةت و غايةتى ئةم دةعوةية تايبةت و ديارى كراوة.
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 مةبةستى سةرةكى لةجيهادى ضةكدارى ضى ية؟

                                        لةنةهي شتنى شريك و هاوبةشى دانان بؤ خواو ية  مةبةستى سةرةكى لةجيهاد بريتى
                              هةروةك ثةروةردطار دةفةرموي ت: بةرثاكردنى تةوحيدو تةنها خواثةرستى،

 .(٥)چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ    ڌ     ڌ      چ 

 ۉ ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ ۈۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭچ

 .(٦)چې ې

ـ  الطربىاى موفةسريينى قورئان ئينب جةريرى                                    وة لةتةفسريى ئةم ئايةتة ثريؤزة ثي شةو
                                   ر ةمحةتى خواى ىل  بي ت ـ فةرموويةتى:

 :)صلى اهلل علية وسلم(                             )) يقول تعاىل ذكره لنبي ه حممد 

حتى اليكون شرك يعين:  چڭۇ ۇ ۆچوقاتلوا املشركني الذين يقاتلونكم 
ألنداد، وتكون العبادة باهلل، وحتى اليعبد دونه أحد، وتضمحل عبادة األوثان واآلهلة وا

ڭ ۇ چ، كما قال قتادة: قوله: والطاعة هلل وحده دون غريه من األصنام واألوثان

 قال: )حتى اليكون شرك(.  چۇ  ۆ

                                                           
 (.١٩٣البقرة: )(٥)

 (.٣٩األنفال: )(٦)
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                                                            وساق أسانيده بهذا التفسري إىل قتادة وجماهد والس د ي وابن عباس.

لطاعة هلل يف أمره  ثم قال: املراد بالدين الذي ذكره اهلل  يف هذا املوضع فهو العبادة وا
حتى اليعبد إال اهلل، وذلك ونهيه. ثم ساق إسناده إىل الربيع: ) ويكون الدين هلل( يقول: 

 .(٧)((ال إله إال اهلل، عليه قاتل رسول اهلل عليه وآله وسلم وإليه دعا

                         فةرموو: جبةنطن لةطةل  ئةم  )صلى اهلل علية وسلم(                                 واتة: ثةروةردطار بةثي غةمبةرةكةى 
                                                                       كانةى كةشةر تان لةطةل  دةكةن، بؤ ئةوةى فيتنة لةئارادا نةبي ت، كة ئةويش موشري

                                                                          بريتىية لةشةريك بؤ خوا بر ياردان. واتة جبةنطن لةطةل يان بؤ ئةوةى تةنها خوا 
                                                                                 بثةرسرتي ت، وة ضيرت عيبادةتى بت و ثياوضاكان نةكةن و تةنها طوي ر ايةل ى و ملكةضى بؤ 

           اهلل بكري ت.

 )حتى اليكون شرك(.           دةفةرموي ت  )حتى التكون فتنة(ريى قتادة: لةتةفس 

                               واتة فيتنةى بةشريك لي ك دايةوة.

                                                                          وة بةهةمان شي وة ئةم لي كدانةوةية دةداتة ثال  موجاهيدو سوددى و ئينب عةباس.

 چۆۈۈٴۇچ                                                 ئينجا دةفةرموي ت: مةبةست لة )الدين( لةم ئايةتةدا 
 وةردطار لةفةرمان و نةهىيةكان.                                          بريتىية لةعيبادةت و طوي ر ايةل ى كردنى ثةر

                                                           
 (.٢/٢٦٦جامع البيان عن مأويا آية القرآن. ابن جرير الط ي ) (٧)
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واتة: تاوةكو ) ويكون الدين هلل(،                                                    وة هةروةها لةر وبةيعةوة دةطي ر ي تةوة كةدةفةرموي ت
                                                                            عيبادةت تةنها بؤ اهلل دةكري ت، وة ئةم ئايةتةش بريتىية لةماناى ال إلة إال اهلل، وة 

                ةنطانى دةست ثى         شةر و ج )صلى اهلل علية وسلم(                                هةر لةسةر ئةم ووشةيةش ثي غةمبةر 
 كردووةو بانطةوازيشى هةر بؤ ئةم ووشةية بووة.

 كةواتة:

                               ثي ويستة  ةند شتي ك تى  بطةين:

ََمةبةستىَثَيغةمبةرانَـَـ١َ ََ ََ َ َََ َ  َََ َ ََ َ ََ  لةبانطةوازوَجيهادكردنيان.َـَعليهم الصالة والسالمَ

َـَلةكوَيوةَدةستَبةدةعوةَبكةين،َوةَلةضى٢َ َ َ ََ َ ََََ ََ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ  ََ َ َ ََ َيةوة؟ََ
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                    مةبةستى ثي غةمبةران
 عليهم الصالة والسالم ـ ـ

 لةبانطةوازو جيهادكردنيان
  )صلى اهلل علية وسلم(                            سوننةت و ر ي بازى ثي غةمبةر 

 :(٨)                                                            لةبانطةوازكردنى بؤ الى خواو دامةزراندنى دةول ةت و جيهادكردندا
فةرمانيان  عليهم الصالة والسالم ــ                                          ـ يةكةم شت كةثي غةمبةرى ئي مةش و ثي شووش ١

 .چ... ڳ  ڳچ تةنها خواثةرسنت )التوحيد( بووة،             ثى  كردبي ت، 
                                                                              وة يةكةم شتيش كةنةهيان ىل  كردووة، شريك و هاوةل  بؤ خوا دانان بووة لة ثةرستندا،

 .چڳ  ڱ  ڱ  ڱ...  چ
                                                                       وة طةورةترين كي شة اليان ئةوة بووة كةخةل كى خوا بةتةنها ناثةرسنت، بةل كو 

                             )و د، سواع، يغوث، يعوق، نسر، كانى وةك                                         ثي غةمبةرانى وةك )عيساو عوزةير( و ثياوضا
نةزرو  ؛                                                                  ، وة فريشتةو جنؤكةو بت و ثةيكةرو ر ؤذو مانط لةطةل  خوادا دةثةرسنت والت(

                                                                              سةربر ينيان بؤ دةكردن و، هاواريان دةكردنى  و، داواى يارمةتى و فرياكةوتنيان ىل  
دن بةواسيتة وة دةيان كر چ ...ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ       ک  کچ  دةكردن:

                     ، وة باوةر يان وابوو چگ گ ڳ گ گ ککچ                        لةني وان خؤيان و خوادا:

                                                           
 يةى جيهاد( لةم كتيَبةى بةردةستت. بطةرِيَوة بؤ بابةتى )كاتى ئةم دوو جؤرة سةرةكى (٨)
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ڻڻۀۀ ہ چشةفاعةتيان بؤ دةكةن الى خواى طةورة:

 .(١٨من اآلية يونس: ) چے ے ھ    ہہہھ ھھ

داوايان لةطةلةكانيان دةكرد، كةواز عليهم الصالة والسالم ـ ـ                          وة شةوو ر ؤذ ثي غةمبةران
                                                       بهي نن و، شةريكى بؤ دانةني ن و، باوةر يان وابي ت كةهيض  لةثةرستنى غةيرى خوا

)صلى                                                                     ثةرسرتاوي ك شايستةى ثةرسنت نىية جطة لة )اهلل(. وة ثي غةمبةرى ثي شةوامشان 
                                                          يةكةم داواى لةخةل كى ئةوةبوو، وةك لةحةديسى )أبو سفيان( بؤ  اهلل علية وسلم(
 .صحيح البخاري             وا به شيئا ()يقول: اعبدوا اهلل وحده وال تشرك هريةقل دةركةوت:

                                                                         ـ وة هةرضةندة كة لةسةردةمى ئةويشدا خةل كى حوكميان بةئيسالم نةدةكرد بةل كو ٢
 حوكم كردنيان:

 دةستورى عةشايةراى و هؤزايةتى بوو وةك لةناو عةرةبةكان. يان بة:
 .                                                              دينى طؤر اوى دةستكارى كراوى جولةكةو طاورةكان بوو لةناو خؤياندا وةيان بة:

 .                                   دةستورو قانونى ر ؤمانى و يؤنانى بوو ن بة:وةيا
                                                                              وة لة هيض شوي ني ك حوكم نةدةكرا بةئيسالم. بةال م ثي غةمبةرى شوي ن كةوتوويى وةحى 

                                                     ، لةبناغةوة دةستى ثي كرد كةخةل كى تةنها خوا بثةرسنت و )صلى اهلل علية وسلم(خوايى 
                       ثى  بكات، كةحاكمةكانن،                                                      واز لةشريك بهي نن لةثةرستندا. وة نةضوو لةلوتكةوة دةست

                                                                           ضونكة تي ك ضوونى حوكم بةشي كى بضووكة لةتي ك ضوونى تةوحيدو تةنها خواثةرستى، 
وة هةروةها حوكم نةكردنى حاكمةكان بةئيسالم، بةرهةمى خوا بةتةنها نةثةرستنى 
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 )الثمرة(                                             ضونكة وي نةى حوكم لةطةل  تةوحيد، وةكو بةري ك ؛                     خؤيان و خةل كة بةطشتى
                      طةل  ر ةط و ر يشال . واية لة

                                                                            جا ئةطةر ر ةطى درةخت فاسد بوو و، تي ك ضوو، ئةوكاتة بةرةكةيشى تي ك دةضي ت و، 
                                                    ناشتوانري ت بةرةكة ضاك بكري ت بةبى  ضاك كردنى ر ةط.

بنضينةو بناغةى تةنها  )صلى اهلل علية وسلم(                            ـ وة دواى ئةوةى كةثي غةمبةر ٣
                     لةئاكارو ر ةوشتياندا                       كى باش لةهاوةال نى، وة                                    خواثةرستى دامةزراند لةدل ى كؤمةل ي 

                                                               ئةو كاتة بناغةى دةول ةتي كى ئيسالميشيان بؤ دروست بوو  لةمةدينة،  ؛             ر ةنطى دايةوة
وة حوكمى ئيسالميش بةرةبةرة تةتبيق كراو حوكمى غةيرى ئيسالميش لة مةدينة 

 نةما.
بانطةواز بؤ تةوحيدو                                                        ـ وة طةر انةوةى دةول ةتى ئيسالمى و حوكم بةئيسالم بةرهةمى٤

                                                                          سةبرو دان بةخؤداطرتن و كردةوةى ضاك بوو، وةك دةردةكةوي ت لةر وونكردنةوةكةى 
 الشيخ أبو احلسن الندوي:

 زاناى بانطةوازكارو ثةروةردةكارى خاوةن تةجروبة:
 الشيخ أبو احلسن الندوي

املنافع املادية                                                     )) امتازت دعوة األنبياء وجهودهم بتجر دها من التكفري يف فةرموويةتى:
والثمرات العاجلة، فكانوا اليبتغون بدعوتهم وجهادهم إال وجه اهلل، وامتثال أوامره، 

 وتأدية رسالته.
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جتردت عقوهلم وأفكارهم من العمل للدنيا، ونيل اجلاه، وكسب القوة ألسرتهم أو 
 أتباعهم، واحلصول على احلكومة، حتى مل خيطر ذلك ببال أصحابهم وأتباعهم.

انت هذه احلكومة اليت قامت هلم يف وقتها، والقمة اليت حصلت هلم يف دورها مل تكن وك
إال جائزة من اهلل، ووسيلة للوصول إىل أهداف الدين، وتنفيذ أحكامه، وتغيري اجملتمع، 

 وتوجيه احلياة، كما قال اهلل تعاىل:
ڌڌڎڎڈڈژژڑڑکککچ

 چک
                                 و هدفا  من أهدافهم، أو حديثا  من                                             ومل تكن هذه احلكومة ـ قط ـ غاية  من غاياتهم، أ

                                                                                  أحاديثهم، أو ح ل ما  من أحالمهم، إمنا كانت نتيجة  طبيعية  للدعوة واجلهاد، كالثمرة هي 
                                         نتيجة  طبيعية  ل نمو الشجرة وقوة إمثارها.

                            فدعا الناس إىل اإلسالم، فالتف   )صلى اهلل علية وسلم(                              ولقد بعث اهلل سبحانه نبي ه  حممد 
 .چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ...   چ  حوله

                                                                              وكان هؤالء الفتيان هدف  كل  قوة  وظلم واضطهاد  وبالء  وعذاب، وقد قيل هلم من قبل 
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ    ۞ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     چ 

چ                                            فصمدوا لكل ماوقع هلم، وث بتوا كاجلبال وقالوا چڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ

                                اهلل يف اهلجرة، ومل تزل الدعوة  تشق        أذ ن حتى   چحب  خب  مب  ىب  يب   جت  حت  خت
                                                                        طريقها، وتؤتي أكلها، حتى قضى اهلل  أن حيكم  رجاهل ا يف العامل، ويقيموا القسط  
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                                                                                 وي خرجوا الناس  من الظ لمات  إىل النور، ومن عبادة  العباد  إىل عبادة اهلل وحده ، ومن 
ڈ  ژ  ژ  چ      سادوا ، فقد عرف أنهم إذا تولوا و                       ضي ق الدنيا إىل س ع ت ها

                                 وهكذا جاءت الدعوة  باحلكومة ، كما  چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک
تأتي األمطار باخلصب والزرع، وكما تأتي األشجار بالفاكهة والثمر، فلم تكن هذه 
                                                                            احلكومة إال مثرة  من مثرات هذه الدعوة اإلسالمية، ومل تكن هذه العزة والقوة إال نتيجة 

                                                  من قريش  وغريهم، وذلك اهلوان الذي لقوه يف مكة وغريها. ذلك العذاب الذي حتملوه 
ويظهر هذا الفرق يف نفسية : والنتيجة اليت تظهر، بني الغاية اليت تقصد          وفرق كبري  

 العامل والساعي: 
ويشتغل بها عن ، يتواني ويقعد اذا مل ينلها أو انقطع أمله فيها فالذي يقصد احلكومة

                                               ر  على كل مجاعة  تتكون عقليتها حبب احلكومة والسعي . وخطويطغى اذا ناهلا، الدعوة
هلا أن تقعد عن اجلهاد يف سبيل الدعوة أو تنحرف وتزيغ عن قصدها ألن أساليب 

 .(٩)الوصول إىل احلكومة ختالف أساليب الدعوة
                                                                                   واتة: بانطةوازو تي كؤشانى ثي غةمبةران جيادةبي تةوة لةهةموو بانطةوازةكانى تر بةثاكى 

                                                                     نى لةبريكردنةوة لةسوودى ماددى و بةرهةمى زووى دونيا. ضونكة ثي غةمبةران         و دار نا
                                                                                 مةبةست و داخوازيان نةبوو لةبانطةوازو جيهادةكةيان تةنها ر ةزامةندى خواو جى  بةجى  
                                                                           كردنى فةرمانةكانى و طةياندنى بةرنامةكةى نةبي ت. وة ر ةزابوونى خوا لةدونياو 

                                                           
ألبي حسن  ٢٢ـ٢٠هذا ا بحث إىل هنا اقتباس من رسالة )ُأريُد أْن أحتدَث إىل اإلخوان( ص من أول  (٩)

 الندوي.
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                                                    زطاربوون لةئاطرو هاتنةوةو ثي كاوثي كى لةطةل  قورئان                               ئاخريةت و شادبوون بةبةهةشت و ر 
                                                                             و سوننةت ئةوة بةتةنها غايةت و مةبةست و ئاوات و ئاماجنة، وة هةموو ئةو تي كؤشان 

                                                                   و هةول  و هةنطاوانةى تر تةنها وةسيلةن بؤ طةيشنت بةم غايةت و ئاماجنة.
                         ر ووت بووة لةبريى كاركردن هؤش و برييان ثاك و  عليهم الصالة والسالم ــ             ثي غةمبةران

                                                                       بؤ مةبةستى دونياو دةست كةوتنى ثلةو سومعةت و بةدةست خستنى هي زو دةسةال ت 
                                                                           بؤ خي زان و نةوةو شوي ن كةوتوانيان و حاصل كردنى حكومةت، وة ئةو بريو مةبةستة 

                                            هةر بةخةيال  و دل ى هاوةال نيشياندا نةدةهات.
                                       دروست بوو، وة ئةو هي زو توانايةى بؤيان وة ئةو حكومةتةش كةلةكاتى خؤيدا بؤيان 

ثةيدابوو، تةنها ثاداشت و جائيزةيةك بوو لةاليةن ثةروةردطارةوة وة وةسيلةيةك بوو بؤ 
                                                                          طةيشنت بةئاماجنةكانى دين و جي بةجي كردنى حوكمةكانى و طؤر ينى كؤمةل طا بةرةو 

ڌ  ڌ ڎڎڈڈ ژ  چ ضاكرت، هةروةك ثةروةردطار فةرموويةتى:

واتة: خواى ثةروةردطار ئةوانة . چک ژ ڑڑ ککک
                                                                                سةردةخات كةخوا سةردةخةن بةطوي ر ايةل ى كردن و بانطةوازو جيهاد بؤ الكردنى ئةوانةى 
                                                                          كة ئةطةر نيشتةجي ى و دةسةال ت و تواناو دةول ةمتان ثى  بةخشني لةزةويدا، زياتر 

رمان بةضاكة كردن                                                                  خواثةرستى دةكةن و طوي ر ايةل ى دةكةن بةنوي ذكردن و زةكات دان و فة
                                                                          و نةهى لةخراثة كردن. )واتة دةسةال ت و حكومةت وةك وةسيلةيةك بةكاردةهي نن بؤ 
                                                                      جي بةجي كردنى فةرمانى خواو ضاكةكارى نةك خودى دةسةال ت و حكومةت ئاوات و 

                         مةبةست و غايةتيان بي ت(.
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يان، وة                                                                     وة ئةو حكومةتة هيض كاتي ك غايةت و هةدةفي ك نةبوو لةغايةت و هةدةفةكان
                                                                     هةروةها قسةو باس و خةوو خةيال يشيان حكومةت دامةزراندن نةبووة. بةل كو 
                                                                             نةتيجةيةكى سروشتى بانطةوازو تي كؤشانةكةيان بووة، وةك ضؤن بةروبووم نةتيجةيةكى 
                                                                            سروشتىية بؤ طةشةكردنى درةخت و بةهي زبوونى )واتة كةدرةختةكة ثي طةيشت سةربةخؤ 

                   بةر دروست دةبي ت(.
                                                                    ثةروةردطار ثي غةمبةرةكةى نارد بانطى خةل كى كرد بؤ ئيسالم، جا كؤمةل ة وةخواى 

                                                                                   الوي ك لةدةورى كؤبوونةوة كة لةهةموو هي زي كةوة سزاو ئازار دةدران و دةضةوسي نرانةوة، 
                                                                                   بةال م ثةروةردطار ثي ى ووتبوون: كةبةتةنها بةووتنى )باوةر مان هي نا( بةدةم وازيان ىل  

                                                        تاقى دةكري نةوة بةزؤر نار ةحةتى و نةبوونى و سزا وةك ضؤن                   ناهي نري ت بةل كو 
                                                                           موسول مانانى ثي ش ئةوانى تاقى كردةوة، وة ئةوكاتة دةردةكةوي ت كى  ر است بوو 
                                                                             لةووتةكةيدا كة ووتى: )باوةر م هي نا( وة كي ش درؤزن بوو، بؤية هاوةال نى ئازارو 

اطربوون لةبةردةم ئةو هةموو ئازارو                                                ضةوساندنةوةيان بةتاقيكردنةوةى خوايى زانى و خؤر 
                                                                                 ئةشكةجنةيةى بةسةريان هاتبوو. بةل كو ووتيان: ثي شرت خواو ثي غةمبةر ئةم وةعدةيان ثى  
                                                                                داوين. وةدانيان بةخؤياندا طرت تاوةكو خوا ئيزنى هيجرةت كردنى ثي دان، وة بةردةوام 

ثةروةردطار وايكرد                                                             بانطةوازيش ر ي طاى خؤى دةبر ى وة بةرهةمى خؤى دةبوو، تا خواى
 دان بةخؤداطرة دةربةدةركراوة ضةوساوة ئازاردراوة بانطةوازكارة          بر وادارة              كةئةم كؤمةل ة 

                                                                    ، حوكمر انى بكةن لةجيهانداو عةدالةت بال وبكةنةوةو خةل كى ر زطار بكةن         خؤر اطرة
ن(،                                                                            لةتاريكايىيةكانةوة بؤ ر ووناكى ئيسالم وة لةعيبادةتى خةل كى بؤ عيبادةتى )الرمح
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                                                                         ضونكة ثةروةردطار دةيزانى ئةطةر ئةو كؤمةل ة دةسةال تيان كةوتة دةست وة بوون 
ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   چ بةطةورةو كاربةدةست،

 .چک
                                                                              واتة: زياتر عيبادةت و شةريعةتى خوا بةرثادةكةن لةنوي ذو زةكات و فةرمان بةضاكةو 

 نةهى لةخراثة.
ََمةتىَبةَبةرهةمَهَينا،دةعوةوَبانطةواز،َحكو             بةو شي وةية:  َََ ََ َ َ ََ ََ َ ََ َ ََ هةروةك ضؤن باران سةوزايى  َ

                                                                             و ر ووةك ثةيدادةكات، هةروةك ضؤن درةخت ميوةو بةر بةرهةم دي ني ت، بةم شي وةيةش 
                                                                          ئةو حكومةتة تةنانةت بةرهةمي ك بوو لةبةرهةمةكانى ئةو بانطةوازىية ئيسالمىية. 

سةبرو دان                                                           وة ئةو عيززةت و هي زةى كةبؤيان ثةيدابوو تةنها بةرهةمى ئةو
                                                                                بةخؤداطرتنةيان بوو لةسةر ئةو هةموو سزاو ئازارةى كةتووشيان بووة لةاليةن قور ةيش و 
                                                                          كةسانى تريش، وة نةتيجةى ئةو سووكى و بى  ر ي زىية بوو كة لة مةككة بةسةريان 

 هات.
                                                                                 )كةواتة كةسي ك نار ةحةتى و ئازارو ئةشكةجنة نةضي ذي ت لةر ي طاى ئةم دةعوةيةو سةبرى 

                    )إن  الفرج مع الكرب                                                         ةر نةطري ت ناطات بةعيززةت و هي زو دةسةال ت لةداهاتوودا(، لةس
                                         وإن  مع العسر يسرا، وإن  النصر مع الصرب(.

َوَ                             كةواتة جياوازى هةية لةني وان َلةكاركردن َمةبةستة َكة َئاماجنةى َو َغايةت ئةو
َبةر َنةتيجةو َئةو َلةنَيوان َوة َخواية(. ََرةزامةندى َ)كة ََبانطةوازدا ََ ََ َ َََ ََ ََ ََ َ ََ  َََ ََ َ ََ َََ َََ َ َ َ َ ََ َ ََ َ  ََ َ َ ََ ََ َََ َ َ َكةََََ هةمةى

ََدةردةكةوَيتَوَبةبةرهةمَدَيتَلةبانطةوازوَكاركردنَ)كةَبةدةستَكةوتنىَدةسةاَلتَ  َ َ َ َ َ ََ َََ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َََ َََََ َ َ ََََ ََ َ  ََ ََ َ َ ََ ََ ََ َََ  َََ َ َ َ ََ َ
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َحكومةتة(.                                                               وة ئةو جياوازىيةش لةنةفسيةت و دةروونى بانطةوازكارو تي كؤشةردا  و
                                                                     دةردةكةوي ت، ضونكة ئةوةى لةبانطةوازو كارةكةيدا مةبةستى حكومةت بةدةست 

                             كةوتنةو دةول ةت دامةزراندنة:
                                                   ت لةدةعوةو بانطةوازو دادةنيشي ت ئةطةر دةستى نةكةوت                        ـ دةبةزى  و وازدةهي ني ١

                                           ياخود بى  ئومي د بوو لةدةول ةت دامةزراندن.
                                                                            ـ وة ئةطةر دةستيشى كةوت ئةوكاتة لةبةر زةعامةت و لي ثرسراوي تى و سةركردةيةتى ٢

                     ةويش دةكات و هةر ال                                                                بى  ئاطا دةبي ت لةدةعوةو دووريش دةكةوي تةوة لةمةنهةج و زيادةر 

 . چ...ڳ  ڱ    ڱ  ۞گ    ڳ  ڳ    چ(1٠)      دةبي ت
                                                                            ضونكة شي وازو وةسيلةكانى طةيشنت بةحكومةت جياوازن لةشي وازو وةسائيلى بانطةواز 

 بؤ الى تةنها خواثةرستىيةت.
****** 

                                                                   بةال   ئايا ئة  سريةيةى ثي شةوامان بةرنامةية بؤ ئة  سةردةمةى ئي مةش؟
                                           ثرسيارةش الى خواى ثةروةردطارة كةدةفةرموي ت:           وةال مى ئةم

 .چی    ی    ی  ی   وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ     ىئ  ىئ  ىئ چ 

                                                           
وة بةَلكو لةوانةية ثيَضةوانةش بيَتةوةو دذايةتى ئةو كةسانةش بكا  كة خةَلكى تةنها بؤ الى خوا بانط  (١٠)

رضي  هاوةالنى و )صلى اهلل علية وسلم( دةكةن و تةوحيديان فيَردةكةن و دةيانبةستنةوة بةسوننةتى ثيَغةمبةر
 .اهلُل عنهم
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                                                                               واتة: بؤ ئي وة هةية ثي شةنط و منموونةيةكى باش لة ثي غةمبةرى قودوةو ثي شةواتاندا 
                 ت كة ر ةجاى خواو                                            . بةال م كةسي ك دةرس لةم ثي شةواية وةردةطري )صلى اهلل علية وسلم(

                                      ر ؤذى دوايى بكات و يادى خوا زؤر بكات.
                                                                             وة ئةمر ؤى موسول مانانيش، سةردةمي ك نىية كة جيابي ت لةر ؤذانى ثي غةمبةرى خوا  

                                                      ، وة سةردةمي ك نىية كة بوتري ت سوننةت و سريةتى ئةوى بؤ )صلى اهلل علية وسلم(
                         سوننةت و سريةت و ر ي بازى  لم()صلى اهلل علية وس                              ناشي ت. بةل كو ثي غةمبةرى خوا 

                                                                              بةردةوامة بؤ هةموو سةردةم و شوي ني ك. وة خواى ثةروةردطاريش واجبى كردووة لةسةر 
                                                                          هةموو موسول مانان ضاو لةو بكةن و، شوي ن ئةو بكةون لةهةموو سةردةمي كدا، وة 

بوارى لةبوارى عيبادةت و خواثةرستى، وة لة ؛                                      لةهةموو شوي ني ك، وة لةهةموو بواري كدا
                                                                            دةعوةو بانطةواز، وة لةبوارى هيجرةت و جيهاد، وة لةبوارى دةول ةت دامةزراندن و 

                 حوكمر انى.. هتد.
                                                                             بةال م كةسي ك كةمةبةستى كورسى و زةعامةت و دونيا بي ت، نةك تةنها دوار ؤذ، ئةوا 

ط                                  ناكات و، ئةو ناكاتة قودوةو ثي شةن )صلى اهلل علية وسلم(                         بي طومان ضاو لةثي غةمبةر 
                                                                            بؤ خؤى، بةل كو سةركردة دونيايىيةكان دةكاتة قودوةو السايى ئةوان دةكاتةوة. وةك 

 فةرموويةتى: )صلى اهلل علية وسلم(          ثي غةمبةر 
                                                                             لتتبعن  سنن  من كان قبلكم، شربا  بشرب ، وذراعا  بذراع ، حتى لو دخلوا جحر ض ب    )

 .(11)(             ل: فمن إذا ؟                                                   لسلكتموه . قالوا يا رسول اهلل: من اليهود والنصارى؟ قا

                                                           
 .(٢٦٦٩)، ومسلم: (١٤٥٦)رواه البخاري:  (١١)
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)صلى اهلل علية                                                                 كةواتة ثي ويستة لةسةر موسول مانانى ئةمر ؤش ضاو لةثي غةمبةرى خوا 
                                                                           بكةن ضؤن شةوو ر ؤذ بةردةوام بوو لةجيهاد بةدةعوةو ر اطةياندن و ر وونكردنةوة  وسلم(

ة )جهاد بالدليل والبيان(، وة طرنطيدانى تةواو بةتةنها ثةرستنى خواو، وورياكردنةو
       لةثي ش  عليهم الصالة والسالم ــ                                          لةشريك، ضونكة بانطةوازى هةموو ثي غةمبةران 

                                                                             هةموو شتي ك بؤ تةنها ثةرستنى خوا بووة، نةك بؤ دةول ةت دامةزراندن و حوكمر انى 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   چ              لةسةر خةل ك: 

 (.٢٥األنبياء: ) چٺ

                  ثي ويستة وةكو ئةو  )صلى اهلل علية وسلم(                     ن كةوتةى ثي غةمبةريش                   كةواتة ئي مةى شوي 
 بني كة:

                                                                           جيهادى بةردةوام بكةين بةبةل طةو بورهان بؤ تةنها ثةرستنى خواو، دوورخستنةوةى 
                                                                            خةل ك لةهةموو شريك و تاغوتي ك، ضونكة شريك زؤر بال وة لةناو موسول مانان بةهةموو 

           شي وةكانى:
 كة كةساني كى زؤر  )الشرك يف الربوبية(:                       لةبوارى ثةروةردطاري تى                 

                                                                                    نةزان هةن لةموسول مانان شريك بال وة لةناويانداو باوةر يان واية زةرةرو قازانج، وة خؤشى 
                                                                                و ناخؤشى، الى غةيرى خواية، وة هةية باوةر ى بةثةروةردطاري تى خوا نىية بةتةنها، وة 

 ت.                                                  هةية دةل ي ت فةرمان و بر يار لةغةيرى خوا وةردةطريي 
 ،الشرك يف                      غةيرى خوا دةثةرسرتي ت وة لةبوارى ثةرستندا(
                                                                      وة هاوار دةكري تة فريشتةو ثي غةمبةران و ثياوضاكان و، داواى يارمةتىيان األلوهية(، 
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                                                                              ىل  دةكري ت و، تةواف بةدةورى طؤر ى ثياوضاكاندا دةكري ت و، قوربانى و سةربر ين و 
كةئةمانةش هةموو  ؛ارو واسيتةيان دةزانن( و فرياطوزغوث                         نةزريان بؤ دةكري ت و، بة)

 شريكن ثةنا بةخوا.
 ،ضةندان سيفةتى خوا البراوةو  وة لةبوارى ناوو سيفةتة بةرزةكانى خوادا

دراوة بةدروست كراوان و تةشبيهى خوا كراوة بةبةندةيةكى مةخلوق و ضةندان كةسيش 
                                                       بةرزكراونةتةوة بؤ ر يزى خوا لةزؤر سيفاتى تايبةت بةخوا!

ضونكة خواى طةورة  ؛                                                       جي طاى سةرسور مان نىية كةشريك لةناو موسول ماناندا مبي نى وة 
 .(١٠٦يوسف: )  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  چ            دةفةرموي ت: 

                                                                                    واتة: زؤربةيان كةباوةر  دي نن كةخوا ثةروةردطاريانة، لةطةل  ئةو باوةر ةشيان شةريك بؤ 
كى بةنةزانى و نةفامى شريك دةكةن، وة                                           خوا دادةني ن لةثةرستندا! كةواتة زؤر لةخةل 

ال تقوم الساعة حتى تلحق  )  فةرموويةتى: )صلى اهلل علية وسلم(                ثي غةمبةرى خواش 
 .(1٢)(                                          قبائل من أ ميت باملشركني وحتى يعبدوا األوثان..

                                                                         واتة: ر ؤذى دوايى نايةت تاوةكو ضةندان هؤزو عةشريةت لةئوممةتى من دةضنة ثال  
 ك دةكةن و، غةيرى خوا دةثةرسنت.موشريكةكان و، شري

 
 
 

                                                           
 وة حةديسيَكى رِاستة. (.٣٩٥٢(، وابن ماجة )٤٢٥٢(، أبو داود )٢٢١٩(، الرتمذي )٥/٢٧أ د ) (١٢)
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                كةواتة ثي ويستة
                                                         لةبناغةوة هةول ى ثاك كردنةوةى بريوباوةر ى تي كر اى خةل كى 

 بدةين
                                                         نةك لةلوتكةوة ملمالنى  لةطةل  حاكمةكان بكةين لةسةر سول تة
                                                                         بةال م سةير لةوةداية كةهةندي ك موسول مانى بةناو سياسى دةل ي ن ئةمر ؤ شريكى 

تى و شريك لة خواثةرستيدا نةماوة، وة شريكى ئةم سةردةمة بريتىية لةشريكى         طؤر ثةرس
                                                                               حاكمةكان كة لةكؤشكةكاندان نةك لةطؤر ةكان! بؤية دةل ي ن بةسة باسى شريكى قةبرةكان 

 !(13)مةكةن و خةريكى دذايةتى كردنى شريكى قةصرةكان بن
                             انى دل سؤزيش زؤرجار وا طومان                                                      وة بةداخةوة ئةمر ؤ كةساني ك و كؤمةال ني ك لة موسول مان

)صلى                                                                       دةبةن كةكي شةى ئةمر ؤى موسول مانان جياوازة لةكي شةى سةردةمى ثي غةمبةر 
                                                             وة هةروةها هةنطاوى جياواز دةطرنةبةر بؤ دامةزراندنى دةول ةت و  اهلل علية وسلم(

،                                                                            لةجياتى ئةوةى لةبناغةى ميللةتةوة كةخةل كى سادةو ر ةش و ر ووتة دةست ثى  بكةن
                                                                           دةضن لةحاكمةوة دةست ثى  دةكةن! وة لةجياتى ئةوةى لةبناغةى دينةوة كةتةوحيد ـ 
                                                                             تةنها خواثةرستىيةـ دةست ثى  بكةن، دةضن لة لووتكةوة دةست ثى  دةكةن كةفةرزكردن 

                                               و ضةسثاندنى حوكمى ئيسالم و دةول ةت دامةزراندنة!

                                                           
بؤضوونة هةَلةية، تةنها ئةم ئاية   لةوةالمى ئةم بؤضوونة سةيرةدا دةَليَني بةسة بؤ رِوونكردنةوةى ئةم رِاو (١٣)

و حةديسةى كةثيَشوو بامسان كرد، وة هةروةها واقيعيش ثيَش بةَلطة شةرعىيةكان رِةديان دةداتةوة، وةك 
 ئاماذةمان بؤ هةنديَكى كرد.
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لة ووتةو  اهلل علية وسلم()صلى                                                 وة ئةم هةنطاوة ثي ضةوانانةيان بةسريةتى ثي غةمبةر 
                                               ثرؤطرامةكانيان و هةل وي ستةكانيان دةردةكةوي ت.

و موحامى و  )قوطبـي(                                         )حممد بن سرور( كةيةكي كة لةشوي ن كةوتوانى  (14)بؤ منوونة
            ( دةل ي ت:٨١ـ ٧٥)/٢ )منهج األنبياء يف الدعوة اىل اهلل(                         طةشةثي دةريةتى، لةكتي بى 

يف أن أخطر مشكالت واحنرافات هذا العصر استبعاد  )) وال جيادل مسلم عامل منصف
وتنحية شريعة اهلل، واالحتكام اىل الشرائع األرضية اجلائزة الفاسدة، وإىل أقوال وأراء 

 رجال منحرفني((.
                                                                             واتة: طةورةترين كي شةكان و الدانةكانى ئةم سةردةمة دوورخستنةوةو الدانى شةريعةتى 

ةمينى ستةم و فاسد )واتة قانونى دانراو لةاليةن خوايةو حوكم كردنة بة بةرنامةى ز
 مرؤظةوة(.

                                                                            وة كة باوةر ى واية ئةمة طةورةترين كي شةية، باوةر يشى واية كة شريك لةثةرستندا 
                                                                                لةاليةن تي كر ايى خةل كى طشتى كي شةيةك نىية كةبانطةوازكاران خؤيانى ثي وة مةشغول  

                                  شريكى طؤر ثةرستى و غةيرى خواثةرستى                                           بكةن و كاتى خؤيانى ثى  بةفري ؤ بدةن، ضونكة
كؤن بووةو خؤخةريك كردن بةنةهى كردن لةوة خزمةت بةئاماجنةكانى موجاهيدان 

 (: ٨٢ـ ٢/٨١                                                      ناكات، بةل كو خزمةت بةحاكمة زال مةكان دةكات. بر وانة )

                                                           
ووتةو بؤضوونى ووناربيَذو جوَليَنةرو كاديرةكانى ووالتى خؤمان باس ناكةين، بةَلكو تةنها قسةى  (١٤)

  ستاو ثيَشةواكانيان باس دةكةين كةئةمانةى خؤمان موقةلليدو دةهؤلَ بؤ ليَدةريانن بةدرةنطةوة!مامؤ
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                                                                           )) ما بال ناس من الناس يبغونها عوجا ... يواجهون الفقراء املستضعفني بشركياتهم 
                                                               ويسكتون عن شركيات  واحنرافات علي ة القوم.. يهدرون أوقاتهم يف عرض  وبدعهم،

قضايا عفى عليها الزمن، وال ختدم األهداف  والغايات اليت جياهد الدعاة املخلصون من 
 ((.نصبوا أنفسهم حمامني عن الظلمةأهل السنة  لتحقيقها يف هذا العصر... 

                                  ى حيزبةكانة. بؤية طةورةترين كي شة وة ئةو بؤضوونةى سرور ثوختةى بؤضوونى زؤربة
                                                                           بةاليانةوة ـكةهةموويان يةك دةنطن لةسةرىـ كي شةى حوكم بةدةست هي نان و البردنى 
                                                                               حاكم و دةسةال تدارانة، بةبى  ئاور دانةوة بؤ بريوباوةر و عةقيدةو مةنهةجى خةل كى و 

                 ، جا ملمالني يةكى                                                                خؤشيان! وة بؤية بةردةوام ملمالني يانة لةطةل  سول تةى ناوضةكانيان
                                                                                سياسىيانة بي ت وةك هةندي كيان يان ملمالني يةكى ضةكدارانة وةك كؤمةل ة ضةكدارةكان، 

                                                يان بةهةردوو شي وة بةطوي رةى مةسل ةحةت و طوجنان.
                                                                            جاري ك بةهةل بذاردن بؤ بةدةست هي نانى كورسى ثةرلةمان و وةزارةت، وة جاري كيش 

 بةجةنطان و كوشتار لةهةردوواليان!
و  )صلى اهلل علية وسلم(                                                      بةال م ئةهلى سوننةت و قورئان، شوي نكةوتووانى ثي غةمبةر 

                                                                               هاوةال نى، لةذي ر ر ؤشنايى قورئان و سوننةت دةر واننة ئةم كي شانةو خراثةى حوكم و 
                                                                        الر ي ى حاكم و مةحكوم، نةك بةضاوى حيزب و حةماسةت و ئةمةىل كورسى و بريور اى

 )قوطبـي(.
ََلىَسوننةَبةَبةَلطةىَقورئانَوَسوننةتَوايةَكة:بؤيةَالىَئةه َ ََ َََ ََ َ ََََ ََََ َََََََ َ َ  ََ ََ َ ََ َ ََََ ََ ََ
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                                                                         ـ طةورةترين كي شة بريتى نىية لةحوكم نةكردن بةئيسالم، ضونكة هةرضةندة ئةويش ١
                                                                                 تاواني كى طةورةية، بةال م ئةوة بةشي كة لةضةندان بةشى تر كةدةرضوون لةتةنها ثةرستنى 

               خوا ر وويداوة.
                                          كاني كى زؤر لةموسول مانان تةنها باوةر يان     خةل  ؛                                ضونكة وةك ثي شرت ئاماذةمان بؤ كرد

                                                                  بةثةروةردطاري تى خوا هةيةو، ئةويش بةناتةواوى، وةك خواى ثةروةردطار 
                               ، واتة: زؤربةيان ئيمان ناهي نن چ ٹڤڤڤڤ ڦ ڦچ           دةفةرموي ت:

                                     ئيلال شريك لةثةرستندا دادةني ن. ضونكة:
 و زةرةرو زيانى                                                        ثي يان واية كةغةيرى خوا دةسةال تى بةدةستةو سوودو قازانج

                                                                                 لةتواناداية. بريوباوةر يان بةثياوضاكي ك زياترة وةك بةخواى ئةو ثياوضاكة! وة سوي ند 
                                                                  بةخوا خبؤن بةدرؤ، ئاسانرتة بةاليانةوة وةك سوي ندى بةدرؤ خبؤن بةيةكي ك 

               لةشي خةكانيان!

  وة غةيرى خوا لةثي غةمبةران يان ثياوضاكان غةيب دةزانن وةئاطايان لةهاوارى                                                                        
                            ةل كى هةيةو فريايان دةكةون.خ

                                                     لةني وان خؤيان و خوادا دادةني ن لةثةرستنداو هاواريان  )واسطة(                     وة زؤر لةموسول مانان 
                                                                         دةكةنى  و قوربانى و سةربر ين و نةزريان بؤ دةكةن، بةل كو لةناو موسول مانة 

     طؤر                                                                           دل سؤزةكانيش بةداخةوة! سةرةر اى باقى موسول مانان، موسول مانانى وا هةية كة
                                                        دانان هةر بةشريك نازاني ت، ضونكة شريك الى ئةوان تةنها شريكى  )واسطة(ثةرستى و 

                  سةرؤك ووال تةكانن.
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 ٱ چ                                                                  وة زؤربةى كةس خوا ناناسي ت بةحةق بةطوي رةى ناوو سيفةتة بةرزةكانى

                                                            بةل كو سيفةتى خواى طةورةيان طؤر يوةو اليانداون و ئينكارى زؤر  چٻ ٻ ٻ  ٻ
                                                          انى دةكةن، وة ثةروةرطاريش هةر ةشةى لي كردوون، دةفةرموي ت: لةسيفةتة بةرزةك

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڃ  چ  چ  چ   چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  چ

   .(١٨٠)األعراف:  چڍ

ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ    ڤ  ڤ  ڦڤ  ڤ  چ

 (.٤٠فصلت: ) چڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ     ڌ  ڌ  ڎ

                                                ريك و كوفرى طةورة ر ووى كردووةتة بناغةى ميللةت و كةواتة لةبنضينةو بناغةوة ش
                                                                            زؤربةى خةل كى ـ نةك تةنها سةركردةكان حوكمى ئيسالميان وةالنابي ت ـ! كةواتة ضؤن 
                                                                    ئةو هةموو شريك و كوفرةى بنضينةى ووال ت ـ كةخةل كىيةـ ثشت طوى  خبري ت و 

ونةوةى ئةو، بة طةورةترين                                                          بةكي شة نةزانري ت! بةال م تةنها كي شةى حاكم و ر ووبةر ووبو
               كي شة دابني ني!

                                                                  وة بؤ ى بةرةنطارى حاكمي كى دةسةال تدارى زال مى زؤردار دةبنةوة، نةك 
                                                                 بةنيةتى هيدايةتدانى، بةل كو بةنيةتى البردنى و حوكم ىل  زةوت كردنى، 
                                                               لةكاتي كدا كةتواناى ئةويشيان نىية، ئةم بة ةك و دةبابةو تةيارة، 

 و تفةنط!                  ئي وةش بة ةقؤو دار
                                                                       وة بةزةيىتان بةم هةموو خةل كة سةرلي شي واوةدا نايةت كة شريكى زؤر لةحاكم 
                                                                          طةورةتريان تي داية، وة لةكاتي كدا كةتواناى ئامؤذطارى كردنى ئةوانتان هةيةو 



 

 

 129 ba8.org 

 ................................... )جؤرةكانى ، حوكمةكانى(                                  جيهاد و تي كؤشان لة ثي ناوى خوادا

                                                                              بةردةواميش لةطةل ياندان لةمال  و مزطةوت و بازار و كارطة! بؤ كاري ك كةدةيتوانن 
                                                         لةتواناتاندا نىية ـ بؤية ثي شتان نةسثي راوة ـ، هةول ى بؤ                        نايكةن؟ بةال م ئةوةى كة

                                                                              دةدةن؟ هةول ةكةشتان بةزةرةر تةواو دةبي ت نةك هةر بؤ خؤتان، بةل كو بؤ تي كر اى 
                                                                        موسول مانان و بانطةوازى ئيسالميش و حاكمةكانيش، ضونكة ئةوانيش بؤ ثاراستنى 

                            كةملمالني ى كورسيان لةطةل دا                                               كورسى و دةسةال تيان دذايةتى هةموو كةسي ك دةكةن 
                                                                               بكات، ئةطةر دذايةتىيةكةشيان بطاتة ر ادةى كوفرو كافربوونى بةئاشكرا لةئةجنامى )رد 

 الفعل(.
ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ  ضونكة خواى ثةروةردطار فةرموويةتى:

                                          واتة: ئةى موسول مانان جني و مةدةن بةوانةى . (١٠٨)األنعام:  چڭ  ڭ  ۇ     ۇ
                                                                           ةموشريكةكان هاواريان دةكةنى  غةيرى خوا، ضونكة ئةوانيش لةدذى ئي وة لةئةجنامى ك

                                       )رد الفعل( بةنةفامى جني و بةخوا دةدةن.
                                                                               كةواتة موسول مان دةبي ت ئةو وةسيلةية بةكاربهي ني ت كةخةل ك زياتر بةرةو هيدايةت 

و كوفر بضن بةهؤى نةزانى                                                              بهي ني ت، نةك زياتر خةل كى بر ةتي ني ت و، بر ةجني ني ت و، بةرة
 ئةوةوة.

