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    خطبة احلاجة:

شرور أنفسنا، و من إن احلمد هلل، حنمده، ونستعينه، و نستغفره، و نعوذ باهلل من 
سيئات أعمالِنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، و أشهد أن ال 

 إله إال اهلل وحده ال شريك له، و أشهد أن حممدًا عبده و رسوله.

َها]  يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ ْ َءاَمُنواْ  ٱَّلذ َ  ٱتذُقوا نتُ  ۦَحقذ ُتَقاتِهِ  ٱّللذ

َ
ۡسلُِمونَ َوََل َتُموُتنذ إَِلذ َوأ  .(1)[م مُّ

َها]  يُّ
َ
أ ْ  ٱنلذاُس  َيَٰٓ ِيَربذُكُم  ٱتذُقوا ۡفٖس َوَِٰحَدةٖ وََخلََق مِنَۡها َزوَۡجَها َوبَثذ مِنُۡهَما  ٱَّلذ ِن نذ َخلََقُكم م 

ۚٗ وَ  ا َونَِسآءا ْ رَِجاَلا َكثرِيا َ  ٱتذُقوا ِي ٱّللذ ۚٗ وَ  ۦتََسآَءلُوَن بِهِ  ٱَّلذ رَۡحاَم
َ
َ إِنذ  ٱۡۡل  .( 2)[قِيبااََكَن َعلَۡيُكۡم رَ  ٱّللذ

َها]  يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ ْ  ٱَّلذ ْ َءاَمُنوا َ  ٱتذُقوا ا  ٱّللذ ْ قَۡوَلا َسِديدا ۡعَمَٰلَُكۡم َويَۡغفِۡر لَُكۡم  يُۡصلِحۡ  ٧٠َوُقولُوا

َ
لَُكۡم أ

َ ُذنُوَبُكۡمۗۡ َوَمن يُِطِع   .( 3)[َفَقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما ۥَورَُسوَلُ  ٱّللذ

 أما بعد: 

فإن خري احلديث كتاب اهلل، و خري اهلدي هدي حممد )صلى اهلل عليه وسلم(، و شر األمور 
 حمدثاتها، و كل حمدثٍة بدعة، و كل بدعٍة ضاللة، و كل ضاللٍة يف النار.

 

 

                                                           

 (.102)آل عمران: (  1)
 (.2)النساء :(  2)
 (.71ـ  70)األحزاب: (  3)
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 1 يـووبــةيـاري ئــؤظــزاري طـؤلَـة طـك لـريَـذيَـبـوَلَـط  

 

 ثيَشةكي

، (1)دووبارةكردنةوةي زننست و زننياري بةشيَاي طرنطي ثرِؤذةي فيَربوونة لة ئيسالمدن
( 141ا  105) ىلة الثةرِةكانئةم ناميلاةيةش دووبارة بآلوكردنةوةي بابةتيَاة كة 

( طؤظاري ئةيووبيدن بآلوكرنوةتةوة، وةكو وةآلمدننةوةيةك بؤ شوبهةيةكي 3ذمارة)
كؤن كة بنيَشيت زنري ناحةزنني ئيسالمة و زنري سةرميَزي ئةو قومارضييانةية كة 

 وةكو بردنةوةي قومار دةرِونننة بابةتة زننستييةكان نةك وةكو تيَطةيشت  رِنسيت!
بآلوكردنةوةي ئةم بابةتة ا ثاش ثيَدنضونةوة و زيادكردن  آلةبةر ئةمةش سةرلةنوهةر 

ا  تةنها هةوَليَك نيية بؤ بةرطرياردن لة ئيسالم، ضوناة ئيسالم لةوة طةورةترة، 
بةَلاو هيمةتيَاة بؤ ثارنست  ئةو دآلنةي كة وةكو ئيسفةجنة شوبهة دةخؤنةوة، نةك 

، ئةمةش كاريَاي زؤر (2)يَدةثةرِيَت و كاريان تيَناكاتشة شوبهة بةناوياندن تووةكو شو
طرنطة بةتايبةتي لة وآلتيَادن كة كارطةكاني دروستاردني شوبهة دذ بة ئيسالم لة 
زيادبووندنن، ضوناة مؤلةت وةرطرتنيان لة حاومةتيَاي بىَ بةرنامة بة بىَ باجة، 

طانة و دةستة بزرةكاني فروشت  ثةجنة و ثيَنوسيش لة نيَونن سةرنني ئةم جؤرة كار
ثشتيان بة هةرِنجة و بةكارهيَناني كاالكاني ئةم جؤرة كارطانةش لةكؤمةَلطةيةكدن كة 

 رِيَذةي سةدي خويَندنةوةي نزيك سفرة بةرِةونجة!  

                                                           

 .باب من أعاد احلديث ثالثًا ليُفهم عنهصحيح البخاري ـ كتاب العلم ـ نظر: ي (1)
وَقد جعلت  (رضى اهلل عَنهُ)وََقالَ لي شيخ االسالم (: 140\1قال ابن القيم )مفتاح دار السعادة  (2)

سفنجة فيتشربها َفَلا ينضح ات مثل اإلجتعل َقْلبك لاليرادات والشبه ال ،يرادا بعد إِيرَادإاورد عََلْيهِ 
وََلكِن اْجعَْلهُ كالزجاجة املصمتة متر الشُّبُهَات بظاهرها وََلا تَْستَقِر فِيهَا فرياها بصفائه  ،اال بهَا

ويدفعها بصالبته وَإِلَّا فاذا اشربت َقْلبك كل شُْبهَة متر عََلْيهَا صَار مقرا للشبهات َاْو َكمَا َقالَ َفمَا 
 .انتفاعي بذلكاْعَلم اني انتفعت بِوَصِيَّة فِي دفع الشُّبُهَات ك
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 2 يـووبــةيـاري ئــؤظــزاري طـؤلَـة طـك لـريَـذيَـبـوَلَـط  

 

 ثرسيار يان شوبهة:

ئايا فتوحاتي ئيسالمي بةَلطةي ئةوة نني كة ئيسالم بة مششيَر بآلوبووتةوة و خؤي 
و ان دةيان ئايةتي قورئان و دةقي فةرموودة كة هاني جةنط دةدةن سةثاندووة؟! ي