                                                                       بةال م ضونكة شريك الى سروريةكان و هاوبريانيان تةنها سةرؤك ووال تةكانن، بؤية 
                                                                                     ملمالني يان بةردةوام لةطةل  ئةوانداية، وة بةعةقل ى خؤيان دةيانةوي ت كورسى حوكمر انيان 

                  ن! بةال م بةداخةوة                                                             ىل  بسي نن و خؤيان لةشوي نيان دابنيشن تاوةكو بةئيسالم حوكم بكة
)صلى اهلل                                                                  ضونكة بؤضوون و هةول ةكانيان ثي ضةوانةى سوننةت و سريةتى ثي غةمبةرة 
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                                                                    ر ءذ لةدواى ر ؤذ خوي نى موسول مانان بةبةالش دةر ذي ت بةهؤى ئةوانةوةو  ،علية وسلم(
                                                                                 بةرةو دواوةش دةر ؤن، بةل كو زياتر لةوةش حاكمةكان زياتر ثتةو دةبن و بةهي ز دةبن و

                                                                     سةردةكةون بةسةر شانى ئةواندا، وة لةر قى ئةوان زياتر لةخوا ياخى دةبن:
                                                كةهةزاران موسول مان خوي نى بةفري ؤ ضوو و سول تةش  سوريا( لة احلماة                  بر وانة ر ووداوى )

                                   بةهي زتر بوو، دةعوةش بةرةو دواضوو!
                  مانان بةفري ؤ ضوو،                                                   ئةم هةموو قةساخبانةية دانراو بةردةوام خوي نى موسول  جةزائري        بر وانة 

                                                                           سول تةش زياتر لةجاران بةهي زتر بوو! وة سياسىية حيزبيةكانيش ئاوةدانىيان جى  
 ( كردووة!عاطل                    هي شتووةو دةعوةيان )

                                                                      ضؤن بةردةوام لةموسول مانانى سول تةخواز دةطريي ن و دةكوذري ن و دةربةدةر  ميصر        بر وانة 
      ري ن!                                           دةكري ن و ذن و مندال يان وي ل  و بةرةال  دةك

                 ! وة بر وانة...!توركيا          ! بر وانة ئةفغانستان           وة بر وانة 
                                                                    بةال م بةداخةوة كةسي ك كةخوا هيدايةتى نةدات، عيربةت و ثةندو ئامؤذطارى 

                                            نة لةبةل طةى شةرعى، وةنة لةبةل طةى واقيعى!  ؛          وةرناطري ت
 ى.                                                                      بؤية بةردةوامن لةسةر كارى حيزبى و ملمالني ى سياسى و ضةكدارى لةسةر كورس

                                                                                سةير لةوةشداية كة لةاليةك سةركردةكان بةكافر دادةني ن و البردنيان بةواجب دادةني ن، 
                                                                                  لةاليةكى تريشةوة لةهةمان كاتدا دةول ةتيان لةطةل  ثي ك دةهي نن و لةطةل يان دادةنيشن 

                                                                          لةسةر كورسى وةزارةت. بةر استى وةك ثي شينان ووتوويانة )باني كةو دوو هةوا(.
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                                                         لى سوننةت واية كة تي كضوونى حوكم و دوورخستنةوةى شةريعةتى ـ وة الى ئةه٢
                                                                            ئيسالم لةاليةن حاكمانةوة، نةتيجةى تي كضوون و دووركةوتنةوةى تي كر ايى خةل كىية 
                                                                        لةثابةندبوون بةئيسالم. وة خراث بوونى خةل ك، بووةتة هؤى تي كضوونى حاكميش، 

                      كري ت، وةك ثةروةردطار                                                 ضونكة خةل كى ضؤن بن كةسى وةهايان بةسةردا زال  دة
 .(١٢٩األنعام: ) چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ       ۇچ فةرمويةتى: 

                                                                           وة ئةطةر ميللةت ضاك بوون و وازيان لةزول م و بى  شةرعى هي نا، ئةوا بي طومان 
                                                                            حاكمةكانيش باش دةبن. ضونكة يان ضاك دةبن، يان الدةبري ن و ضاك دي تة شوي نيان. 

رع( كةحاكمة، بةضاك بوونى بناغة )أصل(ةوةية، نةك ضونكة ضاك بوونى لق )ف
               بةثي ضةوانةوة.

                                                                      كةواتة نةزانىية كةخةريكى ضارةسةركردنى لقي ك بيت، بى  ضاك كردنى ر ةط و 
                                                               قةدةكةى، وة بتةوي ت بةرهةمي ك باش بكةيت بى  باش كردنى هؤيةكةى.
                 ات و حاكمى زال م                                                             وة ئةطةر هات و طةلي ك باش بوو ئةوا ثةروةردطار ستةميان ىل  ناك

ی  جئ   حئ  مئ    ىئ  يئ  چ                                        بةسةرياندا زال  ناكات، وةك دةفةرموي ت:

 .(١١٧)هود:  چجب  حب
 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺچ                وة دةفةرموي ت:

 .(٥٣األنفال: )
                                                                            واتة: ثةروةردطار ئةو نيعمةتة ناطؤر ي ت كة بةسةر طةلي كى داداوة تاوةكو خؤيان 

                       نةطؤر ن و خراثة نةكةن. لةخؤيانى
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بكةين، دةبينني هةر  )صلى اهلل علية وسلم(                                    وة ئةطةر سةيرى سريةتى ثي غةمبةرى خوا 
                           بانطةوازى تي كر ايى خةل كى  )صلى اهلل علية وسلم(                               لةو ر ؤذةوة  كةكرا بةثي غةمبةر 

                                                                دةكرد بؤ تةنها ثةرستنى خواو وازهي نان لةهاوةل  و شريك بؤ دانانى.
                           يا أيها الناس  قولوا ال إله  )                                              زو طوند بةطوند دةطةر او داواى لي يان ئةوةبوو: وة هؤز بةهؤ

                                                                                       إال اهلل ت فل حوا، ومتلكون بها العرب، وت ذ ل  لكم بها العجم ، فإذا آمنت م ك نت م م لوكا  يف 
 .(1٥)(اجلنة

ها )اهلل(                               هيض ثةرسرتاوي كى ر است نىية تةن ) ال إله إال اهلل(                          واتة: ئةى خةل كينة بل ي ن
                                                                                   نةبي ت. ئةطةر وابل ي ن، سةركةوتوو دةبن، وة عةرةب هةمووى بةوة دةبي تة مول كى ئي وةو 
                                                                              عةجةميش )غةيرى عةرةب( ذي ر فةرمانتان دةبن ثي ى. وة ئةطةر ئاوةها باوةر  بهي نن 

                                                                         نةك هةر لةدونيا سةركةوتوو و سةركردة دةبن، بةل كو دةبن بةثادشاش لةبةهةشت.
 )صلى اهلل علية وسلم(                                             غةى )تةوحيد(و تةنها ثةرستنى خواوة، ثي غةمبةر كةواتة لةبنا

                                 بةسةبةب و بناغةى مول ك و دةسةال ت  ئةو تةنها خواثةرستىيةى                   خةل كى بانط دةكردو
                                                   نةك بةثي ضةوانةوة، وةك ئةمر ؤ كة حوكم بةدةست خسنت و  و حوكم دةست كةوتن دادةنا

        دةني ن.                                     دةول ةت دامةزراندن بةهةنطاوى يةكةم دا
                                                                      وة ضونكة حوكم بةدةست كةوتنيش ثي ويستى بةهي زو جةماوةرى زؤر هةية، بؤية 
                                                                                 حيزبةكان لةثي ناوى طةيشنت بةئاماجنة طةورةكةيان كة دةول ةت و سول تةية، بي دةنط دةبن 

                                                           
( بسند حسن، ٣/٤٩٢و  ٤/٣٤١(. قال األرناؤوط: أخرجه أ د، إىل قوله: )مفلحوا( )٣/٣٩زاد ا عاد ) (١٥)

دة األخرية أخرجه ابن سعد   وله شاهد صحيح عند ابن حبان من حديث طارق بن عبداهلل احملاربي، ومع الزيا
 ( من طريق الواقدي وهو جممع على ضعفه.٢١٦، ١/٢١٧)الطبقات( )
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                                                                              لةسةر دةيان و سةدان شريك و كوفرو بيدعةو خورافات و تاوان و حةرام، كة لةخةل كى و 
                                                                   شيان دةبينري ن، وة دةل ي ن جاري ك كاتى باسكردنى ئةو شتانة نىية، با                 لةشوي نكةوتةكاني

                                                                                   خةل كمان ىل  زوير نةبي ت و نةر ةجني ن. وة لةناوياندا هةية كة هاوار دةكاتة غةيرى خوا، 
                                                                           وة هةيانة نةفى دةيان سيفةتى ثةروةردطار دةكات و، باوةر ى واية كةخوا لةهةموو 

ى )وحدة الوجود واحللولية(ة هةيانة كة عةقيدةى                              شوي ني كةو لةسةر عةرش نىية، و
                                                                        هةية، واتة خوا تي كةل  بووة لةطةل  هةموو بةشةكانى بوونةوةرو هةموو شتي ك 

 لةحةقيقةتدا هةر خواية!
                                                                       وة هةيانة عةقيدةى خةوارجيى هةيةو  موسول مان كةتاوانى طةورةى كرد بةكافرى 

                                   جةهمى هةيةو، هةركةسي ك لةدل دا خوا                                             دادةني ت. وة هةشيانة بة ثي ضةوانةوة عةقيدةى 
                                        هةبي ت، اليان بر وادارةو ئةهلى بةهةشتة.  )توحيد الربوبية(                     بناسي ت و باوةر ى بة 

                                                                           وة هةشيانة شةخص و طؤر ثةرستى و واسيتة دانان لةني وان بةندةو خوادا لةثةرسنت، 
 ناودةبات! )التزكية والتخلية(  بةعريفان و خواناسى و ثاك بوونةوة

                                             بةشايستةى ئةوة نازاني ت ثي يان بل ي ني ر ةزاى              رضي اهلل  عنهمعثمان و معاوية هةيانة وة 
                                                      خوايان ىل  بي ت، بةل كو بة زال م و ناعادليان دةزاني ت!

                                                                             وة هةيانة بةختةوةرى و ثي شكةوتن لة السايى كردنةوةى ئاكارو ر ةفتارو جل و بةرطى 
                                          سوننةت بةجوزئى و مايةى دواكةوتن دادةني ت،                                         بى  باوةر اندا دةبيني ت، وة دةست طرتن بة

بة شانازيةوة                   )مبت د ع وم حد ث(                                                    وة ئاهةنط طي ر ان بةموناسةبةتة )بؤنة( داهي نراوةكان 
 دةكةن!
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                                                                                وة هةموو ئةو بريوباوةر ة خوارو كردةوة ناشةرعى و، هةل وي ستة نائيسالميانة دةكري ن، 
كةطةيشتنة  ؛ةى ئاماجنة طةورةكةيان                                         بةال م لةطةل  ئةوةشدا يةك دةطرن لةسةر بناغ

                                                                   بةحوكم و دةسةال ت، لةسةر حيسابى ئيسالم و عةقيدةى ر است. وة شيعاريان:
                                                                  )) تتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر ب عض نا بعضا  فيما اختلفنا فيه((

                                                                         واتة: هاوكارى يةكرتى دةكةين لةسةر ئةوةى كةيةك دةنطني و ثي ك هاتووين لةسةرى 
                                                      ول ةت دامةزراندن( وة ضاوثؤشيش لةجياوازى يةكرتى دةكةين!)حاكميةت و دة

                                                                              واتة ئةطةر شريك و كوفرو بيدعةو تاوانيش لةهاوةل ةكةت ببينيت، عوزرى بؤ دابنى  و، 
                                                        ضونكة كي شةى طةورة بريتىية لةطةر انةوةى دةول ةت و حوكمى  ،               ضاوثؤشى ىل  بكة!

                                         ؤيان لةناو خؤيان و خي زانيان و حيزبياندا                                               ئيسالمى! ئاوا دةل ي ن بةال م لةر استيدا هةيانة خ
                                                                            حوكمى قورئان و سوننةت تةتبيق ناكةن، جا ضؤن لةناو تي كر ايى خةل كى! وة لةوةش 
                                                                                سةيرتر ئةوةية كاتي ك سول تةو دةسةال تي كيان بكةوي تة دةست و بطةنة شتي ك لةئاماجنة 

                          و دووبةرةكى لةني وانياندا  (، ئينجا لةو كاتةدا ناكؤكىاحلاكمية والدولةسةرةكىيةكةيان )
 .(1٦)                                                               دةردةكةوي ت و ثتةو دةبي ت و، دةكةونة دذايةتى يةكرتى لةسةر سول تة

 وةكو ئةفغانستان كةكوذةرو كوذراو هةردوو اليان لةطروثة ئيسالمىيةكان بوون. 

                                                           
ضونكة طةيشنت بةسوَلتة يةكى ثىَ طرتبوون، نةك ثةروةردة كراو بووبن لةسةر تةنها خواثةرستى و برايةتى  (١٦)

  و تةنها خوا مةبةست بوون و داواى بةهةشت كردن.



 

 

 135 ba8.org 

 ................................... )جؤرةكانى ، حوكمةكانى(                                  جيهاد و تي كؤشان لة ثي ناوى خوادا

                                 كي شةى طةورةى دةول ةت دامةزراندن  )صلى اهلل علية وسلم(                     بةال م ثي غةمبةرى خوا 
أعبدوا اهلل  )                                                         كو وةك )أبو سفيان( بة)هرقل(ى ووت موحةممةد ثي مان دةل ي ت:           نةبوو، بةل 

 (                                                     والتشرك به شيئا ، ويأمرنا بالصالة والصدق والعفاف والصلة
                                                                               واتة: خوا بةتةنها بثةرسنت و هاوبةشى بؤ ثةيدا مةكةن و فةرمانى نوي ذو ر استطؤيى و 

                                     داوي ن ثاكى و خزمايةتيمان ثى  دةكات.
                  نةبوونى دةول ةت و  )صلى اهلل علية وسلم(                               ورةترين كي شة الى خوا ثي غةمبةر كةواتة طة

 بوو.)ال إله إال اهلل(                                                   حوكم بةغةيرى ئيسالم نةبوو، بةل كو بانطةوازى ئةو بؤ 
)ال إله إال ماناى  )قوطيب(                                                  بةال م بةداخةوة زؤر لةحيزبى و السايى كةرةوانى فيكرى 

(، واتة: )ال حاكم إال اهلل ( يةعنى)ال إله إال اهلل    ي ن                           بةهةل ة لي ك دةدةنةوةو دةل ش اهلل(
                                                                         هيض حاكمي ك نىية تةنها )اهلل( حاكمة. ئةمةش لي كدانةوةيةكى زؤر كةم و كورت و 
ناتةواوة، ضونكة )إلة( لةزمانى عةرةبيدا يةعنى )معبود( واتة ثةرسرتاو بةطشتى، وةك 

 كردووة لةم ئايةتةدا:  إال اهلل()ال إله                                        خواى طةورة خؤى لي كدانةوة ر استةكةى بؤ
 .(٣٠لقمان: ) چڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ        ڦ  ڦ  ڄ    ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ         چ چ  

                                                                           واتة: خواى طةورة بةتةنها ثةرسرتاوى ر است و ر ةوايةو هةرشتي كى تريش كةهاوارى 
         ووضةل ة.                                                                دةكةنى  و ثةرستنى بؤ دةكةن غةيرى خوا ئةوا نار است و نار ةوايةو ث

                                    لةخةيال يشى نةبوو كة )مةدينة( ببي ت  )صلى اهلل علية وسلم(                  وة ثي غةمبةرى خوا 
)صلى                                                                        بةدةول ةتى ئيسالمى تاوةكو خواى طةورة خةل كى ئةوي ى نارد بؤ الى ثي غةمبةر 
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                                                                    و باوةر يان ثي  هي ناو، بةيعةتى ثشتيوانى كردنيان ثي داو، ثي شوازيان  اهلل علية وسلم(
 الى خويان.          لي كرد بؤ 

 
                                           لةكوي وة دةست بةدةعوة بكةين، وة لةضى يةوة؟

 (١٧)من أين نبدأ ومب نبدأ؟
                                    ر ةمحةتى خواى ىل  بي ت، وة ثةروةردطار  قطبسيد  چڻ  ڻ  ۀ  ۀ چ 

كةموافيقى سوننةتةو  (1٨)                                                    لةئي مةش و ئةويش ببوري ت، لةم بارةيةوة ووتةيةكى هةية
                                                           وتبىيةكانى ترى، وة ثووضةل  كةرةوةية بؤ بؤضوونى تي كؤشةرانى جياوازة لةبؤضوونة ق

                                       سول تةخوازو سرورى و هاوبريانى، دةل ي ت:

                                                           
شاهيدى لةسةر ئةوة داوة، كة ثيَويستة لةبناغةوة دةست ثىَ بكةين نةك لة د.عبدالكريم زيدان  (١٧)

 الدعوة الفردية من أسلمها وأنفعها دائمًاإن  أساليب الدعوة ك:رية جدًا، وقد ي ون  لووتكةوة، ووتويةتى:
حبقائق  الصامتة بالقول والفعا والسلو ، وإشاعة الوعي اإلسالمي   الناس ومعميقه   نفوسهم ومبصريهم

اإلسالد وبواجبهم حنوه، وال مبدأ مبهامجة* احل اد، فإن آخر ما مفعله هي مهامجتهم*. وأمامها سوح العما 
لإلسالد ا يسرة ا فتوحة ك:رية فلتبدأ بها، حتى إذا ما شاع الوعي اإلسالمي وانتشر   اجملتمع وصار مسلمًا 

 قها من الشعب ا سلم شيء  طبيعي كخروج ال:مرة من الشجرة.حقًا، فإن احل ومة ا سلمة ستنب:ق منه، ألن انب:ا
 (.١٠٥) السنن اإلهلية   األمم واجلماعات واألفراد   الشريعة اإلسالمية( )ص:

 )مهامجة(.( لةجياتى مواجهة احل ادباشرت وابوو ووتباى )** 

، لةبةرئةوة هيَناومانةتةوة،  م()صلى اهلل علية وسلئةم ووتةيةى موافيقى سوننة  و سريةتى ثيَغةمبةرة  (١٨)
هةروةكو شيَخ علي بن حسن لةيةكيَك لةكتيَبةكانى ئةم ووتةيةى هيَناوة. وة هةر كةسيَك قسةيةكى حةقى ثيَ 

 بيَت ئةوة الى ئةهلى سوننة قةبوَلة، ئةطةر ضى لة اليةنةكانى تريش نةيثيَكابيَت و لةرِاستة رِىَ اليدابيَت.



 

 

 137 ba8.org 

 ................................... )جؤرةكانى ، حوكمةكانى(                                  جيهاد و تي كؤشان لة ثي ناوى خوادا

                                                                            ))إن الدعوة اإلسالمية اليوم تواجه حالة  شبيهة  باحلالة اليت كانت عليها اجملتمعات  
، والبعد                                                                      البشرية  يوم جاء  اإلسالم أول مرة  من ناحية اجلهل حبقيقة  العقيدة اإلسالمية

عن القيم واألخالق اإلسالمية، وليس فقط البعد عن النظام اإلسالمي والشريعة 
                                                                                 اإلسالمية. ويف الوقت نفسه  توجد  معسكرات  صهيونية  وصليبية  استعمارية  قوية ، حتارب  
                                                                          كل  حماولة  للدعوة اإلسالمية، وتعمل على تدمريها عن طريق األنظمة واألجهزة احمللية، 

                                                                   لدسائس والتوجيهات املؤدية هلذا الغرض، ذلك بينما احلركات اإلسالمية تشغل  بتدبري ا
                                                                               نفسها يف أحيان  كثرية  باإلستغراق يف احلركات السياسية احملدودة احمللية، كمحاربة معاهدة  

                                                           أو إتفاقية، وكمحاربة حزب ، أو تأليب خصم  يف اإلنتخابات عليه.
ت بتطبيق النظام اإلسالمي والشريعة اإلسالمية كما أنها تشغل نفسها مبطالبة احلكوما

                                                                          بينما اجملتمعات ذاتها جبملتها قد ب ع دت  عن فهم مدلول العقيدة اإلسالمية والغرية 
 عليها، وعن األخالق اإلسالمية..

                           : وهي أحياء  مدلول العقيدة والبد أذن أن تبدأ احلركات اإلسالمية من القاعدة
                                                  وتربية من يقبل  هذه الدعوة وهذه املفهومات الصحيحة،  اإلسالمية يف القلوب والعقول،

                                                                        تربية  إسالمية  صحيحة ، وعدم إضاعة  الوقت يف األحداث السياسية اجلارية، وعدم 
                                                                       حماوالت فرض  النظام اإلسالمي عن طريق األستيالء على احلكم، قبل أن تكون القاعدة 

                                 ألنها عرفته  على حقيقته  وتريد أن                                             املسلمة يف اجملتمعات  هي اليت تطلب النظام اإلسالمي
 .(1٩)حتكم به((

                                                           
 ( سيد قطب.٢٨ـ ٢٧) اذا أعدموني( ) (١٩)
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                                                                          )) إذ أن الوصول إىل تطبيق النطام اإلسالمي واحلكم بشريعة  اهلل، ليس هدفا  عاجال ، 
                                                                                 ألنه  ال ميكن حتقيقه  إال بعد نقل اجملتمعات  ذاتها، أو مجلة  صاحلة منها ذات وزن  وث ق ل يف 

للعقيدة اإلسالمية ثم للنظام اإلسالمي، وإىل تربية                                جمرى احلياة العامة، إىل فهم صحيح  
                                                                      إسالمية  صحيحة على اخللق اإلسالمي، مهما إقتضى ذلك من الزمن الطويل واملراحل 

 .(٢٠)البطيئة((
                                                                                     واتة: بانطةوازى ئيسالمى ئةمر ؤ ر ووبةر ووى حال ةتي كى هاوشي وة دةبي تةوة بةو حال ةتةى 

                                        بوو، لةو ر ؤذةى كةئيسالم هات، يةكةجمار لة                                 كة كؤمةل طاكانى بةشةريةتى لةسةر
                                                                         ر استي تى بريوباوةر ى ئيسالمى، وة دوورى لةئاداب و ر ةوشتى ئيسالمى ـ نةك هةر 
                                                                          دوورى نيزام و حوكمى ئيسالمى بةتةنها ـ وة لةطةل  ئةو حال ةتةشدا لةهةمان كات 

ايةتى هةموو                                                               موعةسكةرات و ر ي كخراوى جوولةكةو ئيمثرياليزمى بةهي ز هةية كةدذ
                                                                        هةول ي كى ر است بؤ بانطةوازى ئيسالمى دةكةن و ئيش دةكةن و ثالنى لةناوبردنى 
                                                                               هةول ةكانى بانطةوازى ئيسالمى دةدةن بةر ي طاى ر ي كخراوو بةكرى  طرياوةكانى ناوخؤى 

             موسول مانان.
                                                                            حال ى موسول مانان ئاوا دواكةوتوويى و نةفامىيةو دوذمنانيش لةسةرةوةو لةدةرةوة 
                                                                             نةخشةو ثالنى لةناوبردنى دةكي شن و هةول ى بؤ دةدةن، كةضى بزووتنةوة ئيسالمىيةكان 
                                                                              خؤيان خةريك دةكةن لةزؤربةى كاتةكاندا بةر ؤضوون لةهةنطاونان و جووال نةوةى سياسى 

                                                           
 .٢٩)ا رجع السابق( ص:  (٢٠)
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                                                ر ي ككةوتني ك يان بةل ي ن بةستني ك، يان دذايةتى  سنوردراوى ناوخؤ، وةك دذايةتى كردنى
                                           وة خةل ك هةل نان لةدذى لة هةل بذاردنةكاند!               كردنى حيزبي ك، 

وة هةروةها بزووتنةوة ئيسالمىيةكان خؤيان خةريك دةكةن بةداواكردن لةو حكومةتانة  
                                                                       بؤ تةتبيق كردنى نيزام و شةريعةت و حوكمى ئيسالمى. لةكاتي كدا كةكؤمةل طاى 

              ةر ى ئيسالمى و                                                               خةل كى بةطشتى خؤيان دووركةوتوونةتةوة لةتي طةيشتنى ماناى بريوباو
                                              ديفاع كردن لةو بريوباوةر ةو لة ر ةوشتى ئيسالمى.

 يةكان:                                 كةواتة ثي ويستة بزووتنةوة ئيسالمى
                                                                      ـ لة بنضينةو بناغةوة دةست ثى  بكةن. كةبريتىية لة زيندووكردنةوةى ماناى ١

 .(٢1)                                          عةقيدةى ئيسالمى لةناو دل  و عةقل ى خةل كيدا
                                          دةو بانطةوازة وةردةطرن ثةروةردة بكري ن بة ـ وة هةروةها ئةوانةى كةئةم عةقي٢

                           ثةروةردةيةكى ئيسالمى ر است.
                                                                               ـ وةكاتيان بةفري ؤ نةدةن لة خؤخةريك كردن بةر ووداوة سياسىيةكان كةدي ن و دةر ؤن.٣
                                                                       ـ وة هةول ى ئةوةش نةدةن نيزام و حوكمى ئيسالمى فةرز بكةن بةهؤى زال  بوون ٤

ثةروةردةبن لةسةر ئيسالم و ئةوان خؤيان لة                                 بةسةر حوكم، ثي ش ئةوةى كةخةل كى 
                                                                            كؤمةل طةدا داواى نيزامى ئيسالمى بكةن لةناوياندا وة حوكمر انىيان بكري ت ثي ى.

                                                           
خةَلكى بؤ الى بانط دةكرد بريوباوةرِو عةقيدةى  )صلى اهلل علية وسلم(يةكةم شت كةثيَغةمبةر  (٢١)

ئيسالمى بوو وة تةنها ثةرستنى خواو دووركةوتنةوة لةشريك بوو. وة لةثالَ ئةم بانطةواز بؤ تةوحيدو 
 ن بةئاداب و رِةوشتى ئيسالمى وةك لةحةديسةكةى أبو سفيان هاتووة.عةقيدةيةش، فةرمانى ثىَ دةكرد
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                                                                      ضونكة طةيشنت بةجى  بةجي كردنى نيزامى ئيسالمى و حوكم كردن بةشةريعةتى خوا 
                 وة نةبي ت كةخودى                                                                  ئاماجني كى نزيك نىية، ضونكة ناتوانري ت بهي نري تة دى تةنها دواى ئة

                                                                               كؤمةل طا ـ نةك تةنها حاكم ـ ياخود كؤمةل ي كى باش لةكؤمةل طا كةدةورو كاريطةرى و 
                                                                              سةنطي كيان هةبي ت لةكؤمةل دا ثةروةردة بكري ن بة تي طةيشتني كى ر است لةعةقيدةى 
                                                                 ئيسالمى، وة لةثاشان تي طةيشتني كى ر است لةنيزامى ئيسالمى، وة بةرةو 

                                                             ى ئيسالمى ر است لةسةر ر ةوشتى ئيسالمى. هةرضةندة ئةم تي طةياندن                ثةروةردركردني ك
                                                   و ثةروةردةكردنة كاتى زؤرو هةنطاوى هي واشيشى بوي ت.

وة طةيشنت بة بةرثاكردنى نيزامى ئيسالمى و حوكم كردن بةشةريعةتى ئيسالمى 
            بةوة دةبي ت                                                                        لةر ي طاى هةل طةر اندنةوة )انقالب(ى حوكم كة لةلووتكةوةية نابي ت، بةل كو 

                                                                               كة بريوبؤضوون و بريوباوةر ى تي كر اى كؤمةل  ـ يان كؤمةل ي كى باشى ـ ىل  بطؤر ي ت.
                                                                                    بةال م ئةطةر بةم شي وةية نةبوون، بةل كو توندر ةوانةو بةثةلةو سةركةشانة ضاويان بر يية 
                                                                          لووتكةى حوكمر انى و كةوتنة ملمالنى  لةطةل  حاكمةكان، ئةوة ئاكامي كى خراث و 

                                                                          رةرمةندى دةبي ت، هةروةك لةر ابردوو بينيمان كةئةم جؤرة هةوال نة نةتيجةكةيان زة
                                                                                 سةرثةر اندنى طةجنان و، لةناوبردنى تواناو ضاالكىيةكانيانة لةتةسكايى بةندخيانةكانداو، 
                                                                          تاريكايىيةكانى طؤر ةكان )القبور(. وة دواى ئةو هةموو قوربانى و زةرةرةش هيض 

                                                       بي ت بؤ بال وكردنةوةى ئيسالم، تةنها وةك خةتكي شان نةبي ت                        شوي نةواري كى باشيان نا
                                                                               لةسةر ئاو )واتة ضؤن ئةطةر بة شتي ك  لةسةر ئاو خةتي ك بكي شيت يةكسةر شوي نةوارى 
                                                                               خةتةكة نامي ني ت( بةهةمان شي وة شوي نةوارى تي كؤشان و جيهادو ثةروةردةو قوربانى 
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                                         قيادة ثي ش قاعيدة، شوي نةوارى ضاكيان زوو                                          دانى ئةو كةسةو اليةنانةى بةرز دةر وانن بؤ
                                                                           ر ةش دةبي تةوة بةال م سةلبيات و شوي نةوارى خراثيان بةردةوام تا ماوةيةكى زؤر 
                                                                                 دةمي ني تةوةو زيان بةموسول مانان دةطةيةني ت و تووشى فيتنةو ضةوساندنةوةيان دةكات.

                    ز ر وانيني كى سياسى وة ضةندان جار ئةو حيزبانةى كة دامةزراون لةسةر بناغةى  بةر
                                                                         بةتال  و ثووض لةقاعيدةى ئيسالمى، بوون بةهؤى زال  بوونى زال م و فاسقى دوور 
                                                                           لةئيسالم بةسةر موسول مانانداو لةناوبردن و دروي نةوةيان! وة بوون بةهؤى بةرةو 
                                                                                دواطةر انةوةى دةعوةو ثاشةكشةو ر ووخانى بانطةوازكاران و دامركاندنةوةى دةرضوون بؤ 

 بؤ الى خوا.دةعوة 
                                                                        وة ئةطةر بةعاديل و ويذدانةوة بر وانينة شوي نةوارى ئةو حيزبة ئيسالمىيانةى 
                                                                           تي ر وانيني كى سياسى بةرزتر لةخؤيان هةية دةبينني واقيع و شوي نةواريان تةواو 

                                       ثي ضةوانةى شيعارو داخوازى و هةدةفيانة.
                          و بانطةوازى ئازاد بي ت بؤ                                                       ئةوان دةيانةوي ت عيززةت و دةسةال تى ئيسالمى بطةر ي ننةوة

ئيسالم و بانطةوازكاران طةشة بكةن و، زؤربن و، كوفرو فةسادو بانطةوازكارانى، كةم و 
 زةليل بن!

                                                                                  بةال م بةهؤى ئةم بةرز ر وانينة سياسىية هةل ةيةى زؤربةيان، ثي ضةوانةى مةبةستةكانيان 
                      اتر موسول مانان بةرةو                                                          دي تةجى  بةقوربانىيةكانيان، وة هةر هةنطاوي ك كةدةيني ن زي

                                                                                زةليلى و نار ةحةتى و بةرةو دواطةر انةوة دةبةن، وة زياتر بوونةتة هؤى زةليل بوونى 
 بانطةوازكاران و، الوازبوونى دةعوة، وةك دةيبينني.



 

 

 142 ba8.org 

 ................................... )جؤرةكانى ، حوكمةكانى(                                  جيهاد و تي كؤشان لة ثي ناوى خوادا

                                                                                ئةطةر ر است بكةن باوةر  بةم قسانة دةكةن ـ هةرضةندة تال يش بي ت ـ وة هةركةسي كيش 
                                                ني ت ئةم بووذانةوة ئيسالمىية بةرهةمى هةل ةشةيى و ئينكارى ئةوة بكات و وابزا

                                                                                 هةل ضوونى حةماسىيةكانة، وة شوي نةوارى ضاكةيان زياترة لةزةرةر ئةوة واقيع بةدرؤيان 
 . (٢1)            دةهي ني تةوة

                                                                                   وة لةر استيدا بوونى ئةم بووذانةوة ئيسالمىية فةزل ى خواية، لةثاشان مايةى ر استي تى و 
                                                      ئيسالمة ثريؤزةية، نةك فةزل ى حةماسةت و حيزب و حيزبي نة،                        ثاكي تى و تةواوةتى ئةم 

                                                                           كةبووةتة هؤى فةشةىل موسول مانان و بوار ىل  تةسك بوونةوةيان، ئةطةر نييةتيشيان 
                       خزمةتكردنى ئيسالم بي ت.

كةواتة با لةسةر كارة باشةكانيان بؤ خزمةتى ئيسالم بةردةوام بن، وة خوا ثاداشتيان 
                                                        ن بكات، بةال م ثي ويستة وازبهي نن لةهةر وةسيلةو بؤضوون و بداتةوةو سةركةوتوويا

                                                            هةنطاوي كيان، كة زةرةرمةندة بة دةعوةو ثي ضةوانةى سوننةتيشة.
 

 
 
 
 

                                                           
ضونكة هةرضةندة دةعوةو بانطةوازو هةولَ و تيَكؤشانيشيان بووة، بةالم لةناكاودا بةهؤى هةَلضوونيَكى  (٢١)

، هةَلةشةيى، فيتنةيةكى طةورة دروست دةكةن و، ئةوكاتة هةوَلةكانيان ئةطةر بيناى قةسريَكيشى كردبيَت
. وة )َبَنوا، قصرا، وهدموا، مصرًا(لةاليةكى ترةوة بووةتة هؤى ويَران بوون و لةدةست ضوونى شاريَك 

  ضةندةها هةنطاو بةرةو دوا دةطةرِيَتةوة.
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                                            طريقان ال يلتقيان، ش ت ان بني  مشرق   ومغر ب 
                     األو ل: املنهج السلفي:

 قال مساحة الشيخ ابن باز رمحه اهلل:
                                                  زائر قال عن ي: قلت هلم: يغتالون الشرطة أو يستعملون                              )) إن  كان أحد من الدعاة يف اجل

السالح يف الدعوة إىل اهلل هذا غلط ليس بصحيح بل هو كذب، إمنا تكون الدعوة 
باألسلوب احلسن، قال اهلل قال رسوله، بالتذكري والوعظ والرتغيب والرتهيب، هكذا 

ابه يف مكة املكرمة قبل وأصح )صلى اهلل علية وسلم(الدعوة إىل اهلل كما كان النبـي 
أن يكون هلم سلطان، ماكانوا يدعون الناس بالسالح، يدعون الناس باآليات القرآنية 
والكالم الطيب واألسلوب احلسن ألن هذا أقرب إىل الصالح وأقرب إىل قبول احلق، أما 

)صلى اهلل علية الدعوة باالغتياالت أو بالقتل أو بالضرب فليس هذا من سنة النبـي 
                                                                         وال من سنة أصحابه، لكن ملا وال ه اهلل املدينة، وانتقل إليها مهاجرا كان السلطان  سلم(و

املشركني وأقام  )صلى اهلل علية وسلم(له يف املدينة وشرع اهلل اجلهاد وإقامة احلدود، جاهد 
 احلدود بعدما أمر اهلل بذلك((.

                                                وقال العال مة احملدث حممد ناصرالدين األلباني رمحه اهلل:
بالدعوة إىل التوحيد بدأ بإقامة الدولة املسلمة:  )صلى اهلل علية وسلم(              )) إن  النبـي 

والتحذير من عبادة الطواغيت، وتربية من يستجيب لدعوته على األحكام الشرعية 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى  حتى صاروا كاجلسد الواحد
، ومل يكن فيهم من يصر على ارتكاب املوبقات والربا والزنا كما جاء يف احلديث الصحيح
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                                                                           والسرقات إال  ماندر. فمن كان يريد أن يقيم الدولة املسلمة حقا  اليكتل الناس وال 
جيمعهم على مابينهم من خالف فكري وتربوي كما هو شأن األحزاب اإلسالمية املعروفة 

ى األصول اإلسالمية الصحيحة: اليوم، بل البد من توحيد أفكارهم ومفاهيمهم عل
 الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصاحل((.

 
                                                              الثاني: املنهج الق ط يب التكفريي، املسم ى زورا  بالسلفية اجلهادية:

 (:٢/١٠٥٧قال سيد قطب )الظالل: 
                     ب)ال إله إال  اهلل(، فقد  البشرية)) لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إىل 

إىل عبادة العباد، وإىل جور األديان، ونكصت عن ال إله إال اهلل وإن  البشريةارتدت 
ظل فريق منها يردد على املآذن: ال إله إال اهلل دون أن يدرك مدلوهلا، ودون أن يعين هذا 

 املدلول وهو يرددها، ودون أن يرفض شرعية احلاكمية اليت يدعيها العباد ألنفسهم((.
 (:٤/٢١٢٢ويقول سيد )الظالل: 

)) إنه ليس على وجه األرض اليوم دولة مسلمة وال جمتمع مسلم قاعدة التعامل فيه هي 
 شريعة اهلل والفقه اإلسالمي((.

 (:٣/١٤٥١                   ويقول أيضا  )الظالل:
                                                                               )) لعلك تبينت مما أسلفنا آنفا  أن غاية اجلهاد يف اإلسالم هي هدم بنيان النظم املناقضة 

على قواعد اإلسالم يف مكانها واستبداهلا بها وهذه ملبادئه وإقامة حكومة مؤسسة 
املهمة مهمة أحداث إنقالب إسالم عام غري منحصر يف قطر دون قطر بل مما يريده اإلسالم 
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ويضعه نصب عينيه أن حيدث هذا اإلنقالب الشامل يف مجيع أحناء املعمورة هذه ال 
مهمتهم بأحداث اإلنقالب مندوحة للمسلمني أو أعضاء احلزب اإلسالمي عن الشروع يف 

 املنشود والسعي وراء تغيري نظم احلكم يف بالدهم اليت يسكنونها((.
**************************** 

 راجع كتاب:
 .١١٥                                                    ))براءة علماء األمة من تزكية أهل البدعة واملذم ة(( ص: 

                            ل ) عصام بن عبداهلل السناني(.
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 بةشى شةشةم 

 
ةيشنت بة هةدةف * وةسيمة شةرعى يةكانى ط

 ئاماجنةكانى دين و
 

 سةردةمة: ئةم                                    * هةندي  لة وةسيمة داهي نراوةكانى
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وةسيلة شةرعى يةكانى طةيشنت بة هةدةف و ئاماجنةكانى 
 دين:

ََشَيخَبكرَأبوَزيدَدواىََروونكردنةوةىَئاماجنةكانىَبانطةوازىَئيسالمىَباسَ َََ َ َ َ َ ََََ َََ َ َ ََََ َ َََ َ َ ََََََ َ ََ ََ َ َ َََ  َََ ََ َ ََ ََََ ََ ََ َ ََ َ  ََ
َلةوةسيلةوََرَيطاكانىَطةيشتنيشَبةئاماجنة َ َََََ ََ َ ََََ ََ َ ََ َََ ََ   َََََ َََ َ ََ ََكانَدةكاتَوَدةفةرموَيت:َ  ََ َ ََ ََ َ ََََ ََ َ َ ََ َََ

                                                                             )) احتدت وسيلة هذه الدعوة وغايتها، فال يسوغ لنا حبال أن ن لبس الدعوة إىل اهلل لباس 
تنظيم أجنبـي عنها، واستفراغ اجلهد فيه، مما يؤول باهلدم واالسقاط ألصول الدعوة 

                                وب نيتها األساسية وتفريق الكلمة.
 :غايةو  وسيلةفالدعوة تتكون من 

( توقيفية، ال جمال لإلجتهاد فيها، حقيقة الدعوة أمر ثابت الغايةلدعوة )فحقيقة ا
                                      اليتغي ر بتغي ر األزمان واملكان واألحوال.

 كذلك التوقيف على منهاج النبوة. وسائل نشر الدعوةواألصل يف 
من أحدث يف أمرنا هذا ماليس  ) أنه قال: )صلى اهلل علية وسلم(وقد صح عن النبـي 

 .(                                  من عمل عمال  ليس عليه أمرنا فهو رد ) ويف لفظ (            منه، فهو رد 
                                                                             ومن رمحة اهلل تعاىل بعباده، وبالغ حكمته يف تشريعه  ملا ي صلح اهلل به العباد  والبالد، 

 ؛                                                                           أنه سبحانه ملا شرع  األمر باملعروف، وشرع تغيري املنكر، وشرع النصيحة، وشرع الدعوة
 علها إىل عقوهلم، بل أحاهلم على ما شرعه هلم:                                  شرع لألمة وسائل متعددة  يف ذلك، ومل جي

 ـ فاجلهاد بالنفس، واجلهاد باملال، واجلهاد بالقوة.١
 ـ والدفاع كذلك.٢
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ـ وتغيري املنكر باليد، وهذا الذي سلطان، كرجال احلسبة. وباللسان، ومثله القلم، ٣
 وبالقلب.

 ـ واألمر باملعروف كذلك.٤
هم باليت هي أحسن: مناصحة بالكلمة، ومناصحة ـ والنصيحة ألئمة املسلمني وعامت٥

 بالكتابة، والتذكري بأيام اهلل.
ـ والدعوة تكون بالوظائف املرتبة يف اإلسالم: خطب اجلمع والعيدين، واحلج، وبالتعليم ٦

 وجمالس الذكر واإلميان.
                                                         ـ والصدع  بكلمة احلق: ببيانها حتى يكشف اهلل الغ مة عن األمة.٧
معترب: يغري اهلل بها احلال إىل أحسن، فتعمل ما التعمله األحزاب يف ـ و بفتوى عامل ٨

       ع قود.
ـ وهكذا بعمل فردي من عامل بارع، ينشر يف األمة: يف أقليم، يف والية، يف مدينة، يف ٩

 .(1) قرية... وهكذا
                                                                 ـ وبعمل مجاعي على رسم منهاج النبوة ال غري، كجماعة احل سبة، ودور األمر ١٠

نهي عن املنكر، ومراكز الدعوة، ورابطة العلماء من كل متأهل لكل عمل باملعروف وال

                                                           
: إن  أساليب الدعوة ك:رية جدًا، وقد ية داوةو ووتويةتى .عبدالكريم زيدان شاهيدى لةسةر ر استىد وة (١)

الصامتة بالقول والفعا والسلو ، وإشاعة الوعي اإلسالمي    الدعوة الفردية ا دائمًامن أسلمها وأنفعه ي ون
 الناس ومعميقه   نفوسهم ومبصريهم حبقائق اإلسالد وبواجبهم حنوه.

 (.١٠٥) السنن اإلهلية   األمم واجلماعات واألفراد   الشريعة اإلسالمية( )ص:
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حباله، فليست حال العامل كحال من دونه من طلبة العلم، وال طالب علم كاملبتدي، وهذا 
 .( ٣الطالق: ) چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    چ  ليس كاجلاهل، فهذه رتب ومنازل ودرجات
اول إىل أعلى منها ـ قبل نضوجه ـ مذموم، وكما أن املقصر عن رتبته مذموم، فاملتط

                  ...بل سقوط مبك ر.
و وسائل الدعوة هي يف عصرنا وفيما قبله وبعده البد أن تكون هي وسائل الدعوة اليت 

                                            وبلغ بها الغاية، وال ختتلف يف عصرنا مثال  إال  يف  )صلى اهلل علية وسلم(                  ب ع ث  بها النبـي 
 فية.جوانب منها مرتبطة بأصوهلا التوقي

                                                                            فالوسيلة التعليمية  اليوم هي ما كانت عليه باألمس، لكن داخلها شيء  من النهج يف 
 األداء والبالغ ... وهكذا.

                                                                             لكن هذا التغيري مأسور مبضمار الشرع، موزون مبقاييس الكتاب والسنة، فمتى اختل شيء  
 منه وجب  إبعاده والربائة منه.

 فال((إ.هـ                                    أما وسيلة م حد ث ة  ي ت ع ب د  بها، 
واتة: وةسيلةو غايةتى ئةم دةعوةية تايبةت و ديارى كراوة. وة دروست نىية بؤمان 
                                                                         بةهيض شي وةيةك بةرط و ثؤشاكى تةنزيم و ر ي كخراوى بيانى )أجنيب( بكةينة بةر 

تةنزمياتة بيانىية، كة بانطةواز بؤ الى خوا، ئينجا خؤمان خةريك بكةين بةم 
بةلةناوبردنى بنضينةكانى دةعوةو ثارضة ثارضة كردنى                            سةردةكي شي ت و كؤتايى دي ت

                     يةكي تى موسول مانان.
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                                        بانطةواز ثي كدي ت لة )غايةت( و )وةسيلة(
 ديارى كراوة لةاليةن خواوةو هيض بوارى دةستكارى و  غايةت و هةدةفى دةعوة

                                                                      طؤر انكارى تي دا نىية. ضونكة شتي كى جي طريةو ناطؤر ي ت بةطؤر انى كات و 
        و حال .      شوي ن

 وةسائيلةكانى بال وكردنةوةى دةعوةو طةيشنت بة غايةت و               وة ئةسل يش لة                                                  
                                                          هةر ديارى كراوو وةستي ندراوة لةسةر مةنهةجى ثي غةمبةري تى. هةدةف

                   بةكارى نةهي نابي ت  )صلى اهلل علية وسلم(                                      واتة: هةر وةسيلةيةك كة ثي غةمبةرى خوا 
                                   وةسيلةيةكى شةرعى نىيةو ناتطةيةني ت                                         يان ر ي ى ثى  نةدابي ت ئةوا دروست نىيةو

                                                                 بةهةدةف و غايةتى دةعوةى ئيسالمى بةل كو بةرةو هةدةفي كى ترت دةبات.
                                              فةرموويةتى: هةركةسي ك لةو دينةى ئي مةدا شتي ك  )صلى اهلل علية وسلم(             وة ثي غةمبةر 

           ةبي ت( ئةو                                                                           دابهي ني ت كة لةديندا نىية )واتة بر يارو ر وخسةتى قورئان و سوننةتى لةسةر ن
                                          شتة داهي نراوةو ر ةتكراوةيةو قةبول  نىية.

                                                                            وة لة ر ةمحةتى خوا بة بةندةكانى و حيكمةتى لة شةريعةت دانانى: كاتي ك كةجيهادو 
                                                                                ديفاع كردن و فةرمان بة ضاكةو طؤر ينى خراثةو، ئامؤذطارى و بانطةوازى داناوة لةسةر 

ةى بؤ داناون لةو وةزيفانةدا وة                                               بةندةكانى، لةطةل  ئةوةشدا ضةندين شي وازو وةسيل
                                                                                 لي نةطةر اوة خةل كى بةثي ى عةقل  و بؤضوونى خؤيان جيهاد بكةن يان ديفاع يان فةرمان 
                                                                              بةضاكة يان... بةل كو بةندةكانى طةر اندووةتةوة بؤ الى شةرع )ض وةسيلةيةك شةرعىية 

                                               بيكةن و ضيش بيانى و خارجىية دووركةونةوة لي ى(.
                                         دن بةنةفس، وة بةمال ، وة بةدةست و توانا.بؤ منوونة: جيهادكر
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                                                                                     وة طؤر ينى خراثة بةدةست )ئةطةر دةسةال تدار بوو(، وة بةزمان، وة بةقةل ةم، وة بةدل . وة 
                             فةرمان بةضاكة بةهةمان شي وة.

                                                                                  وة ئامؤذطارى بؤ ثي شةوايانى موسول مانان و تي كر ايى موسول مانانيش بةباشرتين شي وة: 
                                                              وة بةبريخستنةوةى ر ؤذانى تؤل ةسةندنةوةى خواو ترسان لةدةسةال تى.بةقسة، بةنووسني، 

                                                                  وة بانطةوازى بة ووتارى هةينى و جةذنةكان و حةج و، وة بةفي ركردن...
                                                                             وة دةربر ينى قسةى حةق بةر وونكردنةوةى، وة بةفةتواى زانايةكى ثةسةندو ئيعتيبار 

                                    و باشى دةطؤر ي ت و كاريطةرىيةكى واى                       حال ى موسول مانان بةرةبؤكراو كةثةروةردطار بةوةوة 
                                                           دةبي ت كةطروثةكان بةدةيان سال  نايانبي ت و ثي يان ناكري ت.

                                                                          وة هةروةها بةهؤى كارى سةربةخؤي تاكةكةسى زانايةكى لي هاتوو كة زانيارىيةكةى 
                                                                               بال ودةكاتةوة لة هةري مي ك بي ت يان لة ناوضةيةك يان لة شاري ك يان لة طوندي ك...

                                                                      اري كى كؤمةل ى و هاوكارىيةكى جةماعى لةسةر ر ي بازى ثي غةمبةرايةتى نةك وة بة ك
                                                                         شي وةو شي وازى تر، وة ئةم كارة جةماعىيةش وةك كؤمةل ى بانطةوازكارو دةستةو 
                                                                       دةزطاى فةرمان بةضاكةو نةهى لةخراثةو بنكةكانى دةعوةو كؤر ى زانايان و... 

                                 ى. وة بةبى  تواناو زانياريش دةست                                           هةركةسةى هةل سي ت بةكارى شايستةى تواناى خؤ
                                                                             نةخاتة كاروبارى زانايان و بةتوانايان، وة زانايان و دةسةال تدارانيش كةمتةرخةمى 
                                                                          نةكةن لةكارى خؤيان، ضونكة هةروةك ضؤن زيادةر ةوى خراثة، بةهةمان شي وة كورت 
                                                                      ر ةويش خراثة، وة دةعوةى ئيسالميش بةهؤى ئةم دوو خراثانة كورت هةل دي ت و 

                                                                       ر ادةوةستي ت و زؤربةى خةل كيش بةرةو نةفامى و ثووضةل ى دةر وات ئةوكاتة.
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                                                                               وة وةسيلةكانى دةعوةو بانطةواز لةسةردةمى ئي مةدا وة لةثي ش ئي مةش و دواى ئي مةش 
                                                                                ثي ويستة هةمان وةسيلةبن كةثي غةمبةرى خواى ثى  ني ردراوةو ثي يان طةيشت بةغايةت و 

                                                       دا نةطؤر اون و تةنها لةهةندي ك ئامي رو ئامرازى طةياندن                           هةدةف. وة لةسةردةمى ئي مةش
                                      وةسيلةكان نةك خودى وةسيلةكان طؤر ابن.

ََبةاَلمَوةسيلةيةكىَداهَينراوَبةكاربهَينرَيت،َئةمةيانَنابَيت.  َََ َََ َََ ََ ََََ  ََ  َََََ ََ َ ََ َََ  َََ ََ ََ َ َ ََ َََ َ َََ  َ َ ََ
 (                                       من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد  )

                                             هةندى  لة وةسيلة داهي نراوةكانى ئةم سةردةمة:
                                              بانطةوازكردن لةسةر ر ي بازو مةنهةجى ثي غةمبةر  غايةت و هةدةفىا كة               لةمةوثي ش زانر

                       بال وكردنةوةكةى و طةيشنت                 وةسيلةو شي وازىية. وة هةروةها  ضى )صلى اهلل علية وسلم(
 بةهةدةفةكةيشى هةر زانرا.

                                                                              وة هةروةها زانيشمان كةهةدةف و غايةتى زؤربةى بانطةوازكارانى ر ي بازة حيزبيةكان 
                                       لةطةيشنت بةسول تةو دامةزراندنى دةول ةت. بريتىية

                                                                              وة نةبوونى دةول ةت بةطةورةترين كي شة دادةني ن، نةك بي ئاطايى خةل كى لةعةقيدةو 
 تةوحيدو قورئان و سوننةت!

                                                                         وة بؤ طةيشنت بةم غايةت و هةدةفةش، كةغايةت و هةدةفى طشت حيزبي كة ئةطةر بى  
                                   نت بة حوكم و دةسةال ت! ـ ئيسالمىيةكان                                       دين و كافريش بي ت ـ كة بريتىية لة طةيش

شان بةشانى حيزبة نائيسالمىيةكان ضةندان وةسيلةى ناشةرعى دةطرنةبةر كة بةتةقليد 
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وةرطرياوةو هيض بنضينةيةكى لةئيسالمدا نىية، وة ئةم وةسيالنةش ـبةكورتىـ بريتىية 
 لةمانةى خوارةوة:

                          ةستنةوةيان بة ر اوبؤضوونى                                              ـ بةيعةت وةرطرتن لةشوي ن كةوتووانى حيزب، بؤ ب١
 سةركردة.

                                                   وة شي خ بكر أبو زيد سةبارةت بةم بةيعةتة ووتوويةتى:
                                                                            ))... فمن الوسائل اليت تهجن الدعوة، وتثري الشغب، وجتعل األمة شيعا  تلكم البيعة 

البدعية املمتدة من معني املتصوفة إىل مستحدث بعض اجلماعات اإلسالمية، وهكذا 
         ا بعضا .األهواء جير بعضه

                                                                              وعليه فاعلم أن يف اإلسالم بيعة  واحدة  يف اإلمامة العظمى، هي البيعة اجلامعة، تنعقد  
مبوافقة أهل الشوكة واحلل والعقد يف األمة، سواء حصلت تلك البيعة بطريق حمبوب إىل 

، أو بطريق             ضي اهلل  عنهمكبيعة اخللفاء الراشدين ر )صلى اهلل علية وسلم(اهلل ورسوله 
                                                                            غلبة، وهذه هي اليت حيصل بها لإلمام ـ ولي األمر املسلمني ـ مقاصد  الوالية: القدرة ، ال

والسلطان، والشوكة، واملنعة، فيقيم احلكم اإلسالم كإقامة احلدود، وقسمة األموال، 
ونصب الوالة، وجهاد العدو وإقامة احلج واألعياد واجلمع واجلماعات، وغري ذلك من 

 ودة برسم الشرع.مقاصد الوالية احملد
                                                                             وما زال أمر األمة على هذا ماضيا  اليعرفون بيعة ملن هو دون مرتبة اإلمام الكربى، ثم 
                                                                           خلفت خلوف ، وبانت أمور جرت على األمة كباكب من البدع واألهواء... فج ر ت  بدعة 
                                                                         الط ر قي ة... ثم انتقلت مبسالخ آخر إىل بعض اجلماعات اإلسالمية املعاصرة، حتى بلغ 
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                                                                        احلال اىل وجود عدة مجاعات  من ورائها عدد من العهود والبيعات يف بلد واحد، كل 
                                                                             واحدة منها تدعو اىل ما هي عليه دون ماعليه األخرى، فضاع  من بينهم امليثاق النبوي 

 جلماعة املسلمني )) ما أنا عليه وأصحابي((.
                            الزوايا، اىل بيعات  حزبية                                                        وهكذا تقطع جسم األمة اإلسالمية بني بيعات  ط ر قية يف أجواف 

                                                                        يف املواجهة، وصار الشباب يف حرية  اىل أي حزب  ينتمي، وألي رئيس تنظيم  ي بايع، 
                                                                      والبيعة عهد  وعقد يقتضي الوالء والرباء، فهل إذا أمت بيعته  يذهب اىل مجاعات 

                                                       اإلسالمية يدعوها اىل ))مثل ما هو عليه وحزب ه ((، أم ماذا؟
                                                         ل  إخوة، وال تقتضي التفريق، سقط مقصود البيعة، وصارت عهدا                  فإن قيل: ال، الك 

                     تقليديا  ال معنى له. 
                                                                          وإن قيل: نعم، صار هذا نهاية تشقيق األمة، وتفرقها شيعا  وأحزابا  يضرب بعضهم 

                                                                         رقاب بعض ، وهذا عني مانهى اهلل عنه ورسوله، وتوعد  فاعله ونص على م ن أحدثه .
 ة، قال اهلل تعاىل:                       وتفريق األمة خطة  فرعوني

 .(٤القصص: ) چے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ چ 
 واخلالصة:

                                                                          إن  البيعة يف اإلسالم واحدة ، من ذوي الشوكة )أهل احلل والعقد( لولي أمر املسلمني 
                                                                             وسلطانهم، وإن  ما دون ذلك من البيعات الط ر قية واحلزبية يف بعض اجلماعات اإلسالمية 

)صلى لها بيعات ال أصل هلا يف الشرع، ال من كتاب اهلل، وال سنة رسول اهلل املعاصرة ك
                                                                ، وال عمل صحابي، وال تابعي، فهي بيعات مبت د عة، وك ل  بدعة  ضاللة، اهلل علية وسلم(
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                                                                        وك ل  بيعة  ال أصل  هلا يف الشرع، فهي غري الزمة العهد، فال حرج وال إثم يف تركها 
ٌ                       ألن التعبد  بها أمر  م حدث  ال أصل له ، ناهيك عما  دها،                     ونكثها، بل اإلثم  يف عق       ٌ                  

واستعداء بعضها ، وإثارة الفنت بينها،              وتفرقها شيعا ، تشقيق األمة               يرتتب  عليها من 
                                                            فهي خارجة عن ح د الشرع سواء س ميت بيعة أو عهدا  أو عقدا ((. ،على بعض

                              دةدةن و ئاذاوة دةني نةوةو طةل                                                     واتة: وة لةو وةسائيالنةش كةداهي نراون و دةعوة بةزاية 
                                        داهي نراوةية كة لةسةرضاوةى سؤفيطةرىيةوة  بةيعةت دانةثارضة ثارضة دةكةن، ئةو 

                                                                                سةرى هةل داوةو دري ذ بووةتةوة تا طةيشتووةتة طروثة ئيسالمىيةكانيش. وة بةم شي وةية 
                                                                      هةواو بيدعةت يةكرتى ر ادةكي شن )واتة بيدعةتى سؤفىيةتى بيدعةى حيزبايةتى

                                                       ر اكي شاو دروستى كرد لةبوارى بةيعةتدان بةطةورةكانيان(.
 )الطرقية(                                                                    وة بةم شي وةية ئةم ميللةتة ثارضة ثارضة بووة بةهؤى بةيعةتى سؤفىيةكان 

كةلةناو تةكيةكاندا خؤيان حةشار داوةو بةيعةتى حيزبىيةكانيش كةلة بةرةنطاربوونةوةو 
                                 ر وو بةر وودان و بةئاشكرا ديارة.

                                                                    كةوتوونةتة طومان و سةرلي شي واوىيةوة ئايا ثةيوةندى بةكام حيزبيانةوة  وة طةجنان
                                                                  بكات و بةيعةت بةكام سةرؤك تةنزمية بدات! لةكاتي كدا هةر حيزبةى جؤرة 

                                                   بانطةوازو شي وازي كى تايبةت و جياى هةية لةوانى تر.
بوون و                                                                      وة بةيعةتيش، ثةميان و بةل ي ن دانة لةخؤشةويستى و دؤستايةتى، وة ر ق لي 

 دوذمنايةتى.
 جا كةبةيعةتى دا بةحيزبةكةى خؤى:
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  ئايا بانطةوازى حيزبة ئيسالمىيةكانى تر دةكات بؤ الى ئةو مةنهةجةى
 )ما هو عليه وحزبه(؟                                   كةخؤى و هاوةل ة حيزبيةكانى لةسةرين 

 يان بؤ الى ضى بانطيان دةكات؟ 
                                                       مة هةموومان براين و ثي ويست ناكات بؤ الى خؤم و حيزبةكةم    ئي        نةخي ر                ـ ئةطةر بل ي ت: ١

                                                                               بانطيان بكةم و جياوازى نىية لةني وامناندا، ئةوا ئةو كاتة بةيعةتةكةى بى  مانايةو 
                                                                              دؤستايةتى و دوذمنايةتى لةسةر نةكردو ئةو بةل ي ن و ثةميانةى كة بةيعةت دةيطري تة 

                     خؤى بةجي ى نةطةياند.
                                                 حيزبة ئيسالمىيةكانى تر بؤ الى مةنهةجى خؤم و ر ةفيق        بةل ى :                   ـ وة ئةطةر بشل ي ت٢

                                                                             حيزبةكامن بانط دةكةم، ئةوا ئةو كاتة ميللةت ثارضة ثارضة دةبي ت و دةكةونة طيانى 
                                                                            يةكرتى و بةيةكرتةوة خةريك دةبن، لةطةردنى يةكرتيش دةدةن ر ؤذي ك لةر ؤذان )ضونكة 

                            خةل كى بؤ الى حيزبى خؤى بانط                                         هةموو حيزبىيةك حيزبةكةى خؤى ثى  ر استةو
دةكات، وة دؤستايةتى و دوذمنايةتى لةسةر دةكات، كةواتة ثارضة ثارضة دةبن و 
                                                                                 دووبةرةكى و دوذمنايةتى دةكةوي تة ني وانيان( وة ئةو دووبةرةكى و جياجيايىيةش خوا و 

                             نةهى و هةر ةشةيان ىل  كردووة. )صلى اهلل علية وسلم(          ثي غةمبةر 
                                                              ضةكردنى ميللةت نةخشةيةكى فريعةونىية وةك خواى طةورة دةفةرموي ت:وة ثارضة ثار

، واتة: فريعةون خؤ بةزل زانينى نواند چے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ڭ چ
 .                         خةل كةكةى ثارضة ثارضةكردلةسةر زةوى و 
 وة بةثوختى:
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كة )أهل احلل والعقد( زاناو  ،بةيعةت لةئيسالمدا تةنها يةك دانة بةيعةتة
                                                                 ئيسالم ئةوانةى كةخاوةن ر او بر يارن لةناو موسول مانان دةيدةن )ئةم  مشورخؤرانى

                                                                               بةيعةتة( بةثي شةواى موسول مانان بةطشتى )نةك ثي شةواى طروثي كى حيزبى(. وة غةيرى 
                                                                            ئةم تاكة بةيعةتة كةدةدري ت بةطةورةو ثي شةواى موسول مانان هةر بةيعةتي كى ترى 

                                         طةو دةليلن لةشةرعدا. وة هيض بةل طةيةكيان                                    تةريقةت و حيزبايةتى هةمووى بى  بةل 
 ية، نة لةقورئاندا، وة نة لةسوننةتدا، وة نة لةكرداري سةحابةيةك يان تابعى لةسةر نى

 يةك.
                                                                       وة ئةوانة بةيعةتى داهي نراون و بيدعةن، وة هةموو بيدعةيةكيش طومر ايىية.

                  بى  شةرعني ئةوكاتة                                                           جا كةزانرا ئةم بةيعةتة بضووكانة هيض بةل طةيان لةسةر نىيةو
              تي دةطةين كة:

                                                                          بةجي طةياندنى بةيعةتةكان لةاليةن بةيعةت دةرةكان واجب نىية، وة طوناهيش نىية 
                                  بةل كو طوناه لةوةداية كة بةردةوام                                                 كة بةيعةتةكةيان هةل وةشي ننةوةو وازى ىل  بهي نن.

ةبةيعةتة، هيض                                        ضونكة خواثةرستى بةم وةسيلة داهي نراوة ك                         بن لةسةرى و بيهي ل نةوة.
 بنضينةو بناغةيةكى لةشةرعدا نىية لةبةرئةوة دروست نىية.

                                                                            جطة لةوةش كةئةم وةسيلة )بةيعةتة( ناشةرعىية ضةندان زةرةر لةموسول مانان دةدات 
 وةك:

 .ثارضة ثارضة كردنى موسول مانان و بةش بةش بوونيان                                                 
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 ارى يةكرتى وة دروست بوونى ئاذاوةو فيتنة لةناويانداو دوذمنايةتى و كوشت
 لةئةجنامدا.

  وة الوازبوونى موسول مانان و بةخؤوة خةريك بوونيان و بى  ئاطا بوونيان                                                                   
                                                لةثيالنةكانى دوذمن و دؤر ان لةبةردةم هي رشةكانى.

                                                                                 وة ئةم بةيعةتانة دةرضوونن  لةسنورى شةرع جا هةر ناوي كيان ىل  بنري ت: بةناوى )عهد( 
                                              شةرعىية. وة بؤ زياتر دل نيابوون بر وانة )جمموع                                    يان )عقد( يان )بيعة( بي ت، هةر بى 

 (.١٧ـ٢٨/١٦الفتاوى: 
                                                                         ـ حيزبايةتى كردن و تةنزيم ر ي كخسنت و ثؤل ثؤل و شانة شانة كردن، )هةر ضةند ٢

                                                                          كةساني ك يةكدةطرن لةسةر شي وازو مةبةستي ك و حيزبي كى ئيسالمى دروست دةكةن و 
                    بةيعةتى ثى  دةدةن(.                                      طةورةو سةركردةيةك بؤ خؤيان دادةني ن و 

                                                                          ـ سةرنج ر اكي شانى جةماوةرو ر ازيكردنيان بؤ اليةنطرتنى حيزب و هاودةنط بوون ٣
                                                                                  لةطةل يدا، ضونكة لةطةل  بوونى جةماوةر دةيانطةيةني تة لووتكةى ثةرلةمان و حوكمر انى 

ةيى                                                                               ـ كاتى هةل بذاردن و دةنطدان )انتخابات( لةهةل بذاردنة طشتىيةكاندا بي ت يان ناوض
                         و شارؤضكةيةكاندا بي ت ـ.

                                                                             بةال م ر اى جةماوةريان بة دةست ناكةوي ت ئةطةر جةماوةر ر ازى نةكةن و بةطوي رةى 
                                                                                داخوازى و داواكاريان هةل سوكةوت نةكةن و بي دةنط نةبن لةسةر هةل ةو تاوان و شريك و 

ةكانيان                                                                      بيدعةو خورافياتى خةل كى. وة زؤرجار تةنها بة بي دةنط بوونيش لةسةر هةل 
                                                                        ناوةسنت بةل كو تةئويليشيان بؤ دةكةن و ثاساويان بؤ دةهي ننةوةو ضةندان شتى 
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                                                                           حةراميشيان ال ئاسان دةكةن و بطرة حةال ل يشيان دةكةن بةناوى مةسل ةحةتى دةعوةو 
                                              وة بةناوى دل  ر اطرتنى خةل كى )تأليف القلوب(.                         )ي س  روا وال ت ع س  روا(ئاسانكارى 
 ثياو، الى هةندي ك بانطةوازكار كاري كى سادةو ئيعتيادىية. وة                تي كةال وى ذن و                                                          

                                                                                جياكردنةوةى ذنان لةثياوان و دانانى ثةردة لةني وانيان كاتى كؤر و كؤبوونةوةو دةرس 
                                                             خوي ندن، بة دواكةوتوويى و نيةت ثيسى و توندر ةوي تى دادةني ن!

 !وة نةزةر اليان حةرام نىية ئةطةر نيةت خراث نةبوو 
 مناسبة(                                                  انى و مؤسيقاو تةمسيلى كردن و ئاهةنط طي ر انى بؤنة وة طؤر( 

                                                                        داهي نراوةكان بةوةسيلةى دةعوة دادةني ن، بؤ سةرنج ر اكي شانى جةماوةرو لة 
                                                                               خؤر ازيكردنيان، تاوةكو دةنطيان بؤ بدةن و بةسةرشانى ئةواندا سةركةونة سةر حوكم و 

خواو قوربانى بؤ غةيرى خوا بكات و                                                سول تة! لةكاتي كدا كةخةل كيش هاوار بكاتة غةيرى
                                                                            شريك و بيدعةو تاوان بكةن و بةرةو غةزةب و دؤزةخ بر ؤن، كي شة نىية بةالى زؤري ك 
                                                                      لةحيزبىيةكانةوة ـئةمر ؤـ ضونكة كاتى نةهاتووة. ئةمر ؤ تةنها كاتى خةل ك 

بؤ سةر                                                                         كؤكردنةوةية بؤ ملمالنى  كردنى حيزبة نائيسالمىيةكان و زال  بوون بةسةرياندا 
                حوكم و دةسةال ت!

                                                                                    ـ وة لة وةسيلة داهي نراوةكاندا )انتخابات(ة كة دةيانةوي ت هةل بذاردني كى دميوكراسيانة ٤
           حسن البن ا                                                                             لةاليةن ميللةتةوة بكةن بةوةسيلةو لةم ر ي يةوة دةول ةتى ئيسالمى دامبةزري نن! وةك 

                                    )) نريدها دميقراطية  كاملة شاملة!((.ووتويةتى:
                                  وةسيلة داهي نراوةكانى هةندي كيان: ـ وة لة٥
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                                                                     هةل طةر اندنةوةى حوكم )اإلنقالبات( بةكودةتاى عةسكةرى و شؤر شى جةماوةرى 
(، وة تةقاندنةوة )تفجريات(، وة دزةكوذى اإلنتفاضة                 (، وة ر اثةر ين )الثورات الشعبية)

 (.اإلختطافات                        )اإلغتياالت(، وة فر اندن )
 )اإلعتصامات واإلضرابات واملظاهرات(.انطرتن                               وة هةندي كيشيان خؤثيشاندان و م

                                                                          لةكاتي كدا كةهيض كام لةمانةى ثي شوو وةسيلةى شةرعى نني بؤ طي ر انةوةى حوكمى 
                                                                      ، وة سةرةر اى ئةوةش زيان و مةفسةدةشيان زياترة لةسووديان، وة خةل كي كى (٢)ئيسالم

هيض بةرذةوةنديةكى                                                            بى  تاوان تياياندا لةناو دةضن و تووشى زيان دةبن، بى  ئةوةى 
                 وة لةزؤر ووال تدا                                                                شةرعى و واقيعيش دةستةبةر بي ت بةم وةسيلة بيانىية داهي نراوانة.

                                                                             ئةم وةسيالنة بةكارهي نران، بةال م ئايا ض بةرهةمي كى سوود بةخشيان بووة؟ بر وانة 
 ثاكستان، ئةفغانستان، فةلةستني...

                               اسى و كةنال ى ئامسانى و بةرنامة                                             ـ وة هةروةها طرنطيدان بة ر ؤذنامةو طؤظارى سي٦
                                بن. وة لةواقيعى حال يان واديارة           )م ث ق ف(جيهانىيةكان و دةنطوباسى جيهانى تاوةكو 

                                                           
)كيف ُنعاجل وةسيالنة برِوانة فةتواى زانايان لةبارةيانةوة، لةكتيَبى  وة بؤ دَلنيابوون لةناشةرعىيةتى ئةم (٢)

كتيَبيَكى زؤر بة سوودة ئامؤذطارى خويَنةران دةكةم  واقعنا األليم( مجع وإعداد أبو أنس علي بن حسني أبو لوز.
ى زانايان بؤ زياتر بيخويَننةوة. بؤ ئةوةى لةخؤيانةوة هةنطاوى هةَلةو زيان بةخش نةنيَن و بطةرِيَنةوة بؤ ال

لةدين حاَلى بوون و خزمة  كردنى. وة بؤ ئةوةى فيتنةيةك بؤ موسوَلنانان نةنيَنةوة كة دواى بةهةموو ئوممة  
نةكوذيَتةوةو زةرةرةكةيشى هةموان بطريَتةوة. ضونكة فيتنة نانةوة زؤر ئاسانةو هةموو طةجنيَكى حةماسى بىَ 

ى و رِزطاركردنى موسوَلنانان ليَى بةئاذاوةطيَرِان ناكريَت، بةَلكو ـ دواى عيلم لةتوانايداية، بةالم كوذاندنةوة
خواـ ثيَويستى بة زاناو داناى زؤر طةورة هةية، هةرضةندة لةحاَلةتى ئاسايى و بىَ ئاطايىدا هةندىَ لةطةجنة 

 سةركةشة بىَ عيلنةكان حيسابيان بؤ ناكةن.
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تفسري ابن كثريو صحيح البخاري و صحيح مسلم و كة ئةم شتانةيان بةالوة طرنطرتة لة 
           و لةثي شرتة                                                  ...هتد. وة ثةروةردة كردني كى سياسىيان بةالوة طرنطرتالعقيدة الطحاوية

لةثةروةردةكردن لةسةر تةوحيدى خواو شارةزابوون لة عةقيدةى ئيسالمى. وة 
                                                                               وورياكردنةوةى خةل كى لةجؤرةكانى شريك نةك هةر بة ثي ويستى نازانن، بطرة بةكاري كى 

                                     ناحةكيمانةو كؤسثيشى لة قةل ةم دةدةن.
مى شةرعى، وة شريك و                                                           بؤية زؤربةى هةرة زؤرى شوي ن كةوتووانى حيزب بى  ئاطان لةعيل

                                                                              تةوحيد لي ك جياناكةنةوةو سوننةت و بيدعةيان ىل  تي كةال و بووةو حةال ل  و حةراميش 
 ية.                  زؤر اليان ر وون نى

                                                                          وة ئةطةر دةرسيش خبوي نن، دةرسي كى حيزبى تايبةت و دياريكراو كةباسى سياسةت و 
                          قان، نةك بةطوي رةى قورئان                                                           واقيع و دةوروبةر دةكات بةطوي رةى دةنطوباسى بى  باوةر و فاس

 .چٴۇ    ۋ  ۋچ ،چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ وسوننةت 
                                                                            وة ئةوانةشيان كة شتي ك شارةزايىيان هةية ناوي رن باسى تةوحيدو شريك و سوننةت و 
                                                                           بيدعة بكةن، ئةطينا خةل كى ـ هةمةر ةنط و بريو جؤرـ لي يان دةر ةجني ن و لةحيزب 

                                         ةوي ت طةجنةكان بةر استى و بةتةواوى خةريكى دووردةكةونةوة، وة لةاليةكى تريشةوة نايان
                                                                                عيلم خوي ندن بن، ضونكة ئةطةر تةواو لةئيسالم تي بطةن ئةوا لةداوى تةسكى حيزبايةتى  

                                      دوور دةكةونةوةو شوي ن زانايان دةكةون!
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                                                                             كةواتة هي شتنةوةى خةل كى بةنةفامى و دوور خستنةوةيان لةزانايان و قةناعةت كردن 
                                                                 ؤذنامةو دةنطوباس و مي زدطردةكانى كةنال ة ئامسانىيةكان، وةسيلةيةكى                   ثي يان بةطؤظارو ر 

 ترى ناشةرعى حيزبىيةكانة.
ـ وة لة وةسيلة ناشةرعىيةكانيان بؤ طةيشنت بة مةبةستةكانيان و هةدةفةكانيان ثةنا ٧

                                                                         بردنةبةر تةكفريكردنى )بة كافر دانانى( حاكمةكان ـبةطشتىـ، وة هةروةها شوي ن 
                                                                   يان. وة سوود لةم وةسيلة بةكافر دانانة وةردةطرن كة بةوة خةل ك بةرةو كةوتووةكانيش

                                                                                خؤيان ر ابكي شن و لةدةورى خؤيان كؤيان بكةنةوة بؤ ملمالنى  كردنى ئةو حاكم و شوي ن 
 كةوتووانةى كة بةكافر حيسابيان بؤ دةكةن!

بيان،                                                                    ـ لة وةسيلة ناشةرعىيةكانيان بؤ كؤكردنةوةى خةل ك لةدةورى خؤيان و حيز٨
                                                                              تؤمةتى نار ةوا دانةثال  زانايانى ئيسالم و لةكةداركردنى عيلم و مةنهةج و عةقيدةو 
                                                                                   سومعةتيان لةناو طةجنان بةضةندان درؤو بوهتان وةك دةل ي ن: زانايانى ئةهلى سوننة تةنها 

                                             وة بي ئاطان لة واقع وة )فقة الواقع(يان نىية،  )حيض و نفاس(!زانياريان هةية بةبابةتى 
                                                                       مورجيئةن(و ثياوو بةكري  طرياوى حكومةتن! وة... وة ضةندان بوهتانى تريش بؤ وة )

                                                                           ئةوةى خةل كى لة زانايانى ئةهلى سوننة دابرب ن و قةناعةتيان ثى  بكةن، ئةوكاتة 
                                                                 بةئاسانى بةفيكرة تةكفريى و خةوارجيىية توندر ةوة حيزبىيةكةى خؤيان و 

 ن.                                        بةرةنطاربوونةوةى دةسةال تدارانيان ثى  بكة
                                                               واتة بانطةوازى ئيسالمى كردن بةكاري كى قاضاخى نهي نى و شاراوة لة               ـ الس  ري  ة: ٩

                                                                               جةماوةرو خةل كى، وة ئةمةش زةرةري كى زؤرى  لةبانطةواز داوة، ضونكة ئيسالم ر استةو 
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                                                                             تةواوةو طشتىية بؤ تي كر اى خةل كى نةك تةنها بؤ ئةندامانى حيزبي كى ئيسالمى. وة 
                                                       ات لةثاش ثةردة هةول ى بؤ بدري ت و ر ي كخستنى نهي نى بؤ                 ثي ويست بةوة ناك

                                                                                    دامبةزري نري ت و لة بازنةيةكى تايبةتى داخراودا بسور ي نةوة! وة ثي ويستة بانطةوازكارو 
                                                                                  مامؤستايانى ثي شةواو ر ابةر بة ئاشكرا بانطةوازى خي رى خؤيان بكةن و فةرمان بةضاكةو 

                                           كى بكةن، ضونكة ئيسالم هيض شتي كى تي دا نىية                                   نةهى لةخراثة بكةن و ئامؤذطارى خةل 
                                                                                 ثي ويست بة شاردنةوة بكات و تةنها كؤمةل ي ك بيزانن و بة خةل كاني كى تر نةووتري ت.
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 بةشى حةوتةم

 حوكمى جيهاد بةهةموو جؤرةكانى يةوة
 حوكمى جيهادكردنى هةريةك لة: *  

 نةفس و شةيتان و كافرو مونافيقان
َ :* حوكمى جيهادكردنى  َ  و زمان و طيان و ما                                      هةريةك لة: د

                                                             جيهادى ضةكدارى )واتة بةدةست و الشةو جةنطان( لةبنةر ةتدا تةنها * 
 فةرزى كيفائى ية، نةك فةرزى عةين 

                                     * جيهادى فةرزى كيفاية بةضى دي تة دى؟
                                             * لة سي  حال ةتدا جيهاد دةبي تة فةرزى عةين ؟

                 مانان هةل وي ستى                                         * ئةطةر دوذمن هي رشى هي نا بؤ سةر موسول 
                             موسول مانان دةبي ت ضؤن بي ت؟

                                                               * ئايا دةرضوون لةسةر حاكمى ول اتى ئيسالمى ئةمر ؤ جيهادة و فةرزى 
                                                               عةينى ية، بةبةل طةى ئةوةى كة ول اتةكةيان داطري كراون  و دةستيان 
بةسةردا طرياوة لة اليةن حاكمةكانيانةوة،هةروةك دةرضوون بؤ بةرثةرض 

                                             طريكةر و هي رش بةرى سةر ول ات، جيهادى فةرزى و دانةوةى دوذمنى دا
                                                              فةرزى عةينى ية؟ وة ئايا حاكمى ئةم ول اتة ئيسالميانة وةك دوذمنى 

                                                دةرةكى هي رش بةر حيسابيان بؤ دةكري ت لةشةرع دا؟
                                                * لةو حال ةتانةى كة جيهاد كردن تياياندا حةرامة.

 
 



 

 

 165 ba8.org 

 ................................... )جؤرةكانى ، حوكمةكانى(                                  جيهاد و تي كؤشان لة ثي ناوى خوادا

 حوكمى جيهاد بةهةموو جؤرةكانى يةوة

 )صلى اهلل علية وسلم(                                       بؤمان ر وون بووةوة، ضؤن ثي غةمبةرى خوا دواى ئةوةى كة 
جيهادى كردووة. وة جؤرةكانى جيهاد ضني و قؤناغةكانى جيهاد بةضةك ضؤن بوون، وة 
                                                                            زانيمان ملمالنى  كردنى سةركردةو حاكمة زال مةكان، وة حاكمة كافرةكانيش ـ ئةطةر 

ةرعى نىيةو بةجيهادى شةرعى                                            لةتوانادا نةبي ت و فيتنةى ىل  دروست بي ت ـ ش
                                                                                دانانري ت، بةل كو شؤر شى خةواريج و تةكفريى و توندر ةوةكانة، وة جةنطان لة فيتنةدا 
                                                                         لةني وان موسول مانان بةجيهاد دانانري ت لةاليةن ئةهلى سوننةت بة ثي ضةوانةى 

 موعتةزيلةكان.
زانني لة يةوة ب                                                       دواى ئةوة ثي ويستة حوكمى جيهادى شةرعى بةهةموو جؤرةكانى

 شةرعدا:
 حوكمى جيهادكردنى هةريةك لة: 

 نةفس و شةيتان و كافرو مونافيقان
 (املنافقنيو  الكفارو  الشيطانو  النفس             )ح كم  جهاد  

                                           ابن القيم ر ةمحةتى خواى ىل  بي ت دةفةرموي ت:
                                                                          )) وفرض عليه ـ أي على العبد ـ جهاد نفسه يف ذات اهلل، وجهاد شيطانه، فهذا كل ه 

                           عني، الينوب فيه أحد  عن أحد.فرض 
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                                                                          وأما جهاد الكفار واملنافقني، فقد ي كت ف ى فيه ببعض األ مة إذا حصل منهم مقصود 
واتة: ثةروةردطار فةرزى كردووة لةسةر هةموو بةندةيةك جيهادى نةفسى و .(1)اجلهاد((

     كي ك                                                                        شةيتان بكات، وة جيهادى ئةم دوو اليةنة فةرزي كى دياريكراوة لةسةر هةموو ية
                                                            لةهةموو كاتي كدا، وة هيض كةس ناتواني ت لةبرى كةسى تر بيكات.

                                                                                بةال م جيهادى كافرو مونافيقان لة بنةر ةتدا تةنها فةرزى كيفائىية، نةك فةرزى عةين، 
                                                                          ضونكة هةل سانى بةشي كى ئةو ئوممةتة ثي ى كافىية، ئةطةر مةبةستيان ثى  بةدةست 

      بي ت.
                         ل  و زمان و طيان و مال :حوكمى جيهادكردنى هةريةك لة: د

                                                   )ح كم  جهاد  ابلقلب، واللسان، والنفس واليد، واملال:(
                (دا دةفةرموي ت:٣/٦٤وةلة )زاد املعاد: 

                                                                                )) والتحقيق أن جنس اجلهاد فرض  عني  إما بالقلب ، وإما باللسان ، وإما باملال ، وإما 
 ع.                                                        باليد ، ف ع ل ى كل م سلم  أن ي جاه د  بنوع  من هذه األنوا

                                 ، ففي وجوبه قوالن، والصحيح وجوبه              اجلهاد  باملالففرض كفاية، وأما                اجلهاد  بالنفس أما 
                                                        ألن األمر باجلهاد  به وبالنفس يف القرآن سواء، كما قال تعاىل:

ٺ    ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 .(٤١التوبة: ) چٺ

 فقال:                                                       وعل ق النجاة من النار به، ومغفرة الذنب ، ودخول  اجلنة ، 
                                                           

 .٣/١١زاد ا عاد:  (١)
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ھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ      ۞ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   چ 

ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې        ۞ڭ        ڭڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ   ۆ     ۈ  

 .(١٢ – ١٠الصف: ) چې      ې  ى  ى  ائائ  ەئ  ەئ      وئ    

                           ي ك، يان بةدل  جيهاد بكات، واتة: جنسى جيهاد فةرزى ديارى كراوة لةسةر هةموو يةك
                                                                               يان بةزمان، يان بةمال ، يان بةدةست. جا لةسةر هةموو موسول ماني ك ثي ويستة جيهاد 

                          بكات بةيةكي ك لةم جؤرانة.
                                                                        بةال م جيهاد بةدةست )واتة بةنةفس و الشة( تةنها فةرزى كيفائىية، واتة ئةطةر 

ن بكةن، ئةوا لةسةر باقى                                                 كؤمةل ي ك بنب لة موسول مانان جيهاد بةدةست و الشةيا
                                   موسول مانانى تر ئةم واجبة الدةضي ت.

                                                                                  بةال م جيهاد بةمال  و سامان، ئةوة سةبارةت بةواجب بوونى دوو ر ا هةية، وة ر اى ر است 
                                                                            لةو بارةيةوة ئةوةية كةدةل ي ت جيهاد بةمال  واجبة، ضونكة لة قورئاندا فةرمانى 

توون، واتة هةروةك ضؤن جيهاد بة نةفس و بةيةكةوة ها نةفسو بة     مال جيهادكردن بة
                                                                            الشة واجبة، بةهةمان شي وةش جيهاد بة مال  بةخشني لةثي ناوى خوا بؤ بال وكردنةوةى 

                                                             ئيسالم و ثووضةل  كردنةوةى شريك و كوفرو بيدعةو بى  شةرعى واجبة.
 بؤ منوونة خواى طةورة فةرموويةتى:

التوبة: ) چڀ  ٺ ٺ   ٺ پپپڀڀڀ  پ ٻٻ  چ

 .(٤١يةمن اآل
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                                                                               واتة: جيهاد بكةن بةهةريةك لة مال ةكانتان و نةفستان )طيانتان( لةثي ناوى خوا. وة 
                                                                                   هةروةها ر زطاربوون لةدؤزةخ و لي خؤشبوون لةطوناه لة قورئاندا بةسرتاوةتةوة بةجيهاد بة 

                                             )مال ( لةطةل  جيهاد بة نةفس، وةك دةفةرموي ت:
ھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ    ۞   ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہچ  

ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې           ۞ڭ        ڭڭ  ڭ    ۇ   ۇ  ۆ   ۆ     ۈ  

 .(١٢ – ١٠الصف: ) چې      ې  ى  ى  ائائ  ەئ  ەئ      وئ    

                                                                              واتة: ئةى بر واداران، بازرطانىيةكتان ثيشان بدةم كة ر زطارتان دةكات لة سزايةكى 
، وة )صلى اهلل علية وسلم(                                        ةكةش باوةر هي نانة بةخواو ثي غةمبةرةكةى بةئازار؟ بازرطانىي

                                                                          جيهادكردنة لةثي ناوى خوادا بة مال ةكةتان و نةفسةكةتان، ئةوة خي رترة ـ ئةو 
بازرطانىية ـ ئةطةر بزانن، ضونكة بةهؤى ئةو بازرطانىيةوة خواى ثةروةردطار لة 

                                        تاني كةوة كة ضةندين ر ووبار بةذي رياندا                                           تاوانةكانتان خؤش دةبي ت، وة دةتاخناتة بةهةش
                                                                      دةر ؤن و جي طاو نيشتةجي ى باش لةبةهةشتى بةردةوام و نةبر اوة، وة ئةوةش 

                               سةركةوتني كى ر وون و ئاشكراية.
                                                                                بةال م حوكمى جيهاد بةدل  )بالقلب( ئةوةية كة واجبة لةهةموو كاتي كداو ئةوةى نةيكات 

                               خى ئيسالم ئينب تةميية دةفةرموي ت:           ية، وةك شي                        دل ى مردووةو ئيمانى نى
                                                      ، إذ الضرر يف فعل ه ، وم ن  مل يفع له  فليس هو مبؤمن، كما                                  )) فأما القلب  في ج ب  بك ل  حال 

ومن )، وقال: ( وذلك أدنى ـأو أضعف ـ اإلميان): وسلم( ه)صلى اهلل عليقال النبـي 
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 . وقيل البن مسعود:( خردل                                                     جاهدهم بقلب ه  فهو مؤمن وليس وراء  ذلك من اإلميان ح بة
 .(٢)(                                                                م  ن  م ي  ت  األحياء ؟ فقال: الذي اليعرف معروفا  والي نك ر  منكرا  )

                                                                              واتة: جيهاد بةدل  لةهةموو حال ةتي كدا واجبة، ضونكة هيض زةرةري ك نىية لةكردنى. 
     ي ن.                                                                             بةال م جيهاد بةزمان و بةدةست جارى واهةية زةرةرى زياتر دةبي ت، بؤية نابي ت بكر

                                                                               بةال م جيهاد بةدل  نزمرتين ثلةى ئيمانةو ئةوةى بة دل يش جيهادى خراثة نةكات و ر قى 
                 يةو دل ى مردووة.                               ىل  نةبي تةوة، ئةوا بر وادار نى

 

جيهادى ضةكدارى )واتة بةدةست و الشةو جةنطان( 
                                                  لةبنةر ةتدا تةنها فةرزى كيفائى ية، نةك فةرزى عةين

                                                    و حةديس، وة ر اى زانايان باس بكةين لةسةر ئةم حوكمة،                           ثي ش ئةوةى بةل طةى قورئان 
كةجيهاد بةنةفس )واتة جيهادى جةنط و ضةكدارى( تةنها فةرزى كيفائىية نةك فةرزى 

 عةينى، با بزانني ماناى ئةم دوو فةرزة ضىية:
َفةرزىَعةين:١                                                        ية لةو ئةركةى كة بةهةموو يةكي ك سثي ردراوة، واتة لةسةر  بريتى ـ

                                                                   وسول مانان واجبة نةك تةنها لةسةر كؤمةل ي ك، ضونكة مةبةست لةم فةرزى تاك تاكى م
                                                                              عةينىية، تاقيكردنةوةى شةخسةكةية، ئايا هةل دةسي ت بة واجبى سةرشانى يان نا؟ وةك 
                                                                              نوي ذو ر ؤذوو و حةج و زةكات، كةئةم ئةركانة فةرزى سةرشانى هةموو موسول ماني كن، 

                                نةك تةنها كؤمةل ة موسول ماني ك.

                                                           
 .١٢٧ /٢٨جمموع الفتاو :  (٢)
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٢َ َفةرزىَكيفائى:                                                        ئةم فةرزةيان مةبةست تيايدا خودى ئةو شةخسة نىية كة ثي ى ـ
                                                                           هةل دةسي ت ـ وةك لةفةرزى عةينيدا مةبةست بوو ـ، بةل كو مةبةست خودى كارةكةية 
                                                                             بةبى  مةبةست بوونى كاركةر )بكةرةكةى( كة كى ية، بؤ منوونة )نوي ذ لةسةر جةنازةو 

                                                    و كردارة ثي ويستة ئةجنام بدري ن، بةال م بةبى  طوي دان                                 شاردنةوةى مردوو لةطؤر دا( ئةم دو
                                                                             بةئةجنامدةريان كى ية يان كى  نىية، وة ئةطةر يةك تاكةكةس بةم دوو كارانة هةل سا 
                                                                         وةكو ثي ويست، ئةوا فةرزةكة بةجى  طةيةنراوةو ئةو كةسة كيفايةتة لةبرى باقى 

                               س ثي ى هةل نةسي ت، يان بةتةنها                                                   موسول مانانى تر كةثي ى هةل نةستاون. بةال م ئةطةر كة
                                                                                 كةسي ك نةكرا، ئةوا لةسةر باقى ئةو موسول مانانةى تر كة توانايان هةية ثي ويستة ئةم 

                                                                      فةرزة ئةجنام بدري ت، ئةطينا ئةوانةى كة لةتواناياندا بوو طوناهبار دةبن.
موو                                                                          وة ماناى فةرزى كيفائى ئةوةية كة ئةطةر هةل ساوان ثي ى كافر نةبوون، ئةوا هة

                                                                                    خةل كى ـ بةتواناو بةئاطا لةسةر كردنى ـ تاوانبار دةبن. وة ئةطةر ئةوانةى ثي ى هةل سان 
                                                        كافى بوون بؤ ئةجنامدانى، ئةوا لةسةر باقى خةل كى الدةضي ت.

                                                                              كةواتة فةرمانى فةرزى كيفائى لةسةرةتادا هةموو موسول مانان دةطري تةوة وةك فةرزى 
                                          ة فةرزى كيفائى بة ئةجنامدانى لةاليةن كةسي ك                                عةين، بةال م لةوةدا جيادةبنةوة ك

                                                                      الدةضي ت لةسةر باقى خةل كى. بةال م فةرزى عةين الناضي ت لةسةر كةس بةكردنى 
                     لةاليةن كةساني كى تر.
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                                بةل طةى قورئانى لةسةر ئةو حوكمة
 خواى ثةروةردطار فةرموويةتى:               بةل طةى يةكة :

ٺ ٺ   ڀ ڀ ٺٺ ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ  ڀ ڀچ 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ        ٿ  ٿ 

 .(٩٦ – ٩٥النساء: ) چڃ  ڃ    ڃ   ڃچ  چ  چ  چ  ڇ۞ڄ  ڄ  

                                                                            واتة: ـ واهلل أعلم ـ ئةو بر وادارانةى كةدانيشتوون، يةكسان نني ـ نايةنة ر يزي ـ 
          ار فةزل ى                                                                           بر وادارانى موجاهيد بةمال  و نةفسيان لةثي ناوى خوادا، بةل كو خواى ثةروةردط

موجاهيدانى داوة بةسةر دانيشتوان لة جيهاد. هةرضةندة كة مذدةى بةهةشت و 
                                ثاداشتى خي ريش بةهةردووال دراوة.