فةرمان بة كوشت  سةرثيَضياارنن دةكةن! بةَلطةنني بؤ بآلوبوونةوةي ئيسالم بة 
ناطةيةنيَت كة ئيسالم ئاي   ئةمة ئةوة ئايازةبري هيَز؟! ئةطةر ئةمة ونبيَت،  

 توندرِةويية؟!
 ثيَشةكييةك ثيَش وةآلمدانةوة:

ثرسياريَك نيية بة بةَلىَ يان نةخيَر وةآلم بدريَتةوة، بةَلاو ئةوةي ئةم ثرسيارةش  ئةمة
دةكات ئةطةر مونصيف بيَت وحةزي لة دؤزينةوةي رِنسيت بيَت مةبةسيت ئةوةنابيَت 
كة وةآلمي بة بةَلىَ يان نةخيَر بدريَتةوة، بؤية هةنديَك بة دريَذي لةسةري دةوةستني، 

 ثيَدةكةين لة سيَ خاَلدن:بة ثيَشةكييةك دةسيت 

 خالَي يةكةمي ثيَشةكي:
 شوبهةكة كؤنة

شوبهةي بآلوبووني ئيسالم بة مششيَر شوبهةيةكي كؤنة )أبو نحلسن نلعامري( كة لة 
باس (1)بةكةيدن )نإلعالم مبناقب نإلسالم(يَلة كتو ك( وةفاتياردووة  381ساَلي )
 دةكات.

                                                           

كتاب اإلعالم مبناقب اإلسالم للعامري مطبوع بتحقيق الدكتور أمحد عبد احلميد غراب سنة  (1)
 م .1967
 و مابعده ( مبحث: القول يف الشبه اليت يتسلق بها املعاندون لإلسالم. 185)صمنه : ينظر: 
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 3 يـووبــةيـاري ئــؤظــزاري طـؤلَـة طـك لـريَـذيَـبـوَلَـط  

 

رِؤذهةآلتناسان بؤي لة سةرةتاي شوبهةكةش لةم سةردةمةدن ثاش ورذنندنةوةي 
دةركةوت  )قاعدة( و )دنعش( و هاوشيَوةكانيان لة  سةدةي نوزدةهةم و لة ثاش

سةرةتاكاني سةدةي بيست ويةك  زياتر ثةرةي سةند و لة كاردننةوةيدن شوبهةي نويَي 
بة دوني خؤيدن هيَنا، طةورةترينيان: شوبهةي جيهاد لة ئيسالمدن تةنها بؤ 

بؤ يةكرِنيي زنناياني  شسةر ثيَضيية و كة هزريَاي ناموو و نويَية (1)بةرطريية
 !(2)، هيض زننايةكي ثيَشني باسي نةكردووة(1)ئيسالم

                                                           

بريي تةساي ثةكخست  جيهاد و تايبةتاردني تةنها بة جيهادي بةرطري لة ئيسالمدن، ثاش  (1)
شيَخ حممد عةبدة )سةردنري قوتاخبانةي عةقالني( لة كؤتايةكاني سةدةي نؤزدةم طةشةي سةند، لة 
ئةجنامي كاريطةري شارستانيةتي رِؤذئاون لةسةر وآلتاني موسَلمان. ئةم جؤرة تيَطةيشتنة 

 ثشتطريي ليَدةكات. لقرضاوينمة تاوةكو ئةمرِؤ كة دكتور يوسف نبةردةو
( 296ـ 267)اجلهاد يف اإلسالم مفهومه و أهدافه و أنواعه و ضوابطه دراسٌة تأصيلية صينظر:  

 وما بعده( تأليف: عادل الشعيبـي .   439تأليف ا.د عبد اهلل الزاحم. و )فقه التنازالت ص
(! ئةمةش لة بة هةَلة شيخ اإلسالم ابن تيميةيَك ئةم برية دةدةنة ثالَ ): كةسانئةوةي جيَي تيَبينيية

 تيَطةيشت  ضةند وشةيةكي شيخ نإلسالم دروست بووة لةوننة:
)الكفار إمنا يقاتلون بشرط احلراب، كما ذهب إليه مجهور العلماء، و كما دل عليه الكتاب *

 (.140والسنة( )النبوات ص
)و كانت سريته أن كل من هادنه من الكفار مل يقاتله، و هذه كتب السرية و احلديث و التفسري و *

الفقه و املغازي تنطق بهذا، و هذا متواتر من سريته عليه السالم فهو مل يبدأ أحدًا بالقتال ....وأما 
احلديبية إىل مجيع أحدًا منهم حتى أرسل رسله بعد صلح  )صلى اهلل عليه وسلم(النصارى فلم يقاتل 

امللوك يدعوهم إىل اإلسالم فأرسل إىل قيصر و إىل كسرى و إىل املقوقس و النجاشي و ملوك 
العرب بالشرق و الشام، فقتلوا بعض من قد أسلم، فالنصارى هم حاربوا املسلمني أواًل، و قتلوا من 

ية أمر عليها زيد بن حارثة...( أسلم منهم بغيًا و ظلمًا، فلما بدأ النصارى بقتل املسلمني، ارسل سر
  (.61\1زهرة لكتاب السري الكبري ) نقاًل من مقدمة الشيخ أبو (126ـ125رسالة القتال)ص
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بؤ وةآلمدننةوةي ئةو زننايانةي كة ئةم برية دةخةنة ثالَ شيخ نإلسالم،  شيخ سليمان بن محدنن  
ألريب األجمد ملعرفة أصحاب الرواية مقدمة بكر أبو زيد لكتاب هداية ا: ينظر نامةيةكي نووسيوة .

ي(، و مقدمة الشيخ عبدالعزيز آل محد لكتاب)قاعدة خمتصرة يف قتال الكفار و \)صعن أمحد 
( فقد فصل القول بأن عدم 69ـ  62مهادنتهم و حتريم قتلهم جملرد كفرهم ـ لشيخ اإلسالم ـ( )ص

ح جبهاد الطلب يف ثنايا كتبه و قتال الكافر لكفرهم عند شيخ اإلسالم، ال ينفي قوله الصري
 مصنفاته األخرى وال يضاده.

(: )اتفقوا على أن قتال أهل الكفر بعد دعائهم 142قال ابن حزم يف كتابه )مراتب اإلمجاع ص (1)
 إىل اإلسالم أو اجلزية إذا امتنعوا جائز(.