                                                                                كةواتة ئةطةر جيهاد بة نةفس، فةرزى عةينى يواية لةسةرشانى هةموو بر واداري ك، ئةوا 
                و هةر ةشةى سزاو                                                                 دانيشتوان لةم جيهادة مذدةى ثاداشت و بةهةشتيان ثى  نةدةدرا، بةل ك

                                                                               دؤزةخيان ىل  دةكرا. وة لةبةرئةوةى وانىية، كةواتة تةنها فةرزى كيفائىيةو هةل سانى 
                                                                               كؤمةل ي كى كافى ثي ى ئةرك و تاوان لةسةر باقى موسول مانانى تر الدةبات. وةك زاناى 

 فةرموويةتى: ابن كثري موفةسري
                         وفيه دليل  على أن  اجلهاد  أي اجلنة واجلزاء اجلزيل، چخب  مب  ىب  يب  چ            )) قول ه :

 .(3)                                 ليس  بفرض عني  بل هو فرض  كفاية ((

                                                           
 .٥٤١ /١مفسري القرآن العظيم:  (٣)
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            دةفةرموي ت: اإلمام الشنقيطيوة هةروةها موفةسريى ثايةبةرز 
              أن اجلهاد  فرض  چىبيب مب خبچ                                             تنبيه: )) ي ؤخذ  من قول ه  يف هذه اآلية الكرمية 

                         سب  ذلك وعده  هلم الصادق                                        ألن القاعدين لو كانوا تاركني فرضا  ملا نا،                كفاية  ال فرض عني
 .(4)باحلسنى وهي اجلنة والثواب اجلزيل((

حوكمى  چىبيب مب خبچ واتة: لة فةرموودةى خواى طةورة لةم ئايةتة ثريؤزةدا
                                                                              ئةوة وةردةطريي ت كة جيهاد واجبي كى كيفائىية، نةك واجبي كى عةينى، لةبةرئةوةى كة 

                                 يان بكردباية، ئةوة ثةميانى ر استى                                                دانيشتوان ـ لةجيهادـ ئةطةر تةركى واجبي كى عةينى
                                                                          ثةروةردطار بؤيان بةثاداشتى باش و جوان كةبةهةشت و ثى  بةخشينى هةرة طةورةية 

 نةدةطوجنا.
                            خواى ثةروةردطار دةفةرموي ت:               بةل طةى دووة : 

ې  ى ى  ائ  ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     چ

    .(١٢٢التوبة: ) چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی  
                                                                                 واتة: نابي ت و طوجناو نىية بؤ بر واداران كة هةموويان دةربضن بؤ جةنطانى دوذمنانيان 
                                                                                )ضونكة ئةطةر هةمووى هةر بؤ غةزا ر ؤيشت ئةوا كى  مبي ني تةوة الى ئافرةت و مندال  و 
                                                                              ثةككةوتةكان و كى  بةخي ويان بكات و ر زق و ر ؤزى ثةيدا بكات و بةرذةوةندىيةكانى 

 ن ـ غةيرى جيهاد ـ دابني بكات!(.              ترى موسول مانا

                                                           
 .٣٩٩ /١أضواء البيان:  (٤)
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                                                                                  جا ئةطةر زانرا كة ثي ويست نىية موسول مانان تي كر ا بضن بؤ غةزا ئةوا لةهةر فريقةيةك 
                                                                    تةنها كؤمةل ي ك بضن كة كافى بن بؤ بةجي هي نانى مةبةست، بؤ ئةوةى ئةو 

ورئان و                                                                        موسول مانانةى دةمي ننةوة يةكالببنةوة بؤ في ربوونى دينى خواو تي طةيشنت لةق
                                                                              سوننةت، وة ئةطةر كؤمةل ة موجاهيدةكةش طةر انةوة لةغةزا، كؤمةل ى جي ماو بؤ عيلم 
                                                                                في ربوون، ئامؤذطاريان بكةن و دينى خوايان زياتر ىل  حال ى بكةن و ووريايان بكةنةوة 
                                                                                تاوةكو خؤيان زياتر بثاري زن لة توور ةيى و عةزابى خوا، ضونكة ئةو كؤمةل ةى خةريكى 

                                                                       نط دةبي ت، بوارى عيلم في ربوونى نابي ت وةك ئةو كةسةى بؤى دةمي ني تةوة، جيهادو جة
                                                                           جا بؤ ئةوةى جةنطاوةرة موجاهيدةكانيش مةحروم و بي بةش نةبن لةعيلم و تي طةيشنت 

تا بتوانن  ،                                                                 ئةوا ثي ويستة كؤمةل ي ك مبي ننةوة بؤ في ربوونى عيلم و نةضن بؤ غةزا ،لةدين
 ين بطةيةنن.خؤيان و جةنطاوةرانيش لةد

            دةفةرموي ت:                    )القرطبـي امل ف س ر(ئيمامى 
وهي أن اجلهاد ليس على األعيان وأنه فرض  چ...ې  ى ى چ )) قوله تعاىل:

                                                            إذ لو نفر الكل لضاع  من وراءهم من العيال، فليخر ج فريق منهم  ؛كفاية كما تقدم
                       اد النافرون أعل م ه م                                                            للجهاد وليقم فريق  يتفقهون يف الدين وحيفظون احلريم، حتى إذا ع

)صلى اهلل علية                                                                املقيمون ما تعلم وه من أحكام الشرع، وما جت د د نزوله  على النبـي 
. ولآلية اليت (٣٩التوبة: ) چ...گ  گچ وهذه اآلية ناسخة لقوله تعاىل:  ،وسلم(

)) هذه اآلية أصل يف وجوب طلب وة فةرموويةتى:  قبلها، على قول جماهد وابن زيد((.
 علم... ويف هذا إجياب التفقه يف الكتاب والسنة، وأنه على الكفاية دون األعيان((.ال
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)صلى )) )ليتفقوا( الضمري يف )ليتفقوا ولينذروا( للمقيمني مع النبـي  وة فةرموويةتى:
                واختاره الطربي .  ،، قاله قتادة وجماهد. وقال احلسن: هما للفرقة النافرةاهلل علية وسلم(

)صلى اهلل علية                                                      هد وقتادة أبني، أي لتتفق ه الطائفة املتأخرة مع رسول اهلل قلت: قول جما
 عن النفور يف السرايا. وهذا يقتضي احلث على طلب العلم والندب إليه...(( وسلم(

                                                                             كةواتة جيهاد بةنةفس تةنها فةرزى كيفائىيةو ئةطةر كؤمةل ي كى كافى ثي ى هةل سان 
                                         دانيشتوانيش بةبى  عوزر بةشدارى ئةو ئةجرو  ئةوا ئةجرو ثاداشتى بؤ ئةوانة. وة

                                                                  ثاداشتة نابن، بةال م طوناهباريش نابن بة نةضوون بؤ غةزاو جيهادكردن.
 فةرموويةتى:                                               امل ف س  ر العالمة الشيخ عبدالرمحن بن ناصر السعديوة زاناى 

                                      أي: مجيعا  لقتال عدوهم. فإنه حيصل عليهم ، چې  ى  ى  ائ   ائ چ ))
أي: من ، چەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئ چ                              يفوت به كثري  من املصاحل األخرى. املشقة بذلك، و

                                                                              البلدان، والقبائل، واألفخاذ )طائفة( حتصل بها الكفاية واملقصود، لكان أوىل. ثم ن به 
چ                                                                              على أن يف إقامة املقيمني منهم، وعدم خروجهم مصاحل، لو خرجوا لفات ته م. فقال:

، أي: ليتعلموا چىئ  ىئ  ىئۈئ ېئ  ېئ  ېئ  چ  ، أي: القاعدون چۈئ  
العلم الشرعي، ويعلموا معانيه ويفقهوا أسراره، وليعلموا غريهم، ولينذروا قومهم إذا 

 رجعوا إليهم.
                                                                                     ففي هذا فضيلة العلم، وخصوصا  الفقه يف الدين، وأنه أهم األمور. وإن  م ن ت ع ل م علما  ، 

                                    إنتشار العلم عن العال م، م ن بركته                                                     فعل يه  ن شره  وب ثه  يف العباد، ونصيحت هم فيه، فإن 
                                                                                    وأجره  الذي ينمى. وأما إقتصار  العال م على نفس ه ، وعدم دعوت ه  إىل سبيل اهلل ، باحلكمة 
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                                                                           واملوعظة احلسنة، وترك تعليم اجلهال ما اليعلمون، فأي منفعة  حصلت للمسلمني منه ؟! 
لمه ومثره، وهذا غاية احلرمان،                                                    وأي نتيجة ن تجت من علمه ؟ وغاي ت ه  أن ميوت، فيموت ع

                                  ملن آتاه  اهلل  علما ، وم نحه  فهما.
                                                                                  ويف هذه اآلية أيضا  دليل  وأرشاد  وتنبية  لطيف ، لفائدة  م همة. وهي أن املسلمني ينبغي 
                                                                             هلم، أن ي ع دوا لكل مصلحة من مصاحلهم العامة من ي قوم بها، ويو فر  وقته  عليها، 

                                                     إىل غريها، لتقوم مصاحلهم، وت ت م مناف ع هم، ولتكون وجهة                       وجيتهد فيها، وال يلتف ت 
                                                                               مجيعهم، ونهاية مايقصدون، قصدا  واحدا ، وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم، ولو تفرقت  
                                                                             الطرق، وتعددت  املشارب، فاألعمال  متباينة ، والقصد  واحد. وهذه من احلكمة العامة 

 النافعة، يف مجيع األمور((.
                                                                    بر واداران هةموويان دةربضن بؤ غةزا، ضونكة بةوة نار ةحةتىيةكى زؤريان              واتة: نابي ت 

                                                                             تووش دةبي ت و زؤربةى بةرذةوةندىية دينى و دونيايىيةكانى تريشيان لةدةست دةضي ت 
                          و كةسابةت و ثاري زطارى ذن )طلب العلم(                                            )واتا نابي ت ضةندان فةرز وةك تي طةيشنت لةدين 

                                           ي ت بؤ تاكة فةرزي كى كيفائى تر كة جيهادة(.                           و مندال  و ثري واز ىل  بهي نر
                                                                               كةواتة بؤضى لةهةر شارةو، هؤزةو، تريةيةك، كؤمةل ي ك دةرناضن بؤ غةزا كة هةل سن بة 
                                                                    ئةجنامدانى مةبةست و ثامشاوةى تريش لة بر واداران مبي ننةوة بؤ ئةجنامدانى 

و شارةزابوون                                                              بةرذةوةندىية ثي ويستةكانى ترى موسول مانان وةك تي طةيشنت لةدين
                                                                          لةقورئان و سوننةت، وة هةروةها ئامؤذطارى كردن و في ركردنى غةزاكارةكانيش كة 

                طةر انةوة اليان.
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                                               كةواتة لةم ئايةتةدا ضةند فةريزةتي ك دةردةكةون:
                                           فةريزةتى دةرضوونى كؤمةل ي كى كافى بؤ غةزا. يةكةميان:

                         ين و عيلم و في ربوونيان.                                       فةريزةتى تي طةيشتنى كؤمةل ى ماوةوة لة د دووةميشيان:
ََسَيهةميش: َََ                                                               طةياندنى ئةو عيلمةى في رى دةبن بة غةزاكارةكان و وورياكردنةوةو  ََ َ

 ئامؤذطارى ئةوانيش.
                                                                           كةواتة ضؤن جيهاد فةرزى كيفائىيةو كؤمةل ي كى كافى ثي ى هةل سن بةسة، بةهةمان  

كى ترى                                                                 شي وةش عيلم و في ربوون و تي طةيشنت لةدين و قورئان و سوننةت فةرزي 
                                                          كيفائىيةو لة جيهادكردنةكة كةمرت نىيةو ئةويش جيهادي كى ترة.

                                                                            كةواتة ثي ويستة موسول مانان هةموو فةرزة كيفائىيةكان جي بةجى  بكةن، هةريةكةو 
                                                                    كؤمةل ى خؤى بؤ ئامادة بكري ت و ئةجناميش يةك ئامانج و مةبةست بي ت، كة 

                                ار ض فةرزي كى كيفائى بةضاكى ثى                                             بال وكردنةوةو سةرخستنى دينى خواية، وة بر واد
                                                                             دةكري ت، با ئةويان بكات بة ووردى. وة هيض فةرزي ك ثشت طوى  نةخري ت بؤ يةكي كى 

                                     ترو بةرذةوةندىيةكانى لةدةست نةدري ن.
                            خواى ثةروةردطار دةفةرموي ت:                بةل طةى سى ية :

ڍ   ڌ  ڌ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   چ  چ  چڃ   چ  ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ

ژ   ڑڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڈ  ژ   ڎ    ڎڈ

 .(٢٠من اآلية املزمل: ) چڱ  ڱ   ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

                                           دةبينني خواى طةورة خةل كى كردووةتة سى  بةش:
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 ـ خاوةن عوزرةكان، وةك نةخؤش و ثةككةوتةكان.١
                               ثةيداكردنى ر زق و ر ؤزى، جا بة                                             ـ كاسب كاران، ئةوانةى لةزةويدا دةطةر ي ن بؤ٢

( يان شوانايةتى زراعة                ( يان كشتوكال  )جتارة                   بي ت يان بازرطانى ) )الصناعة(ثيشةسازى 
                                                                      يان... وة ئةمانةش هةموو بةرذةوةندى موسول مانانن، ثي ويسنت و نابي ت ثشت )الرعي( 

            طوى  خبري ن.
 ت:                               لةتةفسريى ئةم ئايةتةدا دةفةرموي  )القرطبـي(وة ئيمامى 

                                                                          )) سو ى اهلل تعاىل يف هذه اآلية بني درجة اجملاهدين واملكتسبني املال احلالل للنفقة  على 
                                                                              نفسه  وعياله  واإلحسان واإلفضال، فكان دليال  على أن كسب املال مبنزلة اجلهاد ألنه مجعه 

 مع اجلهاد يف سبيل اهلل((.
يةكةوة باسى كردوون... واتة: ثةروةردطار موجاهيدو كاسبكارى يةكسان كردووةو بة

                                                                             كةواتة ئةطةر تةنها جيهاد ثي ويست و فةرزى عةينى بواية، ئةوا دروست نةدةبوو كةس 
                                                                          خةريكى كةسابةت بي ت و دةبوو هةموو بةرذةوةندىيةكانى ترى موسول مانان ئيهمال 

        بكري ن.
نطى                                                                            كةواتة زؤر هةل ةية بةناوى جيهادكردنةوة واز لة خوي ندنى شةرعى بهي نري ت و طر

                                                                                تةواوى ثى  نةدري ت، وة بةداخةوة بة موسول مانانةوة ديار نىية كة خةريكى في ربوونى 
                                                                               قورئان و سوننةت و زانستى شةرعى بن لة بنةر ةتدا، وة تةنها تا ئةو ئةندازةية عيلم 
                                                                            دةخوي نن و دةخوي ننةوة كة خزمةت بةحيزب بكات، بةال م ر ؤضوون و تي طةيشتنى باش 

الفقه ومصطلح احلديث و حنو و صرف و                          ان و شةرحى حةديس و أ صول لة )تةفسريى قورئ



 

 

 178 ba8.org 

 ................................... )جؤرةكانى ، حوكمةكانى(                                  جيهاد و تي كؤشان لة ثي ناوى خوادا

                                                           وةكو ثي ويست ناخوي ندري ن، بةل كو قةناعةتيان هةية بة تةنها  عقيدة و فقه...(
و ضةند  (٥)(األربعون النووية                                                ناميلكؤكةو ر ؤذنامةو طذظارى سياسى و لةبةركردنى )

                                   سورةتي كى قورئانى ثريؤزو... والسالم!
 (:١        تي بينى)

                                                                         كة دةوتري ت )موجاهيد( لة شةرعدا، مةبةست لةو كةسةية كة لةغةزادايةو خةريكى 
                                                                           جةنطة دذى كافرو موشريكان لةثي ناوى خوا )اجلهاد باليد(. بةال م تةنها دانيشنت و 
                                                                            ر ي كخستنى حيزبى ثي ى ناوتري ت جيهاد، ضونكة ئةو كؤمةل ةى كة دةردةضن ئةوكاتة 

                                              ال م كة طةر انةوة مال ةوةو جةنط تةواو بوو ناوى موجاهيدن بةنةفس و الشة، بة
                                                                              موجاهيديان ىل  نانري ت لة شةرعدا، ضونكة ووشةى موجاهيد ناوي كى بةردةوام و جي طري 
                                                                                نىية كة بر وادار لةخؤى بني ت بة بةردةوامى، وة با بر وادار ضةكيشى ثى  بي ت ئةطةر 

              ري ت موجاهيد.                                                 لةمال ةوة بي ت و دةرنةضوو بي ت بؤ جةنط، ثي ى ناوت
                                                                               وة كةسةيرى ئايةت و حةديسةكان بكةين دةبينني تةنها بةو بر وادارانة دةوترا موجاهيد 
                                                                          كة دةرضووبوون بؤ غةزا، بةال م ئةوانةى كةلة )مةدينة( دةمانةوة ثي يان دةوترا 
                                                                         )القاعدون(، ئةطةر ثي شرتيش ئةو دانيشتووانة جيهاديان كردبي ت، ضونكة ئةمر ؤ 

                                                            وةكةيان نةماوة، وةكو كةسي كى بةر ؤذوو واية، تاكو ر ؤذووةكةى دانيشتووان نا
ٱ ٻ  چ                                                                         دةشكي ني ت ثي ى دةوتري ت ر ؤذووةوان )الصائم(. وة خواى طةورة دةفةرموي ت: 

                                                           
لةطةلَ بة طةورة دانامنان بؤ ئةم كتيَبة مةزنةو طشت سورةتةكانى قورئانى ثريؤز، بةالم تةنها ئةوةندة كافى  (٥)

 نىية.
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، كةواتة چ ...ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ
                                                                 تةنها كاتى كردنى جيهادةكة موجاهيدة، نةك ثي ش ئةوة يان دواى ئةوة.

 (:٢        ي بينى )ت
                                                                                   ئةوانةى كة لةمال  دانيشتوون ) جا مال يان لةهةر شوي ني ك بي ت( و نةضوون بؤ غةزا دذى 
                                                                               كافرو مونافيقان ثي يان دةوتري ت دانيشتووان )القاعدون(، وة دانيشتووانيش شايستةى 

تدا                                                                                  لؤمةكران و طال تة ثي كران نني و نابي ت بة طوناهبار بزانري ن، ضونكة جيهاد لة بنةر ة
                                                                              تةنها فةرزى كيفائىية، وةك لة بةل طةكاندا دةركةوت، وة هةل سانى كؤمةل ي كى كافى 
                                                                              ثي ى، تاوان لةسةر ئةوانى تر الدةبات، بةال م ثلةو ثاداشتى دانيشتووان ناطاتة ثلةو 

 ثاداشتى موجاهيدان.
 وة موجاهيدة غةزاكارةكان ثاداشتيان زؤر زياترة لة دانيشتووةكان، بؤية باش واية
                                                                            مرؤظى بر وادار بةشدارى هةموو جيهادي كى شةرعى بكات و دوانةكةوي ت بةبى  عوزر، 

                                            تاوةكو ئةو ثلةو ثاداشتة زؤرةى دةست بكةوي ت.
وة داواكارم لة ثةروةردطارم بةناوو سيفةتة بةرزو جوانةكانى ثلةى موجاهيدميان بةنسيب 

                        ى خؤيدا بةر استى، وة بة                                                      بكات، وة هةروةها ثلةى شةهادةمتان ثى  ببةخشي ت لةثي ناو
 آمنيفريدةوسى بةرز شادمان بكات. 
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                               بةل طةكانى سوننةت لةسةر ئةوةى
                                            كة جيهاد لة بنةر ةتدا تةنها فةرزى كيفائى ية

)صلى اهلل علية           ثي غةمبةر  فةرمووى: )رضي اهلل عنه(أبو هريرة                بةل طةى يةكة :
                                لصالة، وصام رمضان، كان  حقا  على                                  م ن  آم ن  باهلل  وبرسوله ، وأقام ا)فةرمووى:  وسلم(

                                                                           اهلل أن  يدخله  اجلنة، جاهد يف سبيل اهلل، أو جلس يف أرضه اليت ولد فيها، فقالوا: يا 
                                                                            رسول اهلل، أفال ن ب ش  ر الناس؟ قال: إن  يف اجلنة مائة درجة أعدها اهلل للمجاهدين يف 

                             سألت م اهلل  ف سألوه  الفردوس  سبيل اهلل، ما بني الدرجتني كما بني السماء واألرض، فإذا 
 .(٦)(                                                                           فإنه  أوسط اجلنة وأعلى اجلنة. أراه قال: وفوقه عرش الرمحن، ومنه تفجر أنهار اجلنة

           ، وة نوي ذ )صلى اهلل علية وسلم(                                                    واتة: هةركةسي ك باوةر  بهي ني ت بةخوا ثي غةمبةرةكةى 
                 ايناوة بة حةقي ك                                                          بكات، وة ر ؤذووى مانطى ر ةمةزان بطري ت، ئةوة ثةروةردطار د

                                                                      لةسةرخؤى كة بيخاتة بةهةشتةوة. جا جيهادى كردبي ت لةثي ناوى خوادا ياخود 
                                                                           دانيشتبي ت لةو زةوىيةى كة تيايدا لةدايك بووةو هيجرةت و جيهاديشى نةكردبي ت.

                                                          فةرموويان: ئةى ني ردراوى خوا موذدةى ئةوة نةدةين بةخةل كى؟
ة ثةروةردطار ئامادةى كردووة بؤ موجاهيدان فةرمووى: لة بةهةشتدا سةد ثلة هةية، ك

                                                                       لةثي ناوى خؤى. ني وانى هةر دوو ثلةيةك وةكو ني وانى ئةرزو ئامسان واية...
           )م حر مات(كةواتة ئيمان بوون و كردنى واجباتة عةينىيةكان و دووركةوتنةوة لة 

 شايستةى ضوونة بةهةشتة ئةطةر جيهاديش نةكات.
                                                           

 .٢٧٩٠صحيح البخاري: ح/  (٦)
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                                             عةينى بواية، دواكةتن لي ى شايستةى سزا دةبوو.كةواتة ئةطةر جيهاد فةرزى 
)صلى اهلل علية                 لة ثي غةمبةرةوة  )رضي اهلل عنه( أبو سعيد اخلدري               بةل طةى دووة : 

                              دةطي ر ي تةوة كة فةرموويةتى: وسلم(
                                                                                  يا أبا سعيد، م ن رضي باهلل  ربا  وباإلسالم دينا  ومبحمد  نبيا  وجيت  له اجلنة، فعجب  هلا )

                                                                    فقال: أع دها علي يا رسول اهلل، ففعل ثم قال: وأخرى يرفع بها العبد مائة  أبو سعيد
درجة يف اجلنة، ما بني كل درجتني كما بني السماء واألرض، قال: وما هي يا رسول اهلل؟ 

 .(٧)(قال: اجلهاد يف سبيل اهلل، اجلهاد يف سبيل اهلل
                           ثةروةردطارو ثةرسرتاوى بي ت،                                                      واتة: ئةى باوكى سةعيد هةركةسي ك ر ازى بي ت تةنها خوا 

)صلى اهلل علية                                                               وة تةنها ئيسالم بةرنامةو مةنهةجى ذيانى بي ت، وة تةنها  موحةمةد 
                                                                        بة ني ردراوو شايستةى شوي ن كةوتن بزاني ت، ئةوا ئةو كةسة بةهةشتى بؤ دابني  وسلم(
 بووة.

ةوة ئةى                                                                  ئةبو سةعيد زؤرى ثى  خؤش و سةير بوو بؤية فةرمووى: بؤم دووبارة بكةر
، ئةويش دووبارة بؤى ووتةوة. دوايى فةرمووى: )صلى اهلل علية وسلم(               ثي غةمبةرى خوا 

                                                                                    وة شتي كى تر هةية ئةطةر بةندة بيكات ئةوا سةد ثلة ثي ى بةرز دةبي تةوة، وة ني وان هةر 
                                           دوو ثلةيةكيش وةك ني وان زةوى و ئامسانةكانة.

                  ى ثي غةمبةرى خوا؟ية ئة ئةبو سةعيد فةرمووى: ئةو شتة بةرزة ضى
                                                                      فةرمووى: جيهاد )غةزا( كردنة لةثي ناوى خوا، جيهاد كردنة لةثي ناوى خوا.

                                                           
 .١٥٠١صحيح مسلم:  (٧)
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                                                                              كةواتة موسول مان بةبى  جيهاد كردنيش دةبي تة شايستةى ضوونة بةهةشت، ئةطةر ر ازى 
                                                                         بي ت بةو سى  شتةى باس كراون لة فةرموودةكةدا. جا ديارة جيهاد )غةزا( فةرزى 

                                                         ول ماني ك نىية، ئةطينا بةنةكردنى لؤمة دةكراو شايستةى سزا سةرشانى هةموو موس
 دةبوو.

                                                       عيكرميةى كور ى خاليد فةرمووى: ثياوي ك بة عبداللةى كور ى                 بةل طةى سى ية : 
                                   عومةرى فةرموو: ئةرى  غةزوو ناكةيت؟

بيستووة  )صلى اهلل علية وسلم(                                           عبداهلل لة وةال مدا فةرمووى: من لة ثي غةمبةرم 
  دةيفةرموو:

                                                                                 ب ين  اإلسالم  على مخس : شهادة أن  ال إله إال اهلل، وإقام  الصالة، وأيتاء  الزكاة، وصوم   )
 . (٨)(                 رمضان، وحج  البيت

 لة شةرحةكةيدا فةرمووى: النووي ئيمامى
                                                                           )) وأما جواب ابن عمر حبديث ب ين  اإلسالم  على مخس ، فالظاهر أن  معناه أن  الغزو  

                                              فإن اإلسالم بين على مخس  ليس الغزو واحدا  منها((. ،يانليس بالزم على األع
                                                    كور ى عومةر بةو حةديسة، تي يدا دةردةكةوي ت كة جيهاد  ى                     واتة: وةال مةكةى عبداهلل

                                                                           )غةزوو( فةرز نىية لةسةر هةموو يةكي ك، ضونكة ئةوةى فةرزةكانى ئيسالميان لةسةر 
              ة لةو ثي نجة.                                               بةرثابووة ثي نج دانةن و غةزوو كردنيش يةكي ك نىي

                                                           
 صحيح مسلم. (٨)
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                                                                             كةواتة مرؤظ ئةطةر ثي نج بناغةى ئيسالم بةجى  بطةيةني ت ئةوة موسول مانى تةواوةو 
                                                                           دةضي تة بةهةشتةوة بى  سزا، ئةطةر جيهاديش نةكات، بةمةرجي ك دوور كةوتبي تةوة 

                                                      لةطوناهة طةورةكان، وةك لةم فةرموودةيةشدا دةردةكةوي ت:
فقال: يا رسول  )صلى اهلل علية وسلم(إىل النبـي                  أن  أعرابيا  جاء)                 بةل طةى ضوارة : 

                                                                                اهلل د لين على عمل  إذا عملته  دخلت  اجلنة، قال: تعبد  اهلل وال ت شرك به  شيئا ، وتقيم 
                                                                                 الصالة  املكتوبة، وتؤدي الزكاة املفروضة، وتصوم رمضان، قال: والذي نفسي بيده  ال أزيد  

                  : م ن  س ر ه أ ن  )صلى اهلل علية وسلم(قال النبـي                                     على هذا شيئا  وال أنقص  منه، فلما وىل
 .(٩)(                                       ينظر  إىل رجل  من أهل اجلنة فلينظر إىل هذا

ووتى:  )صلى اهلل علية وسلم(                                                  واتة: عةرةبي كى الدي ى و دةشتةكى هاتة الى ثي غةمبةر 
                                                               ئةى ني ردراوى خوا كردةوةيةكم ثيشان بدة ئةطةر كردم بضمة بةهةشت.

                                                    بةتةنها دةثةرستيت و هيض شتي ك ناكةيت بةشةريك بؤى لة  ـ خوا١فةرمووى: 
ـ وة ٤ـ وة زةكاتى واجبيش دةدةيت. ٣                            ـ نوي ذة فةرزةكانيش دةكةيت. ٢ثةرستندا. 

                                 تةنها ر ةمةزانيش بةر ذذوو دةبيت.
                                                                             كابرا ووتى: سوي ند بةوةى نةفسى منى بةدةستة هيض عيبادةتي كى تر زياتر لةو ضوار 

                        ضيشيان ىل  كةم ناكةمةوة.فةرزانة ناكةم، وة هي
                             فةرمووى: هةركةسي ك ثي ى خؤشة  )صلى اهلل علية وسلم(                       جا كة ر ؤيشت ثي غةمبةر 

                                                           سةيرى ثياوي كى ئةهلى بةهةشت بكات، با سةيرى ئةو ثياوة بكات.

                                                           
 متفق عليه. (٩)



 

 

 184 ba8.org 

 ................................... )جؤرةكانى ، حوكمةكانى(                                  جيهاد و تي كؤشان لة ثي ناوى خوادا

                                                                        سبحان اهلل! بوو بةئةهلى بةهةشت بةبى  كردنى سوننةتةكان، بةل كو بةبى  كردنى 
ئةوا ئةو ثياوة بة  ،                               ى عةينى بوواية لةسةر طشت كةسي كجيهاديش! جا كة جيهاد فةرز

       لةطةل   )صلى اهلل علية وسلم(                                                     نةكردنى طوناهبار دةبوو. وة هةروةها دةبوو ثي غةمبةريش 
 فةرزةكان باسى بكردباية.

                                                                 زور ار ةى كور ى ئةوفا كة قازى بةسر ة بوو و ثياوي كى بةباوةر  بوو                  بةل طةى ثي نجة :
                                                     ى هيشام ويستى جيهاد )غةزوو( بكات لةثي ناوى خوا، بؤية                    فةرمووى: سةعدى كور 

                                                              هات بؤ مةدينةو ويستى ثارضة زةوىيةكةى بفرؤشي ت، بؤ ئةوةى ضةك و 
                                                                                ثي داويستىيةكانى جيهادى ثى  بكر ي ت تاوةكو جيهادى ر ؤمةكانى ثى  بكات تامردن. جا 

طةيشت   علية وسلم()صلى اهلل                                                   كة طةيشتة مةدينة بةكؤمةل ي ك لة هاوةال نى ثي غةمبةر 
                                                                               و ئةوانيش ر ي طةيان نةدا كة سةعد ئةو شتة بكات، وة ووتيان: كؤمةل ي كيش هةبوو لة 

                                     ويستيان ئاوا بكةن و ثي غةمبةريش نةهى  )صلى اهلل علية وسلم(                  سةردةمى ثي غةمبةر 
واتة: ئايا دةرس لةمن وةرناطرن و ضاو لةمن  (                أليس لك م يف أسوة)                   ىل  كردن و فةرمووى: 

 اكةن؟!ن
ئةوةيان بةسةعد ووت، سةعد ضوو  )صلى اهلل علية وسلم(                            جا كة هاوةل ةكانى ثي غةمبةر 

 .(1٠)                                                                       خي زانةكةى طةر اندةوة الى خؤى كة تةال قي كى دابوو بؤ يةكالبوونةوة بؤ جيهاد
 جا كة جيهاد فةرزى عةينى بواية سةعديان ثةشيمان نةدةكردةوة.

 

                                                           
 صحيح مسلم. (١٠)
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                         ر اى زانايان لةسةر ئةوةى
                                           ة جيهاد لة بنةر ةتدا تةنها فةرزى كيفائى يةك 

                                                                            زؤربةى زانايانيش بة ثي ى بةل طةكانى ثي شوو ر ايان واية كة جيهاد تةنها فةرزى 
 كيفائىية:

َفةرموويةتى:َـ ئيمامى الشافعي رمحه اهلل١
                                                                              )) وهذا كل ما كان الفرض  فيه مقصودا  به قصد الكفاية فيما ينوب، فإذا قام به من 

                                                                         م ن فيه الكفاية خرج م ن ختل ف عنه من املأثم، بل ال أشك إن  شاء  اهلل لقوله : املسلمني 
 .(11)چڳ گگ گڳچ 

                                                                              فإن قال فما معناها؟ قلت  الداللة عليها: أن ختل فهم عن النفري كافة  اليسع هم، ونفري 
ا نفر                                                                     بعضهم إذا كانت يف نفريه كفاية خيرج م ن ختل ف من املأثم إن شاء اهلل، إلنه  إذ

 بعضهم وقع عليهم اسم النفري.
               الحيل  ترك ها وال  ؛                                                            فإن قال: ومثل ماذا سوى اجلهاد؟ قلت : الصالة على اجلنازة ودفن ها

                                                                        جيب  على كل م ن حبضرتها كلهم حضورها وخيرج من ختلف من املأثم من قام بكفايتها.
                             إىل اليوم: ي ت ف ق ه  أقله م،                                                           ومل يزل  املسلمون على ما وصفت  منذ  بعث اهلل نبيه  فيما بلغنا 

                                                                            ويشهد  اجلنائز بعضه م، وجياهد ويرد السالم ب عض هم، ويتخلف عن ذلك غريهم، فيعرفون 

                                                           
 .٣٩التوبة:  (١١)
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                                                                                الفضل ملن قام بالفقه واجلهاد وحضور اجلنائز ورد السالم وال يؤ ث مون  م ن قصر  عن ذلك، 
 .(1٢)إذا كان بهذا قائمون بكفايته((
                                                 مى شافيعى ئةوةية كة: دواكةوتنى هةموو موسول مانان ثوخنةى واتاى ووتةكةى ئيما

                                                                            لةجيهاد دروست نىية. وة دةرضوونى هةندي كيان بؤ غةزا كة بةو هةندة كارةكة ثي ك 
                                                                            بي ت، ئةوا تاوان لةسةر دواكةوتوان نامي ني ت، ضونكة دةرضوون بؤ غةزا كراوة لة 

ونى غةزاية نةك غةزاكار                                                       موسول ماناندا، با لةاليةن كؤمةل ي كيشةوة بي ت. طرنط، بو
       كى ية.

تا  )صلى اهلل علية وسلم(                                                     وة فةرمووى هةر لة ر ابردووةوة لةسةردةمى ثي غةمبةرةوة  
                                    ئةمر ؤ موسول مانان هةر ئاوا هاتوون:

                                                                              كة كؤمةل ي كى كةم خةريكى عيلم خوي ندن دةبن، وة هةندي كيشيان بة ئةركى جةنازةوة 
                                            ةكةن.. وة غةيرى ئةو كؤمةال نةش كةدانيشتوون و                                  هةل دةسنت، وة هةندي كيشيان جيهاد د

                                                                                 بةم ئةركانةوة هةل نةستاون، فةزل ى هةل ساوان بةم ئةركانة دةزانن، بةال م ئةوانةش كة 
                                                                                بةشدارى ئةم فةرزة كيفائىيانةيان نةكردووة بة طوناهبار دانانري ن، ئةطةر هةل ساوان 

                   ثي يان كافى بووبن.
ََلةكتَيبىَاإلفصاحَـ ابن هبرية ٢ ََ ََ ََ َ  ََََ َ َ(داَفةرموويةتى:٢/٢٧٣)َ

                                                                                )) وأت فقوا على أن اجلهاد فرض على الكفاية إذا قام به قوم  سقط عن باقيهم ومل يأمثوا 
 برتكه((.

                                                           
 (.٣٦٩ـ ٣٦٦الرسالة: ) (١٢)
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َ(َهاتووة:٨/٣٤٥)َ)املغين شرح خمتصر اخلرقى( إلبن قدامةـَوةَلة٣َ
                                                       )) واجلهاد فرض الكفاية إذا قام به قوم  سقط عن الباقي((.

 ٱ ٻچ النساء                                     ى هةل بذاردووة بة بةل طةى ئايةتةكةى                        وة ابن قدامةش ئةم ر اية

              وة بة بةل طةى  چائ ائ ى ې ىچ التوبة  وة ئايةتةكةى چ...ٻ
ضةند جار تةنها سريةى دةنارد بؤ غةزاو  )صلى اهلل علية وسلم(                  ئةوةى كةثي غةمبةر 

                                                       خؤيشى و هاوةال نى دةمانةوة لة مةدينةو نةدةضوون بؤ غةزا.
ََ(َفةرموويةتى:٧/٢٩١لةَاحمللىَ)َابن حزم األندلسيـَوة٤َ

                                                                                 )) واجلهاد  فرض  على املسلمني، فإذا قام به من ي دافع  العد و ، ويغزوهم يف عقر دارهم، 
                                                 وحيمي ثغور املسلمني، سقط فرضه  عن الباقني، وإال فال((.

                                                                              واتة: جيهاد فةرزة لةسةر موسول مانان كة بكري ت )نةك لةسةر هةموو يةكي كيان(، جا 
                                                                          كؤمةل ي كى وا ثي ى هةل سان كة بةرثةرضى دوذمن بدةنةوةو غةزوويان بكةن لةناو ئةطةر 

                                                                          ووال تى خؤيان، وة سنورو زةوى موسول مانان بثاري زن، ئةوا فةرزةكة لةسةر باقى 
                                                      موسول مانان الدةضي ت، ئةطةر نا هةموويان تاوانبار دةبن.

َداَفةرموويةتى:١٦٣َلةَالقواننيَص:َ         ابن ج ز يـَوة٥َ
                                                                         فيه أربع مسائل: املسألة  األوىل: يف حكمه  وهو فرض كفاية عند اجلمهور، وقال ابن )) 

                                                                           املسيب: فرض  عني، وقال سحنون: صار تطوعا  بعد الفتح، وقال الداودي: هو فرض عني  
 من يلي الكفار((.

َفةرموويةتى:َ                 ابن  قدامة املقدسيـَوةَزاناىَثايةبةرز٦َ
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                                                     يق م به من يكفي، أ ثم  الناس  كله م، وإن قام به من                                )) معنى فرض  الكفاية، الذي إن مل
                                                                               يكفي، سقط عن سائر  الناس. فاخلطاب يف ابتدائه  يتناول  اجلميع ، كفرض  األعيان ، ث م 
                                                                            خيتلفان يف أن  فرض الكفاية يسقط  بفعل  بعض  الناس له ، وفرض  األعيان  اليسقط عن 

                 أحد  بفعل  غريه .
                                                             يات، يف قول عامة أهل  العلم . وح كي  عن سعيد بن امل س يب، أنه  واجلهاد من فروض الكفا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ                                 من فروض  األعيان، لقول  اهلل تعاىل: 

وقوله . چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ ثم قال:. چپ    پ  پ  پ
 .چٱ  ٻ  ٻچ  سبحانه:

          ن مات  ومل   م ) قال: )صلى اهلل علية وسلم(            أ ن  النبـي  )رضي اهلل عنه(و روى أبو هريرة 
 .(13)(                                                         ي غز  ومل ي حد ث نفسه  بالغزو ، مات  على ش عب ة  من النفاق

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  چ  ولنا، قول اهلل تعاىل:

 .چڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ
                                                     وهذا ي د ل على أ ن  القاعدين غري  آمثني  مع جهاد  غريهم.

ې  ى ى  ائ  ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ ۆئ  چ   تعاىل: وقال اهلل

 چۈئ  ۈئ  ېئ  
                                               : كان يبعث  السرايا، وي قيم  هو وسائر  أصحابه.)صلى اهلل علية وسلم(وألن رسول اهلل 

                                                           
 .٩٥٤٨رواه أبو داود، وهو   صحيح اجلامع:  (١٣)
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ې چ                                                                    فأما اآلية  اليت احتجوا بها، فقد قال ابن عباس  ))ن س خ ها قوله  تعاىل: 

 . (14)چائ   ائ ىى

إىل غزوة تبوك، وكانت  )صلى اهلل علية وسلم(               تنفرهم النبـي                           وي حتم ل  أنه  أراد حني اس
كعب بن  )صلى اهلل علية وسلم(                                                إجابته م إىل ذلك واجبة  عليهم، ولذلك هجر النبـي  

                                                                                مالك  وأصحاب ه  الذين خلف وا حتى تاب  اهلل  عليه بعد ذلك، وكذلك جيب على من استنفره 

 .(1٥)مث                        إذا است نف رت م فانف روانث م()صلى اهلل علية وسللقول النبـي  ،      اإلمام 
                                                                                    معنى الكفاية يف اجلهاد أ ن  ينهض  للجهاد  قوم  يكفون  يف قتاهلم، إما أن يكونوا جندا  هلم 
                                                                                دواوين  من أجل  ذلك، أو يكونوا قد أعدوا أنفسهم له  ترب عا  حبيث  إذا قصدهم العدو  

                                 و  عنها، وي بع ث يف ك ل سنة  جيش                                                  ح صلت  املنعة  منهم، ويكون يف العثور من يدفع  العد
 .(1٦)يغريون على العدو يف بالدهم((

ََ)خواَبيثارَيزَيت(َدةفةرموَيت:حممد بن صاحل العثيمني ـَالشيخ٨َ  ََ َ ََ ََ َ َََ  ََ  َََََََ ََ َ ََ
)) أما النوع الثالث: فهو جهاد املبارزين املعاندين احملاربني، وهم الكفار الذين أعلنوا 

رض الكفاية... إذا قام به من يكفي                                          وص رحوا بالكفر، وهذا يكون بالسالح... وهو ف
                                               سقط عن الباقني، وصار يف حقهم سن ة ، وهذا حكمه((.

                                                           
( من طريق آخر )و باجلملة فاحلديث ١٢٩٩٤( و ابن جرير الط ي )٢٥٠٢رواه األثرد و أبو داود ) (١٤)

 حسن مبجموع طرقه واهلل أعلم(.

 متفق عليه. (١٥)

 (.٨ـ٧ /٣١ا غين ) (١٦)
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                                                                          واتة: جؤرى سي هةم جيهادى ئةو شةر كةرة جةنطاوةرة سةركةشانةى كة دذى ئيسالم و 
                                                                            موسول مانان دةجةنطن، كة ئةو كافرانةن ئيعالنى كوفريان كردووة بةئاشكرا، جيهادى 

 ت.                    ئةوانة بة سيالح دةبي 
َنةكَوةكَ َجيهادَدادةنَيت، َبة َكافرة َثَيَرة َشَيخَجةنطانَبةَضةكَدذىَئةو ََكةواتة َ ََ َ َ ََ ََ  َََ َ ََ َ َ ََََ َ َ ََ َ َ َََ َ َ  َ  َََ ََ ََ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ََ َ َ َ  ََ َ َ ََ ََ َ
َ َكؤمةَلةَبةزيوَيكَكةَئيقامةوَجنسىيةىَوواَلتةَكافرةكانيانَوةرطرتووةوَخؤيانَوَماَلَ ََ ََََ ََََ َََ ََ ََ َ ََ َََ َََََ َ َ َََ ََ  ََ ََََ َ ََ َ ََ َََ َََََََ َ ََ  ََ َََ ََ َ  ََ َ َ َ
ََوَمنداَليانَلةناوَكافرىَئةسَليداَبةَئيسراحةتَذيانَدةبةنةسةر.َبةاَلمَهانىَطةجنىَ َ َ َ ََ َََ ََ  َ َ ََ َََ َ َ ََ ََ َ ََ َََََ َ َ ََ َ ََََ ََ ََ  َََ َ َََ َ َََ َََََ ََ َ َ  َََ َ ََ ََ

ََموسوَلمانىَخوَينَطةر َ ََ  ََ َ ََ َََ  ََ َ َ ََ َمىَهةذارىَوواَلتانىَموسوَلمانَدةدةنَكوشتاروَجةنطَوَشةَرََ َ ََََ ََ َ ََََََ ََ ََ َ َ َ َ ََ ََ  ََ َ َ َ ََ ََ  ََ ََََ َََ َ َ ََ َ
ََلةناوَوواَلتةكانيانَدروستَبكةنَبةناوىَجيهاد! ََََ ََ ََََ ََ َ َ َ ََ َ َ َََ ََ َََََ َ  ََ َََََََ ََ

ََََسبحانَاهللَوةكوَخةوارجيةكانىَثَيشووَ  َََ َ َََ َ َ َََ َ َ َََ َ َََ ََ َ ََ َ                                       )يقتلون أهل اإلسالم وي د عون أهل األوثان(،ََ
ََواتة:َموسوَلمانانَدةكوذنَوَوازدةهَيننَلةبتَثةرستَوَكافروَموشريكان! ََ ََ َ َََََ َََ ََََ َ ََ ََ َ ََ ََ َ  َََ َ َ َََ ََََ َََ َ َ ََ ََََ  ََ َ َ َ َََ ََ ََ

يش                  )حممد بن الع ثيمني(                                             تي طةيشتني لة ر اى زانايان بةطشتى و ر اى شي خ بة ثوختى 
                                                                               بةتايبةتى كةجيهادكردنى كافران بةدةست، فةرزى كيفائىيةو ئةطةر كؤمةل ي ك توانىيان 
                                                                              ثي ى هةل سن و واجبةكة بةمان ثي ك هات، ئةوا لةسةر باقى موسول مانانى تر ثي ويست 

           نامي ني ت.
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 مةرجةكانى واجب بوونى جيهادى ضةكدارىلة
                                       مةرجى يةكة : بوونى هي زو تواناى جةنطان

فةرمووى: جيهاد فةرزى كيفائىية نةك فةرزى  )الشيخ ابن عثيمني(دواى ئةوةى كة 
                                                           عةين، بؤ ئةو فةرزى كيفائىيةش باسى مةرجي كى كرد كة فةرمووى:

                                درة  وقوة  يستطيعون بها القتال،                                            الب د  فيه من شرط، وهو أن يكون عند املسلمني ق )) 
ولذا                                                      ٌ                     فإن مل يكن لديهم قدرة فإن  إقحام أنفسهم يف القتال إلقاء  بأنفسهم إىل التهلكة،

                    أل نهم عاجزون ضعفاء،  ،                                                   مل يوجب اهلل سبحانه  وتعاىل على املسلمني القتال وهم يف مكة
وعلى                      شوكة أ مروا بالقتال،                                                       فلما هاجروا اىل املدينة وكو نوا الدولة اإلسالمية، وصار هلم

                                                                      هذا فالب د من هذا الشرط، وإال سقط عنهم كسائر الواجبات، أل ن مجيع الواجبات 
ۇ  چ  ، وقوله:(١٦التغابن: ) چہ  ہ  ہ  ھ  چ لقوله تعاىل:  يشرتط فيها القدرة،

 .(1٧)((( ٢٨٦البقرة: ) چۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ 

                               ة ببي تة فةرزى كيفائى، مةرجي ك واتة: بؤ ئةوةى جيهادى كافران بةدةست و الش
                                                                             ثي ويستة، ئةويش ئةوةية كة موسول مانان تواناو هي زي كى وايان هةبي ت كة بتوانن 

ضونكة ئةطةر توانايان نةبوو ئةوة خؤخستنة  ؛                                جةنطانى ثى  بكةن )دذ بةكافرةكان(
ر بؤية ثةروةردطار كوشتارو جيهادى ضةكدارانةى لةسة ناو كوشتارو خؤبةهيالك دانة،

                                         ضونكة الوازو بى  توانا بوون، وة كاتي ك كة  ،                               موسول مانان واجب نةكرد لة مةككة
                                                                                  هيجرةتيان كرد بؤ مةدينة، وة دةول ةتى ئيسالمىيان دامةزراند، وة هي زو توانايةكيان بؤ 

                                                           
 الشرح ا متع على زاد ا ستقنع. (١٧)
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                               جا بةم ثي ية ئةم مةرجى دةسةال ت                                            دروست بوو، ئةوكاتة فةرمانى جةنطيان ثي كرا. 
                                                       طةر توانايان نةبوو ئةوا ئةو فةرزةيان لةسةر الدةضي ت وةك                      بوونة ثي ويستة، وة ئة

                                                                              تي كر اى واجبةكانى تر، ضونكة طشت واجبةكان توانابوون تياياندا بةمةرج وةرطرياوة،
، واتة: تةقواى خوا بكةن چہ ہ ہ ھچ                                 بة بةل طةى فةرموودةى خواى طةورة:

، واتة: چۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ چ                                  ئةوةندةى دةتوانن، وة دةفةرموي ت: 
                                                                                 ثةروةردطار هيض ئةركي ك ناخاتة سةرشانى هيض كةسي ك ئةوة نةبي ت كة لةتوانايدا هةية.

من قاتل لتكون كلمة اهلل هي ) فةرموويةتى: )صلى اهلل علية وسلم(                  وة ثي غةمبةرى خوا 
 .(1٨)(العليا فهو يف سبيل اهلل

وة، كةدوو                                                                   كةواتة بةطوي رةى ئةم فةرموودةية كاتي ك جةنط بؤ خوايةو لةثي ناوى ئة
                  مةرجى تي دا بي ت:

ـ مةبةستى جةنطاوةرةكة تةنها بةرزكردنةوةى ووشةى )اهلل( و سةربةرزى دينةكةى ١
      بي ت.

                                                                              ـ بوونى تواناو دةسةال تي كى وةها لة جةنطاوةرةكةدا، كة بةثي ى شةرع باى ئةوةبي ت ٢
                                             مةبةستةكةى ثى  بي تةدى، خوا يارمةتيدةر بي ت.

                                                            يهي نانى مةبةستةكةى نةبي ت بة هيض شي وةيةك، ئةوة لة واقيعدا                       بةال م ئةطةر تواناى بةد
                                                                              ثي ضةوانةى مةبةستةكةى دي تةدى بةجةنطةكةى، واتة ووشةى اهلل دادةبةزي ت و دينى خوا 
                                                                            الواز دةبي ت و ئةويش دةبي تة هؤى ئةوةو، لةبةرئةوة طوناهباريش دةبي ت هةرضةندة 

                                                           
 (.١٢٤صحيح البخاري: رقم ) (١٨)
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                                      ي غةمبةرةكةى بةم دينةوة نارد بؤ ئةوةى                                        نيةتيشى باش بووبي ت. ضونكة خواى طةورة ث
                                                          سةرى خبات بةسةر هةموو ديني كدا، نةك زةليل و دابةزيوى بكات.

ڤ  ڤ    ٹ ٹ  ڤ   ڤٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ ٹ ٹ  چ 

 .(٩الصف: ) ،(٣٣التوبة: )چڦ

 :(1٩)                                         وة لةم بارةيةوة دكتؤر حممد خري هيكل دةل ي ت
أمران يف اعتبار القتال  (هي العليا... من قاتل لتكون كلمة اهلل)                  )) ي فهم من احلديث

                       جهادا  يف سبيل اهلل، هما:
 ـ قصد أن يكون القتال إلعالء كلمة اهلل.١
                                                                           ـ ما يستلزم من كون القتال إلعالء كلمة اهلل. وهو أن يكون املقاتلون هلم قوة ومنعة  ٢

ه، وحيتاجون إما بالفعل، وإما بضمان إمداد اإلمام هلم بالقوة واملنعة حني خيرجون بإذن
 اىل املدد.

وبدون القوة واملنعة من املقاتلني اليتحقق إعالء كلمة اهلل، بل على العكس من ذلك، قد 
 يرتتب على قتاهلم توهني املسلمني والدين((.

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 .٢٨٣ /١اجلهاد والقتال   السياسة الشرعية:  (١٩)
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 مةرجى دووة : دروست بوونى بنكةيةكى سةربةخؤو جيا لة موشريكان
                      مةل ة سةربةخؤيةدا. وة وة بناغةيةكى ئيمانى و تةنها خواثةرستى ثتةو لةو كؤ

                                      تاوةكو هيجرةتى نةكرد بؤ مةدينةو هي زو  )صلى اهلل علية وسلم(          ثي غةمبةر 
                                                                                   ثشتيوانىيةكى دابني نةكرد، ر ي طةى جيهادى ثي نةدرا. وةك ثي شةوا ابن القيم دةفةرموى :

مبكة. وأن                                                                         )) أن  اهلل  مل يأذن مبكة هلم يف القتال، وال كان هلم شوكة يتمكنون بها من القتال 
ڀ  چ  يدل على أن اإلذن بعد اهلجرة، وإخراجهم من ديارهم، فإنه قال: (٢٠)سياق اآلية

 . وهؤالء هم املهاجرون(((٤٠احلج: ) چٺ  ٺ  ٺ  ٺ ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹ

(٢1). 
                                                                  )) وال يتم  اجلهاد إال  باهلجرة، وال اهلجرة واجلهاد إال  باإلميان، والراجون وة فةرموويةتى: 

ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  چ                                              محة  اهلل هم الذين قاموا بهذه الثالثة. قال تعاىل:ر

 . (٢٢)((( ٢١٨البقرة: ) چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   

 

 

 

 
 

                                                           

 (.٣٩احلج: ) چپ  پ  پ  ڀ   ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ يعين بها قوله معاىل:  (٢٠)

 (.٣/٣٦زاد ا عاد: ) (٢١)

 (.١٠ /٣سةرضاوةى ثيَشوو: ) (٢٢)
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                                                  لي ك جيابوونةوةى ر يزى موسول مانان لةر يزى كافران              مت ي ز الصفوف:               مةرجى سى  ية : 
                                    انة بى  دةسةال تةكانى مةككة لة ر يزى                                          ضونكة بةهؤى نةتوانينى جيابوونةوةى موسول م

             نةدا جبةنطي ت  )صلى اهلل علية وسلم(                                            موشريكةكان، خواى طةورة ر ي طةى بة ثي غةمبةر 
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ    چ                                      لةو حال ةتةدا دذ بة موشريكةكانى مةككة 

چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ   ڇڇ   ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  

 .(٢٥من اآلية الفتح: ) چڑ   ڑ  ک      ک  ک

                                                                                     واتة: ئةطةر ئةو ثياوو ئافرةتة بر وادارانة نةبووناية ـ كة لةناو شارى مةككة مابوونةوةو 
                                                                                   هي شتا بؤيان نةر ةخسابوو تا كؤض بكةن ـ، كة ئي وةش نةتان دةناسني و ثي شي لتان دةكردن 

وةوة عةيب و حيسابى موشريكةكانتان بؤ دةكردن لةكاتى جةنطدا، ئةوكاتةش بةهؤى ئة
                                                                               و عارتان تووش دةبوو لي يانةوةو دةكةوتنة بةر طلةيى ئةوان بى  ئةوةى بزانن، ئةطةر 
                                                                           لةبةر ئةوة نةبواية مؤل ةتى جةنطمان ثي دةدان، ئةمةش بؤ ئةوةى ثةروةردطار ئةو 

خؤ ئةطةر                                                                 كةسانةى كةخؤى مةبةستي تى و شياوى ئةوةن بياخناتة ناو ر ةمحةتى خؤى. 
                                                        كافرةكان جيابوونايةتةوة لة مةككةدا، ئةوة بي طومان ئي مة                  موسول مانةكان لة 

                                                   سزايةكى توندى بى  باوةر ةكامنان دةدا بةدةستى ئي وة.
                   ضونكة بي  باوةر ان  ؛                                                          كةواتة نابي ت لةناو ووال تى موسول مانان جةنط و كوشتار بكرى 

               ةال و ثاسةوان و                                                                    موسول مانانى هةذارو موحتاج و نةفام و بى  دةسةال ت دةكةنة قةل غان و ق
                                                                                  قوربانى خؤيان و، لة ئاكامدا هةر موسول مانان دةكوذري ن و دواييش ئةوانةى كة دةل ي ن 
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                                                                               جيهادمان كرد سةرشؤر  دةمي ننةوة الى خواش و خةل كيش، وة دةووتري ت موسول مانانيان 
 كوشت.

َََوةَزاناىَثَيشةواَ َ َ  َََ َ َََ َََ َََهةرسَىَمةرجةكةىَثَيشووَالشيخ مقبل الوادعي ـ رمحه اهلل ـَ  َََ َ َ َ َ َ ََ َ َ  َ َ ََ ىَبةمةرجََ
َداناوةوَبةكورتىَفةرموويةتى:

 ، كما ذكر.                          وشرط القدرة على اجلهاد أوال ـ ١
 .                                                                            وأيضا  بشرط أن يظن ظنا غالبا  على أن العاقبة للمسلمني، وأن الدائرة على املشركنيـ ٢
 ((. چ...ڄڄ چ، لقوله تعاىل: ال أن تكون احلرب بني املسلمني واملسلمنيـ ٣

           ى دي تةدى؟جيهادى فةرزى كيفائى بةض
ََدةفةرموَيت:                        ئيمامى الق رطيب امل ف س ر   ََ َ ََ ََ َ 

                                                                                    )) وق سم  ثان  من واجب  اجلهاد، فرض  أيضا  على اإلمام إغراء طائفة  إىل العدو  كل  سنة  
                                                                                  مرة ، خيرج  معه  بنفسه ، أو خيرج  من يثق  به  ليدعوهم إىل اإلسالم ويرغبهم، ويكف  أذاهم 

 .(٢3)                                يف اإلسالم أو يعطوا اجلزية  عن يد ((ويظهر دين اهلل عليهم، حتى يدخلوا 
                                                                        واتة: جؤرى دووةم لةو جيهادةى كة واجبة، فةرزة لةسةر ثي شةواى موسول مانان 
                                                                                 كؤمةل ي ك هةل ني ت بؤ جيهادكردنى دوذمن، هةموو سال ى  جاري ك، خؤى دةربضي ت لةطةل  

يان بؤ ئةوةى دوذمن                                                               كؤمةل ة موجاهيدةكة، يان كةسي كى باوةر  ثي كراو بني ري ت لةطةل 
                                                                          بانط بكةن بؤ الى ئيسالم و ر ةغبةتى موسول مان بوونيان بؤ ثةيدابكةن. وة ئةطةر 
                                                                                موسول مانيش نةبوون ئةوا دةست دري ذيان بوةستي ني ت و دينى خوا سةرخبات بةسةرياندا. 

                                                           
 (.١٣٨ /٨اجلامع أِلح اد القرآن: )  (٢٣)
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                                                                               وة بةردةوام بي ت لة جيهادكردنيان تاوةكو موسول مان دةبن، ياخود جيزية دةدةن و بة 
                                    ملكةضى لةسةر دينى خؤيان دةمي ننةوة.

ََوةَشَيخَ  ََ ََ ََدةفةرموَيت:َحممد ناصرالدين األلبانيَ  ََ َ ََ ََ ََ
                                                                              )) النوع الثاني من اجلهاد فرض  كفاية ، وهو اجلهاد  يف سبيل اهلل نقل الدعوة اإلسالمية 
                                                                      إىل سائر  البالد، حتى حيكمها اإلسالم ، فمن استسلم من أهلها فبها، ومن وقف يف 

 .(٢4)                           ى تكون كلمة اهلل  هي العليا((               طريقها ق ت ل حت
                                      ية، كة ئةم جؤرةش جيهادكردنة لةثي ناوى  واتة: جؤرى دووةم لةجيهاد فةرزى كيفائى

                                                                           طواستنةوةى دةعوةى ئيسالمى بؤ تي كر اى ووال تةكان، تاوةكو ئيسالم حوكميان بكات. 
ى ئةم                                                                    جا ئةوةى تةسليم بي ت بةحوكمى خوا ئةوا باشةو ئةوةش بوةستي ت لةر ي طا

                               كو تةنها ووشةى )اهلل( بةرز بي ت.                                 دةعوةية شةر ى لةطةل  دةكري ت تاوة
 

 وقال احلافظ ابن حجر:
                                                                                )) ويتأدى فرض الكفاية بفعله يف السنة مرة  عند اجلمهور، ومن حجتهم أن  اجلزية  ت ج ب 

ب كلما                                                                         بدال  عنه  وال ت ج ب يف السنة أكثر من مرة اتفاقا  فليك ن بدهلا كذلك، وقيل: جي
                 أمكن وهو قوي ((.

                                                                                  واتة: فةرزى كيفائى بةوة دي تة جى  كة لةسال ي كدا جاري ك بكري ت، )ئةمةش ر اى مجهورى 
                                                                               موسول مانانة( وة لة بةل طةكانيشيان ئةوةية كة جيزية )سةرانة( لةبرى جيهاد )جةنط( 

                                                           
 .٧٢ـ ٧١شرح ومعليق على العقيدة الط حاوية: ص:  (٢٤)
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ة جيزية                                                                       واجب دةبي ت، واتة هةر قةومي كى كافر كاتي ك جيهاد ناكري ن و ناكوذري ن ك
                                                                          بدةن. وة جيزيةش سال ى جاري ك زياتر نىية، كةواتة لة بريةكةشى )بةدةلةكةى كة 

                                                  جيزيةية( دةبي ت سال ى هةر تةنها جاري ك واجب بي ت.
                                                                            وة ر ايةكى تريش هةية كة دةل ي ت: جيهاد واجبة بكري ت ضةندةى بتوانري ت، ئةمةش 

               ر ايةكى ثتةوة.
ََدةفةرموَيت:ابن قدامة وةَ  ََ َ ََ ََ                                                   ا يفعل  مرة  يف كل  عام ، أل ن  اجلزية  جتب  على أهل  )) وأقل مَ

                                                                                 الذمة يف كل عام ، وهي بدل  عن النصرة ، فكذلك م بدل ها وهو اجلهاد، فيجب  يف كل  عام  
 .(٢٥)                           مرة ، إال من ع ذر ، مثل...((

                                                                               واتة: ئةم جيهادةى كة فةرزى كيفائىية بةاليةنى كةمةوة سال ى جاري ك دةبي ت بكري ت، 
                                        )ئةوانةى كة دةيانةوي ت لةسةر دينى خؤيان  )ذمية(كة جيزية واجبة لةسةر ئةهلى ضون

                                                                               مبي ننةوةو لة بةرامبةردا جيزية دةدةن( سال ى تةنها يةكجار. وة ئةو جيزيةيةش لةبرى 
جيهاد كردنيانة، كةواتة لةبرى دراوةكةش كة جيهادة تةنها يةكجار واجبة، مةطةر 

                              ئةو يةكجارةش بكري ت، وةك... .                             عوزري ك هةبي ت كة نةتوانري ت
 
 
 
 

                                                           
 (.١٣/١٠ا غين: ) (٢٥)
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                                    ئايا ئةو عوزرانة ضني كة ر ي طة دةدةن
                                     بة موسول مانان جيهادى ضةكدارى نةكةن؟

ََدواىَباسةكةىَثَيشووىَفةرمووى: ابن قدامة َََََ َََ َََ  ََََ َ َ َ َ َََ َ ََ ََ
                                          )) فيجب يف ك ل  عام  مر ة، إال  من عذر مثل:

 . أن يكون باملسلمني ضعف  يف عدد  أو ع دة                                      
  يستعني  به .                      أو يكون منتظرا  عددا            
 أو يكون الطريق  إليهم فيها مانع  أو                                    
 . ليس فيها ع ل ف  أو ماء                         
 فيطمع يف إسالمهم إن  أخر  قتال ه م،                                       أو ي علم من ع د وه  ح سن الرأي يف اإلسالم ،                                    

 ،           بغري  ه دنة و        به دنة             فيجوز  تركه                                               وحنو ذلك مما يرى املصل ح ة  م عه يف ترك  القتال ، 
                                       قد صاحل  قريشا  عشر سنني، وأخر  قتال ه م  ى اهلل علية وسلم()صل             فإن  النبـي  

                                                             حتى ن قضوا عهده ، وأخ ر  قتال  قبائل  من العرب بغري ه دنة ((.
                                                           واتة: ساال نة غةزاكردن ثي ويستة، مةطةر عوزري ك هةبي ت، وةك:

 .كةواتة كةموسول مانان الوازبوون                                       الوازى موسول مانان لةذمارةو هي زياندا(                               
          وةك ثي شرت  چۆۆۈ ۈ ۇۇچ                              ب نىية جيهادى كيفائيش بكري ت( واج

 )ابن تيمية، وابن عثيمني(.ئاماذةمان بؤ كرد لة ووتةكةى 
 .ياخود موسول مانان ضاوةر ي ى ثشتيوانى و يارمةتى بن دروستة جيهاد دواخبةن                                                                       
 .ياخود ر ي طاى طةيشنت بة دوذمن كؤسث و ر ي طري كى لى يةو ناتوانري ت برب دري ت                                                                           
 اخود خواردن و ئاو لة ر ي طا دةست نةكةوي ت بؤ خؤيان و ووال خةكانيان.ي                                                                   
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  ياخود هيواى بةرةو ئيسالم هاتن دةكات لة دوذمن. بؤية مةسل ةحةت لة                                                               
               جيهاد ناكري ت.                               شةر نةكردن لةطةل يدا دةبينري ت 

 ئةمانة هةموو عوزرن بؤ نةكردنى جةنط و غةزاو جيهاد.
       لةطةل                    بةهودنة بةسنت بي تجا  ؛             ةنط بهي نري ت                            كةواتة دروستة واز لة شةر و ج

 )صلى اهلل علية وسلم(                     ضونكة ثي غةمبةرى خوا  ،                  بةبى  بةستنى هودنةدوذمن، يان 
                          ( سال ، وة شةر ى دواخست و ١٠                                                 سول حى كرد لةطةل  قور ةيش لةسةر شةر  ر اطرتن بؤ )

 جيهادى نةكردن تاوةكو ئةوان ثةميانيان شكاند.
                                                         ى عةرةب هي ناو غةزاو جيهادى نةكردن بةبى  ئةوةى هودنةش لة وة وازى لة زؤر هؤز
                     ني وانياندا بووبي ت.

                                           هؤكارو حيكمةتةكانى هودنة بةسنت لةطةل  دوذمن
                                                                                   وة زانايان ر ايان واية كة دروستة هودنة بكري ت لةطةل  كافران )واتة جةنط ر ابطريي ت و 

ودنةدا بوو، بؤ منوونة كة                                                   جيهاد نةكري ت( ئةطةر مةسل ةحةت لة جيهاد نةكردن و ه
                                                                       موسول مانان الوازبوون. جا ئةطةر ئةو هودنةيةش زاهريى تةنازوىل موسول مانانى 
                                                                                   تي دابي ت وةك هودنةكردن بةثارةدان بةكافران لةبرى ئةو هودنةية. وة ياخود ر ازى بوونى 

نان                                                                          موسول مانان بةر انةطرتنى هيض كةسي كى هيجرةت كردوو لةكافران بؤ الى موسول ما
                 بةموسول ماني تى!
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ََدةفةرموَيت:َالشيخ حممد بن صاحل العثيمنيهةروةكَ  ََ َ ََ ََ ََ
                                                                                    )) اهلدنة  عقد  اإلمام  أو نائب ه  على ترك القتال  مدة  معلومة ولو طالت بقدر احلاجة... 

                                                        جيوز عقدها للمصلحة حيث جاز تأخري اجلهاد لنحو ضعف  باملسلمني.
ٌ ويف وقتنا هذا، فينا ضعف                  أي ولو كان عقد   ،                   ولو مبال  منا ضرورة  ...   نة لذلك جتوز اهلد ؛                     

                                                                                     اهلدنة  مبال  )وعقد اهلدنة مبال إما أن يكون منهم، وإما أن يكون منا(، وال ثالث لذلك، ويكون 
                                                                                 منهم إذا كانوا هم ضعفاء فيضرعون أن تأخذ منهم ضريبة  مالية وندع جهادهم، ويكون منا 

                                                   ف بقوله ) ولو مبال  منا ضرورة ( وهذا إشارة إىل خالف ،                                      إذا كان الضعف  فينا، وهلذا قي دها املؤل
                                                                                       ألن  بعض العلماء يقول ال جيوز أن نعطيهم على اهلدنة  ماال  أبدا ... وأن  هذا ذ ل  للمسلمني أن 
                                                                                       يبذلوا ماال  لعدوهم، ولكن يقال: بذل املال أهون من القتل إذا كان العدو قويا ، وليس لنا به 

                                                                    بذل شيء  من أموالنا أهون من أن يسح ق نا العدو حنن وأموالنا، فاملسألة                    طاقة  إطالقا ، فإن
                                                                                      كل ها تعود  إىل املصلحة  ودفع الضرر، وال يكلف  اهلل  نفسا  إال وسعها، )وجيوز شرط ر د  ر ج ل  
                                                                                    جاء  منهم م سلما  للحاجة (... ومن دعاء احلاجة  إىل ذلك أن يتوقف الصلح  على هذا الشرط، 

                                                                             وقف الصلح  على هذا الشرط، وقالوا: ال نصاحلكم إال بهذا الشرط، فإن لنا أن  نشرتطه.فإذا ت
 فإن قال قائل: يف هذا غضاضة علينا.

 .(٢٦)فعل ذلك بأمر اهلل )صلى اهلل علية وسلم(                 قلنا: إن  النبـي 
كى                                                                                واتة: هودنة ثةميان بةستنى ئيمام، يان جي طرةكةيةتى لةسةر وازهي نانى لة غةزا كاتي 

                                                                               دياريكراو طةرضى دري ذيش بي تةوة بةثي ى ثي ويستى... دروستة ئةم ر ي كةوتننامةيةى 

                                                           
 (.٥٦ـ ٥٥ /٨الشرح ا متع على زاد ا ستقنع: ) (٢٦)
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                                                                             جةنط ر اطرتنة ببةسرتى  بؤ مةسل ةحةتي ك هةروةك ضؤن دروستة دواخستنى جيهاد لةبةر 
                       هؤى الوازى موسول مانان.

... ئةطةر                                                                        وة لةكاتى ئةمر ؤماندا كةم تواناييمان تي داية، جا لةبةرئةوة هودنة دروستة
، واتة هةرضةندة بةستنى هودنةكة                                              ضى بةمال ى خؤمشان بي ت لة حال ةتي كى ثي ويستدا

                                                                                لةسةر مال  بوةستى  و ئةجنام بدرى ، دةكري ت لةوانةوة بي ت )ئةوان بيدةن( كاتي ك كة 
                                                                                 ئةوان الوازبن، جا دل خؤش دةبن كة باجي كى مال يان لي وةرطرين و واز لة جيهادكردنيان 

                                                                                 ، وة دةشي ت لة ئي مةوة بي ت )ئي مة بيدةين(، كاتي ك كة الوازى لة ئي مةدا بي ت، هةر      بي نني
             ولو مبال  منا                                      ثةيوةستى كردووة، هودنةكة كةدةل ي ت: )          )املؤل  ف(لةبةر ئةمة دانةر 

                                                                             ، ئةوة ئاماذةية بؤ بوونى خيالفي ك، لةبةرئةوة هةندي ك لة زانايان دةل ي ن دروست        ضرورة (
                                                                     يان ثى  ببةخشني لةكاتى هودنةدا بةهيض جؤري ك...، ضونكة ئةوة زةليلىيةكة        ية مال  نى

                                                                                   بؤ موسول مانان كة مال  بدةن بةدوذمنةكةيان، بةال م لة وةال مى ئةم بؤضوونةدا دةطوترى :
                                                                بةخشينى مال  ئةهوةنرتو ئاسانرتة لة كوذرانى موسول مانان. كاتي ك كة 

جا بةخشينى  ،                   ان بةسةريدا نةشكي ت                                   دوذمن بةهي ز بي ت، وة هيض توانايةكم
                                                               هةندي ك لة سامامنان ئةهوةنرتة )كةم زةرةرترة( لةوةى دوذمن خؤمشان و 

                                                      مةسةلةكة هةمووى دةطةر ي تةوة سةر دابني كردنى مةسل ةحةت                      مال ةكةمشان بهار ي ت.
                                                                            و الدانى زةرةرو زيان، وة خواى طةورةش داواى كاري ك لة كةسي ك ناكات تةنها ئةوة 

                      ت كة لةتوانايدا بي ت.     نةبي 
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                            وة ئةطةر سول حيان نةكرد بةو ... (٢٧)                                        )وجيوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما  للحاجة(
                                                                             مةرجة نةبي ت كة ئةطةر هةركةسي ك لةوان موسول مان بوو، وة هاتة ناو موسول مانان 

ت(،                                                                                بيطةر ي نينةوة بؤيان )واتة ووتيان: سول حتان لةطةل  ناكةين تةنها بةو مةرجة نةبي 
                                                                                دةكرى  بؤ ئي مة بة مةرجى بطرين و ر ازى بني ثي ى، وة دروستة كة سول حةكة دامبةزري ت 

 لةسةر ئةو مةرجة.
                                                            وة ئةطةر يةكى  طوتى لةوةدا زةليلى هةية بؤ ئي مةى موسول مان.

 ئةمةى كرد بة فةرمانى خوا. )صلى اهلل علية وسلم(                        دةل ي ني: ثي غةمبةرى خوا 
َيةتى:فةرمووَابن القدامةوةَ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  بدليل قول اهلل تعاىل: ،                       )) وذلك يعين اهلدنة جائز 

و روى مروان،  چی  ی   ی  ی  جئ چ                       ، وقال سبحانه  وتعاىل:چپ  پ 
                                صال ح س هيل  بن عمرو  باحلديبية،  )صلى اهلل علية وسلم(                              وم سو ر  بن خمرمة، أن  النبـي  
                         على وضع  القتال عشر سنني.

، فن هادهنم حىت يقوى املسلمني. وال جيوز ذلك إال للنظر       وألنه                                                                       قد يكون ابملسلمني ضعف 
                                                                  إما أن يكون هبم ضعف  عن قتاهلم، وإما أن يطمع  يف إسالمهم هبدنتهم، أو يف  ؛للمسلمني

                                                           أدائهم اجلزية ، والتزامهم أحكام امللة، أو غري ذلك من املصاحل...
... ،                                                وجيوز ذلك على مال  أيخذه  منهم... وأما إن صاحل هم                                وجتوز مهادنتهم على غري مال 

         أل ن  فيه  ،                                                                    على مال  نبذله  هلم، فقد أطلق أمحد  القول ابملنع  منه . وهو مذهب الشافعي
                                                           

 وة رِاطر .واتة: وة دروستة طيَرِانةوةى ثياويَك كة موسوَلنان بيَت لةوان ـ بؤيان ـ ئةطةر سوَلحةكةيان لةسةر ئة (٢٧)
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                                                                                 صغارا  للمسلمني. وهذا حممول  على غري حال الضرورة، فإما إن  دعت إليه ضرورة ، وهو أن  
 ،                                       أل نه  جيوز لألسري فداء  نفسه  ابملال، فكذا  ؛فيجوز                              خياف على املسلمني اهلالك أو األسر 

، فإنه  جيوز  حتم له  ل دفع  صغار  أعظم منه ، وهو                                                                                    هذا، وألن بذل املال إن كان فيه صغار 
 .(٢٨)                                                             القتل، واألسر ، وسبـي  الذرية  الذين ي فضي سبيهم إىل كفر هم...(

                             دةى خواى طةورة كةدةفةرموي ت:                                                 واتة: ئةو هودنةية شتي كى دروستة بة بةل طةى فةرموو
ی  چ                          ، وة هةروةها دةفةرموي ت:چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ چ 

                                                          ، وة مةر وان و ميسوةرى كور ى مةخر ةمة طي ر اويانةتةوة، كة چی   ی  ی  جئ  
                                          سول حى كرد لةطةل  سوهةيلى كور ى عةمردا لة  )صلى اهلل علية وسلم(          ثي غةمبةر 

        ( سال .١٠                 ى شةر  تا ماوةى )                       حودةيبية، لةسةر ر اطرتن
                                                                              لةبةرئةوةى لةم حال ةتةدا موسول مانان الواز بوون، بؤية هودنةى بةست لةطةل يان تا 
                                                                           موسول مانان هي زيان ثةيداكرد، هودنة بةسنت شتي ك نىية دروست بي ت لةبةر حال ى 

             بي باوةر ان،                                                      دةطوجنى  لةبةر كةم توانايى موسول مانان بى  لة كوشتارى  ،                  موسول مانان نةبي ت
                                                                            ياخود لةبةر بوونى ئةمةل و هيوايةك لة موسول مان بوونياندا بةهؤى ثةميان لةطةل  
                                                                                   بةستنيان، ياخود هودنة دةكري ت لةطةل يان لةبةر جيزيةو مال دانيان و ثابةندبوونيان بة 

                                                      حوكمةكانى ئيسالمةوة، يان جطة لةوةش لة مةسل ةحةتةكان...
                                                  ةل  ببةسرتي ت لةسةر نةدانى مال يش، ... وة دروستيشة وة ديسان دروستة هودنةيان لةط

                                                                               ببةسرتي ت لةسةر مال ي ك )ساماني ك( كة وةربطريي ت لي يان...، بةال م كاتي ك سول ح و 
                                                           

 (.١٥٦ـ ١٥٤ /١٣ا غين: ) (٢٨)
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                                                                                    ر ي كةوتنيان لةطةل دا بكري ت، لةسةر مال ي ك ئي مة بيبةخشني ثي يان، ئةوا ئيمامى ئةمحةد 
زهةبى شافعيشة، ضونكة ئةوة زةليلى و                                      بةموتل ةقى قةدةغةى كردووة، وة ئةوة مة

                                                                                  كةميةتى تي داية بؤ موسول مانان، بةال م ئةم بؤضوونة حال ةتي ك دةطري تةوة كة ثي ويست 
                                                                       نةبي ت، خؤ ئةطةر حال ةتي كى زةروورو ثي ويست هاتة يث شةوة، وةك ئةوةى كة 

روستة، هةروةك                                                                موسول مانان برتسن لة بةهيالك ضوونيان يان طريان و ئةسري بوون، ئةوة د
                                                                             ضؤن دروستة ئةسري خؤى بكر ي تةوة بةمال  بؤ ر زطاربوون، جا ثارةدانى موسول مانان 
                                                                             لةكاتى هودنةدا هةروةك حال ةتى ئةسريةكة واية، ضونكة بةخشينى مال  لة حال ةتي كى 
                                                                       وادا طةرضى زةليلى و بضووكيشى تي دابي ت، ئةوا دروستة ببةخشرى  بؤ البردنى 

                                                                 ةتر لةو، كة بريتىية لةكوشنت و طريان و تاال ن و داطريكردنى منداال ني ك زليلىيةكى طةور
                                                 كة داهاتوويان سةردةكي شي ت بؤ كافر بوونيان... . 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 206 ba8.org 

 ................................... )جؤرةكانى ، حوكمةكانى(                                  جيهاد و تي كؤشان لة ثي ناوى خوادا

                                           لة ض حال ةتي كدا جيهاد دةبي تة فةرزى عةين؟
                                                                                    زانيمان بة بةل طةى قورئان و حةديس، وة لةذي ر ر ؤشنايى تي طةيشتنى زانايان لي يان، كة 

                          ية. بةال م لي رةدا باس لةو  فةرزى كيفائىيةو فةرزى عةين نى               نةر ةتدا تةنها جيهاد لةب
                                                         حال ةتانة دةكةين كة جيهاد تياياندا دةبي ت بة فةرزى عةين:

               حال ةتى يةكة :
يان                    ئيمامى موسول مانان                                                    جيهاد دةبي تة فةرزى عةين لةسةر هةموو ئةو كةسانةى كة 

 ت بؤ جيهاد.بانطيان بكا (٢٩)                     سول تةى شةرعى ناوضةكة
                                                   واتة داواى دةرضوونيان ىل  بكات بؤ جيهاد )االستنفار(:

 ية:                                 وة بةل طةش لةسةر ئةم فةرزة عةينى

                                                           
ية ئةو ئينامةى داواى دةرضوون دةكا  بؤ جيهاد ئينامى تيَكرِاى موسوَلنانان بيَت،  تيَبينى: مةرج نى (٢٩)

ضونكة ئةو ئينامة زؤر دةميَكة نةماوةو هاتنةوةشى ئاسان نىية ـ مةطةر ثةروةردطار ئاسانى بكا  ـ، كةواتة 
سةر هاتنى ئةو ئينامة طةورةية كاريَكى شةرعى نىيةو زةرةريَكى زؤريش لة موسوَلنانان رِاطرتنى جيهاد لة

دةدا . بؤية هةركةسيَك ـ با عةبديَكى حةبةشيش بيَت ـ كة بوو بةثيَشةواى شةرعى ناوضةيةك  يان ووالتيَك، 
م ضةند ئيناميَك و ضةند ئةوة ثيَويستة موسوَلنانانى ناوضةكة طويَرِايةَلى بكةن و بةدةنطىيةوة بيَن. بةال

ئةمرييَك لةيةك ناوضةدا وةك حاَلى حيزبيةكانى ئةمرِؤ، ئةوة شةرعى نىيةو طويَرِايةَلى كردنيان الزم نىية، 
ضونكة ئةم فرة حيزبيَتى و ئةمرييَتىية ناكؤكى و تةفرةقة دروست دةكا  لةناو موسوَلنانانداو بةرةو فةشةل و 

يةَلى هيض كام لة ئةمريؤكةى حيزبةكان ناكريَت و بة فةرمانى ئةوان جيهاد لةسةر دؤرِانيان دةبا . بؤية طويَرِا
كةس واجب نابيَت، تةنها ئةو ئةمرية نةبيَت كة خاوةنى سوَلتةى شةرعى ناوضةكة يان ووالتةكةيةو ذيَربارى 

 يةو فةرمان و شةرِو ئاشتى تةنها بةدةست خؤيةتى. هيض سوَلتةيةكى ناشةرعى سةرووى خؤى نى
 (.١٣ـ ١٢ /٨) )الشرح ا متع على زاد ا ستنقع( ابن ع:يمني برِوانة 
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ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  چ                          ـ ثةروةردطار دةفةرموي ت: ١

ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ ڳ   ڱ  ڱ    ۞ک  ک  ک  

 .(٣٩ – ٣٨التوبة: ) چڻ  ڻڻ  ڻڱ  ڱں  ں  

                                                                                  واتة: ئةى ئةوانةى بر واتان هي ناوة ئةوة ضيتانة؟ ئةطةر ثي تان ووترا دةربضن بؤ غةزا 
                                                                               لةثي ناوى خوا، خؤتان لة زةوى قورس كردو نةجوال ن بةرةو غةزا! ئايا ر ازين بةذيانى 

ة ئاستى خؤشى و                                                                  دونيا لةجياتى دوار ؤذ؟ خؤ ر ابواردن و خؤشى ذيانى دونيا زؤر كةمة ل
                                                                                  ر ابواردنى دوار ؤذ. ئةطةر دةرنةضن )بة فةرمانى ثي شةواتان( ثةروةردطار سزاتان دةدات 
                                                                            بة سزايةكى بة ئازار. وة قةومي كى تر دةهي ني ت لةجياتى ئي وة كة جيهاد بكةن و 

 دةربضن بؤ غةزا.
 :ََئيمامىَ)اجلصاص(َلةتةفسريىَئةمَئايةتةداَدةفةرموَيت  ََ َ ََ ََ َ َََ َ ََ َََََ َ َََ َ َ ََ ََ ََ َ َ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ 

واتة: زاهريى ئةم ئايةتة بريتىية لة  .(3٠)ية وجوب النفري على من يستنفر()) اقتضى ظاهر اآل
                                                                 واجب بوونى دةرضوون لةسةر ئةو كةسةى ئيمام داواى دةرضوونى ىل  بكات.

 .(31)(                             وإذا است نف رت م م ن فانف روا) فةرموويةتى:  )صلى اهلل علية وسلم(                     ـ ثي غةمبةرى ثي شةوا ٢
                            ان لي كرا )بؤ غةزا( دةربضن.واتة: ئةطةر داواى دةرضوونت

 :َوةَئيمامَابنَحجرَلةَشةرحىَئةمَحةديسةداَفةرمووى

                                                           
 (.٣٠٩ /٤)أح اد القرآن للجصاص( )برِوانة  (٣٠)

 اخرجه البخاري ومسلم (٣١)
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 .(3٢)                                                           )) وفيه، وجوب  تعيني اخلروج يف الغزو على م ن ع ي ن ه  اإلمام ((
                                                                               واتة: لةم حةديسةدا بةل طةى واجب بوونى دةرضوون بؤ غةزاى تي داية لةسةر هةركةسي ك 

 ئيمام ديارى بكات.
 َََدةفةرموَيت:َطيبالقروةَئيمام  ََ َ ََ ََ ََ

                                                                                    )) االستدعاء  واالستنفار  يبع د  أن يكون  موجبا  شيئا  مل جيب من قبل  إال أن  اإلمام  إذا 
                                                                                    ع ي ن  قوما  وندبهم إىل اجلهاد مل يكن هلم أن   يتثاقلوا عند التعيني، ويصري  بتعينه  فرضا  

 . (33)م((                                                     م ن عي ن ه  ال ملكان  اجلهاد، ولكن ل طاعة اإلمام، واهلل أعل
 

               حال ةتى دووة :
                                                                         جيهاد دةبي تة فةرزى عةين لةسةر هةموو ئةو كةسانةى كة مةوجودى كات و شوي نى 
                                                                       بةيةكطةيشتنى هةردوو اليةنى جةنطن لة موسول مانان و دوذمنانيان، كاتى دةست 
                                                                           ثي كردنى جةنط لة ني وانيان. ئةطةرضى لة ثي ش بةيةكطةيشتنى دوو ر يزةكةو دةست 

                             ةنطيش لةسةرى فةرز نةبووبي ت.          ثي كردنى ج
                                          بةل طةى حوكمى ئةم حال ةتةش بةم شي وةيةية:

 ـ ثةروةردطارمان فةرموويةتى:١

                                                           
 (.٣٩ /٦فتح الباري: ) (٣٢)

 (.١٤٢ /٨اجلامع ألح اد القرآن: ) (٣٣)
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ې  ې    ۞ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ 

ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

  .(34)چېئېئ  ېئ  ىئ     

                                          ن هي ناوة، ئةطةر طةيشنت بةوانةى كافر بوون،                                          واتة: ـ واهلل أعلم ـ ئةى ئةوانةى كة بر واتا
                                                                               لةحال ةتى بةرةو يةكخشان، وة لةيةكرتى نزيك بوونةوة، ثشتيان تي نةكةن و ر انةكةن و 

                                          فريار نةكةن، وة هةركةسي ك ثشتيان تى  بكات:
                                                                            أـ بة مةبةستى جي طؤر كةو شوي ن طواستنةوةى جةنط و نةخشة طؤر ينى شةر  نةبي ت.

                                                              ةستى ثال دانة الى كؤمةل ي كى ترى موسول مانان نةبي ت، ئةوة ثشتى ب ـ يان بة مةب
                                                                               هةل كردووة بةبى  يةكي ك لةم دوو مةبةستة، تووشى تور ةبوونى ثةروةردطار بووةو بةو 
                                                                      ثشت هةل كردنةى غةزةبى خواى بؤ سةر خؤى هي ناوةو، شوي نيشى دؤزةخةو، ئةو 

                امان بدات لي ى.                                           شوي نةش خراثرتين ثاشةر ؤذو كؤتايىية. خوا ثةن
                ال تتمن وا لقاء  ) فةرموويةتى: )صلى اهلل علية وسلم(                        ـ ثي غةمبةرى ثي شةوامشان ٢ 

 (العدو، وسلوا اهلل العافية، فإذا لقيتموهم فاصربوا، واعلموا أن اجلنة حتت ظالل السيوف
(3٥). 

ت و                                                                      واتة: تةمةنناى بةيةكطةيشنت لةطةل  دوذمن مةكةن، وة داواى سةالمةت و عافية
                                                                            ئاسوودةيى بكةن لة ثةروةردطار. بةال م ئةطةر بةيةك طةيشنت لةطةل  دوذمن وة تووشى 

                                                           
 . ١٦ - ١٥األنفال:  (٣٤)

 .١٧٤١، ومسلم: ٣٠٢٥البخاري:  (٣٥)
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                                                                            جةنط هاتن، ئةوة سةبر بطرن و خؤر اطربن و ر امةكةن، وة بزانن كة بةهةشت لةذي ر 
                             سي بةرى مششي رةكانى جةنطداية.

           اد دةبي تة                                                                    كةواتة لةم حةديسة دةردةكةوي ت، كة دواى بةيةكطةيشنت لةطةل  دوذمن، جيه
                                          فةرزى عةين و، سةبرو خؤر اطرى واجب دةبي ت.

 :ََوةَئينبَقودامةَبةوَدووَبةَلطةيةىَثَيشووَفةرموويةتى ََ ََََََ َََََ  َََ َ َ ََ َ  ََ ََ َََ َََ ََ َ َ ََ َ َََ ََََ ََ
                                                                               )) إذا التقى الزحفان، وتقابل الصفان، حرم على من حضر االنصراف، وتعي ن عليه املقام 

 .(3٦)لقول اهلل تعاىل: فذكر اآلية... ثم احلديث...((
 

                حال ةتى سي هة :
ئةطةر دوذمن  )فرض العني(،                                                  ة حال ةتةكانى فةرزبوونى جيهاد لةسةر هةموو ثياوي ك ل

جا دةورةى شارةكةيان بدات،                                                 هي رشى هي نا بؤ سةر شاري ك لة شارى موسول مانان،
                                                                          ياخود بضي تة ناو شار، يان بةشي كى ىل  داطري بكات، يان دةست دري ذى بكاتة سةر 

                                                  ن يان لي دان يان كوشنت، ئةوة لةو حال ةتانةدا جيهاد                                ئةهلى شارةكةيان بة يةكي ك لةطرت
                                                                        فةرز دةبي ت لةسةر هةموو ئةو ثياوانةى كة عوزريان نىية لةو شارة. وة واجبة 
                                                                         لةسةريان ديفاع بكةن بة طةنج و ثريةوة، وة بة دةول ةمةندو فةقريةوة، هةريةكةى 

                 عى هةبي ت نابي ت                                                           بةطوي رةى تواناى خؤى، وة هةركةسي ك لةو ثياوانة تواناى ديفا
                                                                                      دوابكةوي ت و طوى  نادري ت بة نار ةزابوونى دايك و باوك و ئيزنيان ىل  وةرناطريي ت. وة ئةو 
                                                                     ثياوةش كةتواناى جةنطانى نةبي ت هةر ئامادة دةبي ت بؤ زيادكردنى ذمارةى 

                                                           
 (.٣٦٦ـ ١٠/٣٦٥ا غين: ) (٣٦)
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                                                                          موسول مانان و ترس خستنة دل ى دوذمنان. وة ئةو ثياوانةى بةتوانان بؤيان نىية 
                                                                        ، تةنها ئةوانة نةبن كة ئةمريى موسول مانان مةنعيان بكات لة ئامادةبوون. وة دوابكةون

                                                                                       ئةوانةش كة دةهي ل ري  نةوة بؤ ثاسةوانى شوي ن و مال  و دواكةوتووانة ـ لة ذنان و منداال ن 
                                                                             و ثةككةوتان ـ، بؤ سةرثةرشتى كردنيان. وة غةيرى ئةوانة كةس بؤى نىية دوابكةوي ت 

                                                            يان جةنطانى هةبي ت. هةرضةندة دةرضوون و جةنطانةكة ئاسان بي ت  كة تواناى دةرضوون،
                                                                                  لةسةريان يان طران. هةر ثي ويستة لة هةردوو حال ةتةكاندا ديفاع بكةن، وةك ثةروةردطار 

 .(٤١التوبة: ) چٱ  ٻ  ٻچ فةرمانى كردووة: 

                                                        واتة: هةمووتان دةربضن بؤ جيهاد، جا ئاسان بي ت يان طران.
                                                           بةئةهلى ئةو شارة نةتوانرا بةرةنطارى دوذمن بكري ت و بةرثةرض  وة ئةطةر بةتةنها

                                                                           بدري تةوة، ئةوة ثي ويست )فةرز( دةبي ت لةسةر نزيكرتين جريانيان، لة طوندو شارى 
تا ئةو ئةندازةيةى كة  ؛                                                      دةوروبةريان دةربضن بؤ يارمةتى دانيان بةطوي رةى ثي ويست

                                     ة ئةطةر بة جريانى نزيكيان ثي ويستىيان                                          دةتوانن دوذمن تي ك بشكي نن و بري ةتي نن، و
                                                                               دابني نةبوو، ئةوا ثي ويستة لةسةر جريانى دوورتريان بي ن بؤ يارمةتى دانيان، وة بةم 

                                                                      شي وةية... تاوةكو ثي ويستىيان دابني دةبي ت و دوذمنيان ثى  دةشكي نري ت.
          هي رشى بؤ                                                                  كةواتة يةكةجمار فةرزيةتى جيهاد ر وودةكاتة ئةهلى ئةو شوي نةى دوذمن 

                                                                             هي ناوة، واتة فةرزى عةينىية لةسةر هةموو ثياوانى بة تواناى بى  عوزرى ئةم شارة 
                                                                             جيهاد بكةن، وة باقى موسول مانان لةدةرةوةى ئةو شوي نة هي رش بؤ هي نراوة جيهاد 

                                                           بةال م هةركةسي ك بضي ت بؤ يارمةتيدانى ئةهلى ئةو شوي نة ئةوة  ،ية لةسةريان فةرز نى
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                                                                 رى دةطات، بةال م واجب نىية لةسةرى ئةطةر ئةهلى ئةو شوي نة خؤيان بة             سوننةتةو خي 
                                                                                 تةنها تواناى بةرثةرض دانةوةى دوذمنيان هةبي ت، بةال م ئةطةر توانايان نةبوو ئةوكاتة 
                                                                                   فةرز دةبي ت لةسةر نزيكرتين شوي ن لي يانةوة جيهاديان لةطةل دا بكةن و يارمةتىيان بدةن 

                                                           يانةوة توانايى ثةيدانةكرا، ئةوا فةرزةكة ر وو لة دوورةكانيش                         و، ئةطةر بة نزيكةكان لي 
                                                                        ثى  بة ثى  و، ثلة بة ثلة، تاوةكو هةموو موسول مانان دةطري تةوة، ضونكة لة  ؛دةكات

                                                  ر استيدا ووال تانى موسول مان هةروةك يةك ووال ت وان.
                                                          وة سةبارةت بةم ر وونكردنةوةيةى ثي شوو زانايان فةرموويانة:

  فةرموويةتى:                       القرطيب امل ف س ر الفقيهاإلمام 
                                                                                       )) قد تكون حالة  جيب فيها نفري الك ل... وذلك إذا تعي ن  اجلهاد  بغل ب ة  الع د و على قطر  
                                                                                 من األقطار، أو حب لوله  بالع قر، فإذا كان ذلك وجب على مجيع أهل  تلك الدار أن ينفروا 

                                             ا ، ك ل  على قدر طاقت ه ، من كان له  أب  بغري                                           وخيرجوا إليه  خفافا ، وثقاال ، شبابا ، وشيوخ
                                                                                     أذنه ، ومن ال أب  له ، وال يتخلف  أح د  يقدر  على اخلروج م ن مقاتل  أو م كث ر ، فإن عجز 
                                                                                  أهل  تلك البلدة عن القيام  بعدوه م كان على من قاربهم، وجاورهم أن خيرجوا على ح س ب  

 .(3٧)هم طاقة على القيام، ومدافعتهم...((ما لزم أهل تلك البلدة، حتى يعلموا أن في
 َََلةَ)املختصر(داَدةفةرموَيت:َاخلرقي احلنبلياإلمام  ََ َ ََ ََ َ َََ َ َ َ ََ َ ََ ََ ََ

                                                                            )) و واجب  على الناس  إذا جاء  العدو أن ينفروا، امل ق ل  منهم، واملكثر ...((.
 

                                                           
 (.١٥٢ـ ١٥١ /٨اجلامِع ألح اد القرآن )  (٣٧)



 

 

 213 ba8.org 

 ................................... )جؤرةكانى ، حوكمةكانى(                                  جيهاد و تي كؤشان لة ثي ناوى خوادا

  دا،َفةرموويةتى:(       )خ ر قيلةَشةرحىَووتةكةىَو ابن قدامة 
 ،                                               ناس، م من كان م ن أهل القتال، حني احلاجة إىل نفريهم                                  )) ومعناه: أن النفري ي ع م  مجيع  ال

                                                                               جمليء العدو  إليهم، وال جيوز ألحد  التخل ف  إال من ي حتاج  إىل ختل فه  حلفظ املكان واألهل 
             وذلك ل قوله   ،                                                                       واملال ومن مينعه  األمري  من اخلروج، أو من ال ق درة له  على اخلروج  أو القتال 

                                              ألنهم إذا جاء العدو، صار  اجلهاد  عليهم فرض عني  ، وچٱ  ٻ  ٻچ  تعاىل:
 (.٣٨٩ /١٠)املغين:                                           على اجلميع، فل م جي ز  أل حد  التخلف  عنه ((

 ََدةفةرموَيت:َشيخ اإلسالم ابن تيمية  ََ َ ََََ َ 
        إذ بالد   ،                                                                    )) إذا دخل العد و بالد اإلسالم فال ريب أنه  جيب دفع ه  على األقرب   فاألقرب

 لدة الواحدة((.اإلسالم كلها مبرتلة الب
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                                            ئايا ئةطةر دوذمن هي رشى هي نا بؤ سةر شاري ك
                                                       ثي ويستة موسول مانان لة شار دةربضن بؤ بةرثةرض دانةوةى؟ 

 ََدةفةرموَيت:َئيمامى القرطيب  ََ َ ََ ََ َ 
                                                                                       )) ولو قارب  الع د و  دار اإلسالم، ول م يدخلوها ل ز مه م أيضا  اخلروج إليه، حتى يظهر دين  

 .(3٨)                                                   بيضة ، وحتفظ  احلوزة ، وخيزى الع د و ، وال خالف  يف هذا((              اهلل ، وت حمى ال
                                                                                 واتة: ئةطةر هي رشى دوذمن نزيك بووةوة لة ووال تى ئيسالم، بةال م نةهاتة ناويةوة، ئةوة 
                                                                            ثي ويستة لةسةر موسول مانانى ئةو ووال تة، يان ئةو شارة، لة شار بضنة دةرةوة بؤ 

                                         هي زى دوذمن. تاوةكو دينى خوا سةركةوي ت و  بةرةنطاربوونةوةو بةرثةرض دانةوةى
                                                                        ووال تى موسول مانان بثاري زري ت و دوذمن سةرشؤر  بكري ت. ئةم حوكمةش خيالفى 

           تي دانىية.
 :ََبةاَلمَزاناىَثَيشةواَابنَالقيمَدةفةرموَيت  ََ َ ََ ََ َ ََ ََََ ََ ََ َََ َ َ  َََ َ ََََ ََ  َ َ َ 

                                                                               )) ال جيب  على املسلمني إذا طرقه م عدو  يف ديارهم اخلروج  إليه ، بل جيوز هلم أن يلزموا
                                                                             ديارهم، ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر  هلم على عدو هم، كما أشار به رسول اهلل  

 .(3٩)            يوم  أ ح د(( )صلى اهلل علية وسلم(
                                                                                واتة: واجب نىية لةسةر موسول مانان ئةطةر دوذمن هاتة سةريان دةربضن بةرةو ر ووى بؤ 

                           و شار مبي ننةوةو لةوي دا لة                                                         بةرةنطارى كردنى لة دةرةوةى شار، بةل كو دروستة بؤيان لةنا

                                                           
 (.١٥٢ـ ١٥١ /٨اجلامع أِلح اد القرآن ) (٣٨)

 (.٢١١ /٣زاد ا عاد ) (٣٩)
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                                                                                كةميندا بن بؤ لي دانى دوذمن ئةطةر بةم شي وةية سةركةوتووانةتر بوو بؤيان، هةروةكو 
                                      ثي ى باش بوو لة جةنطى ئوحود لةناو شار  )صلى اهلل علية وسلم(              ضؤن ثي غةمبةر 

                          مبي ننةوة نةك بضنة دةرةوة.
 ََدةفةرموَيت: اإلمام ابن قدامة  ََ َ ََ ََ َ 

                                                                    لدا  فأل هله  التحص ن  منهم، وإن كانوا أكثر من نصفهم، ليلحقهم م دد ،                    )) إن جاء  العد و ب
                                                                                    أو قوة ، وال يكون ذلك توليا ، وال فرارا . إمنا التولي بعد لقاء  العدو . وإن لقوهم خارج 

 .(4٠)                                                                           احلصن، فلهم  التحي ز  إىل احلصن، ألنه  مبرتلة التحرف للقتال، أو التحي ز  إىل فئة((
                                                                   ةر دوذمن هات بةرةو ووال تي ك، ئةوة دروستة ئةهلى ئةو ووال تة بضنة ناو واتة: ئةط

                                                                                    قةال كانيانةوةو لةوي دا ثاري زطارى لة خؤيان بكةن )واتة ثي ويست نىية دةربضن بؤ دةرةوة 
                                                                            بؤ بةرةنطاربوونةوةى دوذمن(، ئةطةر ذمارةى موسول مانانيش لة نيوةى دوذمن زياتر 

يان خؤيان ئامادة دةكةن و لة كةميندا دةبن تاوةكو يارمةتى                          بي ت! بؤ ئةوةش لة قةال كان
                    و كؤمةكيان بؤ بي ت.