لطلب يف اإلسالم ( أن مذهب إبطال جهاد ا318ذهب علي العلياني يف رسالته )أهمية اجلهاد ص (2)
و إنكاره بدعٌة منكرة مل يقلها أحد من علماء املسلمني املعتربين، و أول ماظهرت على أيدي تالميذ 
املدرسة العقلية احلديثة اليت من رجاهلا: مجال الدين األفغاني، و حممد عبده، و رشيد رضا، ثم أشار 

 (:326ـ  325لب فقط فعد منهم )صإىل من تأثر بهذه الفكرة وقصر اجلهاد يف اإلسالم على الط
 .عبدالوهاب خالف يف كتابه)السياسة الشرعية(*
 .حممود شلتوت يف كتابه )من هدي القرآن(*
 .حممد أبو زهرة يف كتابه)العالقات الدولية(*
 .حممد عبداهلل دراز يف كتابه)دراسات إسالمية يف العالقات الدولية(*
 .اهلل يف القرآن و احلديث(حممد دروزة يف كتابه)اجلهاد يف سبيل *

...وغريهم من املعاصرين كثري! دون أن يكون هلم من علماء األمة سلف! ثم ذكر العلياني خنبة من 
 العلما الذين ردوا على هذه الشبهة املعاصرة و ذكر منهم:

 .صاحل اللحيدان يف كتابه )اجلهاد بني الطلب و الدفاع(*
 .النصوص و اإلمجاع على فرض القتال للكفر و الدفاع(سليمان بن محدان يف كتابه)دآللة *
 .عبدالرمحن الدوسري يف كتابه )األجوبة املفيدة يف مهمات العقيدة(*
 .عبد الكريم زيدان يف كتابه )جمموعة حبوث فقهية(*

... و غريهم  من املعاصرين كثري ممن سلكوا سبيل الصحابة و التابعني  و ائمة الدين يف فهم 
 لسنة .الكتاب وا

 



   

   

ثــريؤزي  ئيسـالم بة شــمشــيَر وونةوةي ئــايينوةآلمــدانةوةي  شــوبهةي بــآلوبــ  

 

 5 يـووبــةيـاري ئــؤظــزاري طـؤلَـة طـك لـريَـذيَـبـوَلَـط  

 

 خالَي دووةمي ثيَشةكي:
 رِةنطدانةوةي شوبهةكة لة واقيعي ئةمرِؤماندا

ئةمةي باسارن لة خاَلي يةكةمي ثيَشةكي، لة ونقيعي ئةمرِؤماندن بة ضةند شيَوةيةك 
 خؤي دةبينيَتةوة لةوننة:

 و ئةهلي كتاب و بةتايبةت سةرنني كةنيسة ناحةزنني ئيسالم لة كافرةكان اا 1
شوبهةي تريؤر و بآلوبوونةوةي ئيسالم بة مششيَر بؤ ضةند مةرنميَك بةكارديَنن، 
طةورةترينيان ثةكخست  بآلوبوونةوةي ئيسالم لةم رِؤذطارةدن لة ئةوروثاو ئةمرياا، 

مةتي)تريؤر( بة ئيسالم لة رِنطةياندنةكانياندن. لةوننة ثاثاي ظاتياان ؤبة لااندني ت
كؤرِيَاي رِؤشنبريي لة ئةملانيا )زنناؤي بون( لة بةرونري )بيندكت نلسادس عشر( لة 

بازييةوة تؤمةتي بآلوبوونةوةي بةوثةرِي فيََلو  ( بةرِنشااويز2006سبتمرب  12)
!  (1)ئيسالم بة مششيَر دةدنتة ثالَ ئيسالم و ثيَغةمبةرةكةي حممد)صلى نهلل علية وسلم(

وعاممةي بة فةرماني كةنيسة لة لةجياتي دنوني ليَبوردن لة موسَلمانان لةو قةتل
 .  (2)ئةندةلوس كرنبوو

                                                                                                                           

 ( للزاحم.296ـ 267)اجلهاد يف اإلسالم صينظر: 
موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم ـ دراسة يف املوروث الكتابي آلباء الكنائس عن ( ينظر: 1)

 . تأليف عبدالعزيز احلميد ط.دار الطرفني. 606القرآن الكريم ص
   ( ينظر:2)
 (1987ليف حممد علي قطب )ط. دار القلم بريوت مذابح و جرائم حماكم التفتيش يف األندلس  تأ *
ط. جلنة التأليف و  287ـ  286،  271ـ  267\2اإلسالم و احلضارة العربية حملمد كرد علي ) *

 .الرتمجة(
 .مادة: حماكم التفتيش( 878ـ  877\17املوسوعة العربية )السوريية() *
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لة ناو موسَلماناندن ئةمةيان بة دةرفةت ناحةزنني ئيسالم لة ئةهلي نيفاق اا  2
زنني، تاوةكو بة خةَلاي موسَلمان بَليَن: ئيسالم ماناي )قاعدة( و )دنعش( و 

 . سةربرِينى خةَلك و دنطريكردن و تاآلناردني شار و ديَهاتةكانة!
لة بةرنمبةر ئةمانةدن بة ئةركي موسَلمانة دنبرِنوةكان لة ميَذووي ئيسالم  اا  3

وةآلمدننةوة هةستان، بةآلم ا وةكو باسارن ا زؤر لة وةآلمةكانيان نازننسيت و دوور 
لة بةَلطةبوون و بنةماي وةآلمةكانيان بؤ ئةوة دةطةرِنيةوة، كة ئيسالم مششيَري تةنها 

جهاد طرتووة نةك بؤ بآلوبوونةوة، بة ونتايةكي دياة ئيسالم )بؤ بةرطرياردن هةَل
(ي تيَدننيية، تةنها )جهاد نلدفع(ي تيَدنية! ئةمةش وةآلمدننةوةي هةَلةية بة الطلب

هةَلة، كة دةرهاويَشتةي دنطريكردني بريي ماددي خؤرئاونية)نلغزو نلفاري( بؤ هزري 
 .(1)مرؤظي موسَلمان و بريكردنةوةي

                                                           

قال الدكتور أكرم ضياء العمري يف كالٍم له بصدد منطق التربير كأساس لتفسري تأريخ صدر ( 1)
اإلسالم: ))إن هذا املنطق أثر للقهر النفسي و الفكري الذي أحدثه الغزو الفكري يف عقولنا، و من 