                                                                                      وة ئةو خؤثةنادانةيان لةناو قةال كانيان و دةرنةضوونيان بةرةو دوذمن، بةر اكردن دانانري ت 
                                                                             و بةفريار حيساب ناكري ت، ضونكة ثشت هةل كردن و ر اكردن دواى بةيةك طةيشنت لةطةل  

                                                                   نةهى لي كراوة، بةال م ثي ش بةيةك طةيشنت دروستة موسول مانان خؤثاري زى دوذمن تاوانةو 
                                                                          بكةن لة شةر و بةرةو ثريى نةضن و ئومي د خوازى نةبن بؤ ئةوةى زياتر بةهي زبن.

                                                           
 (.١٩٠ /١٣ا غين ) (٤٠)
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                                                                       وة ئةطةر بة دوذمن طةيشنت لة دةرةوةى قةال كانيان، ئةوة لي رةشدا دروستة بؤ 
                                               يان و لة دةرةوة شةر  نةكةن، ضونكة طةر انةوةيان                                       موسول مانان بطةر ي نةوة بؤ ناو قةال كان

                                                                                بؤ ناو قةال كانيان وةك طواستنةوةى جي طاى شةر  )التحرف للقتال(، يان ثةنادانة ثال  
 وايةو فرياركردن نىية.                     )التحي ز غلى الف ئة(              كؤمةل ي كى تر 

                                             ئةطةر دوذمن هي رشى هي نا بؤ سةر موسول مانان،
               انان ضؤن بي ت؟                         دةبي ت هةل وي ستى موسول م

                                                                               لة وةال مى ئةم ثرسيارةدا دةل ي ني وةك زانايان فةرموويانة: ئةم هي رشةى دوذمن ضةند 
                شي وةيةكى هةية:

                                                                           ـ ئةطةر هاتوو هي رشةكة تةنها خؤثيشانداني كى عةسكةرى و ضاوترساندني ك بوو بؤ ١
 يان.                                                                   موسول مانان، يان هاتنة ناو بةشي ك لة خاكى موسول مانان و سنورى ووال ت

                                                                              لي رةدا ثي ويستة موسول مانان خؤيان قةال ر ي زان بكةن و دةورى خؤيان ثتةو بكةن و 
                                                                           كةمينةكانيان بثاري زن لة دةورى خؤيان، وة دةرنةضن لة قةال كانيان بؤ بةرةنطار 
                                                                                 بوونةوةى دوذمن و، بةرثةرض دانةوةو لي دانى. واتة موسول مانان با دةست ثي كةرى شةر  

نيان شل نةكةن و، بةرةو دوذمن دةرنةضن. ئةطةر ذمارةشيان لة نيوةى               نةبن و، قةال كا
ذمارةى دوذمن زياتربوو، وة ئةطةر طومانيشيان وابوو سةركةوتوو دةبن بةسةر دوذمندا 
                                                                                  كة بؤى دةربضن. بؤية ثي ويستة ثةلة نةكةن و دةرنةضن، تاوةكو هي زي كى تريان بؤ بي ت، 

ان زياتر ثتةو بكةن و ئامادةيى زياتر بةدةست                                  بؤ يارمةتى موسول مانان، ياخود خؤي
                                                                                بهي نن. وة ئةطةر هي زو تواناى تريشيان بؤ ثةيدانةبوو، هةر نابي ت بضن بةرةو ر ووى 
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                                                                              دوذمن. وة ئةو نةضوونةش بؤ دةركردنى دوذمن و بةرثةرض دانةوةى بة ر اكردن لة جةنط 
ادان و بةرةنطاربوونةوةية،                                     دانانري ت، ضونكة ر اكردن دواى بةيةكد )التولي يوم الزحف(

                      نةك ثي ش بةيةك طةيشنت.
                                                                                وة بؤية نابي ت دةربضن بةرةو دوذمن، ضونكة دوذمن كة بةهي زو ئامادةيىيةكةوة هي رشى 
                                                                                      هي ناوة، ئومي دةوارى ئةوةية موسول مانان بةرةو ر ووى بوةستنةوةو شةر يان لةطةل دا بكةن، 

                                           ي ويستة موسول مانان ذيرو دانابن، تا بتوانن                                         بؤ ئةوةى موسول مانان لةناو بةرن. بةال م ث
                                                                                  شةر  لة خؤيان دوور خبةنةوةو، ئاطرى شةر  بكوذي ننةوةو، ئاواتةخوازى شةر  نةبن، ضونكة 

                                                                               لة كاتى بةهي زيى دوذمندا زةرةري كى زؤر ضاوةر ي ى موسول مانان دةكات ثةنا بةخوا.
 وة لةم بارةيةشةوة زانايان فةرموويانة:

 فةرموويةتى:َياإلمام الشافع 

( أن                                                     ) واتة: ر ي طر نىية لة موسول مانان و دروستة بؤيان كة)) وال يضيق على املسلمني 
                                                                                      يتحصنوا م ن  العد و ، يف بالد  العد و ، وبالد اإلسالم، وإن كانوا قاهرين للعدو ، فيما يرون، 

                  أو أمواهلم شيئا  يف                                                                   إذا ظنوا ذلك أزيد يف قو ت هم، ما مل يك ن  العدو  يتناول  من املسلمني،
                                                                             ت حص نهم عنه، فإذا كان واحد  من املعنيني ضررا  على املسلمني، ضاق عليهم إن أمكنهم 

                                                           ) واتة: دروست نىية بؤ موسول مانان لةو دوو حال ةتةدا، ئةطةر                       اخلروج  أن يتخلفوا عنه 
                                                                       بتوانن دةربضن بؤ لي دانى دوذمن و بةرثةرض دانةوةى، دةرنةضن و دوابكةون(.

                                                                                أما إذا كان العدو  قاهرين فال بأس  أن يتحصنوا إىل أن يأتيهم مدد ، أو حتدث هلم قوة ، ف
                                                                 )واتة: ئةطةر يارمةتى و فرياطوزاريان لي دواكةوت و ثي يان نةطةيشت(               وإن و ني عليهم 
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                                                                                      فال بأس  أن ي و لوا عن العدو ، ما مل يلتقوا هم والعدو، ألن  النهي  إمنا هو يف التولية  بعد 
 .(41)         الل قاء((
 ََدةفةرموَيت:َو اخلطيب الشربيين  ََ َ ََ ََ َ 

                                                                                  )) ال تتسارع  الطوائف  واآلحاد  م نا إىل دفع  ملك  منهم )أي من الكفار( عظيم  شوكته ، 
 .(4٢)                                        دخل  أطراف  بالدنا، ملا فيه من عظيم اخلطر((

كانيان                                                                            ـ بةال م ئةطةر هاتوو هي رشةكة زيادةر ةوى كردة سةر موسول مانان و لي دانى قةال ٢
                                                                             و، كوشتنى موسول مانان، يان دةست طرتن بةسةر مال  و سامانيان و، زةرةريان دا لة 
                                                                                  موسول مانان، ئةوا ثي ويستة موسول مانانيش بةرثةرضيان بدةنةوةو، بةرةنطاريان ببنةوة، 
                                                                              بة هةموو توانايةكيان و، دةبي ت ديفاع بكةن و ر انةكةن و ثشت هةل نةكةن لةدوذمن، 

                                                               ى دوذمن دووقاتيش زياتر بي ت لة موسول مانان. بةل طةى ئةم حوكمةش ئةطةر ذمارة
لة جةنطى خةندةقدا كة دوذمنانى ئيسالم  )صلى اهلل علية وسلم(                      هةل وي ستى ثي غةمبةرة 

                                                                                بة هةموو طروث و حيزبةكانيانةوة هي رشيان هي ناية سةر موسول مانان لة شارى مةدينةو 
                                         دجار زياتر بوو لة ذمارةى موسول مانان. وة دةورةيان دا بة ذمارةيةكةوة كة ضةن

                                                                                 موسول مانانيش دةورةى شارى مةدينةيان ثتةوكرد بةو خةندةقةى لي يان دابوو بة قةال  بؤ 
 )صلى اهلل علية وسلم(                                                           موسول مانان و، لة ناويدا ديفاعيان دةكرد، وة ثي غةمبةرى خوا 

                            يالنةكانيان بوو، وة يةكي تيى                                                      بة لي زانانةو حةكيمانة خةريكى هةل وةشاندنةوةى هي زو ث

                                                           
 (.١٧١ /٤األد ) (٤١)

 (.٢٢٠ /٤مغين احملتاج )  (٤٢)
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                                                                         نةهي شنت و كردنى بةدذى يةكرتى و، لي ك جيابوونةوةو، بة زةرةرو زةليلى و لووت 
                                                 شكاوى كشانةوة دواوة، بةبى  ر وودانى جةنطى طةورة.

                                                                              وة ئةطةر دوذمنانيش هي رشيان بردبايةو ثةر يبانةوة لة خةندةقةكةو، طةيشتبانة ناو 
                                                  ةدةكردو ثشتيان هةل نةدةكرد ـ واهلل أعلم ـ ضونكة ثشت                     موسول مانان ر ايان ن ؛شار

                                                                                هةل كردنى ئةوان و ديفاع نةكردنيان دةبوو بة مايةى لة ناوضوونى ئيسالم و تي كشكانى، 
 ضونكة لةوكاتةدا ئيسالم بريتى بوو لة شارى مةدينة.

يان بوو، وة                                                                         بةال م ئةطةر هاتوو هي رشى كافران بؤ سةر شاري كى موسول مانان، يان ووال تي ك
                                                                          لة تواناى موسول مانانى ئةم شارة، يان ئةم ووال تةدا نةبوو ديفاع بكةن بة هيض 
                                                                                 شي وةيةك، ياخود ديفاع كردنيان دةبوو بة مايةى زةرةري كى زؤر طةورة لة موسول مانان، 
                                                                              بةبى  زةرةر طةياندنى وا لة كافران، ئةوا بةرذةوةندى لةوةداية موسول مانان خؤيان 

                                                          دةن و، سةرو مال يان لة دةست نةدةن، بؤية كشانةوة )إنسحاب(ى بةهيالك نة
                                                                                  موسول مانان  لة ر ووبةر ووبوونةوةى دوذمن و بةجي هي شتنى ئةم شارة كاري كى شةرعىية، 
                                                                                   بةال م نةك بةنيةتى تةسليم كردنى هةتا هةتايى بؤ كافران، بةل كو بةجي هي شتني كى كاتى، 

                        لة شاري كى تردا، يان لة                   )التح ي ز إىل فئة(           سول مانان                                بةنيةتى ثال دان بة كؤمةل ي كى مو
                                                                                 ووال تي كى تردا بؤ خؤئامادةكردنى ثي ويست، بؤ طةر انةوة بؤ دوذمن و، دةركردنةوةى لة 

                                                      ووال تةكةو، طةر اندنةوةى بؤ ذي ر دةسةال تى موسول مانان.
 ََداَدةفةرموَيت:)املغين(لةَ و ابن قدامة  ََ َ ََ ََ َ ََََ
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                                                       ، فهو أن يصري  إىل فئة  من املسلمني، ليكون معهم، فيقوى بهم                          )) وأما التحي ز  إىل ف ئة 
                                                                                       على عدوه . و سواء بع دت  املسافة  أو قرب ت. قال القاضي: لو كانت الفئة  خبراسان ، والفئة  

                                                     باحلجاز، جاز التحي ز  إليها. و حنوه ذكر أصحاب الشافعي:
وكانوا   (             إني ف ئة  لكم) قال: م()صلى اهلل علية وسل                              ـ ألن  ابن عمر روى، أن  النبـي ١

                مبكان بعيد  منه.
                                                                                    ـ وقال عمر: أنا فئة  كل  مسلم. وكان باملدينة  وجيوشه  مبصر والشام  والعراق  وخراسان . ٢

 .(44)،(43)رواهما سعيد
                                                                                  ـ وقال عمر: رحم اهلل  أبا عبيدة، لو كان  حتي ز  إل ي، لكنت  له  فئة  )وكان أبو عبيدة ٣

 .(4٥)بالعراق( ((
بؤ ئينسيحاب كردن و  )اضطروا(                                          وة حال ةتى ئاوا كة موسول مانان ناضار بوون 

                                                                           بةجي هي شتنى شار بؤ دوذمنان ر وويداوة لة مي ذووى ئيسالمى، هةروةك لة سةردةمى 
                                                                 خةليفة ر اشيديةكان، وةك لة فةحتةكانى شام و فارس جارجار ر وويداوة.

 )َالشام َفتوح َ)تأريخ َكتَيبى َلة ََوة ََ ََ َ َ ََََ َ َََََ َ َ  ََََ َ َ ََ َ َ(4٦)َ َبنَدا َ)حممد َلة َََريوايةتَيكَهاتووة ََ َ َ َ ََ َ ََ َ ََ َََ َ َ  َََ َََ  ََ
 عبداهللَاألزدي(:

                                                           
 وهو ضعيف ، ك  فتغري، صار يتلقن.احلديث ضعيف   سندِه )يزيد بن أبي زياد(  (٤٣)

 األثر ضعيف  ألنُه من طريق جماهد عن عمر وهو مل يسمع من عمر ألنُه وِلَد قبا موت عمر بسنتني. (٤٤)

 (.٨٨ /١٣(، ا غين )١٢٠٥رواه سعيد والبيهقي. وهو أثر صحيح على شرط مسلم، أنظر اإلرواء ) (٤٥)

 (.١٥٩ص ) (٤٦)
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                                                                               )) كتاب  عمر بن اخلطاب، إىل أبي عبيدة بن اجلراح، رضي اهلل  عنهما... أما بعد ، فإنه  
                                                                      بل غين توج ه كم من أرض )احلمص( إىل أرض )دمشق(، وتركك م بالدا  قد فتحها اهلل 

                           رهت  هذا من رأيكم وفعل كم،                                                عليكم، وخليتموها لعدو كم، وخرجتم منها طائعني، فك
                                                                       وسألت  رسولكم عن رأي من مجيعكم؟ فزعم أن ذلك كان من خياركم، وأ ولي النهي 
                                                                        منكم ومجاعتكم فعلمت  أن  اهلل عزوجل مل يكن ليجمع رأيكم إال على توفيق  وصواب، 
                                                                           ورشد، يف العاجلة والعاقبة، فهون  ذلك علي  ما كان دخل ين من الكراهية  قبل ذلك 

                                                                        حويلكم. وقد سألين رسولكم املرد  لكم، وأنا م م دكم قبل أن يقرأ عليكم كتابي لت
 هذا..((.
                                                            ئايا ئةمر ؤ جيهاد فةرزى عةينىية لةسةر هةموو موسول مانان، بة : (4٧)       تي بينى

                                                                          بةل طةى ئةوةى كة ووال تةكانيان داطريكراون و، دةستيان بةسةردا طرياوة، لة اليةن 
                                                   ضؤن جيهاد دةبي تة فةرزى عةينى، ئةطةر دوذمنى دةرةكى  حاكمةكانيانةوة، هةروةك

                                                            هي رشى هي ناية سةر ووال تى موسول مانان و، دةستى بةسةردا طرت؟
                                                                    وة ئايا دةرضوون لةسةر حاكمانى ووال تانى ئيسالمى ئةمر ؤ، جيهادةو فةرزى 
                                                                       عةينىية؟ هةروةك دةرضوون بؤ بةرثةرض دانةوةى دوذمنى هي رشبةرى سةر ووال ت، 

 ية؟ يةو فةرزى عةينى يهادى شةرعىج

                                                           
سيَهةمدا كة كاتيَك دوذمن هيَرشى هيَناية سةر موسوَلنانان، جيهاد دةبيَتة فةرزى زانينان لة حاَلةتى  (٤٧)

يةكانيش قياس دةكريَنة سةر دوذمنى دةرةكى هيَرش  عةينى، بةالم با بزانني ئايا حاكنانى وواَلتة ئيسالمى
 هيَنةرى كافر؟
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                                                                          وة ئايا حاكمانى ئةم ووال تة ئيسالمىيانة وةك دوذمنى دةرةكى هي رشبةر حيسابيان 
                     بؤ دةكرى  لة شةرعدا؟

                                               لةوةال مى ئةم ثرسيارةدا دوو ر اى لي ك جيا هةية:
                                                          ئةوةية كة: بةل ى  حاكمانى ووال تة ئيسالمىيةكانى ئةمر ؤ، وةك                ر اى يةكةميان: 

                                                                       نى دةرةكى هي رشبةر وان، بؤية ثي ويستةو فةرزى عةينىية جيهاد لةسةر هةموو دوذم
                                                                                  ثياوانى موسول مانى ئةو ووال تانة. وة ئةمر ؤ كة جيهاد ناكةن دذ بة حاكمةكانيان، ئةوة 

                             هةموو موسول مانان تاوانبارن.
منى                                                             ئةوةية كة: نةخي ر حاكمانى ئةم ووال تانة قياس ناكري نة سةر دوذ            ر اى دووة :

                                                                                 دةرةكى هي رشبةر بؤ سةر ووال تى موسول مانان، ضونكة دوو جياوازى هةية لةني وانياندا:
                                           دوذمنى دةرةكى كافري كى ئةصل ىيةو، كوفرةكةى  جياوازى يةكة  ئةوةية كة:

                                                                                ئاشكرايةو، بة ئاشكرا بؤ لةناوبردنى ئيسالم هي رشى هي ناوة. بةال م ناتوانري ت هةموو 
                                                     سالمىيةكان بة كافر دابنري ن، ضونكة بة كافردانانى حاكم                    حاكمةكانى ووال تة ئي

                                                                              تاواني كى طةورةية بةبى  بةل طةى ر است و ر وون. وة كاتي ك بة كافر دادةنري ت كة 
                                                                        كوفري كى ئاشكرايى ىل  ببينني و بةل طةى ر وون و ئاشكراش هةبي ت لة قورئان و 

حاكمةكان بةئاشكرا كوفر  سوننةت، كة ئةو كردارةى كوفرة. وة لةواقيعيشدا هةموو
                                              ناكةن وةك كافرة دةرةكىية دوذمنة هي رشبةرةكان.

                                          هةر ووال تي كى موسول مانان ئةمر ؤ هةرضةندة  جياوازى دووةمي  ئةوةية كة:
                                                                  حاكمةكةيشى حوكم بة غةيرى قورئان و حةديس بكات، بةال م بةوة ووال تةكة 
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                                   تري ت دوذمن دةستى بةسةردا طرتووةو،                                               بةووال تي كى داطريكراو ) م حتل( دانانري ت و، ناو
                                                                             هي رشى كافران داطريى كردووة. بةل كو هةر بة ووال تى موسول مانان دةذمي ردري ت و، 
                                                                                موسول مانانيش خاوةني تى دةكةن و، ثاري زطارى لي دةكةن لة هي رشى دوذمنانى دةرةكى. 

                   طرتبي ت، ضونكة لةو                                                               بة ثي ضةوانةى دةول ةتي ك كةكافرى دةرةكى هاتبي ت دةستى بةسةردا 
                                                                            حال ةتةدا موسول مانان دةست بةسةردةبن و ثاري زطارى ووال تةكةيان لة دةست خؤيان 

                                                      نامي ني ت و كافرة داطريكةرةكان هةل سوكةوتى تي دادةكةن.
َمنوونة:       بةال م  ؛فةلةستني هةرضةندة سةرؤكةكةيشى كار بةقورئان و حةديس ناكات بؤ

                                               وانانى ووال ت هةر موسول مانن و، ديفاع لة ووال تى جةنطاوةران و موجاهيدان و ثاسة
                                                                              خؤيان دةكةن دذ بة جولةكةى كافر. وة فةلةستني هةر بة ووال تى ئيسالمى دادةنري ت، با 
                                                                  حاكمةكةيشى لةشةرع دةرضووبي ت. وة فةرزى سةرشانى موجاهيدانى فةلةستني 

ك بكةن بة                                                           جيهادكردنة دذ بة جولةكةى هي رشبةرى داطريكةر، نةك خؤيان خةري
                                                                        ملمالني ى سةرؤكى ووال تيان، ضونكة بة جولةكة دةوتري ت داطريكةر نةك بة )ياسر 

 عرفات(.
                                                                                 وة هيض موسول ماني ك نىية بل ي ت جيهاد دذ بة جولةكةى داطريكةر فةرز نىية، بةال م كام 
                                                                          زانا ووتوويةتى هةموو ووال تة ئيسالمىيةكانى ئةم سةردةمة حوكميان وةك فةل ةستني 

                                                                          ةو، داطريكراون لةاليةن حاكمةكانيان و، وةك فةل ةستني جيهاديان لةسةر واجبة، بؤ واي
 لةناوبردنى حاكمى داطريكةر؟!
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                                                                           ئةوثةر ى دةوتري ت ئةطةر هاتوو حاكم كوفرى ئاشكراى لي  بينراو لةسةرى مايةوة، 
ئةطةر لةتواناياندا                                                        ئةوكاتة ثي ويستة لةسةر موسول مانان هةول ى البردنى بدةن، 

 .(4٨)ةبووه
                                                                              بةال م بوتري ت ووال تانى ئةمر ؤ داطريكراون )م حتل( لةاليةن حاكمةكانيانةوة، وة بةم 
                                                                                بةل طةية جيهاد واجب بكةن لةسةر موسول مانانى ئةم ووال تانةوةو، بيكةنة فةرزى عةينى 
                                                                                 لةسةريان، ئةوة حوكمي كة هيض زانايةكى شوي ن كةوتووي ثي شةوايانى ثي شوو فةتواى واى 

                              داوةو، ر اى واى ىل  نةبيسرتاوة.نة
َ َةوةََراىَيةكةممانَبؤَنةقَلَ                )اهل جرة والتكفري( لةَجةماعةتىَحممد عمارةوةَدكتؤرَ ََ َََ ََ َ ََ َ َ َ َََ  ََََ ََ

ََدةكاتَكةدةَلَين:   َََ َ َ َ ََ ََ َ َ 
                                                                                    )) فإن  العدو  بالنسبة  لألقطار  اإلسالمية يقيم  يف ديارهم، بل أصبح  هذا الع د و  ميتلك  

كام الذين انتزعوا قيادة املسلمني. ومن هنا                                    زمام األمور. وذلك العد و  هم هؤالء احل
ٹ  ٹ   چ                                                          فجهادهم فرض عني ، كالصالة والصوم، فكما قال اهلل سبحانه وتعاىل:

 .(4٩)((چٱ  ٻ  ٻ  چ                       ، قال يف أمر  القتال :چٹ 

                                                           
ب، واجلهاد معه، وأن طاعته خري من قال ابن بطال: ))وقد أمجع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان ا تغلّ  (٤٨)

 ا   ذلك من حقن الدماء ومس ني الدهماء، وحجتهم هذا اخل ، وغريه  ا يساعده، ومل يست:نوا  ،اخلروج عليه
((. با جتب جماهدمه  ن قدر عليهافال جتوز طاعته   ذلك،  ،من ذلك إال إذا وقع من السلطان ال فر الصريح

 (.٩ /١٣)فتح الباري: 

 .٢٧الفريضة العائبة: عرض  وحوار ومقييم( ص: ) (٤٩)
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ََراىَ َهةَلوةشاندووةتةوةو َيةكةمى ََراى َبؤضوونةى َئةم َهيكل َخري َحممد َدكتؤر ََوة  َََ ََ ََ ََ َََ َََ َ َ  ََ َ َ َ ََ َ َََ َ  َََ َ َ ََََ َ ََ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ ََََ َ َ َ َ
َدووةمىَهةَلبذاردووة،َوةك َ ََََ َََ َََ  َََ َ ََ َ َ َفةرموويةتى:ََََ

                                                                                   )) مل يق ل أحد  بأن بالد املسلمني تصبح  يف حكم املستوىل عليها من ق بل الكفار ، وإن  طريقة 
                                                                                  حتريرها يف هذا االحتالل هو: إعالن  اجلهاد بوصفه  فرض  عني  على كل  مسلم  يف تلك البالد اليت 

                               الواقع  هنا خيتلف  عن الواقع  يف                                                       استوىل على احلكم فيها رجل  حيكم  بغري  ما أنزل اهلل . بل إن 
                                        فالبالد هنا يف حال كفر  احلاكم التزال بالدا   ،                                          البالد اليت وقعت حتت احتالل  األعداء  املستعمرين

                                                                                     ميلكها املسلمون، ويدافع املسلمون عنها ضد الع دوان  اخلارجي، وإن  حصلت  خمالفات  يف أخذ  غري 
                                           زات  هلا ح كمها يف الشرع على حسبها، ولكنها ال املسلمني لبعض مناصب احلكم، فتلك جتاو

                                                                                  تنقل البالد  من كونها بالدا  إسالمية  مستقلة  إىل بالد  إسالمية  حمتلة  أو واقعة  حتت حكم 
                                                                                      اإلستعمار. أما البالد  اليت احتلها األعداء  فلم تع د بالدا  ميلكوها املسلمون ـ حبسب الواقع ـ، 

                                                               مون ضد العدو  اخلارجي. وإمنا ت صبح  ملكيتها ـ حبسب الواقع ـ ألولئك عنها املسل               ومل يع د يدافع  
                                                                                          األعداء احملتلني، وهم الذين يتولون الدفاع  عن احتالهلم هلا ضد  غريهم من املسلمني، فهنا يكون القتال  

                                                                      ضد  هؤالء  احملتلني قتاال  للكفار  املستعمرين، وهو نوع  من اجلهاد يف سبيل اهلل.
                                                                  إن  اعتبار البالد اإلسالمية اليوم حمتلة  من قبل األعداء بسبب أن  أصحاب         القول :        وخ الصة  

                                                                                          السلطة فيها حيكمون بغري  ما أنزل اهلل  وبالتالي، فاجلهاد واجب  على كل  فرد  مسلم  احتل  العدو  
      دقيق                                                                            أرضه ، أقول: إن  اعتبار الوضع  يف البالد اإلسالمية على هذا النحو، هو وصف  غري 

 .(٥٠)          للواقع  ((
 

                                                           
 (.٣١٢ـ ٣١١ /١اجلهاد والقتال   السياسة الشرعية ) (٥٠)
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                                                 ئايا جيهادكردن لة هيض حال ةتي كدا حةرام دةبي ت ؟
                                                                        جيهادكردن هةرضةندة لة بنةر ةتدا حوكمى واجبى هةيةو فةرزى كيفائىية، بةال م 
                                                                               بةطوي رةى طؤر انى بارودؤخ و حال ى موسول مانان حوكمى جيهاديش دةطؤر ي ت لة حوكمة 

                                           ىية بؤ حوكمى موناسيب و طوجناو لةطةل  حال  و                                 بنةر ةتىيةكةيةوة، كة فةرزى كيفائ
بةنيسبةت  ؛                                                            وةزعى موسول مانان. وة هةر حال ةتةى حوكمى تايبةت بةخؤى دةبي ت

                                                                                تي كر اى موسول مانان بةطشتى، ياخود بةنيسبةت ئةندامة موجاهيدةكان بةتايبةتى. واتة 
                وةردةطري ت، خؤى                                                              هةر ئةندامي كى موجاهيد كة لةو حال ةتةدا بي ت حوكمى حال ةتةكة 

                                                                          بةتايبةتى، هةرضةندة بةنيسبةت باقى موسول مانانى تر جيهاد واجب بي ت. كةواتة 
                                                                              حوكمى جيهاد بةنيسبةت تاك و كؤمةل ى موسول مانان بةطوي رةى حال يان دةطؤر ي ت لة 

 بؤ جؤرةكانى ترى حوكمى شةرعى كةئةمانةن: واجبةوة
                    تةنها خي رو سوننةت. ـ )االستحباب(١
 تةنها دروست و جائيز.باحة( ـ )اإل٢
                                                                 تةنها مةكروهةو نةكردنى ضاكرتةو خي رترة، بةال م كردنيشى طوناه نىية. ـ )الكراهة(٣
 ( كة طوناهةو كردنى تاوانةو شايستةى سزادانة لةسةرى.ـ )احلرام٤

                                                                            وة ئةوةى كة المان طرنط بي ت لةم ضوار حوكمة، حال ةتى ضوارةمة كة جيهادو جةنطان 
                                                          ام دةبي ت سةبارةت بة تاكة كةس ياخود تي كر اى موسول مانان.تيايدا حةر

َوةَزانايانىَئيسالمَضةندَحاَلةتَيكيانَباسَكردووةَكةَجيهادكردنَتيايانداَحةرامة َ ََ َ َ َََ َََََََ َ َ َ َ َ ََََ ََ َ ََ َََ َ َ ََ َََ َ َََ  َََ  ََ َ ََ ََ َ ََ َ َ ََََ َََََََ ََ َ:َ



 

 

 227 ba8.org 

 ................................... )جؤرةكانى ، حوكمةكانى(                                  جيهاد و تي كؤشان لة ثي ناوى خوادا

                                                          جيهادكردن حةرامة لةسةر كةسي ك دايك و باوكى يان يةكي كيانى                حال ةتى يةكة :
                           يهادةكة فةرزى عةينى نةبي ت                                                هةبي ت و ر ازى نةبي ت لةضوونى بؤ جيهاد، ئةطةر ج

                                                                         ضونكة طوي ر ايةل ى دايك و باوك و ضاكة كردن لةطةل ياندا فةرزى عةينة لةسةر  لةسةرى،
        مندال .

                                                                            كةواتة فةرزى دايك و باوك لة خؤر ازى كردن دةخري تة ثي ش جيهاد كة فةرزى عةينى 
امةندى دايك و باوكى                                                                 نةبي ت لةسةر كور ةكة، وة ئةطةر هاتوو ئةو كور ة طوي ى نةدا بةر ةز

                                                                             و، ضوو بؤ جيهاد، ئةوا تاواني كى زؤر طةورةى كردووةو، خي رى جيهادةكةى بةرامبةر 
                                                                           زويركردنى دل ى دايك و باوكى ناوةستي تةوةو، بة طوناهبار حيسابة لةشةرعدا. وة 
                                                                            ثي ويست واية كور ى موسول مان لةو حال ةتةدا جيهادي ك بكات كة بريتىية لةخزمةت 

                                                                      يك و باوكى و، ر ازي كردنى دل ى ئةوان، ضونكة دل خؤش كردنى دايك و باوكى كردنى دا
عبداهلل ى  (٥1)و خزمةت كردنيشيان، هةر بة جيهاد حيسابة، وةك لة فةرموودةيةكدا

            دةفةرموي ت: (ما)رضي اهلل عنه          كور ى عمر 
           لي  خواست.                       وة ر وخسةتى جيهادكردنى )صلى اهلل علية وسلم(                            ثياوي ك هات بؤ الى ثي غةمبةر 

 واتة: ئايا دايك و باوكت زيندوون؟             أ حي  والدك؟ فةرمووى: )صلى اهلل علية وسلم(            ثي غةمبةريش 
              ووتى: بةل ى .
 : ففيهما فجاهد.فةرمووى )صلى اهلل علية وسلم(          ثي غةمبةر 

                                                           
 رواه البخاري   صحيحه. (٥١)



 

 

 228 ba8.org 

 ................................... )جؤرةكانى ، حوكمةكانى(                                  جيهاد و تي كؤشان لة ثي ناوى خوادا

                                                                         واتة: لة خزمةت ئةواندا جيهاد بكة، بة جيهادكردنى نةفسى خؤت بؤ ر ازي كردنى 
 ئةوان. 
                                                                   كةسي ك كة باوكى موسول مانى، يان دايكى موسول مانى، ر ازى نةبن لةسةر كةواتة 

                                                                             ضوونى بؤ جيهادى كيفائى، ئةوة بؤى نىية بضي ت بؤ ئةو جيهادة، وة ضوونى بؤ جيهاد 
 حةرامة ئةطةر فةرزى عةينى نةبوو لةسةرى.

                                             وة زانايانى ئيسرم زؤربةيان لةسةر ئةم ر ايةن:
 َََدةفةرموَيت:َالصنعانيئيمامى  ََ َ ََ ََ َ 

                                                                             )) حيرم  اجلهاد  على الولد إذا منعه األبوان أو أحدهما بشرط  أن يكونا مسلمني، ألن  
 .(٥٢)                                                            ب ر ه ما فرض عني ، واجلهاد  فرض  كفاية ، فإذا تعني  اجلهاد  فال((

 َََدةفةرموَيت:َالشوكانيئيمامى  ََ َ ََ ََ َ 

د إذا منع اجلها وجزموا بتحريم)) جيب استئذان األبوين يف اجلهاد، وبذلك قال اجلمهور. 
                                                                                    منه األبوان  أو أحدهما، ألن  ب رهما فرض  عني ، واجلهاد  فرض  كفاية ، فإذا تعني  اجلهاد  ال 

 .(٥3)      إذن ((
 َََدةفةرموَيت:َابن قدامةوةَئيمامى  ََ َ ََََ َ 

                                                                              )) إذا كان أبواه مؤمنني مل جياهد تطوعا  إال بإذنهما، روي حنو هذا عن عمر وعثمان وبه 
 .(٥4)والشافعي وسائر أهل العلم((قال مالك واألوزاعي والثوري 

                                                           
 (.٤٢ /٤سبا السالد )  (٥٢)

 (.٥١٧٤(. وانظر )السيا اجلرار( للشوكاني )٢٣٣ـ ٢٣١ /٧نيا األوطار )  (٥٣)

 (.٣٥٨ /٨ا غين ) (٥٤)
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 َََدةفةرموَيت:َابن هبريةوةَئيمامى  ََ َ ََ ََ ََ
                                                                                     )) واتفقوا على أن م ن مل يتعني عليه اجلهاد  فإنه  ال خيرج  إال بإذن  أبويه  إذا كانا حي ني  

 .(٥٥)           مسلمني ...((
 :وةَئيمامَابنَرشدَفةرموويةتى 

ضة، إذن األبوين فيها، إال أن تكون                                                    )) وعامة  العلماء  متفقون على أن  من شرط  هذه الفري
 .(٥٦)فرض عني عليه، مثل أن ال يكون هناك من يقوم بهذا الفرض إال بقيام اجلميع به((

 َداَهاتووة:)مغين احملتاج شرح املنهاج(وةَلة 

 .(4/1٧)                                                      )) وحيرم  على رجل  جهاد  بسفر ، وغريه ، إال بإذن أبويه ((
                                                   لةم بارةيةوة، لةوانةية ر ةخنةطري ك ر ةخنة بطري ت و                                    وة دواى ئةوةى ر اى زانايانيش زانرا

                                                                              بل ي ت: كةوابوو كةس ناضي ت بؤ جيهاد ضونكة دايك و باوكى ئةم سةردةمة ئةوةندة لة 
                                                                                دين شارةزا نني و خؤشةويستىيان نىية بؤى بة ئةندازةيةكى وا كةر ي طة بة كور ةكانيان 

                              مةتى كور ةكانيان بةالوة طرنطرتة بدةن بؤ جيهاد. وة زؤربةى دايكان و باوكان سةال
 لةسةرخستنى ئيسالم بة جيهادكردن!

ََلةَوةاَلمىَئةمَشوبهةيةَدةَلَيني:   َََ َ ََ ََ َََ َ ََ َ َََ َ  َ َ َََ ََ
واجبى كردووة ئيزنى دايك و باوك  )صلى اهلل علية وسلم(                 ـ ثي غةمبةرى خوا ١

)صلى اهلل                                                                       وةربطريي ت، كةواتة بة بةل طةى عةقل ى ناتوانري ت فةرمانى ثي غةمبةرى خوا 
                             ر ةت بكري تةوة. ئةمة لةاليةك. م(علية وسل

                                                           
 (.٢٧٣ /٢اإلفصاح )  (٥٥)

 (.٣٦٨ /٢بداية اجملتهد ) (٥٦)
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ئةم ئيزن  )صلى اهلل علية وسلم(                                               ـ وة لةاليةكى تريشةوة، لة كاتي كدا كة ثي غةمبةر ٢
ى سةردةمى خؤى زؤر لة )األعراب(وةرطرتنةى واجب كرد، عةرةبة دةشتةكىيةكان 

ى خوا،                                                                          دايكان و باوكانى ئةم سةردةمة دل  ر ةقرتو بى  ئاطاتر بوون لة دين و سنورةكان
  ں  ڻ   ں          ڱ     ڱ    ڱ    ڱ  ڳ     ڳچ                           وةك ثةروةردطار دةفةرموي ت:

 .(٩٧التوبة: ) چۀ     ڻ     ڻ    ڻ

                               دةيزانى ئةم دةشتةكىيانة ر ي طة  )صلى اهلل علية وسلم(                               وة لةطةل  ئةوةشدا كة ثي غةمبةر 
                           جب كرد، ضونكة طوي ر ايةل ى                                                          نادةن بة كور ةكانيان بؤ جيهاد، بةال م ئيزن وةرطرتنى هةر وا

                                                                    دايك و باوك دل  ر اطرتنيان فةرزى عةينةو دةخري تة ثي ش جيهادكردنةوة.
                                                                            ـ وة لةاليةكى تريشةوة دةل ي ني: الوازى ئةمر ؤى موسول مانان لة كةمىيانةوة نىية، ٣

                                                                            ضونكة سوثاس بؤ خوا كةسانى حةز لة جيهاد زؤرن لة ر يزى طةجنان، وة بطرة ثريانيش، 
                                                                               زؤر لة دايكان و باوكان ر ازين بةضوونى كور ةكانيان بؤ جيهاد. بةال م لةطةل  زؤريى وة 

                                موسول مانانيش هةر الوازين بةهؤى:
 أـ ثشت نةبةستنمان بةخوا.

 ب ـ وة ئيعتيماد خستنة سةر دوذمنانى خوا.
                                          ج ـ بةهؤى ثشت طوى  خستنى سوننةتى ثي شةوا.

                                          نان و حيزب حيزبي نةو مةزهةب مةزهةبي نةيان                                     دـ وة بةهؤى ثارضة ضارضةيةتى موسول ما
                                                                          و بةيةكرتةوة خةريك بوونيان و خةل ك لةخؤ ر ازى كردن و بؤ ناو حيزب كي ش كردن 

 لةسةر حيسابى تةوحيدو سوننةت.
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 ه ـ وة بةهؤى لة خوانةترسان و تةقواى خوا نةكردن.
 وة...                                                               وـ وة بةهؤى خؤش ويستنى ذيانى دونياو ر ق بوونةوة لة مردن. وة...

                                                                                   ـ وة ضارةى ر ي طة نةدانى دايكان و باوكان بة جيهادكردنى كور ةكانيان، بةوة نابي ت كة ٤
                             بكةين، وة بى  شةرمانة بل ي ني  )صلى اهلل علية وسلم(                             ثي ضةوانةى فةرمانى ثي غةمبةر 

 ية!                           ئيزن ىل  وةرطرتنيان واجب نى
                                 كور ان ئامؤذطارى دايكان و باوكان                                                      بةل كو ضارة بةوة دةبي ت كة زانايان و بانطةوازكاران و 

                                                                                      بكةن بؤ ر ي دانيان بة جيهادكردنى كور ةكانيان، وة طةورةيى جيهاديان بؤ ر وون بكري تةوة، 
                                                                كة ضةندة فةزل  و خي رى هةية بؤ دايكان و باوكانيش الى ثةروةردطار.

و                                                                         وة ئةطةر هةموو وةسيلةيةكى شةرعيمان بةكارهي نا بؤ ئامؤذطارى كردنى دايكان 
                                                   ئةوانيش دةبنة هاندةرى كور ةكانيان بؤ جيهاد كردن بة  إن شاء اهللباوكان، ئةوكاتة 
 ثشتيوانى خوا.

                                                                     خوا يارمةتيدةرمان بي ت بؤ جيهاد كردني كى شةرعى بةسوود لةثي ناوى خؤى.
  آمني

 
                                                          وة هةروةها جيهادكردن حةرا  دةبي ت لةسةر موسول مانان ئةطةر                حال ةتى دووة :

                                                                 بؤ زةرةر طةياندن بة موسول مانان، واتة زةرةرى زياتر ي ت لةقازانج.            سةر بكي شى  
 (                                                وحيرم القتال على املسلمني حني يؤدي إىل ضرر  يلحق  بهم )

                                                                              دينى ئيسالم بؤ ئةوة هاتووة سوودو قازانج و خي رو خؤشى و بةختةوةرى و سةربةرزى بة 
                      و سةرشؤر ى و ناخؤشيان                                                         موسول مانان ببةخشي ت و بؤيان بهي ني ت. وة زةرةرو زةليلى
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                                                                            لةسةر البةري ت. وة جيهاديش، كة واجبي كى ئةم دينة ثريؤزةية هةر بؤ ئةم مةبةستةى 
                                                                                 ثي شوو دانراوة. واتة بؤ ئةوةى خي رو خؤشى و سةربةرزى تووشى موسول مانان بي ت و، لة 

        ةو ذي ر ئةمن و ئاسايشدا بذين و، بة سةربةرزى خوا بثةرسنت، وة لة زةليلى و ضةوساندنةو
                                                             دةستةيى كافرو موشريكان ر زطاريان بي ت و كوفرو شريك نةمي ني ت.

                                                                                  بةال م ئةطةر هاتوو لة حال ةتي كدا يان لة زروفي كدا جةنطان و جيهادكردن ئةو مةبةستةى 
                                                                                 ثى  نةهاتةجى ، بةل كو بة ثي ضةوانةوة بةسةر موسول ماناندا شكايةوة، واتة جيهادكردن 

                                                        اوضوونى موسول مانان و زال  بوونى دوذمنان. لةو حال ةتةدا بوو بةمايةى زةرةرو لةن
                                                                         جيهادكردن دروست نىيةو حوكمةكةى دةطؤر ي ت لة واجبةوة بؤ حةرام، واتة حةرام 

ضونكة  ،                                                                     دةبي ت لةسةر موسول مان جيهادو جةنطانى دوذمنانى ئيسالم بكةن لةو زروفةدا
يالك ضوون بكةين و ببينة ثةروةردطار حةرامى كردووة لةسةرمان خؤمان تووشى بةه

                      مايةى زةرةر لي كةوتن:
 .(١٩٥البقرة: ) چہ      ہ       ہ      ۀ       ۀچ                            وةك ثةروةردطار دةفةرموي ت:

 .(٥٧)(              ال ضرر وال ض رار )                                             وة لة حةديسي كيشدا هاتووة كة ماناكةى ر استة:
واتة:           ملناف ع((،                               )) درء املضار  مقد م  على جلب  ا                              وة قاعيدةى شةرعيش دةفةرموي ت:

                                                                              دوورخستنةوةى زةرةر لةثي شرتة لة هي نانى قازانج. كةواتة ئةطةر قازانج و زةرةري ك 
                                                                               بةرامبةر بوون، ئةوا بؤ ئةوةى زةرةرةكةت تووش نةبي ت، واز لة قازاجنةكةش دةهي نيت. 
                                                                             بةهةمان شي وةش جيهاد بؤية دةكري ت، تا قازانج و سةربةرزى بؤ موسول مانان بي ت، 

                                                           
 رواه ابن ماجة والدار قطين مسندًا، ومالك مرساًل، حسنُه النووي بطرقِه، وضعف ُه غريه. (٥٧)
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                                                                             م ئةطةر ئةم جيهادة بووة هؤى تووش هاتنى زةرةري كى زؤر لة موسول مانان، ئةوا بؤ     بةال 
                                                                               خاترى دووركةوتنةوة لةم زةرةرة، وازدةهي نري ت لةو قازاجنةش كة هةول ى بؤ دةدري ت.

                                                                                كةواتة ئةطةر موسول مانان وا طومانيان برد ـ بةهؤى ضةند نيشانةو بةل طةيةكةوة ـ كة 
                                                          ؤر ي ن و تووشى زةرةر دةبن و دوذمن سةردةكةوي ت، ئةوة دروست لةو جيهادةيان دةد

                                                                          نىية بضن بؤ ئةم جيهادة، وة ئةطةر تووشيش هاتبوون و وادياربوو كة بةخؤر اطرى 
                                                                             ( و جةنطان هةر دةدؤر ي ن و، دوذمن زال  دةبي ت، ئةوا باشرت واية ر ابكةن و فريار الثبات)

                                               ةورةية. وة لةو حال ةتةدا فريار كردنيان بة تاوان                                       بكةن و، خؤيان ر زطار بكةن لةم زةرةرة ط
                                                                             بؤ نانووسري ت ئةطةر هاتوو ذمارةى دوذمن دووقات زياتر بوو، يان دوذمن جؤرة ضةكى 
                                                                         واى ثي بوو، كة بةرةنطارى نةكري ت بة هيض شي وةيةك. وة ئةم خؤ ر زطاركردنةى 

                   ، بةل كو لةسةريانة             هيان ناطاتى                  دانانري ت و، طونا                        )الت و لي يوم  الز حف (               موسول مانان بة 
                                                                               خؤيان ر زطار بكةن ئةجمارة، بؤ ئةوةى زياتر خؤيان ئامادة بكةن بة ضةك و ثي داويستى 
                                                                               ثتةوو ذمارةى زياتر لة موجاهيدان، بؤ ئةوةى بتوانن بةرةنطارى هي زى دوذمن ببنةوةو 

 ـ. ـ إنشاء اهللبةرثةرضى بدةنةوةو لةناوى بةرن 
                                                        رامة لة جةنط كة دوذمنانى ئيسالم دوو ئةوةندةى موسول مانان                     وة كاتي ك ر اكردن حة

 زياتر نةبن.
                                                                              كةواتة ئةطةر ر اكردن لة شةر و، فرياركردن لة جةنط دروست بي ت لة حال ةتى الوازى و 

                                                        جا بةهؤى كةمى ذمارةيان بي ت كة لةنيوةى دوذمن كةمرت بي ت،  ؛                     بى  هي زى موسول مانان
                                                 ى كردنى ضةكى سةختى دوذمن بي ت. دةل ي م كة لةكاتى يان بةهؤى نةتوانيى بةرةنطار
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            كةواتة ثي ش  ؛                                                              جةنطاندا دروست بي ت موسول مانان فريار بكةن لة حال ةتى الوازياندا
                                                                              ضوونة ناو جةنط و بةرامبةر بوونةوة لةطةل  دوذمن دروست ترةو، هةروةها ثي ويستيشة 

                             كى زؤر دةكةن، بى  ئةوةى زال                                                      موسول مانان بةرةو جةنط نةضن، كة بزانن تيايدا زةرةري 
 بن بةسةر دوذمندا.