هاد يف ذلك األسلوب اإلعتذاري الذي يستخدمه بعض املؤرخني املسلمني املعاصرين يف الكالم عن اجل
اإلسالم و حركة الفتوح اإلسالمية و إعتبارها دفاعًا عن حدود شبه جزيرة العرب أمام حتركات 

مل تسلم من هذا األسلوب التربيري و  )صلى اهلل عليه وسلم(الفرس و الروم، بل إن غزوات الرسول 
السرية مثاًل فهو على جعلها دفاعًا عن دولة املدينة املنورة )دراسة العالمة حممد شبلي النعماني عن 

فضله وقع يف هذا اخلطأ(. بل إن بعض املؤرخني املسلمني ذهب إىل نفي روايات صحيحة عندما عجز 
عن التربير الذي يريده فقد نفى أحد الكتاب  ـ )وهو الدكتور وليد عرفات يف حبث قدمه يف مؤمتر 

غداد( ـ روايات ابن إسحاق حول قتل السنة و السرية بقطر، و قبل ذلك يف املؤمتر الدولي للتأريخ بب
ة يف كتب احلديث و السرية و التأريخ. و كأنه يشك يف عدالة قتلهم! تمقاتلة بين قريظة، و هي ثاب

فالتفسري اإلسالمي إذًا ليس دفاعًا تربيريًا بل ينطلق من إعتقاد أن اإلسالم حق وما عداه باطل، و 
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 مي ثيَشةكي:خالَي سيَية
 ترسناكي وةآلمدانةوةي هةلَة بة هةلَة

بؤ ئةوةي دووركةوينةوة لةم جؤرة هةآلنة و رِزطارمان بيَت لةو شوبوهاتانةي دذي 
ئيسالم دةورذيَنريَن و بةجونني لة ئيسالم تيَبطةين، ئةمةي باسارن بة دوو خالَ 

 دوو هةَلة:ثوخيت دةكةينةوة، كة بريتني لة ئاطادنركردنةوةي موسَلمان لة 
: دةقةكاني فةرماناردن بة جيهاد لة قورئان و فةرموودةدن، بةبىَ هةَلةي يةكةم 

ليَادننةوةي مةصاحل و مةفاسد تةماشا باريَن و دوور لة رِن و بؤضووني زنناياني 
(. ئةمةش مةزهةبي التنزيل يف الواقعجيَبةجيَباريَن لة ونقيعدن )  ننئيسالم و ثسثؤرِ

 ثيَويستة موسَلمان ليَي ئاطادنر بيَت.  (1)خةونرجةكانة

                                                                                                                           

 تحتا  إىل إعتذار أو تربير، حتى لو بدا ذلك غريبًا أن ما شرعه اإلسالم من اجلهاد و غريه حق ال
أمام الذهنية املهيمنة على الناس يف قرن العشرين، ألننا ال نطوع )اإلسالم و تأرخيه( ألذواق الناس 
واجتاهاتهم الفكرية يف )عصر معني ( فما تحبذه الناس يف عصر قد ينكرونه يف عصر آخر و ما تحسبه 

اه سواهم منكرًا، و احلكم هلل و لشرعه، وليس ألذواق الناس و أهوائهم و اهلل أبناء بلدٍة حسنًا، ير
غالٌب على أمره(( )السرية النبوية الصحيحة ـ حماولة لتطبيق قواعد احملدثني يف روايات السرية 

 ط العبيكان(. 38ـ  37\1النبوية 
مةزهةبي خةونرج هيض ئيعتيباريَك بؤ مةصاحل و مةفاسد دننانيَت، ئةمةش سةملاندني رِنسيت  (1)

(()متفٌق سفهاء األحالم)) بؤيان، كة دةفةرميَت :  (صلى اهلل عليه وسلم)وةسفي ثيَغةمبةرمانة 
 ونتة: طةمذةن بريناكةنةوة.عليه( 

سانه و إما بيده مطلقًا، من غري فقٍه و حِلٍم )....من يريد أن يأمر و ينهي إما بلقال شيخ نإلسالم:  
وما يقدر عليه وما ال يقدر...فيأتي باألمر و  نظٍر فيما يصلح من ذلك و ما ال يصلحو صرب و 

النهي معتقدًا أنه مطيٌع يف ذلك هلل و رسوله و هو معتٍد يف حدوده، كما انتصب كثري من أهل 
رافضة و غريهم ممن غلط فيما آتاه من األمر و النهي و البدع و األهواء كاخلوار  و املعتزلة و ال
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لة وةآلمي شوبهةي دوذمنان و هةَلةي طرؤثة توندرِةوة خةونرجةكان هةَلةي دووةم: 
بطوتريَت: دةقةكاني فةرماناردن بة جيهاد تايبةتن بة بةرطرياردن نةك هيَرشربدن، 

 يَت. ئةمةش وةآلمدننةوةي هةَلةية بة هةَلة ثيَويستة موسَلمان ليَي ئاطادنر ب

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

...( جمموعة الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية كان فساده أعظم من صالحهاجلهاد على ذلك و 
( لشيخ 71ـ  67: كتاب)داعش العراق والشام يف ميزان السنة و اإلسالم صينظر ( و128\28)

( 40ـ  35، صفاتهم، و الرد على أبرز عقائدهم صعلى احللبـي و كتاب )اخلوار  نشأتهم، فرقهم
: )االصول العلمية و العملية لألمر باملعروف ينظرلتفصل  تأليف : أ.د سليمان بن صاحل الغصن.

. عبدالرحيم بن : أ.د. تأليف 218-209والنهي عن املنكر ـ مع تطبيقاته يف الواقع املعاصرـ( ص 
 والتوزيع.حممد املغذَّوي. ط. دار احلضارة للنشر 

  قاَل إبن القيم )رمحه هللا( :

اْلعَدو إِذا َكانَ  دفعَ َأن اْلمُجَاهِد قد يْقصدُ اْلمَْعُلومِ نَمِ ))
بالعدو  الظفرَ وَقد يْقصدُ والعدو َطالبًا اْلمُجَاهِد مَْطُلوبًا

كال  وَقد يْقصدُ والعدو مَْطُلوبًا إِذا َكانَ َطالبًا اْبتِدَاًء
 ((                                                سام ثََلاثَة يُؤمر اْلمُؤمن فِيهَا بِاْلجِهَادِاْلَأمرْينِ واألْق

 (121)نلفروسية ص
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 وةآلمدانةوةي شوبهةكة لة ثيَنج تةوةرةدا
لة رِوننطةي ئةم سيَ ثيَشةكييةي كة باسارنن و بؤ دروست تيَطةيشت  بابةتي جيهاد لة 

كاكلةي وةآلمي شوبهةي بآلوبوونةوةي ئيسالمة بة مششيَر، لةسةر ضةند ئيسالمدن، كة 
 تةوةرةيةك  دةوةستني :

 تةوةرةي يةكةم :
ـ(  طلبـ، هيَرشربدن ـ  دفعجيهاد لة ئيسالمدا بة هةردوو ماناكةي )بةرطريكردن  ـ 

 واجبيَكي كةفائيية، لة كات و باري دياريكراو بة ثيَي مةرجةكاني .
ئةوةي كة جيهاد بةهةردوو ماناكةي )بةرطرياردن ، هيَرشربدن( ونجبيَاي بةَلطة لةسةر 

فرض بيَجطة لة ضةند حالةتيَاي نائاسايي نةبيَت كة دةبيَتة ) (1)(فرٌض كفائيكةفائيية)
 لة شةش رِوويةوة باس دةكةين: (2)(عني
 قورئاني ثريؤز.ا  1
 . صلى اهلل عليه وسلم()فةرموودةي ثيَغةمبةرمان ا 2
 ئيجماع.ا  3
 ئينجيل )نلعهد نجلديد(.ا  4
 تةورنت )نلعهد نلقديم(.ا  5
  عةقل. ا6
 بة ثشت بةسنت بة خودن، يةك بة يةك لةسةريان دةوةستني: 

                                                           

(: ئةركيَاة ئةطةر كةسانيَك باةن، ئةون ئةركةكة لةسةر ئةونني دياة الفرض الكفائيماناي ) (1)
الدةضيَت، ئةطةر كاتي ثيَويست كةس بة ئةركةكة هةَلنةستا، ئةون كؤمةَلةكة طشيت تاوننبارة و 

(يش بةماناي ونجب بوون ديَت لةسةر طشت تاكةكةسيَك كة مةرجةكاني تيَدنبيَت. الفرض العني)
 . 37ـ35: الوجيز يف أصول الفقه لعبدالكريم زيدان صينظر

وما بعده( تأليف النجمي و  44: )رسالة اإلرشاد إىل بيان احلق يف حكم اجلهاد صينظرللمزيد  (2)
 تقريظ صاحل الفوزان.
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 قورئاني ثريؤز يةكةم: 
فةرماناردن بة جيهاد لة قورئاني ثريؤزدن لة ضةندين ئايةتدن هاتووة و بة ضةندين 

باشرتين بردني كارونني بانطةونز بؤ ثةيامي  ناغدن تيَثةرِيوة، بة ثيَي بةرةوؤق
يةكخودنثةرسيت، ئةمانةش ضةند ئايةتيَان سةبارةت بة قوناغة كؤتايةكاني ونجب 

  بووني جيهاد:
ْوِِل  لُۡمۡؤِمنِيَ ٱِمَن  لَۡقَٰعُِدونَ ٱيَۡسَتوِي  َلذ ] *

ُ
رِ ٱَغرۡيُ أ َ ِ ٱِف َسبِيِل  لُۡمَجَِٰهُدونَ ٱوَ  لَّضذ َٰلِهِۡم  ّللذ ۡمَو

َ
بِأ

َل  نُفِسِهۡمۚٗ فَضذ
َ
ُ ٱَوأ نُفِسِهۡم لََعَ  لُۡمَجَٰهِِدينَ ٱ ّللذ

َ
َٰلِِهۡم َوأ ۡمَو

َ
 وََعَد  لَۡقَٰعِِدينَ ٱبِأ

ۚٗ َولُُك ا ُ ٱَدرََجةا ى ٱ ّللذ  ۡۡلُۡسَنَٰ
َل  ُ ٱَوفَضذ ا  لَۡقَٰعِِدينَ ٱلََعَ  لُۡمَجَِٰهِدينَ ٱ ّللذ ۡجًرا َعِظيما

َ
ۚٗ َوََكَن  َدَرَجَٰتٖ  ٩٥أ ِۡنُه َوَمۡغفَِرةا َورَۡۡحَةا ُ ٱم   ّللذ

ا رذِحيًما   . (1)[َغُفورا

ْ ِف  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱ۞َوَما ََكَن ] * ُهوا َتََفقذ ِ ِنُۡهۡم َطآئَِفةٞ ِل  ِ فِۡرقَةٖ م 
ۚٗ فَلَۡوََل َنَفَر ِمن ُك  ْ َكٓافذةا ِينِ ٱِِلَنفُِروا  ل 

  (2) [َوِِلُنِذُرواْ قَۡوَمُهۡم إَِذا رََجُعٓواْ إَِِلِۡهۡم لََعلذُهۡم ََيَۡذُرونَ 
ۡشُهرُ ٱ نَسلَخَ ٱ فَإَِذا] *

َ
ْ ٱفَ  ۡۡلُُرمُ ٱ ۡۡل وُهمۡ ٱَحۡيُث وََجدتُُّموُهۡم وَُخُذوُهۡم وَ  لُۡمۡۡشِكِيَ ٱ ۡقُتلُوا  ۡحُُصُ

ْ ٱوَ  ْ  ۡقُعُدوا قَاُموا
َ
ْ َوأ ةَ ٱلَُهۡم ُكذ َمۡرَصٖدى فَإِن تَابُوا لَوَٰ ْ  لصذ ةَ ٱَوَءاتَُوا َكوَٰ ْ َسبِيلَُهۡمۚٗ إِنذ  لزذ َ ٱفََخلُّوا  َغُفورٞ  ّللذ

  (3)[رذِحيمٞ 

 *[ ْ َٰتِلُوا ِينَ ٱ َق ِ  َّلذ ِ ٱََل يُۡؤِمُنوَن ب ِ  ّللذ ُِموَن َما َحرذَم  ٓأۡلِخرِ ٱ ِۡلَوۡمِ ٱَوََل ب ُ ٱَوََل َُيَر  َوََل  ۥَورَُسوُلُ  ّللذ
ِينَ ٱِمَن  ۡۡلَق ِ ٱيَِديُنوَن دِيَن  وتُواْ  َّلذ