ََوةَكةَبوترَيتَطةرَسةركةوتنيشَبةدةستَنةهَينني،َشةهادةتَبةدةستَدَينني!ََ  َََ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َََ  َََ َ ََ َ َ َ َ َ ََ َ َََ ََ َ ََ َ َََ َ ََ  ََ ََ ََ َ َ ََ ََ
                                                                                    دةل ي ني جيهاد بؤ لة ناوضوونى موسول مانان دانةنراوة، بةل كو بؤ ئةوة دانراوة كة شريك و 

ڭ ڭ ۇ  ۇ  ۆ  چ ت:                                                   موشريكان نةهي ل دري ن و، بةندايةتى تةنها بؤ خوا بي 

 .چۆ  ۈ ۈ  ٴۇ

                                                       وة لةم بارةيةشةوة ر اى زانايان بةم شي وةيةى خوارةوةية:
 َفةرموويةتى:َالشوكانيئيمامى 

                                                                               )) إذا علموا )أي املسلمون( بالقرائن القوية أن الكفار غالبون هلم، م ستظهرون عليهم 
                أهل اإلسالم . وقد أن يتنكبوا عن قتاهلم، ويستكثروا من اجملاهدين، ويستصرخوا  فعليهم

 وهي تقتضي ذلك بعموم چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ چ                              استدل  على ذلك بقوله  عزوجل: 
                                                                           لفظها، وإن كان السبب خاصا ، فإن سبب نزوهلا أن  األنصار ملا قاموا على زرائعهم، 
وإصالح أمواهلم، وتركوا اجلهاد، أنزل اهلل يف شأنهم هذه اآلية، كما أخرجه أبو داود 

                                                                     رتمذي، وصححه، واحلاكم أيضا . وقد تقرر يف األصول أن االعتبار بعموم اللفظ ال والنسائي وال
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                                                                                 خبصوص السبب. ومعلوم  أن  من أقدم وهو يرى أنه  مقتول أو مأسور ، أو مغلوب  فقد ألقى 
 . (٥٨)بيده إىل التهلكة((

 َفةرموويةتى:         ابن ج زي ئيمام 

، وإن علموا مع ذلك، أنهم ال تأثري هلم يف )) وإن علم املسلمون أنهم مقتولون فاالنصراف أوىل
 .(٥٩)((ال خالف يف ذلك. قال أبو املعالي: وجب الفرارنكاية العدو 

 

 َفةرموويةتى:َ)مغين احملتاج(دا اخلطيب الشربيينوةَلة 
                                                                                    )) إذا زادت الكفار على الضعف  )أي ضعف قوة املسلمني( ور جي  الظ فر  بأن ظنناه إن ثبتنا 

لقوله  ؛                                                          ثبات . وإن غلب على ظننا اهلالك  بال نكاية ، وجب علينا الفرار              است جب لنا ال
 .(٦٠)                                 . أو بنكاية   فيهم استحب الفرار((چہ      ہ ہ  ۀ ۀچتعاىل:

                                                                                     وة ئةطةر هةندى  لة دل سؤزة ساويلكةكان بل ي ن: ئةى ضى بكةين؟ هةر لة مال ةوة دابنيشني و 
                           دوذمنانيش مبانضةوسي ننةوة؟!

                                                                       دةل ي ني: ضاك بزانة كة دانيشنت لةكاتى فيتنةدا، سةالمةت ترة بؤ دينةكةت، لة            لة وةال مدا
بؤ كاتى فيتنة  )صلى اهلل علية وسلم(                                                   هةل ثة هةل ث و هةل ضوون و ثةالماردان، وةك ثي غةمبةر 

القاعد فيها خري من القائم، والقائم فيها خري من املاشي، واملاشي فيها خري  ) فةرموويةتى:

                                                           
 (.٥٢٩ /٤السيا اجلرار: )  (٥٨)

 .١٦٥القوانني الشرعية: ص  (٥٩)

 (.٢٢٦ /٤مغين احملتاج: ) (٦٠)
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                                           ئةوة ثي ويستة بى  دةنط بيت )فليق ل خريا  أو  ؛                            . وة كة قسةى خي رت ثى  نةبوو(يمن الساع
                                         يصم ت(، وة ئةمةت باشرتة لة قسةكردنى خراث.

                                                                                         وة بازرطانى لي زان و دانا ئةو كةسةية كة ئةطةر بزاني ت لة بازرطانىيةكدا قازانج ناكات ئةوة 
                                     رةر اى قازانج نةكردن، زةرةريش دةكات!                                                  ئةو كر ين و فرؤشتنة ناكات، ض جاى ئةوةى بزاني ت سة

كةوابوو تؤش ئةطةر نةتوانيت دينى خوا سةرخبةيت، هةر بةمة بوةستيت ضاكرتة لةوةى ببيتة 
 هؤى زةليليشى.

                                                                                      وة براى دل سؤز بشزانة كة ئةوانةى بةناوى جيهاد فيتنة ناني نةوة، وة نةبي ت حةز بةجيهادى 
ون ـ وةكو تؤ بانطةشةيان بؤ دةكةيت ـ وة هيض                                      شةرعى نةكةن، ياخود لة مال ةوة دانيشتو

                                                                                   خزمةتي كى ئيسالم ناكةن. تؤ وادةزانيت هةركةسي ك اليةنطرى حيزبةكةى تؤ نةبي ت ، ئةوة لة 
                                                                                 كؤمةل ى خزمةتكارو موجاهيدان دةرضووة! ضونكة تةنها كارةكةى خؤت بة جيهاد دادةني يت. 

                                 ةى خؤت، موسول مانان تووشى فيتنةو                                                لة كؤتايىدا داواكارم بؤ بازار  طةرم كردنى ثيشةك
 زةليلى زياتر نةكةيت.
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 بةشى هةشتةم
 

   هؤكارةكانى زةليل بوونى موسول مانان                                    
  سةركةوتنى موسول مانان                       
                    جؤرةكانى سةركةوتن . - 1

 -الطائفة املنصورة–                   كؤمةل ةى سةركةوتوو

                             هؤكار و مةرجةكانى  سةركةوتن  - 2
                                 هؤكارةكانى دواكةوتنى سةركةوتن .  - 3
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                                   هؤكارةكانى زةليل بوونى موسول مانان
  فةرموويةتى: )صلى اهلل علية وسلم(          ثي غةمبةر 

إذا تبايعتم بالعينة، وأخذمت بأذناب البقر ورضيتم بالزرع، وتركتم اجلهاد يف سبيل اهلل: )
 .(1)(                                             سلط اهلل عليكم ذ ال  ال ينزعه حتى ترجعوا إىل دينكم

 واتة:
   ن و فرؤشتندا(                      ة )ر يبا لة بةرطى كر ي١

                                             ئةطةر كر ين و فرؤشتنى في ال وى و ر يبا )سوو(
                                                                                لة ناوتان بال وبووةوة.                                                         
                                                                         ة وة دةستان طرت بة كلكى ضي ل .                                          ٢

                                  )واتة مةشغول  بوون بة ئاذةل دارى(
                                   ة ر ازى بوون بة زةراعةت و كي ل طة.ة و٣

 

                                              ة وة وازتان هي نا لة جيهادكردن لةثي ناوى خوا.٤
                                                                                ئةوة خواى ثةروةردطار زةليلىيةكتان بةسةردا زال  دةكات لة ئاكامى ئةم طوناهانة. وة 
                                                                                      ئةو زةليلىيةتان لةسةر النابات تةنها بةيةك ر ي طا نةبي ت، كة بريتىية لة طةر انةوةتان بؤ 

 تان.دينةكة

                                                           
 .١١: سلسلة األحاديث الصحيحة: رقم (١)

                  واتة مةشغول  بوون 
وة  دونيابة 

              زيادةر ةويتان 
 تيادا كرد.
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                                                                                 طةر انةوةيةكى تةواوو دروست لة هةموو بوارةكانى دينةكةتاندا، سةرةتا لة بوارى تةنها 
                                                                              خواثةرستى و بريوباوةر دا، تا دةطات بة بوارى عيبادةت و مامةل ةو كر ين و فرؤشنت و 
                                                                                ر ةوشت و هةل س و كةوتتان. وة لة هةموو بوارةكانى ذياندا دةست هةل طرن لةبى  شةرعى 

                                                                       تاوان، وة ثابةندبن بة ر ةزابوونى ثةروةردطار. واتة هةموو قةدةغةكراوةكان و طوناه و 
                                                                       )احملرمات واملنهيات( واز ىل  بهي نن و طشت واجب و ئةركةكانيشى بةجى  بطةيةنن 
                                                                                   بةطوي رةى توانا. ئا بةم شي وةية وة ئةو كاتة ثةروةردطارتان زةليليتان لةسةر الدةدات و 

                                                 يتان ثى  دةبةخشي ت و سةرتان دةخات بةسةر دوذمنانى عيززةت و كةرامةت و سةربةرز
 خوا. وةك ثةروةردطار فةرموويةتى:

ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ      ڦ   ڄڦ     ڦڤ  ڤ  ڦ    چ 

    ڎڍ  ڌ  ڌڎ     ڍ   ڇ     ڇ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ

  .(٥٥النور: ) چگ      گ    ک    ڑ  ڑ  ک  ک   کڈ     ڈ  ژ      ژ
                                                                         ةر يةكي ك لة ئي مة با خؤى بثشكني ت و بزاني ت تا ض ئةندازةيةك لة دين دوور كةواتة ه

                                 كةوتووةتةوةو ر ؤضووة لة دونيادا.
                                                                             وة تا ض ر ادةيةك هؤكارةكانى زةليل بوونى تي دايةو، هةستيش بةخؤى ناكات، وة واش 

                              دةزاني ت سةرخةرى دينى خواية.
   . (٣٠الشورى: ) چ ىئ  يئ  جب  حب            ی  ی  جئ   حئ   مئ   یچ 
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يب  جتحت  خت  مت  ىت     ىب  جبحب   خب  مب     يئ    ىئ    ی  ی  جئ  حئ  مئ    یچ  

  (١٦٥آل عمران: ) چيتجث  مث

زانيمانَكةَدووركةوتنةوةَلةَدينَبةطشتىَوَلةَجيهاديشَبةتايبةتىَهؤىَ بينى:   تي 
َسةرةكىَزةليلىَوَالوازىية.

َوةَطةَرانةوةشَبؤَدينَهؤىََرزطارىَوَسةرفرازىية ََ َََ َََ َ ََََ َََ َ  َََ َ َ ََ ََ ََ ََ َ َ ََ َ  َََ َ ََ َ.َ
َتَيبطةينَكةَطةَرانةوةكةَدةبَيتَلةَلووتكةوةَدةستَثَىَبكةينَوَلةَ ََبةاَلمَنابَيتَوا ََ ََ َ ََ َ ََ  َ ََ َ َ َ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ  َََ َ ََ َ َ ََ َ  َََ َ ََ َ ََ ََ َ  ََََ ََ َ َ  َََ ََ َ  َ َ َ

َجيهادىَضةكدارىيةوةَدةستَبةكاربني.
ََضونكةَطةيشنتَبةمَلووتكةَبةرزةَبَرينىَضةندةهاَثلةوَقؤناغىَثَيويستة. ََ ََ  َََ َ َ َََََََ َََ ََ َ َ ََ َ ََ َ  ََ ََ َ َََ ََ َ َ ََ َ ََ َ َ ََ َ َ ََ َ ََ َ ََََ

َلةبةرئةو َخراوة، َطوَى َثشت َكراوةو َئيهمال َساَلة َساَلةهاى َثريؤزة َئةركة َئةم ََوة َََ ََ ََ ََ َََ َ َ  َ َ َ َ َ َ ََ ََ َََ َ َ َ ََ ََََ َ  ََ َ َ َ ََ َ  ََ َ َ َ َََ ََ َ َ ََ ََ َ َ ََ َ ةََ
ََناتوانرَيتَبةمَكتوثَرىيةَبهَينرَيتةَكايةوة. ََ َََ ََ  َََ  َََََ َ ََ  َ ََ ََ ََ َ ََ َ  ََ َََ ََ ََ

                                                                      وة دوذمنانى دين  ةندةها وةسيلةيان خستووةتة كار بؤ مراندنى ر وحى جيهاد 
                            لة دل ى موسول ماناندا، وةك:

                                                                          ـ بال وكردنةوةو تةشجيع كردنى مةزهةب و ر ي ضكةى دوور لة ئيسالم بةناوى ئيسالم، ١
                 ةتى نةهي ل راوة.                                  كة تياياندا جيهاد ناوةر ؤك و حةقيق

                                                                              ـ وة ناكؤكى و تةفرةقةو فرة حيزبي تى خراوةتة ناو موسول مانان بؤ الواز كردنيان و ٢
                                    نةتوانينى هةل سانيان بةئةركى جيهاد.
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                                                                             ـ بال وكردنةوةى فةسادو بةرةال يى و بةدر ةوشتى بؤ بةستنةوةى طةجنان بةداوى شةهوةت ٣
                                   ثاري زطارى كردن لة دين و جيهادكردن و ئارةزوو بازى و برينةكردنةوةيان لة ئةركى 

               لةثي ناوى خوا.
                                                                              ـ مةشغول  كردنى موسول مانان بة جؤرةها يارى و فليم و كةنال  و طؤظارو ر ؤذنامةو ٤

                                                                           مؤدي الت و... بةشي وةيةكى وةها كة نةثةرذي نة سةر بريكردنةوة لة حال ى خؤيان و 
             موسول مانان!

 ارى بؤ داثؤشينى جوانى ئيسالم.                                    ـ ر ةواجدان بة دينى خورافةت و بيدعةك٥
                                                                                   كةواتة ر استكردنةوةى بريوباوةر و تي ر وانني و هةل سةنطاندنى ئةو ئوممةتة، وة دواى ئةوة 
                                                                            ثةروةردة كردنيشيان لةسةر دينة دي رينةكةى ئيسالم، ثي ويستىيةكى طرنطة بؤ ئةوةى 

واو ديفاع                                                                خةل كى بطةنة ئةو ئاستةى كة هةست بة واجبى جيهاد بكةن لةثي ناوى خ
                                  بكةن لة دينةكةى خواو موسول مانان.

(، هةستان بة جيهاد )التصفية والرتبية                                           بةال م ثي ش ئةو ر استكردنةوةو ثةروةردةكردنة 
                                                                               بةدةست مومكني نىية، وة هةر هةول ي كيش بةو ناوة بدري ت سةركةوتوو نابي ت و زةرةرى 

                             لة زؤري ك لة ووال تاندا ـ واهلل                                                     زياتر دةبي ت لة قازانج، وةك بة تةجروبةش سةملي ندراوة
 أعلم ـ.

                                   ة ناكؤكى و دووبةرةكى لةطةل  يةكرتى.٥
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀڀ  چ                        خواى طةورة دةفةرموي ت: 

 .(٤٦األنفال: ) چڀ  ڀ ٺ  ٺ



 

 

 242 ba8.org 

 ................................... )جؤرةكانى ، حوكمةكانى(                                  جيهاد و تي كؤشان لة ثي ناوى خوادا

بكةن و ناكؤك مةبن  )صلى اهلل علية وسلم(                                      واتة: طوي ر ايةل ى خواو ثي غةمبةرةكةى 
                                                             ا دةدؤر ي ن و خي رو بي رو هي زو دةسةال ت و دةول ةتتان لة دةست                    لةطةل  يةكرتى، ئةطين

ناكؤكى و                                                                     دةضي ت. كةواتة هؤيةكى سةرةكى زةليلى و الوازى موسول مانان بريتىية لة:
                                                      . وة طومانيشى تي دا نىية كة هؤى سةرةكى ناكؤكى بريتىية                       دووبةرةكى لةطةل  يةكرتى

موو بوارةكانى ديندا. وة حوكم كردنة بة                                        لة نةطةر انةوة بؤ قورئان و سوننةت لة هة
                                                                              هةواو ئارةزووةكانى نةفس و بؤضوونةكانى عةقل  و ر ازى بوونى هةركةسة بةر اى خؤى.

                       ية، كة ئةميش هؤكاري كى  وة فرة حيزبيةتيش طةورةترين هؤكارى ناكؤكى و دووبةرةكى
                            طةورةى زةليلى موسول مانانة.

                                         انىية بكةين نةك بةر او بؤضوونى جيا لي ى.                                    كةواتة ثي ويستة حوكم بةو ئايةتة قورئ
                                                                       وة تي طةيشتني لة ئايةتةكة كة حيزبايةتى، زةليلى و نةهامةتى و فةشةل تووشى 
                                                                                 موسول مانان دةكات. نةك بة ثي ضةوانةوة كة حيزبيةكان دةل ي ن بؤية حيزبايةتى دةكةين 

                                        تاوةكو زةليلى لةسةر موسول مانان البدةين.
                                                    وي ت لة شوي نى دةرمان بةدةرد عيالج بكةن و سةرةو بن و                      بةر استى سةيرة دةيانة

                                                                         بةثي ضةوانةوة لي ى حال ى بوون و واش دةزانن كة لةسةر حةقن لةو بؤضوونةيان!
لة فةرموودةيةكى ثريؤزدا ئيشارةتى بةوة  )صلى اهلل علية وسلم(                  وة ثي غةمبةرى خوا 

                    وازهي نانة لة خيالف،  كردووة كة خيالف و ناكؤكى نةخؤشىيةو ضارةسةرةكةشى تةنها
)صلى اهلل علية                                                                     بة طةر انةوة بؤ سةر ر ي بازى سةلةف، واتة ئةو ر ي بازةى كة ثي غةمبةر 
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                                                                           و هاوةال نى لةسةربووة. وة بةخؤثاري زى و دووركةوتنةوة لة طشت بريور او ر ي ضكة  وسلم(
               داهي نراوةكان:

 وسنة اخللفاء الراشدين فعليكم بسنيت      كثريا                                 فإنه من يعيش منكم فسريى اختالفا   )
 أخرجه الرتمذي )حديث حسن(.، (...وإياكم وحمدثات األمور.. املهديني

 :وسلم( ه)صلى اهلل علي                                            ة موخالة فةكردنى سوننةت و فةرمانى ثي غةمبةر ٦
                                                                         وة ثي ضةوانةى سوننةت و سةرثي ضى كردنى فةرمانى ئةويش دةبي تة هؤى زةليلى و 

 ت:                            سةرشؤر ى و سزاى دونياو قيامة
 .(٢)چڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  چ 

 )صلى اهلل علية وسلم(                                                            واتة: با ئةوانةى كة سةرثي ضى دةكةن لة فةرمانةكانى ثي غةمبةر 
                                                                                 وريابن لةوةى فيتنةو طومر ايى و لة دين دةرضوونيان تووش بي ت، يا سزايةكى بة ئي ش و 

 ئازار.
هؤى بة هيالك  )صلى اهلل علية وسلم(غةمبةر                                  وة بي طومان موخالةفةى سوننةتى ثي 

 ) فةرموويةتى: )صلى اهلل علية وسلم(                                           ضوونى طةالنى ثي ش ئي مة بووة، وةك ثي غةمبةر 
 .(3)(                                                              فإمنا أهلك الذين م ن قبلكم كثرة  مسائلهم واختالف هم على أنبيائهم

نى                                                                  واتة: ئةوةى كة ئةوانةى ثي ش ئي وةى بةهيالك برد، تةنها موخالةفة كرد
                    ثي غةمبةرانيان بوو.

                                                           
 .٦٣من اآلية النور:  (٢)

 .١٣٣٧حديث صحيح أخرجه مسلم:  (٣)
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                      وج عل الذ لة والص غار ) :)صلى اهلل علية وسلم(وة سةبارةت بةم ئوممةتةش فةرموويةتى 
 .(4)(على من خالف أمري

                                                                              واتة: خواى ثةروةردطار زةليلى و ر يسوايى و سةرشؤر ى لةسةر ئةو كةسانة داناوة كة 
                           سةرثي ضى فةرمانى من دةكةن.
 )صلى اهلل علية وسلم(                         ى فةرمانى ثي غةمبةرى خوا                           بر وانن تةنها يةك موخالةفة

                                                                         لةجةنطى )ئوحود(دا بوو بةهؤى شكانى موسول مانان و بريندار كردنى ثي غةمبةرى 
                                            . ئةى كةواتة ئي مة بةو هةموو بيدعةو تاوان و )صلى اهلل علية وسلم(خؤشةويستى خوا 

ت بةسةر دوذمنانى                                                           ثشت طوى  خستنى سوننةتى ثي شةوامان دةمانةوي ت خوا سةرمان خبا
 ئيسالمدا؟!

 [                                           ]من تع جل  شيئا  قبل أوانه  ع وق ب  حبرمانه )العجلة(: ة ثةلةكردن ٧
                                                       هةركةسي ك ثةلة لة شتي ك بكات ثي ش ئةوةى كاتى خؤى بي ت، 
                                                                   عقوبةكةى ئةوةية كة لةدةستى دة ي ت، وة هةندى  جار لة سةريشى قةرزدار 

                                    دةبي تةوةو قازانج سةرى ماية دةخوات.
                                                                              ة طةورةترين هؤكارةكانى تي كشكانى موسول مانان و تووش بوونى بةال و فيتنةو زةليلى ل

                                                                           بريتىية لة ثةلةكردن لة شتي ك كة كاتى نةهاتبي ت، بؤية دةبيستني لةزؤربةى طةجنة 
                                                                                     دل سؤزو بة ثةرؤشةكان ضةندان ثرسيار دةكةن كة ثةلةكردنى ثي وة ديارة، بؤ منوونة دةل ي ن:

                                                      انان لةو حال ةتة زةليلى و ذي ر دةستةيىيةدا مبي ننةوة؟!              تا كةى موسول م

                                                           
 أخرجه أ د وصححه ابن رجب. (٤)
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                                      تا كةى ئيسالم دوور بي ت لة حوكمر انى؟!
                                                                        تا كةى زال م و ستةمكارو دوذمنانى دين، موسول مانان بضةوسي ننةوةو قةدةغةى 

 دةعوةى ئيسالمى بكةن؟!
              ةى موسول مانى                                                                    بؤضى دوذمنانى دين و بى  باوةر ان تي كؤشةربن لةسةر ناحةق، بةال م ئي م

 خاوةن حةق تةنازول بكةين لة حةق؟
                                                                             وة لةم جؤرة ثرسيارانة زؤر دةكري ن لةاليةن كةساني ك كة عيززةت و سةربةرزىيان بؤ 
                                                                       ئيسالم مةبةستة، بةال م وةسيلةى شةرعى طةيشنت بةم عيززةتةيان وون كردووة، كة 

                 ن و عةمةىل صال ح، سةبرو دان بةخؤداطرتن و بانطةوازى بةردةوامة بؤ تةوحيدو ئيما
وإن النصر مع الصرب، وإن ): فةرموويةتى )صلى اهلل علية وسلم(                 وةك ثي غةمبةرمان 

 .(               الفرج  مع الكرب
                                                                         واتة: سةركةوتن لةطةل  سةبرطرتنةو ر زطارى و دةربازبوون لةطةل  نار ةحةتى و 

 تةنطانةيداية.

                 بةست، بةال م خودى                                                           وة وةسيلةيةك دةطرنة دةست بةو هيوايةى كة بيانطةيةني ت بة مة
                                                                               ئةم وةسيلةية مانع  و ر ي طرة لة طةيشنت ثي ى و يارمةتيدةرة بؤ ثتةوكردنى دةسةال تى 

              دةسةال تداران.
                                                                           وة ئةم وةسيلةيةشيان ثةلةكردن و دان بةخؤدا نةطرتنةو جى  بةجى  نةكردنى ئةركى 

، وة                                                                    سةرشانة لةم قؤناغةمانداو بةرز ر وانينة بؤ شتي ك كة قؤناغى نةهاتووةو
                                                                             ثي طةيشتنيش ثي ى بةسرتاوةتةوة بة ئةجنامدان و هةل سان بة ئةركى قؤناغى ثي ش خؤى:
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                                                                          )) عدم قصر النظر على احلالة احلاضرة اليت حنن فيها والتطلع والتشو ف إىل أمر  حنن 
                                                                           دونه اآلن، مرتتب  على احلال اليت نصل إليها، ومبين  على املرتبة اليت سنقف عليها((.

لةََ)شيخ عبدالرمحن بن ناصر السعدي(بةرزوَموفةسريىَقورئانىَثريؤزَزاناىَثاية
ََكتَيبىَ َََدةفةرموَيت:١٣٨ََـ١٣٦َصََ)القواعد احلسان لفهم القرآن(ََََ   ََ َ ََ ََ )) وهذه القاعدة َ

                                                                           اجلليلة دعا إليها القرآن يف آيات  عديدة، وهي من أعظم ما يدل على حكمة اهلل، ومن 
 ودنيوي:                                  أعظم ما يرقى العاملني إىل كل خري  ديين 

                                                                                      فإن العامل إذا اشتغل بعمل ه  الذي هو وظيفة  وقته ، ق ص ر  فكره وظاهره  وباطنه  عليه : 
                                   فينجح  ويتم  له  األمر  حبسب  حاله .

                                                                          وإن تشو قت نفسه  إىل أعمال  أخرى مل حي ن وقتها بعد شغ ل بها ثم استبعد حصوهلا، 
                                  األعمال األخرى كليال  ينقص  من إتقان                                           ففرتت عزميته ، واحنل ت هم ته ، وصار نظره  إىل

                           عمله  احلاضر ومجع اهلمة عليه.
                                                                  ثم إذا جاءت وظيفة  العمل اآلخر، جاءه  وقد ضع فت همته  وقل  نشاطه .

                                                                                 ورمبا كان الثاني متوق فا على األو ل يف حصوله  أو تكميله ، فيفوت  األول  والثاني، خبالف 
                                                            ل  يف وقته ، فإنه  إذا جاء العمل  الثاني يأتيه  م ستعدا  له                                من مجع قلبه  وقالبه  على كل  عم

                                                                                    بقوة  ونشاط  جديدين حصلها من نشاطه  وقوته  يف األول، فيتلقاه  بشوق  وعزمية  فيفلح فيه  
                                     وينجح، وهكذا هو أبدا  متجد د  القوى.

ڑ     ڑ  ک       ڈ  ڈ   ژ  ژچ                                                       ومن هذا قوله  تعاىل م صر حا  بهذا املعنى يف سورة النساء: 

ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ں  ں   
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                                                                 فانظر كيف حال هم يف األوىل وأمنيت هم وهم مأمورون بكف  األيدي، فلما مل  چڻ  ڻ
                                                                         يقبلوا موعظة  اهلل، ضع فوا، فلما جاءهم العمل  الثاني ضعفوا عنه كل  الضعف .

                       ون ظري هذا... ونظريه ...
                                                                               أرشد العباد  أن يكونوا  أبناء  وقتهم، وأن يقوموا  بالعمل  احلاضر  و وظيفته ، ثم      فاهلل 

                                                                                 إذا جاء العمل  اآلخر صار وظيفة ذلك الوقت فاجتمعت  اهل مة  والعزمية  الصادقة  عليه . 
                                              وصار القيام  بالعمل  األول  معينا  على الثاني.

                            وهذا املعنى يف القرآن كثري ((.
دة مةزنة لة زؤر ئايةتدا قورئانى ثريؤز بانطةوازى بؤ ال كردووة، وة ئةم واتة ئةم قاعي

                                                                             قاعيدةيةش لة طةورةترين ئةو بةل طانةية كة حيكمةت و دانايى خوا نيشان دةدات. وة 
                                                                               لة طةورةترين ئةو وةسيالنةية كة جيهان بةرةو هةموو خي ري كى دينى و دونيايى دةبات، 

                             ا بةثي ى ئةم قاعيدةية بر ؤن.                              ئةطةر بي ت و خةل كلى لة جيهاند
ضونكة كارمةند )عامل، كاركةر( ئةطةر خؤى خةريك كرد بةو ئيش و كارةى كة ثيشةو 
ئةركى ئةو كاتةيةتى ئةوا فيكرو هؤش و تواناى دةرةكى و ناوةكى خؤى دةخاتة سةر 
                                                                        ئةم كارةو يةكالدةبي تةوة بؤى، بؤية بة ضاكى و تةواوى و ووردى ئةجنامى دةدات 

                          رةى لي هاتوويى حال ى خؤى.      بةطوي 
                                                                                  بةال م ئةطةر نةفسى ئارةزووى كاري كى ترى كرد كة كاتى نةهاتبي ت تا ئي ستا، ئةوا بةوة 
                                                                        مةشغول  دةبي ت و ثي وةى هيالك و ماندوو دةبي ت و بة ئةجناميش ناطات تيايداو 

وة لة                                                                         سةركةوتوو نابي ت لي ى، ضونكة كارى قؤناغى ئي ستاى نةبووةو كاتى نةهاتووة. 
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                                                                          دواييشدا بى  هيواو ئومي د دةبي ت و هيمةت و عةزميةت و هةل مةتى دةثوكي تةوةو 
                                                                               دادةمركي تةوةو ناشتواني ت لةمةودوا بطةر ي تةوة سةر ئةو كارانةش كة كاتيان بوو و 
                                                                         ئةركى سةرشانى بوون، ضونكة بى  توانا بووةو تاقةتى نةماوة، وة ئةطةر هةول ى 

                              بةتي رو تةسةىل و ووردى نابي ت. ئةجنامدانيشيان بدات زؤر
                                                                         وة ئةطةر كاتى كارى دووةميش هات )ئةو كارةى كة ثي شرت كاتى نةهاتبوو خؤى ثى  
                                                                                خةريك كردبوو وة تياشيدا سةركةوتوو نةبوو( ديسان ناتواني ت بة طةرم و طور ى و ضاكى 

وون و                                                                      هةل سي ت بة ئةجنامدانى، ضونكة تووشى شةكةتى و بي زارى )مةلةل( و ماندووب
 دابةزين بووة.

                                                                        وة جارى واش دةبي ت كة كارى دووةم دةبةسرتي تةوة بة كارى يةكةم و لةسةر ئةو 
                                                                                 ر ادةوةستي ت، واتة تاوةكو يةكةم ئةجنام نةدري ت دووةميشس ئةجنام نادري ت ياخود تةواو 
                                                                            نابي ت، جا ضونكة كارى يةكةميشى بة ضاكى ئةجنام نةداوة ئةوا دووةميشى ثى  ئةجنام 

                                                           دري ت وةك ثي ويست، بةم شي وةية هةردووكيانى لة دةست دةضي ت.نا
                                                                            بةال م كةسي ك كة بريو هؤش و تواناى كؤكردةوة لةسةر ئةركى سةرشانى، هةركاري ك لة 
كاتى خؤيدا، ئةوا ئةو كةسة ئةركى يةكةم بة ضاكى ئةجنام دةدات ضونكة فيكرو تواناى 

                                            ى كاتي كى تر، بؤية ئامادةيى تةواويشى دةبي ت                                         ثةرتةوازةو بال و نةبووة لةو كاتةدا بؤ كار
                                                                         بؤ ئةجنامدانى كارى دووةميش و ضاوةر ى  دةكات بة ضاالكى و تواناو ئارةزوويةكى 

 تةواوو تازةوة.
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                                                                            هةروةك ضؤن قوتابى ثؤىل يةكةم كة بةتةنها هةول ى دةرسةكانى قؤناغى يةكةمى بدات، 
                                 ووةكةى قؤناغى يةكى بةدةست هي نا،                                              تيايدا سةركةوتوو دةبي ت. وة كة نةتيجة سةركةوت

                                                                          ضاوةر وانىيةكى طةرمى قؤناغى دووةم دةكات و بة ضاالكىيةكى تازةوة ثي شوازى ىل  
                                                                                دةكات. بةال م ئةطةر لة ثؤىل يةكةم بةرز بر واني ت و فيكرو تواناى خؤى خةريك بكات بة 

يةو                                                                 وانةكانى ثؤىل دووةم )كة كاتى نةهاتووةو ئي ستاش لة تواناى ئةودا نى
                                                                                   بةسرتاويشةتةوة بة تةواوكردنى يةكةم(، ئةو قوتابىية بريبال وة كة بةرز دةر واني ت ئي ستا 
                                                                         سةركةوتوو بي ت لة قؤناغى دووةم وة ضونكة ئاطايشى لة يةكةم نةماوة، بؤية لة 
                                                                             قؤناغى يةكةميش سةركةوتوو نابي ت و ئةطةر دةريش بضي ت زؤر بة الوازى. وة كة ضووة 

                                                              لة كاتى خؤى تواناى نةماوةو وةر ةزو بي زارو ماندووة ، ئارةزووى قؤناغى دووةميش 
                                                                           خوي ندنى نةماوةو لة ثؤىل يةك ر ي ذةيةكى عيلمى ثتةوى دانةمةزراندووة، بؤية لة 

                     دووةميش فاشل دةبي ت.
لةو ئايةتة قورئانيانةش كة ئةم قاعيدة مةزنة ثيشان دةدةن ئةم ئايةتةية لة سورةتى 

ژ   ڑ     ڑ  ک      ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڈ  ڈ  ژ  چ النساء: 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ        ں  ں   ڻ  ڻ

 .(٧٧النساء: ) چھ      ھ  ھ
ََلةتةفسريىَئةمَئايةتةداَخؤىَدةفةرموَيت:َشيخ عبدالرمحن السعدي  ََ َ ََ ََ َ ََ ََ َََ َ ََ َََََ َ َََ َ َ ََ ََ ََ

زكاة، أي مواساة الفقراء، ال                                                      )) كان املسلمون ـ إذ كانوا ب مكة  ـ مأمورين بالصالة وال
الزكاة املعروفة، ذات النصب والشروط، فإنها مل تفرض إال باملدينة، ومل يؤمروا جبهاد 
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                                                                                 األعداء، ل عدة  الفوائد: منها: أن من  حكمة الباري تعاىل، أن  يشرع لعباده  الشرائع، 
لو فرض عليهم  على وجه ال يشق عليهم، ويبدأ باألهم، واألسهل فاألسهل،. ومنها: أنه

                                                                           القتال ـ مع قلة عدد هم وع دتهم، وك ثرة أعدائهم ـ ألد ى ذلك إىل اضمحالل اإلسالم. 
 فراعى جانب املصلحة العظمى، على ما دونها، ولغري ذلك من احلكم...

                                                                                وكان بعض املؤمنني يود ون  أن لو ف رض  عليهم القتال يف تلك احلال، غري الالئق فيها ذلك، 
فيها القيام مبا أمروا به يف ذلك الوقت، من التوحيد، والصالة، والزكاة وحنو  وإمنا الالئق

                                                                           ذلك... فلما هاجروا إىل املدينة، وقوي اإلسالم ك تب عليهم القتال، يف الوقت املناسب 
                                                                          لذلك. فقال فريق  من الذين يستعجلون القتال قبل ذلك، خوفا  من الناس، وضعفا  

هذا تضجرهم، واعرتاضهم على اهلل وكان الذي  ويف. چہ ہ ۀ ۀہ  چ          وخورا :
 ينبغي هلم ضد هذه احلال، التسليم ألمر اهلل، والصرب على أوامره.

 .چ ہ  ھ  ھ      ھ  ھچ فعكسوا األمر املطلوب منهم، فقالوا: 
                                                                          أي: هال أخرت  فرض القتال، مد ة متأخرة  عن الوقت احلاضر. وهذه احلال، كثريا  ما 

                                                              رزين، واستعجل  يف األمور قبل وقتها. فالغالب  عليه، أنه ال يصرب                تعرض  ملن هو غري
                                                      عليها وقت حلوهلا، وال ينوء  حبملها، بل يكون قليل الصرب...

                                                                             واتة: موسول مانان لة مةككة فةرمانيان ثى  كرابوو بة نوي ذو خي رو ضاكة كردن بة 
نان )جيهادى جةنط و                                                        هةذاران... وة فةرمانيان ثى  نةكرابوو بة جيهادكردنى دوذم

 ضةكدارى( لةبةر زؤر فائيدةو حيكمةت:
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  ،لةو حيكمةتانةى ثةروةردطار لةم فةرمان نةكردنة بةجيهاد لةم قؤناغةدا
                                                                               ئةوةية كة بةشي وةيةكى وا شةريعةت بؤ بةندةكانى دابني ت و ئةركيان خباتة سةر كة لة 

                        رنطرتين ئةركةوة دةست ثى                                                         تواناياندا بي ت و قورس نةبي ت لةسةريان. وة هةروةها لة ط
                                                                            بكات كة تةنها ثةرستنى خوايةو نوي ذة، دوايى بضنة سةر ئةركي كى ترى طرنط بةال م 
                                                                                كةمرت لةوةى يةكةم. وة هةروةها لة ئاسانرتين ئةركةوة دةست ثى  بكةن تا ر ابي ن ووردة 

         ثى  بكات                                                                       ووردة بتوانن كارة نار ةحةتةكانيش ئةجنام بدةن، بةال م كة لة قورسةوة دةست 
                                       ئةوا زوو بى  توانا دةبي ت و دةوةستي ت.

  وة يةكي كى تر لة حيكمةتةكانى ر ي طا نةدان بة جيهاد لة مةككة ئةوةية كة                                                                      
ئةطةر هاتباو جيهاديان لةسةر دانرابا، ئةوانيش بةم كةمى ذمارةو الوازى 

و بةرةو                                                                     دةسةال تةيان، وة دوذمنانيش بةم زؤرى توانايةيان، ئةوا ئيسالم دةثوكايةوة
                                                                     نةمان دةضوو، ضونكة موسول مانان تواناى كافرانيان نةبوو لةو كاتةياندا.

                                                                         بةال م هةندي ك لة موسول مانان لةو كاتةدا ثةلةيان دةكرد لة فةرزكردنى جيهاد 
                                                                                   بةسةريانداو ر ي طةدران ثي يان بة بةرةنطاربوونةوةى دوذمنان بة جةنط، لة كاتي كدا ئةم 

                                                          ة طوجناو نةبوو، بةل كو طوجناوو ثي ويست بانطةوازى بؤ تةوحيدو بةرةنطاربوونةوةو جيهاد
                                                                                نوي ذكردن و ضاكةو دان بةخؤداطرتن بوو لةسةر دةست دري ذى دوذمنان و ئازاردانيان بؤ 

             موسول مانان.
                                                                                واتة ئةركى طوجناوى سةرشانيان لةو كاتةدا هةل سان بةو كارانة بوو كة بةوة فةرمانيان 

            ثى  كرابوو.
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                                                                     ةتيان كرد بؤ مةدينةو موسول مانان بةهي زبوون و جةنطانيان لةسةر دانرا، وة كة هيجر
                                                                               ئةوكاتةى كة كاتى موناسيبى خؤى بوو، بةال م ئةوانةى كة لة ثي شوو ثةلةيان دةكرد لة 
                                                                              ر ي طادران بة جيهادو جةنط، ئي ستا لة مةدينة لة كاتى واجب بوونى جيهاد، ترسان و 

                              فةشةل ر ووى تي كردن و ووتيان:
                                                                           ئةى ثةروةرطار بؤضى ئي ستا وا بةزوويى جيهادت واجب كرد لةسةرمان؟ ئةرى  بؤ تا 

                       كاتي كى تر دوات نةخست؟
                                                                                   سةيركةن لة ثي شوودا حال يان ضؤن بوو، تا شةر و جةنطيان نةبينيبوو شي ر بوون، ثةلةيان 

فةرمانى  وة لة تواناياندا نةبوووة  طوجناو نةبوووة  كة كاتى نةهاتبوو:         لة شتي كدةكرد 
                                                  . وة كاتي ك كة كاتى كارى دووةميش هات ـ كة ثةلةيان                         جةنطانيشيان ثى  نةكرابوو

                                                                               لي دةكرد لة ر ابردووداـ بةجي يان نةطةياندو ووتيان بؤ ئي ستا بي ت و دوانةخري ت!
                                                                                ئةمة حال ى زؤربةى ئةو كةسانةية كة ثةلة لة هةنطاوي ك دةكةن كة كاتى نةهاتبي ت، جا 

                                                                   سانة ئةوانةن كة دامةزراوو حةكيم و لي هاتوو و لةسةرخؤ نني، وة هةل ثة بة زؤرى ئةو كة
                                                                                هةل ث دةكةن و ثةلةدةكةن لة ئيش و كاري ك ثي ش ئةوةى كاتى بي ت. جا زؤربةى جار ئةو 
                                                                             جؤرة كةسانة سةبر ناطرن لةسةر هةمان كار كاتي ك كة كاتى خؤى دي ت و لة ثي شوودا 

                                              بة ئةجنامدانى كارةكةيان و ثاشاكشةى لي دةكةن...                              ثةلةيان لي دةكرد، وة هةل ناسنت 
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                                                             ثةلةكردن و هةل ضوون و حةماسةتى زياد لة ضى يةوة ثةيدا دةبي ت؟
                 ـ غالبا  ما تكون ١                                        )) إن  اإلندفاع والتهور واحلماسة الفائقة:  هاتووة: )يف ظالل القرآن(لة 

ـ كما ٢                               عن شجاعة  واحتمال  واصرار ..                                         منبعثة  عن عدم التقدير حلقيقة التكاليف، ال
                                                                                      أنها قد تكون منبعثة  عن قل ة اإلحتمال، قلة  احتمال الضيق  واألذى واهلزمية، فتدف ع هم قلة  
                                                                          اإلحتمال، إىل طلب  احلركة والدفع  واإلنتصار بأي شكل  دون تقدير  لتكاليف احلركة 

نت أثقل مما قدروا وأشق مما والدفع واإلنتصار، حتى إذا وجهوا بهذه التكاليف كا
                                                                                  تصور وا، فكانوا أول الصف  جزعا  ونكوال  وانهيارا .. على حني يثبت  أولئك الذين كانوا 
                                                                            ميسكون أنفسهم، وحيتملون الضيق واألذى بعض الوقت، ويعدون لألمر ع دته .. واملتهورون 

  .(٥)زنهم األمور((                                                            املندفعون املتحمسون حيسبونهم إذ ذاك ضعافا ، وال يعجبهم مهلهم و و
                                                                         واتة: سةركةشى و حةماسةت و هةل ضوونى زياد زؤربةى جار لة نةزانينى ئةندازةى 
                                                                          ئةركةكان دروست دةبي ت، واتة كاتي ك كة ثةلة دةكات بؤ قؤناغي ك و هةنطاوي ك، 
                                                                              نازاني ت كة ئةم هةنطاوو قؤناغة ضةندة قورسةو ئةندازةى ئةركةكةى ضةندةية. وة زؤر 

                                                              بة خةيال ى خؤى ـ بؤية ثةلةى بؤ دةكات و هةل ضووة بؤى و حةماسةت  الى ئاسانة ـ
                                                                          طرتوويةتى. وة نةبي ت ثةلةو حةماسةتةكةى لة ئازايةتى و غريةت و سوربوون و دان 

                      بةخؤدا طرتنيةوة بي ت.
                                                                             وة هةروةها ثةلةو هةل ضوون و حةماسةتى زيادة، لة بى  سةبرى و بى  تةحةموىل و دان 

                                                              انةطرى لةسةر ئازارو نار ةحةتى دروست دةبي ت. واتة بى  ئارامى و                    بةخؤدا نةطرى و خؤر 

                                                           
 .٧٤ـ ٧٣، )فقه الواقع( علي بن حسن احلليب: ٧١٢ /٢الظالل:  (٥)
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                                                                                  بى  سةبرى و خؤر انةطرى وايان ىل  دةكات ثةلة بكةن و جبول ي ن و هةنطاو بني ن بؤ الدانى 
                                                                                  زول م لةسةريان و سةركةوتنيان بةهةر شي وةيةك بي ت! بةبى  تةقدير )ئةندازة( دانان بؤ 

                                                  و خؤسةرخستنة. واتة بى  ئةوةى حيساب بؤ جوول ةكةيان                           تةكاليفى ئةم جول ةو هةنطاو
                                                                                 بكةن و بزانن كة ض تواناو ئامادةيةكى دةوي ت! جا ئةو كاتةى بةرةو ر ووى ئةركةكانيان 
                                                                              دةبنةوة دةبينن زؤر قورسرت بوو لةوةى كة بةخةيال ياندا دةهات و دايان نابوو! بؤية 

                                و ثاشةكشة دةكةن و دةر وخي ن. لة                                               حةماسىيةكان يةكةم كةس دةبن كة بى  ئومي د دةبن 
                                                                                    كاتي كدا كة ئةوانةى زوو دانيان بةخؤدا طرتبوو وة سابرو خؤر اطربوون لةسةر نار ةحةتى و 
                                                                                هةل ثة هةل ث و ثةلةيان نةدةكردو هةل ضوون و سةركةشىيان تي دا نةبوو و ووردة ووردة 

ةو هةنطاونان ضةندة                                                             هةنطاويان دةناو خؤيان ئامادة دةكرد، وة دةيانزانى ئةركى جوول 
                                                                              قورسة، ئةمانة بة تةنها كاتى تني و تةنطانةو جيدييةت خؤر اطر دةبن و ضةسثاو دةبن. 
                                                                   بةال م ثي ش بةرةنطار بوونةوةو جيدييةت حةماسية هةل ضووةكان سابرو دان 
                                                                       بةخؤداطرةكانيان بةبى  دةسةال ت و الوازو ترسنؤك دادةناو حةزيان نةدةكرد بة 

يةو                                                          ةخؤداطرتنياندا. وةدةيان ووت ئةمانة باوةر يان بة جيهاد نىلةسةرخؤيى و دان ب
                                                                                  )قاعدون(ن، وة خةل ك لة جيهاد سارد دةكةنةوة! بةال م لة طؤر ةثانى دةعوةو بانطةوازيدا 
                                                                            دةردةكةوي ت كى  بةردةوامة لةسةر دةعوةو جيهادى بةردةوام دةكات بةدةعوةو دةرس. 

                                          ةزانيش كاريان تى  ناكات ـ بةثشتيوانى خواى وة ترساندن و تؤقاندن و ئازاردانى ناح
                                                                               طةورة ـ. وةدةردةكةوي ت كة حةماسىيةكانيش بةرةو )فتور( سارد بوونةوةيةكى ذي ر سفر 
                                                                            دابةزيون و طةرمىيان تي دا نةماوة بةشى خؤشيان! نةك هةر دةعوة ناكةن و دةرسيان 
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ةرةو هةندةران كؤضى                                                            نىية، بةل كو خؤشيان باوةر و ئيلتيزاميان كةم بووة، هةشيانة ب
 كردووة!

                                                                            كةواتة ثةلة ثةل و هةل ضوون و حةماسةت نيشانةى ئازايةتى و دانايى نىية، هةروةك 
لة  )صلى اهلل علية وسلم(                                                ضؤن ر ي بازى سةركةوتنيش نىية، وة ثي غةمبةرى خوا 

                        قال: قلنا: الذي اليصرعه                            فما تع د ون  الصرعة فيكم؟ )فةرموودةيةكدا فةرمووى: 
 .(٦)( ال. قال: ليس بذلك. ولكنه الذي ميلك نفسه عند الغضبالرج

                                            ثرسيارى كرد لة هاوةال نى، فةرمووى: ئي وة كى   )صلى اهلل علية وسلم(                واتة: ثي غةمبةر 
                                                                                     بة توانا دادةني ن؟ فةرموويان: ئةو كةسة ئازاية لة ضاوى ئي مة كة ثياوان ثي ى نةوي رن و 

                                               ى: نةخي ر ئازا لة شةرعدا ئةو كةسة نىية. بةل كو                                  نةتوانن بيخةن. ثي غةمبةريش فةرموو
                                                                                 ئةوةية كة كاتى تور ةبوون دان بة نةفسى خؤيدا دةطري ت و تور ةيىيةكةى خؤى دةخواتةوة 

                                           لةبةر خوا، وة شوي ن تور ةيىيةكةى ناكةوي ت.
                                                                      وة بةداخةوة هةندي ك طةجنى  حةماسى وادةزانن كة ئازايةتى و عيززةتى ئيسالم 

                                                                       ةطةر كةسي ك يان اليةني ك قسةيةكى ناشريينى ثى  ووتن خي را ثي ى بل ي نةوة! لةوةداية كة ئ
                                                                                   وة كة بةسةيتةرةدا ر ؤيشنت ر اينةطرن و بةتوندى تي ثةر ن ثيايدا! وة كة بةالى كةساني كى 
                                                                            جاهيلى تي نةطةيشتوو دوور لة ديندا ر ؤيشنت بةطرذى و تور ةييةوة خؤيان دةرخةن و 

                  مؤر ةيان ىل  بكةن!

                                                           
 .٢٦ /٨صحيح مسلم:  (٦)
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                                                                        ال م نازانن كةلةسيفةتة جوانةكانى بانطةوازكارانى ئيسالم ر ق خواردنةوةو دان بة
                                                                        بةخؤداطرتن و لي بوردةيىية لة نةفامي تى و ئازارى نةفامان، وةك خواى طةورة 

                        ، وة هةروةها ثي غةمبةرى چٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹچ             دةفةرموي ت:
                         ؤ هاوةال نى طي ر ايةوة كة                                ضريؤكى ثي غةمبةري كى ر ابردووى ب )صلى اهلل علية وسلم(خوا 

                                                                                 ضؤن قةومةكةى لي يان داوةو برينداريان كردووةو ئةويش خوي نى دةم و ضاوى دةسر ىيةوةو 
 !خواية لة قةومةكةم ببورة ضونكة نةزانن و نةفامندةيفةرموو: 

                                                                                 كةواتة بانطةوازكارى ئازاو بةتوانا ئةوةية كة خؤر اطرو دان بةخؤداطرو سابر بي ت، وة 
                                                                      بوردةو بة ثةرؤش بي ت بؤ خةل كى و داواى هيدايةتيان بؤ بكات لة خوا. نةك            هةروةها لي 

 .                                                                                   بةثةلة بي ت بؤ لةناوبردن و تؤل ة لي سةندنيان و حةق لي وةرطرتنيان و ىل  تور ةبوونيان 
                                                                              بةال م بةداخةوة بر ي ك بةناو )كاديرانى ئيسالم( لةجياتى ئةوةى كة ثةروةردةى طةجنان 

                                                        ى و ئارامى و لةسةرخؤيى، كة ضى بة ثي ضةوانةوة زياتر هانى                   بكةن لةسةر خؤر اطر
                                                                                  طةجنان دةدةن بؤ هةل ضوون و تور ةبوون و حةماسةتيان زياد دةكةن و ووتارى ئاطرينيان بؤ 
                                                                                 دةدةن و هةل يان دةني ن بؤ ملمالنى  و بةرةو ر ووبونةوةو ئاواتةخوازى شةر و جةنط! كة 

                                            كردووة لةو ئاوات خوازى ر ووبةر وو بوونةوةية  نةهى )صلى اهلل علية وسلم(          ثي غةمبةر 
 .(                      ال تتمن وا لقاء  العد و)

                                                                          وة طةنج خؤى لةخؤيدا خاوةن حةماس و طةرم و طور ىيةكى زيادة، كة ثي ويست بةوة 
                                                                         دةكات ضاالكى و حةماسى و طةرم و طور ىيةكةى بؤ زةبت و ر ي ك و ثي ك بكري ت و 

                                          ى و دان بةخؤداطرى. نةك بة ثي ضةوانةوة بضني                                     ثةروةردة بكري ت لةسةر سةبرو خؤر اطري
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                                                                              حةماسةت و عاتيفةكةى بوروذي نني و بة نةر ةى تةكبري هةل يان ضوي نني و سةرى ئةوانيش 
                                                                                  و موسول مانانيش بة فةتارةدا بدةين و دواييش بة دؤر اوى و دوابر اوى دامبركي نةوةو كث 

 ببنةوة!
                                   سة زاناو ثي شةواو ئازاية كة ووتارى وة بةداخةوة بةالى طةجنى حةماسىيةوة ئةو كة

                                                                            حةماسى و توندو تور ة بدات ـ ئةطةر زانيارى دروستيش نةبي ت بة عةقيدةى ر است و 
                                                      قورئان و سوننةت ـ وة باشرتين خةتيب اليان تور ةترينيانة!

ـ الشيخ األلباني وة ئةطةر زاناترين عامل بؤ منوونة وةك الشيخ عبدالعزيز بن باز يان 
                                                                    خوايان ىل  بي ت ـ بي ت ووتار بؤ ئةم طةجنة حةماسىيانة بدات لةسةرخؤو بة         ر ةمحةتى

                                                                 هي دى و حةكيمانة ئةوا اليان واية كة هةر خةتيب نىيةو هيض نازاني ت!
                                        بةداخةوة تةرازووةكةيان هةل طةر اوةتةوة!

                                                                               جا با لة خوا برتسن ئةو ووتاربي ذة بى  حيكمةتانةى كة ضوونة سةر مينبةر ئاطايان لة
)صلى اهلل                                                                      خؤيان نامي ني ت و نازانن ضى لة دةميان دةردةضي ت! ئايا خواو ثي غةمبةر 

                                                            بةو قسةية ر ازين؟ يان تةنها طةجنى سةركةشى حةماسى ثي ى خؤشة؟! علية وسلم(
                                                                                 وة ئايا ئةم قسةية ثاشةر ؤذي كى باشى دةبي ت بؤ موسول مانان، يان موسول مانان تووشى 

 فيتنةيةك دةكات؟!
                                                                   يةكى ترةوة با ووريا بن ئةم ووتاربي ذة ئاطرينانة كة )إخالص(ةكةيان لة وة لةال

 زؤر دةوريان دةدات.  إرضاء الناس                                           مةترسيدايةو ر ياو سومعةت و عوجب و شوهرةت و 
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 سةركةوتن
                                         جؤرةكانى، مةرج و هؤكارةكانى، ر ي طرةكانى

 رموويةتى:                                                       خواى ثةروةردطار ثةميانى سةركةوتنى بة بر واداران داوةو فة
 .(٧)چٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  چ 
ہ ہھ  ھ ھ  ھ  ے    ۀ ہ  ہ   ۀ  ڻ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ چ

 .(٨)چے 
                                                                                واتة: ئي مة ني ردراوامنان و بر وادارانيش سةردةخةين لة ذيانى دونياو دوار ؤذيش. وة 

               نى بر واداران.                                                                هةروةها ثةروةردطار بة فةزل  و كةرةمى خؤى لةسةرخؤى داناوة سةرخست
                                                                                 بةال م ئةى بؤ زؤرجار وة لة زؤر شوي ن سةركةوتنى بةرضاو نابينني بةسةر دوذمنانى خوا؟!
                                                                                             لة وةال مدا دةل ي ني بي طومان ثةروةردطار هةر لةسةر وةعدى خؤيةتى بةال م ثي ويستة ئي مة بزانني كة: 

 سةركةوتن تةنها يةك جؤر نىية.
                                          مةرجي كى هةن كة ثي ويستة لة موسول ماناندا وة هةروةها سةركةوتن ضةند هؤكارو 

         بي نةدى.
                                                                                 وة ضةندةها ر ي طريش )املوانع( هةية لة ر ي ى سةركةوتن، ثي ويستة موسول مانان بةاليان 

                       بني ن و تياياندا نةبن.
 

                                                           
 .٥١غافر: (٧)

 .٤٧الرود:  (٨)
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 جؤرةكانى سةركةوتن
                                                                            ـ زؤر كةس وا طومان دةبةن كة سةركةوتن تةنها ئةوةية دوذمنةكةت لةناو بضي ت يان ١

                                                                         دةسةال ت بي ت و تؤش دةسةال ت و حوكم و سول تة بطريتة دةست، بةال م ئةمة تةنها     بى  
                                جؤري كة لة سةركةوتن نةك هةمووى.

                                                                             ـ ثابةند بوونى موسول مان بة دينةكةى، وة بةردةوام بوونى لةسةرى، وة زال  بوونى ٢
طرتنى بةسةر هةواو نةفس و شةيتانيدا طةورةترين سةركةوتنة. بؤ منوونة دان بةخؤدا

                                                                             ئيرباهيم كاتي فر ي دانية ناو ئاطر، وة هةروةها ئاخري خي رى ئةو موسول مانانةى كة 
سوتانديانن، طةورةترين سةركةوتن و سةرفرازى بوو بؤيان بؤ الى  األصحاب األخدود()

 خوا.
                                                                           ـ سةركةوتنى بةردةوامى موسول مانان بة بةل طةو بورهان بةسةر بةل طةى ثووضةل ى ٣

                                                              وونة سةركةوتنى ئيرباهيم بةسةر قةومةكةى بةهؤى عيلم و بةل طةكةى:دوذمنان، بؤ من
 .(٩)چڤ  ڤ   ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ    ڤ     ٿ  ٿ  ٺ    ٿٺ        ٺ    ٺڀ  چ 

                                                                          وة هةروةها سةركةوتنى موسا بةسةر فريعةون، وةطشت ثي غةمبةران و ثي شةوا شوي ن 
ةر دوذمنانياندا. وةك                                                    كةوتووةكانيان بةردةوام بة بةل طة سةركةوتوو بوون بةس

 ثةروةردطار فةرموويةتى:
 .(١٠)چۆ   ۆ  ۈ  ۈ       ۞ڭ  ڭ  ۇ     ۞ے   ے  ۓ        ۓ  ڭ  چ 

                                                           
 .٨٣األنعاد: (٩)

 .١٧٣ – ١٧١الصافات:  (١٠)
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                                        )) هو أنهم هلم النصرة والغلبة باحل ج ة((.                           ئيمامى ئينب جرير دةفةرموى : 
                                                                 واتة ئةو سةركةوتنة ئةوةية كة بةردةوام بة بةل طة براوةو سةرفرازن.

 الطائفة املنصورة = وتوو             كؤمةل ى سةركة
                                    هةر دةمي نن بةسةر دوذمنانى ديندا بة  )الطائفة املنصورة(                        وة كؤمةل ي كى سةركةوتوو 

                                                        بةل طةو بورهان طشت كات، وة بة ضةك و مششي ريش هةندى  كات.
                                     ئةم موذدةيةى ثي داوين كة فةرموويةتى: )صلى اهلل علية وسلم(                   وةك ثي غةمبةرى خوا 

، اليضرهم من خذهلم أو خالفهم، حتى يأتي قائمة بأمر اهللأميت ال تزال طائفة من  )
إىل يوم  ظاهرون على الناس ) ويف الرواية: ظاهرين على من ناوأهم(أمر اهلل وهم 

 .(11)(القيامة 
( هةر دةبن، وة قائمة بأمر اهلل                                                   كةواتة: بةردةوام كؤمةل ي كى دةست طرتوو بةدينى خوا )

رزو سةركةوتوو دةبن بةسةر ناحةزو دوذمنانيان بة بةردةواميش هةر ديارو سةربة
                                                                  بريوباوةر ى ر است و ر ةوشتى جوان و بةل طةى ثتةوى دينة تةواوةكةيان.

                                                                            وة هةروةها ئةو كؤمةل ة سةركةوتووة دةشجةنطن لةسةر حةق بة فةرمانى خوا، وةك لة 
، على احلقيقاتلون ال تزال طائفة من أميت )                                    ر يوايةتي كى ترى حةديسةكةدا هاتووة:

 .(1٢)(ظاهرين حتى يأتيهم أمر اهلل عزوجل
 

 

                                                           
 م.صحيح مسل (١١)

 رواه أ د والدارمي، وأو لُه عند مسلم أيضًا. (١٢)



 

 

 261 ba8.org 

 ................................... )جؤرةكانى ، حوكمةكانى(                                  جيهاد و تي كؤشان لة ثي ناوى خوادا

                     ر است كردنةوةى ضةند 
                                       تي طةيشتني كى هةل ة لة ووشةى )يقاتلون(

                                                                            ـ ووشةى )يقاتلون( ئةوة ناطةيةني ت كة بؤ ئةوةى كةسي ك لةو كؤمةل ة سةركةوتووة ١
، ضونكة                                                                      بي ت، وا ثي ويست بي ت بةردةوام جةنطاوةرو ضةك بةدةست و فيشةك سوار بي ت

                                                                           ئةطةر وابي ت ئةوا هيض كةس لةو ئوممةتة لة كؤمةل ى سةركةوتوو و سةرفراز نابي ت 
، ضونكة ئةويش هةموو كات جةنطى  )صلى اهلل علية وسلم(                     هةتاوةكو ثي غةمبةريش 

                                                                           نةكردووةو ضةك بةدةست نةبووة. وة بؤ ماوةى دة سال  ثةميانى جةنط ر اطرتنى بةست 
                                              يا لةو ماوةيةدا لة كؤمةل ى سةركةوتوو نةمابوو!                        لةطةل  موشريكةكان، جا ئا

                                                                           ـ ووشةى )يقاتلون( ئةوة ناطةيةني ت كة هةركةسي ك بة ناوى دين جةنطا، ئةوا لةو ٢
                                                                          كؤمةل ة سةرفرازة بي ت! ئةطةرضى شةريكيش بؤ خوا بر يار بدات و هاواريش بكاتة 

 ةدات!                                                           غةيرى ئةوو، ياخود بيدعةضيش )املبتدع( بي ت و طوى  بة سوننةت ن
                                             ضونكة كاتي ك جةنطاوةر لةو كؤمةل ة دةبي ت كة:

                                                                           أـ دةست طرتوو بي ت بةو حةقةى كة بريتىية لة قورئان و سوننةت، وةك لة سةرةتاى 
 ) قائمة بأمر اهلل(.      فةرموودةكةدا فةرمووى: 

 بةوةى )الفرقة الناجية(                                                            ب ـ وة ئةو كةسة جةنطاوةرة لة كؤمةل ى ر زطاربوو بي ت لة ئاطر 
 )صلى اهلل علية وسلم(                                                        كة لةسةر هةمان مةنهةج بر وات كة سةلةفى صال ح )ثي غةمبةر 

                                    ـ(، ئةطينا نةك هةر سةركةوتوو نابي ت  ما أنا عليه وأصحابي                        و هاوةال نى لةسةر بووة ـ 
                                                                           بةل كو ر زطاريشى نابي ت لةسزاى خواو دؤزةخةكةى، ضونكة غةيرى شوي ن كةوتووانى 



 

 

 262 ba8.org 

 ................................... )جؤرةكانى ، حوكمةكانى(                                  جيهاد و تي كؤشان لة ثي ناوى خوادا

)صلى اهلل                                              ي بازو طروثةكانى تر بؤ دؤزةخن، وةك ثي غةمبةر                        ر ي بازى سةلةف هةموو ر 
 فةرمووى: علية وسلم(

افرتقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة، وافرتقت النصارى على اثنتني وسبعني فرقة، )
 كلها يف النار إال واحدة.وستفرتق هذه األمة على ثالث وسبعني فرقة، 

 قالوا: من هي يا رسول اهلل؟
 .(13)(: ما أنا عليه اليوم وأصحابي علية وسلم()صلى اهللقال 
                                                                         ـ ووشةى )يقاتلون( ئةوة ناطةيةني ت كة تؤ ئاواتة خوازى جةنط بيت و لة خةل ك ٣

                                                                              كوشنت بةثةلة بي ت. ضونكة تةمةنناكردنى بةرةنطار بوونةوة لةطةل  دوذمن ثي ضةوانةى 
                      موسول مانانى ثى  الواز                                                          سوننةتةو، فيتنة دروست كردن بؤ موسول مانان كاري كى خراثةو

                                                                                 دةبن و لة بةرذةوةندى دوذمنانة. وة لة هةندى  كاتدا وةك كاتى الوازى موسول مانان خوا 
                                                                بة جةنط ر ازى نابي ت هةروةك ثي ى ر ازى نةبوو بؤ سةردةمى مةككة. 

                                                                           كةواتة ئةطةر جةنط لة بةرذةوةندى موسول مانان نةبوو، ئةوة بة كردنى نةك تةنها 
                                                               كؤمةل ى سةركةوتوو، بةل كو دةبي تة دةستةى دؤر اوو كال و بابردوو.            ناضي تة ناو

                                                                        ـ وة هةروةها ووشةى )يقاتلون( ئةوة ناطةيةني ت كة تؤ بؤ ئةوةى كردارى جةنط ٤
                                                                           كردنت دةست بكةوي ت و بةهؤى ئةمةوة ببيتة كؤمةل ى سةركةوتوو، بضيت زيادةر ةوى 

                                                           
قال شيخ اإلسالد ابن ميمية: احلديث صحيح مشهور   السنن وا سانيد كسنن أبي داود، والرتمذي،  (١٣)

 والنسائي، وغريهم.
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كردنى تاوانبارانى ئةم ئوممةتة  بكةيت لة بةكافر دانان و بة ثةلة بيت لة كافر
                                                                     موسول مانة، بؤ ئةوةى دواتر خوي نيان حةال ل  بكةيت و جةنط بةرثا بكةيت.

جةماعةتن، ئةهلى سوننةت و  ) الفرقة الناجية(                         كؤمةل ى ر زطاربوو لةئاطر  إن شاء اهللوة 
تةنها  ورة() الطائفة املنص                                                         شوي ن كةوتووانى سةلةفى صال ح. وة سةركةوتوو و سةرفرازانيش

                                                                                    زاناو ثي شةواو تي كؤشةرانى سةلةفني، وة ثي شةوايانى لي كدةرةوةى ماناى ئةم فةرموودةية، 
 :(14)                          يان بةم شي وةية ماناكردووة )الطائفة املنصورة(                  كؤمةل ى ر زطاربوو

 فةرموويةتى: ئةطةر ئةهلى حةديس كؤمةل ى ر زطاربوو  اإلمام أمحد بن حنبل                                                
                     تر ئةو كؤمةل ة بي ت!                      نةبن، ئةوة نازامن كي ى 

 فةرموويةتى: كؤمةل ى ر زطاربوو )ئةهلى حةديس(ة. اإلمام علي بن املديين                                              

 فةرموويةتى: كؤمةل ى ر زطاربوو )ئةهلى عيلم(ة. اإلمام البخاري                                             

                                                                           وة كة سةيرى سةرةتاى حةديسةكة بكةين، بؤمان دةردةكةوي ت كة كؤمةل ى سةركةوتوو 
                                               خي رى بؤ ويستوون بةوةى كة لة دين حال ى كردوون:                                ئةو كؤمةل ةن كة خواى ثةروةردطار 

، وال تزال عصابة من املسلمني يقاتلون على احلق،                 ي فق  ه  يف الدين                  من يرد اهلل به خريا  )
 .)رواة اإلمام مسلم( (ظاهرين على من ناوأهم إىل يوم القيامة

سةركةوتووش                                                                  كةواتة كةسي ك لةدينى ر استةقينة حال ى نةبووبي ت، ئةوة لة كؤمةل ى 
كة  )األهل احلديث(،                                                        نابي ت. وة حال ى بووانى ر استةقينةش لة دين ئةهلى حةديسن 

 .)صلى اهلل علية وسلم(                                    شوي نكةوتووى سوننةتةكانى ثي غةمبةرن 

                                                           
 (.١٩٢٥(. و شرح النووي على مسلم )احلديث: ٧٣١٢فتح الباري ) شرح احلديث:  برِوانة: (١٤)
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                                                                   كةواتة هةر كةسي ك بيةوي ت لة كؤمةل ى سةركةوتوو بي ت ئةوة ثي ويستة:
                                     ي ويستة ـ: بة ر استةقينةيى بةطوي رةى ـ تا ئةو ئةندازةيةى كة ث                    ا لة دين حال ى بي ت ١

                                                          حال ى بوونى ثي شينةكانى ئةم ئوممةتة، وة كار بةو دينة بكات.
                                                        لةثي ناوى خوا جيهادي كى شةرعى: بة دةم هةموو كاتي ك و بة ا وة جيهاد بكات ٢

                                                                         دةستيش كاتى طوجناو، بةو شي وةو مةرجانةى كة زانايانى ئةهلى سوننةت ر وونيان 
                                                   ئي مةش لةم كتي بةى بةردةستتدا خستوومانةتة بةرضاوت.كردووةتةوةو، 

شيخ اإلسالم                                                                     وة ر اوةستان و بةرثابوون و سةركةوتنى دين بةم دوو هانطاوة بةندة، وةك 
 فةرموويةتى: ابن تيمية

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  چ                          )) أن  اهلل يقول يف كتابه :

 چٹ    ٹ     ٹڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

فقوام                                                                                 . فأخرب أنه  أنزل الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط، وأنه  أنزل احلديد كما ذكره ،(٢٥احلديد: )
 .(1٥)((( ٣١الفرقان: ) چائ  ائ  ەئ   ەئ  چ  الدين بالكتاب اهلادي والسيف الناصر 

 
 

 
 
 
 

                                                           
 .٨٠ /١٣موع الفتاو : جم (١٥)
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 هؤكارو مةرجةكانى سةركةوتن
                                                 ي كى ر است و دروست بةطوي رةى بةل طةكانى قورئان و                    ا ئيمان و بريوباوةر ١

)صلى اهلل                                                              سوننةت. بريوباوةر ي كى وةك بريوباوةر ى سةلةفى صال ح )ثي غةمبةر 
                                                      و هاوةال نى(. ئيماني ك كة كردةوةى  اكى موافيقى سوننةتى  علية وسلم(
            تي دابي ت. 

ية بؤ ئةوةى             كى بنةر ةتى      مةرجي  )العقيدة السلفية(ية                             بوونى ئةم بريوباوةر ة سةلةفى
 ثةروةردطار هيدايةتى بةردةواممان بدات بؤ هةموو بةختةوةرى و سةرفرازىيةك.

                                                                                 وة نةبوونى ئةم بريوباوةر ةش نةك تةنها هةر ر ي طرة لة سةركةوتن، بةل كو دةبي تة هؤى 
                                                                             ثارضة ثارضة بوونى موسول مانان و دواتريش فةشةل و بةهيالك ضوونيان لة ناوخؤ. وةك 

ک  ک   ک        ڑ   ژژ  ڑ      ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڌڍ  ڌ  چ                       ةروةردطار دةفةرموي ت:ث

 .(١٦)چڳ            کگ  گ  گگ  ڳ  ڳ

                                                                                     واتة: ئةطةر ئيمان بهي نن بةو شي وةيةى كةئي وة ـ ئةى كؤمةل ى ثي شني ـ ئيمانتان هي ناوة 
ت و بةختةوةرى. وة                                                              وة بة وي نةى ئةوة، ئةوة ئةوكاتة هيدايةت دراون بؤ ر ي طاى ر اس

                                                                                  ئةطةر ثشتيش هةل كةن لةم ئيمانةى ئي وة هةتانة، ئةوة ئةوان لةناو خؤياندا ناكؤك دةبن 
                                             و لةطةل  قورئان و سوننةتيشدا هةر ناكؤك دةبن.

                                                           
 .١٣٧البقرة:  (١٦)
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                                                                        وة ئةوانةى كة هةل طرى بريوباوةر ى سةلةفى بوون و خاوةنى كردةوةى ضاك بوون، 
                                    سةركةوتني ك كة سى  موذدةى تي دابوو:                                     ثةروةردطار ثةميانى سةركةوتنى ثي داون، 

                                                   ـ بيانكات بة خةليفةو حوكم طي ر ى سةر زةوى و ووال ت.١
                                                                      ـ وة دينى ئيسالميشيان بؤ قةرار بطري ت لة ووال تيانداو حوكمى ثى  بكري ت.٢
                                                                       ـ وة ترس و نار ةحةتيشيان بطؤر ي تةوة بة ئةمن و ئاسايش، وةك فةرموويةتى:٣

ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ      ڄ  ڦ ڦ     ڦڤ  ڤ  ڦ    چ 

ڎ  ڎ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇ        چ  ڇ     ڇ  ڇ چ     ڃ  ڃ  چ  چ

 .(٥٥النور: ) چگ   گ      ک    ک     ڈ     ڈ  ژ      ژڑ  ڑ  ک  ک
                            و هاوةال نى باوةر ى تةواويان  )صلى اهلل علية وسلم(                             وة بةواقيعيش ضونكة ثي غةمبةر 
                                               واى ثةروةردطار هةر سي  ثةميانةكةى بؤ هي نايةجى                                هي ناو كردةوةى ضاكيان دةكرد، خ

                                                  ثي ش ئةوةى كة جيهادى ضةكداريشيان لةسةر واجب بكات.
                                                                        كاتي ك كة )هريقل( سةرؤكى ر ؤمةكان لة )شام( ثرسيارى لة أبو سفيان كرد ثي ش 
                                                                        موسول مان بوونى، ووتى ئةو )حممد(ة بؤضى بانطتان دةكات و فةرمانى ضيتان ثى  

                                                        )) يقول: اعبدوا اهلل وحده وال تشركوا به شيئا ، واتر كوا ما  فيان ووتى:دةكات؟ أبو س
                   واتة: حممد دةل ي ت: .(1٧)يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصالة والصدق والعفاف والصلة((

                                                           ـ خوا بثةرسنت بة تةنهاو كةس مةكةن بة شةريكى لة هيض شتي كدا.١
 باوك و باثريانتان لةسةرى بوون.                                               ـ وة وازبهي نن لةو ديانةت و عادةتة جاهيلىيةتةى٢

                                                           
 .٧أخرجه البخاري: ح: (١٧)
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                                                                       ـ وة فةرمامنان ثى  دةكات بة نوي ذو ر است طؤيى و داوي ن ثاكى و خزمايةتى.٣
واتة: ئةطةر                                                         )) فإن كان ما تقول  حق ا  فسيملك  موضع  قدمي  هاتني  ((،هريقل ووتى: 

               وة ر است بي ت،                                                                     بي ت و ئةوةى تؤ دةيل ي يت ئةى أبو سفيان لة بارةى حممد و بانطةوازةكةية
                                                                    ئةوا شوي ن دوو ثى يةكةى منيش دةطري ت و دةكةوي تة ذي ر دةسةال تى ئةو.

                                                                          هريقل بةوةزانى كة حممد سةردةكةوي ت، ضونكة بانطةوازى خةل ك بؤ الى خوا دةكات و 
                                                                              داواكارى لة خةل ك تةنها ثةرستنى خوايةو، داوي ن ثاكى و ر است طؤيى و ضاكةكارىية 

                                                              كاردا. وة هةر كةسي كيش ئاوا مةبةستى ر ةزامةندى خوا بي ت خي رو                  لةطةل  خزم و كةسو
                                                                    ر ةمحةت بي ت بؤ خةل كى وة خةل كى بؤ الى خؤى بانط نةكات و داواى دونياو 

                                         زةعامةتيان ىل  نةكات ئةوا خوا سةرى دةخات.
                                                                                 وة بة واقيعيش شام هاتة ذي ر دةسةال تى موسول مانان و لة هريقل سي ندرا. كةواتة ئيمان
                                                                        و عةمةىل صال ح و بانطةوازى بؤ ئةو دووانة دةبنة هؤى ئةوةى خواى ثةروةردطار 
                                                                             وةعدةكانى بؤ بةدى بهي ني ت لة دةول ةت دامةزراندن و حوكمر انى كردن بة ئيسالم و 

 ئاسايش و ئارامى.
ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  چ                           وة خواى طةورة دةفةرموي ت: 

 .(٤١احلج: ) چڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ   گ  گ  گ   
                                                                             واتة: ئةوانةى كة ئةطةر دةسةال متان ثى  بةخشني لة زةويدا ئةوا زياتر عيبادةتى خوا 

                                                               دةكةن بة نوي ذو زةكات و فةرمان بة ضاكةو نةهى لة خراثة. كةواتة:
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                                                                                   أـ دةسةال ت وةرطرتن و حوكمر انى كردن لة زةويدا بة شان و بازووى ئي مة نابي ت، بةل كو 
                                                          دةيدات بةوانةى كة ئيمان و عةمةىل صال حيان هةيةو دةعوةى بؤال لةاليةن خواوةيةو 

 دةكةن.
                                                                         ـ وة بؤيةش ثي مان دةبةخشي ت تاوةكو موسول مانان زياتر بتوانن خوا بثةرسنت و  ب

                                                                شةريعةتةكةى جى  بةجى  بكةن و جيهاد بكةن و فةرمان بة ضاكة بكةن..
اد بة ضةك بكةين، نةك بة                                                كةواتة دةسةال ت و حوكمةت بؤ ئةوةية كة بتوانني جيه

                                                                                  ثي ضةوانةوة مبانةوي  ت بة زةبرى ضةك دةول ةت دامبةزري نني، بى  ئةوةى تواناو دةسةال ت و 
                                                                                  بنكةو قاعيدةو ثال ثشتيمان هةبي ت، وة بى  ئةوةى جيهادى دةعوةو بانطةوازى كرابي ت بؤ 

                                                               تةنها ثةرستنى خواو دووركةوتنةوة لة شريك بؤ ئيمان و عةمةىل صال ح.
                                                                        ا تةقواى خواو خؤثاري زى لة طوناه و تاوان و داواى سةركةوتن تةنها لة خوا:٢

                             جيشا  بقيادة سعد بن أبي وقاص  )رضي اهلل عنه(أرسل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
                                                لفتح بالد فارس وكتب إليه عهدا  هذا نصه: أما بعد: )رضي اهلل عنه(

  فإن تقوى لى كل حالع بتقوى اهللفإني آمرك ومن معك من األجناد ،
                                               اهلل أفضل الع دة على العدو، وأقوى املكيدة يف احلرب.

                              لةطةل تان، بة تةقواو ترسان لة  تؤش و بةو سةربازانةش كة واتة: من فةرمان دةكةم بة
                                                                              سزاو غةزةبى خوا لة هةموو حال ةتي كدا، بة خؤثاري زى لة هةموو ئةو شتانةى كة خوا 

ضونكة تةقواى  ؛                                           ور ةبوونى. وة بؤية ئةو فةرمانةتان ثى  دةكةم                           ثي ى ناخؤشن و دةبنة مايةى ت
                                                                                 خوا باشرتين تفاق و وةسيلةى شةر ة بؤ سةر دوذمن، وة باشرتين ثالن و نةخشةية لة جةنطدا.
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 ،وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد  احرتاسا  من املعاصي منكم من عدوكم                                                              
سلمون مبعصية عدوهم هلل، فإن ذنوب اجليش أخوف عليهم من عدوهم، وإمنا ينصر امل

                                                                             ولوال ذلك مل تكن بهم قوة، ألن عددنا ليس كعددهم، وع دتنا ليس كعدتهم، فإن استوينا 
                                                                               يف املعصية كان هلم علينا الفضل يف القوة، وإن مل ن نصر عليهم بفضلنا مل نغلبهم بقوتنا.

                   ةكانتان زياتر بي ت                                                                   واتة: وة من فةرمانتان ثى  دةكةم كة خؤثاري زى و وورياييتان لة تاوان
                                                                           وةك لة دوذمنتان، ضونكة هي رش و زيانى طوناهةكانى لةشكر ترسناك ترة لة هي رشى 
                                                                              دوذمنيان. وة موسول مانان تةنها بةوة سةردةكةون كة دوذمنيان سةرثي ضى لة فةرمانى 
خوا دةكات، وة كةئةو هؤية نةبوواية ئةوة تواناى ئةوانيان نةدةبوو، ضونكة نة ذمارةمان 

                                                                            ئةندازةى ذمارةى ئةوانة، وة نة هي زو ئامي رى جةنطيشمان وةكو هى ئةوانة، جا كة  بة
                                                                            لةتاواندا يةكسان بووين لةطةل  ئةوان، ئةوة ئةوان باال دةست دةبن بةسةرماندا بة 
                                                                            هي زةكةيان، وة كة بةهؤى هي زى ئيمان و كردةوةى ضاكمان بةسةرياندا سةرنةكةوين، 

 ذمارةو ضةك بةسةرياندا سةرناكةوين.                          ئةوة هةرطيز تةنها بةهي زى 
                                                                          و اعلموا أن  عليكم يف س ريكم حفظة من اهلل يعلمون ما تفعلون، فاستحيوا منهم، وال 
                                                                             تعملوا مبعاصي اهلل وأنتم يف سبيل اهلل، وال تقولوا إن  عدونا شر  منا فلن ي سلط علينا 

على بين إسرائيل كفار                                                          وإن أسأنا، ف ر ب  قوم س لط  عليهم من هو شر  منهم كما سلط
 اجملوس ملا عملوا باملعاصي، وكما سلط اليهود على العرب املسلمني(.

                                                                                       ... وة مةل ي ن دوذمنمان لة ئي مة تاوانبارترة، كةوابوو زال  ناكري ن بةسةرماندا هةرضةندة 
                                                                           ئي مة خراثيش بني، ضونكة قةومى وا هةية لة خؤيان خراثرت بةسةرياندا زال  كراوة، 

                                                                   و مةجوسة ئاطر ثةرستةكان زال  كران بةسةر بةنى ئيسر ائيلىيةكاندا، وة هةروةك
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                                                                       هةروةكو ئةمر ؤش جوولةكةكان زال  بوون بةسةر موسول مانانى فةلةستني، بةهؤى 
                                                                            دووركةوتنةوةى موسول مانان لة دين، وة شانازى كردنيان بة عرووبةت و وةتةنيةت و 

 حيزبيةت(.
 

  وأسأل  اهلل                               كما تسألونه النصر  على عدوكم،                            وسل وا اهلل النصر  على أنفسكم          
 .(1٨)ذلك لنا ولكم

                                                                       وة داوا لة ثةروةردطارتان بكةن سةرتان خبات بةسةر ئارةزووة بى  شةرعيةكانى 
                                                                   نةفستاندا، هةروةكو ضؤن داواى ىل  دةكةن سةرتان خبات بةسةر دوذمنتاندا.

لة هةموو  )صلى اهلل علية وسلم(                                 ا شوي ن كةوتنى سوننةتى ثي غةمبةر ٣
                                                  عيبادةت و ر ةوشت و بانطةوازى و جيهادو تي كؤشاندا:

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ    ڄ   ڃڄ  چ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

  گ  گ  گڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک            کگ  

 .(1٩)چ ں  ں  ڻڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  

)صلى اهلل علية                       غةمبةرة نةخوي ندةوارة                         شوي نى ئةم ني ردراوة ثي  واتة: ئةوانةى كة
                                                                   وة ئيمان دةهي نن ثي ى، وة ر ي زى شياوى خؤى ىل  دةني ن و ثشتيوانىيان  دةكةون. وسلم(

                                                           
 ذكرها ابن ك:ري   البداية والنهاية. (١٨)
 .١٥٧األعراف: (١٩)
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                                                                                   ىل  كردووةو شوي نى ئةو نوورة كةوتوون كة هاور ى  لةطةل يدا ر ةوانة كراوة كة قورئانة، 
  هةر ئةوانة سةرفرازو سةركةوتوون.

ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ےے  ۓ    ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ چ

  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۓ   ڭ        ڭ  ڭ  ڭۇ   

 (٢٠)چۅ  ۉ  ۉ
                                                                     ا يةكبوون لةسةر بناغةى يةك خوا ثةرستى و تةنها شوي ن كةوتنى ثي غةمبةر ٤

                                             ، وة خؤثاري زى لة ناكؤكى و دووبةرةكى و خيرفى )صلى اهلل علية وسلم(
 حيزبايةتى:

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ      ڄ  ڃڃ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک    ڍ  ڍ  ڌڇ   

 .(١٠٣آل عمران: )چگ  گ  گ       
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ ڇ ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    چ 

گ  گگ گ  ڳ  ڳڳڳ ڱ ڱڱ ڱ ک  ک  ک    ڑ  ڑ  کژژ  

 .(١٣الشورى: )چںں ڻڻڻ

                                                           
 .١٥٨األعراف: (٢٠)
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ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ڳ  ڳ  چ 

ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ   ۓ  ڭ  ڭ    ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ۞ۀ  

 .(١٠٥ – ١٠٤آل عمران: ) چڭ  
                                                                   ا تي كؤشانى بةردةوام وة خؤئامادةكارى بؤى بةطوي رةى توانا لةثي ناوى ٥

                                                             سةرخستنى دينى خوا بة هةموو وةسيلةو ر ي طايةكى شةرعى و طوجناو:
 .(٢1)چۈ  ٴۇ      ۈ         ۇ  ۆ  ۆ  ڭ  ڭ   ۇچ 

ۈ     ۇ  ۆ  ۆ  ڭ  ڭ   ۇ  ڭ  ڭے  ۓ  ۓ   چ 

 .(٢٢)چۈ  

 دا دةركةوت.)بيع العينة(                                                  وة تي نةكؤشانيش دةبي تة هؤى زةليلى، وةك لة حةديسى 
 وة سةبارةت بة خؤئامادةكاريش ثةروةردطار فةرموويةتى:

ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ   چ

 .(٤٦التوبة: ) چۇ  ڭ  ۇ
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  چ 

ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   

 .(٦٠األنفال: ) چېئ  ېئ  ىئ 
                                                           

 (.٧حممد: )(٢١)

 (.٣٥ا ائدة: )(٢٢)
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                                                                          بةال م ثي ويستة بزانني كة ثةلةكردن و خؤدةرخستني كى زياد لة تواناى خؤت و قاض 
                                         وذمن ر ادةكي شيت بؤ هةست كردنى بة مةترسى                                      ر اكي شان زياد لة بةر ةى خؤت، سةرجنى د

                                                       لي ت. وة هةل مةت و هي رشت بؤ دةهي ني ت و لةناوت دةبات.
                                                                             هةروةك دةبينني كةساني ك كة هيضي كى واشيان لةبارةدا نىية، بةال م زؤر لة قةبارةى 
                                                                             خؤيان زياتر خؤيان ثيشانى دوذمن دةدةن، بة طومانى خؤيان بةمة دوذمن دةترسي نن و 

                                                      ؤكيدا دةهي نن! بةال م ئةم كارانةيان سةرى خؤيان دةخوات.بة ض
ا وة سةبرو دان بةخؤداطرى و يادو زيكرى خواو بةردةوامى لةسةر ئةم ٦

          ر ي طاية:
 .(٢3)چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      وئ      وئ      ەئ        ائ  ائ  ەئچ 
 .(٢4)چۈئ      ۆئ  ۇئ  ۆئ    ۇئ   وئ      وئ  ەئ    ەئ   ى  ائ  ائ  چ 
دةوروبةرو ثةروةردةكردنيان لةسةر عةقيدةو ئةحكامى  ةبانطةوازىا طرنطيدان ب٧

                                                                              ئيسالم بؤ ئامادةكردنيان بؤ هةل طرتنى ر ايةتى فيداكارى لةثي ناوى خواو طةيشنت بةو 
                                                      ثلةو ئاستة ئيمانىيةى كة بؤ ئيسالم بذين، نةك ثي ى بذين.

         ثشت طوى   ة وسلم()صلى اهلل علي                                               بةال م بةداخةوة ئةمر ؤ سوننةت و سريةتى ثي غةمبةر 
                                                                             خراوةو بانطةواز بؤ تةوحيدو نةهي شتنى شريك ناكري ت زؤر بةكةمى نةبي ت، وة زياتر 
                                                                                هةول ةكان بؤ زياد كردنى ر ي ذةى اليةنطرانة بةبى  طرنطيدانى تةواو بة ثاك كردنةوةى 

                                                           
 (.٢٠٠آل عمران: )(٢٣)

 (.٤٥األنفال: ) (٢٤)
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                                                                     عةقيدةو ثةروةردةكردنيان لةسةر عةمةىل صال ح بةطوي رةى سوننةت و دوور لة 
 بيدعةت.

 
 

 هؤكارةكانى دواكةوتنى سةركةوتن
                                                                          أـ جارى وا هةية هؤكارةكانى سةركةوتن هةموويان مةوجود نابن لة موسول ماناندا 

 لةبةرئةوة سةرناكةون.
                                                                           ب ـ وة جارى واش هةية هؤكارةكان هةن بةال م ر ي طرو مانع هةية لة سةركةوتن بةم 

         شي وةية:
 بةزؤرى:ـ طوناه و تاوان: بؤ منوونة وةك لةخؤبايى بوون ١

ھ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ     ھ   چ 

 .(٢٥)چھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    
                                                                        ـ ثي نةطةيشتنى ئوممةتى ئيسالمى بةو ئاستةى كةئةو ر ي زةيان ىل  بنري ت و ئةو ٢

                         نيعمةتةيان ثى  ببةخشرى .
وويى سةركةوتن                                                          ـ هةست نةكردن بة قةدرو قيمةتى سةركةوتن: هةر ئوممةتي ك بة ز٣

                                                                           بةدةست بهي ني ت بى  نار ةحةتى و ماندووبوون و تي كؤشانى زؤر، ئةوة قةدرى ئةو 
                                                                             سةركةوتنة نازاني ت، وة لةبةرئةوة تي كؤشانيش ناكات بؤ ثاراستنى ئةو سةركةوتنة.

                                                           
 (.٢٥التوبة: )(٢٥)
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                                                                             ـ تةواو دةرنةكةوتنى ثووضةل ي تى و ناحةقي تى دوذمنانى دين: ئةطةر تةواو خةل كى ٤
                                                              نةكةوتبي ت، جارى وا هةية خواى طةورة سةركةوتن دوا دةخات تاوةكو ئةمةى بؤ دةر

                                               تةواو خةل كى ناحةق بناسن و بي  باوةر  بن ثي ى.
                                                                             ـ وة جارى وا هةية خواى طةورة سةركةوتن دوادةخات، ضونكة دةزاني ت كة ئةم ئوممةتة ٥

بريدةكةن، كة                                                                   سةركةوتن اليان بووة بةئامانج، وة كة سةركةون ئاماجنة ر استةقينةكان لة
                                                                               بريتني لة زياتر ثةير ةوكردنى شةريعةت و بةردةوام بوون لةسةر فةرمان بة ضاكةو نةهى 

ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  چ  لة خراثة:

 .(٢٦)چک  ک  کگ   گ  گ  گ     
                                                                   وة تووشى غرورو لةخؤبايى بوون دةبن و تووشى زول م و زيادةر ةوى دةبن.

                                                        اتر بةندةكانى خوا لة تاقيكردنةوةدا بن. وة بةندة ر است و ـ وة يان بؤ ئةوةى زي٦
                                                                           ئارامطرتووة تي كؤشةرةكان دةركةون لة واقيعدا، وة ثلةو ثاداشتيان زياتر بي ت:

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ 

 .(٢٧)چې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئوئ   وئ   ۇئ    ۇئ   ۆئ  ۆئ  

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ    ۞ہ  ہ  ھ  ھ    ھ      ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ چ 

 .(٢٨)چڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  

                                                           
 (.٤١احلج: )(٢٦)

 (.٢١٤لبقرة: ا)(٢٧)
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ـ وة جارى وا هةية ثةروةردطار سةركةوتنى دينةكةى دوادةخات بؤ دواى مردنى ٧
                                                                    هةل طرانى. وةك بةسةرهاتى غوالمةكةى الى ر اهيب و ساحريةكة، كة مردنى ئةو 

                              كة بة كؤمةل  بؤ ناو دينى خوا.                                            غوالمة بر وادارة بوو بة دةروازةى هاتنى خةل كة
                                                                         كةواتة بؤمان دةركةوت كة دواكةوتنى سةركةوتن لةبةر ضةند هؤكارو حيكمةتي كة، 
                                                                             ئةطينا ثةروةردطار هةر لةسةر بةل ي نى خؤيةتى، بةال م زؤرجار ئي مة لةسةر ثةميانى 

رمان                                                                         خؤمان نامي نني و مةرجةكانى سةركةوتن لةبري دةكةين، ياخود ر ي طري ك يان زيات
                                                                              تي دا هةية لة ر ي طرةكانى سةركةوتن و بةختةوةر بوون بة سةركةوتنى خوايى. كةواتة 
                                                                                  ثي ويستة ئي مة بةخؤماندا بضينةوةو طوناه و تاوانةكامنان ر ةش بكةينةوةو ثةميان لةطةل  

 .(٢٩)چچ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   چ                    خوا نوى  بكةينةوة:
 لة كؤتاييدا:

                                                             بى  ئومي د نةبن و بى  دةسةال ت نةوةسنت و ترس نةكةوي تة دل يان،                      ثي ويستة موسول مانان 
                                                                         ضونكة دةبى  دل نيابن كة دوا ر ؤذ هةر بؤ ئيسالمةو عيززةت و سةركةوتن هةر بؤ 
                                                                           موسول مانة ضاكةكانةو سةرشؤر يش بؤ كافرو بى  باوةر انة، وة ئةمةش وةعدى خواو 

                                ار ئةم سةركةوتن و دوار ؤذة خؤشة             . بةال م زؤرج)صلى اهلل علية وسلم(           ثي غةمبةرة 
                                                                        دوادةكةوي ت و درةنط دةطات بةهؤى طوناه و كةمتةرخةمى ئي مة لةاليةك و بةهؤى 
                                                                      حيكمةتي كى خواييش لةاليةكى ترةوة، كة دةيةوي ت زياتر ئيماندارى ر است لة 

                                                                                                                                                 
 (.٣ – ٢العن بوت: )(٢٨)

 (.٤٠من اآلية احلج: )(٢٩)
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                                                                              تاقيكردنةوةدا دةركةوي ت و سةركةوتني كى زؤر طةورةيان بة نسيب بي ت لة داهاتوودا 
                                                طةر مةرجةكانى سةركةوتنيان لةخؤياندا هي ناية دى.ئة

                  و هاوةال نى بةثةلة  )صلى اهلل علية وسلم(                                         وة بي طومان سةركةوتنى خوايى بؤ ثي غةمبةر 
                                                                       نةهات، بةل كو سةركةوتنيان بةسةر دوذمنانى خوا كة لة ووال تى خؤيان دةريان 

كة(، واتة دواى بيست                                                       كردبوون، دواكةوت تا سال ى هةشتةمى هيجرى )كاتى فةحتى مةك
                                                                          و يةك سال  لة دةعوةو سةبرو دان بةخؤداطرى و ئةشكةجنةو نار ةحةتى و تي كؤشان.

*******      ********     ******** 
 *******      ******** 

******* 
 لة كؤتاييدا من داواكارم                 لة ثةرسرتاوو ثةروةردطارم

                             شةهيد بوونيشم بي تة داواكارم م                        بكا لي م ووتةو ر ةفتار        قةبوول 
                                  بةو ر وحم و فةزل ةى كة بؤى هةذارم

 واحلمد هلل رب العاملني