ُ
َٰ ُيۡعُطواْ  لِۡكَتََٰب ٱأ ۡزَيةَ ٱَحَّتذ   (1)[َعن يَٖد َوُهۡم َصَٰغُِرونَ  ۡۡلِ

                                                           

 . 96ـ  95النساء: ( 1)
 . 122التوبة: ( 2)
 5التوبة : (3)
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ْ ٱ] * نُفِسُكۡم ِف َسبِيِل  نفُِروا
َ
َٰلُِكۡم َوأ ۡمَو

َ
ْ بِأ ا َوثَِقاَلا َوَجَٰهُِدوا ِۚٗ ٱِخَفافا َٰلُِكۡم َخرۡيٞ لذُكۡم إِن  ّللذ َذ

 . (2)[ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 
َٰتِلُوُهمۡ ]*  ۡبُهُم  َق ِ ُ ٱُيَعذ  يِۡديُكۡم َوُيۡخزِهِۡم َوَينُُصُۡكۡم َعلَۡيِهۡم َويَشۡ  ّللذ

َ
ِف ُصُدوَر قَۡومٖ بِأ

ۡؤِمنِيَ   . (3)[مُّ

ثوختةي ئةم ئايةتانة فةرماناردنة بة هةَلطرت  ضةك و جيهاد كردن، لة دون 
، بةآلم ئةمة ئةوة (صلى اهلل عليه وسلم)ناغةكاني ذياننامةي ثيَغةمبةرمان ؤق

ناغةكاني ثيَش خؤيان دةكةن، وةكو ضؤن ؤناطةيةنيَت كة ئةم ئايةتانة نةسخي ق
خؤيان نةسخ دةكةن و ي مةي خونردنةوة ئايةتةكاني ثيَشحوكمناغي ؤئايةتةكاني دونق

حوكمةكةيان الدةدةن، ئةمانة دوو بابةتي جياونزن، بابةتي جيهاد كاركردنة بة 
ناغانةي كة لة قورئاني ثريؤزدن باس لة جيهاد دةكةن بة ثيَي ئةو ؤهةموو ئةو ق

خونردنةوة ا وةكو منونة ، بةآلم بابةتي مةي (4)بارودؤخةي كة موسَلمانان تيادن دةذين

                                                                                                                           

 .29التوبة: (1)
 .41التوبة: (2)
 .14التوبة: (3)
َفْصٌل فِي تَْرتِيبِ (: )) 161ـ 158\3قال ابن القيم يف زاد املعاد ) حول مراحل فرض اجلهاد (4)

َأوَّلُ مَا َأْوحَى إَِلْيهِ رَبُّهُ : اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سِيَاقِ هَْديِهِ مَعَ اْلُكفَّارِ وَاْلمُنَافِقِنيَ مِْن حِنيِ بُعِثَ إَِلى حِنيِ َلقِيَ
ي نَْفسِهِ، وََلْم يَْأمُْرهُ إِْذ تَبَارََك وَتَعَاَلى: َأْن يَْقرََأ بِاْسمِ رَبِّهِ الَّذِي خََلقَ، وَذَلَِك َأوَّلَ نُبُوَّتِهِ، َفَأمَرَهُ َأْن يَْقرََأ فِ

يَُّها]َلْيهِ: ذَاَك بِتَْبلِيٍغ، ثُمَّ َأْنزَلَ عَ
َ
ث ِرُ ٱ َيَٰٓأ نِذرۡ   ١ لُۡمدذ

َ
 ٱ]َفنَبََّأهُ بَِقْولِهِ  (اْلمُدَّثِّرِ) [ ُقۡم فَأ

ۡ
يَُّها]وََأْرسََلهُ بِـ: [ قَۡرأ

َ
 َيَٰٓأ

ث ِرُ ٱ بِ، ثُمَّ َأْنذَرَ ثُمَّ َأمَرَهُ َأْن يُْنذِرَ عَشرِيَتَهُ اْلَأْقرَبِنيَ، ثُمَّ َأْنذَرَ َقْومَهُ، ثُمَّ َأْنذَرَ مَْن حَْوَلهُْم مِنَ اْلعَرَ [لُۡمدذ
الدَّْعوَةِ بِغَْيرِ قِتَاٍل وََلا جِْزيٍَة، َفَأَقامَ بِْضعَ عَْشرََة سَنًَة بَْعدَ نُبُوَّتِهِ يُْنذِرُ بِاْلعَرَبَ َقاطِبًَة، ثُمَّ َأْنذَرَ اْلعَاَلمِنيَ 
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ناغي دةكريَت كة ؤناغيَك حةرنم كرنوة، كار تةنها بة دونقؤا كة بةضةند ق
َما]   حةرنماردني يةكجارةكيية يَۡطَٰنُ ٱيُرِيُد  إِنذ ن يُوقَِع بَيۡنَُكُم  لشذ

َ
ََٰوةَ ٱأ ِف  ۡۡلَۡغَضآءَ ٱوَ  لَۡعَد

ُكۡم َعن ذِۡكرِ  لَۡميِۡسِ ٱوَ  ۡۡلَۡمرِ ٱ ِ ٱَوَيُصدذ ةِ  ٱوََعِن  ّللذ لَوَٰ نَتُهونَ  لصذ نُتم مُّ
َ
كة   (1)[َفَهۡل أ

خؤي نةسخ دةكات. بةهةمان شيَوة سةبارةت بة دةقةكاني ؤناغةكاني ثيَشق
ناغةكانيانةوة كاريان ثيَدةكريَت بة ثيَي ؤفةرموودة، ئايةتةكاني جيهاد بة هةموو ق

 مةصاحل و مةفاسد.
 
 
 
 
 

                                                                                                                           

. ثُمَّ ُأذِنَ َلهُ فِي اْلهِْجرَةِ، وَُأذِنَ َلهُ فِي اْلقِتَالِ، ثُمَّ َأمَرَهُ َأْن يَُقاتِلَ مَْن وَيُْؤمَرُ بِاْلَكفِّ وَالصَّْبرِ وَالصَّْفحِ
 (   ....مَّ َأمَرَهُ بِقِتَالِ اْلمُْشرِكِنيَ حَتَّى يَُكونَ الدِّينُ ُكلُّهُ لِلَّهَِقاتََلهُ، وَيَُكفَّ عَمَّنِ اْعتَزََلهُ وََلْم يَُقاتِْلهُ، ثُ

( ثم ختم شرحه 149ـ  127وقد شرح مراحل القتال الشيخُ عبد اهلل الزاحم يف كتابه )اجلهاد...ص
الناس كافة، )و هذه املراحل اليت مربه تشريع القتال يف سبيل اهلل، و اليت انتهت إىل قتال قائاًل: 

ليست على أساس أن كل مرحلة ناسخة لليت قبلها، كالشأن يف حتريم اخلمر، و إمنا هي أنواع من 
 (2\10: املبسوط لسرخسي)و ينظر .حاالت القتال حسب ظروف املسلمني و قوتهم(

 . 91املائدة: (1)

 )حضارة العرب(:لوبون يف كتابه طوستاظ  قال
)مل يَْنتَشِرِ اإلْسالمُ بِالسَّْيف، بَْل إْنتَشَرَ بِالدَّْعوَةِ 
 وَْحدَهَا، وَ بِالدَّْعوَةِ وَْحدَهَا إِْعتَنََقْتهُ الشُّعُوبُ (
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 . (صلى اهلل عليه وسلم)فةرموودةي ثيَغةمبةر : دووةم

 الَ َأْن يَْشهَدُوا حَتَّى النَّاسَ ُأَقاتِلَ َأْن ُأمِْرتُ»  وسلم عليه اهلل صلى اللَّهِ رَسُولُ قال*
 ذَلَِك َفعَُلوا َفإِذَا ، الزََّكاَة وَيُْؤتُوا ، الصَّاَلَة وَيُقِيمُوا ، اللَّهِ رَسُولُ مُحَمًَّدا وََأنَّ اللَّهُ إِالَّ إَِلهَ

 .(1)« اللَّهِ عََلى وَحِسَابُهُْم ، اإلِْساَلمِ بِحَقِّ إِالَّ وََأْموَاَلهُْم دِمَاءَهُْم مِنِّى عَصَمُوا

الإله إال اهلل حممد رسول ونتة: )فةرمامن ثيَارنوة، كة جبةنطم تاوةكو خةَلك دنن بة )
( بنيَن و نويَذ باةن و زةكات بدةن، ئةطةر ئةمةيان ئةجنامدن، ئةون سةر و ماَليان اهلل

باةويَتة سةر، و تةنها ثاريَزرنوة، بةمةرجيَك تاوننيَك ئةجنام نةدةن حةقي ئيسالميان 
 خودن ليَثرسينةوةيان لةطةلَ دةكات لة قيامةتدن(.

بُعِْثتُ بَْينَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّْيفِ حَتَّى : ))  )صلى اهلل عليه وسلم(قال رسول اهلل  *
ذِّلَُّة وَالصَّغَارُ عََلى يُْعبَدَ اهلُل وَْحدَهُ َلا شَرِيَك َلهُ، وَجُعِلَ رِْزقِي تَْحتَ ظِلِّ رُْمحِي، وَجُعِلَ ال

 . (2)((مَْن خَاَلفَ َأْمرِي، وَمَْن تَشَبَّهَ بَِقْوٍم َفهُوَ مِْنهُْم 

ونتة : )لة بةرةبةرةي قيامةتا خودن م  ناردووة بة مششيَر، تاوةكو خودن بةتةنها 
بثةرسرتيَت كةس هاوبةشي بؤ دننةنيَت، خودن رِزقي م  خستووتة ذيَر سيَبةري 

، ئةوننةى سةرثيَضي فةرماني من دةكةن خودن سةر شؤرِ و رِيسونيان دةكات، رِمةكةم
 . (3)ئةوةي السايي خةَلاانيَك بااتةوة لة ئايندن، ئةون لةو خةَلاانةية(

                                                           

 متفٌق عليه. (1)
 (و صححه الشيخ أمحد شاكر.5667()5115رواه أمحد ) (2)
ؤ ئةوةي تيَطةيشتنمان بؤ ئةم دةقانة وةكو زيادةرِةوي خةونرج و كةمتةرخةمي قوتاخبانةي ب (3)

 : تةوةرةي سيَيةم و ضونرةمي باسةكةمان.برِوننةعةقلي نةبيَت، 
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 مَْن»  :وسلم عليه اهلل صلى اللَّهِ رَسُولُ َقالَ: َقالَ (عنه اهلل رضى ) هُرَْيرََة َأبِى عَْن *
 اْلجَنََّة يُْدخَِلهُ َأْن اللَّهِ عََلى حَقًّا َكانَ ، رَمَضَانَ وَصَامَ الصَّاَلَة وََأَقامَ وَبِرَسُولِهِ بِاللَّهِ آمَنَ
 َأَفاَل اللَّهِ رَسُولَ يَا َفَقاُلوا« .  فِيهَا وُلِدَ الَّتِى َأْرضِهِ فِى جََلسَ َأْو ، اللَّهِ سَبِيلِ فِى جَاهَدَ
 ، اللَّهِ سَبِيلِ فِى لِْلمُجَاهِدِينَ اللَّهُ َأعَدَّهَا دَرَجٍَة مِائََة اْلجَنَّةِ فِى إِنَّ»  َقالَ.  النَّاسَ نُبَشِّرُ
 َفإِنَّهُ ، اْلفِْردَْوسَ َفاْسَأُلوهُ اللَّهَ سََأْلتُمُ َفإِذَا ، وَاأَلْرضِ السَّمَاءِ بَْينَ َكمَا الدَّرَجَتَْينِ بَْينَ مَا

 . (1)« اْلجَنَّةِ َأْنهَارُ تََفجَّرُ وَمِْنهُ الرَّْحمَنِ، عَْرشُ َفْوَقهُ ُأرَاهُ ، اْلجَنَّةِ وََأْعَلى اْلجَنَّةِ َأْوسَُط
دةفةرميَت: ئةوةي برِون بة خودن و  ـ  صلى اهلل عليه وسلمونتة: )ثيَغةمبةرمان ا 

ثيَغةمبةرةكةي بهيَنيَت، نويَذ باات و رِؤذوو بطريَت، ئةون خودن لة سةرةخؤي 
ونجباردووة كة بيباتة بةهةشت، جا ض جيهادي كردبىَ لة رِيَطاي خودندن، يان 

صلى )نةياردبىَ و لةو شويَنة مردبىَ كة ليَي لة دنيك بووة... لة ثاشان ثيَغةمبةر 
 باس لة ثلة بةرزةكاني ئةوننة دةكات كة جيهاديان كردووة(. (اهلل عليه وسلم

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.7512()2828أخرجه البخاري )(  1)

َ َلُ  لرذُسوَل ٱيَُشاقِِق  َوَمن]  لُۡهَدىَٰ ٱِمۢن َبۡعِد َما تَبَيذ
ِ  لُۡمۡؤِمنِيَ ٱَوَيتذبِۡع َغرۡيَ َسبِيِل  ِ َٰ َونُۡصلِهِ  ۦنَُول   ۦَما تََوِلذ

 )النساء( [ ١١٥َجَهنذَمَۖ وََسآَءۡت َمِصرًيا 
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 نيي)إمجاع(ي زنناياني ئيسالم:رِيةك :سيَيةم
 ( ية:فرض كفائيلةوننةي كة )إمجاع(يان طيَرِنوةتةوة لةسةر ئةوةي كة جيهاد )

 (.1888فقرة:3/1013قناع يف مسائل اإلمجاع() ابن قطان الفاسي يف كتابه : )اإل* 
 (.2/143احلفيد يف كتابه: )بداية اجملتهد()ابن رشد * 
 (.6/384فخر الرازي يف تفسريه: )مفاتيح الغيب()* 
 (.1/289ابن عطية األندلسي يف تفسريه: )احملرر الوجيز()* 
 (.4/80فخر الدين الزيلعي يف كتابه: )تبيني احلقائق()* 

دياريارنو كة زننايان (ية لةكات و باري فرض كفائيمةبةست ليَرةدن جيهادكردن )
( لةبةر فرض عنيبرِياري لةسةردةدةن، ضوناة هةنديَك جار لة هةنديَك شويَن دةبيَتة )

هةبووني ترسناكي لةسةر ذيان و وآلتي موسَلمانان، هةنديَك جار لة هةنديَك شويَن بة 
ة ماناي شةرِكردن ناميَنيَت لةبةر هةبووني ثةميان)عهد( لةطةلَ كافرةكان يان نةهاتن

صلى )جيَي مةرجةكاني جيهاد بةماناي جةنط، وةك لة ذياننامةي ثيَغةمبةرماندن 
ئةمة بة رِووني ديارة. بةمة لة تيَطةيشت  توندرِةوي خةونرج  (اهلل عليه وسلم

دووردةكةوينةوة، كةضي ئينااركردني قوتاخبانةى عةقلي بؤ ئةم ئيجماعة ا 
يان بؤ ئيجماع بةطشيت! جيَي  ثةكخست  جيهاد تةنها لةبةرطريدن نةبيَت ا!

ئاورِدننةوة نيية، ضوناة ئيجماعةكة طونسرتنوةتةوة و ئيجماعيش خؤي لة خؤيدن 
 . (1)بةَلطةيةكي شةرعيية

                                                           

ـ  457صفقه التنازالت :  برِوننةبؤ الدنني ضةند شوبهةيةك لةسةر )إمجاع(ة طونسرتنوةكة  (1)
474. 

 :برِوننةبؤ حوجييةتي ئيجماع 
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 ئينجيل )نلعهد نجلديد(ضونرةم: 
عيسا )علية كة  هاتووة ا (1)لة يةكةم ئينجيلي كةنيسةدن ا كة ئينجيلي )مةتتا(ية

ونمةزننن من هاتووم ئاشيت مششيَر دةنيَت و دةفةرميَت: )نلسالم( دنن بة شةرعييةتي 
لةسةر زةوي بضةسثيَنم! من نة هاتووم ئاشيت بضةسثيَنم بةَلاو هاتووم مششيَر 

 . (2)( بضةسثيَنم!
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                           

قوادح اإلستدالل باإلمجاع )اإلعرتاضات الواردة على اإلستدالل بالدليل من اإلمجاع و اجلواب  *
 .عنها( تأليف: د. سعد بن ناصر الشثري. ط. كنوز إشبليا 

د. يعقوب  اإلمجاع )حقيقته ـ أركانه ـ شروطه ـ إمكانُه ـ حجّيته ـ بعض أحكامه( تأليف: *
 .الباحسني ط.مكتبة الرشد

 .حجية اإلمجاع  تأليف: د. عدنان كامل السرميين . ط . مؤسسة الريان *
  برِون ثيَارنوترين ئينجيل الي كةنيسة ئينجيلي )مةتتا(ية كة ئينجليى يةكةمي كةنيسةية. (1)

 مادة : اإلجنيل(. 790\3)املوسوعة العربية ـ دمشق ـ  ينظر:
طبع يف مطبعة  {( 35( )إجنيل متى، الفصل العاشر، الفقرة: 18\3الكتاب املقدس)م} (2)

م( و يف مقدمة املرتمجني 1899م ـ 1876املرسلني اليسوعيني يف بريوت يف ثالث جملدات بني سنوات )
 (منه.8ـ  5\1: )ينظرإعرتافات خطرية حول مدَ الربوتسطانني لألسفار بالتحريف و احلذف! . 

ۡهُل  َوِۡلَۡحُكمۡ ] 
َ
جِنيلِ ٱأ نَزَل  ۡۡلِ

َ
ُ ٱبَِمآ أ فِيهِى َوَمن لذۡم  ّللذ

نَزَل 
َ
ُ ٱََيُۡكم بَِمآ أ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  ّللذ

ُ
 )املائدة( [ ۡلَفَِٰسُقونَ ٱفَأ
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   ئةمةي خونرةوةش تابلؤي الثةرِةي ئينجيلةكةية كة بؤ عةرةبي وةرطيَرِدرنوة.
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هةروةها لة هةمان سةرضاوةدن عيسا)علية نلسالم( لة مةدحي جيهادي بةرطري و 
ئةي ئيَوة نةتاخنويَندووتةوة كة دون دةفةرميَت: )جيهادي هيَرشربدن بة حةونرييةكاني 

ئةمانةتي ثةيامة ئامسانييةكان كة بةردي ئةو طؤشةيةية كة بيناكارنن بةجيَيان 
هيَشتووة، بة ئوممةتيَاي دياة دةدريَت، ئةوننيش بةرهةمي ثةيامةكة دةبةخشن، ئةم 

ةرطري دةكةن ا، و بةردةش ئةوةي باةويَتة سةري تيَك دةشايَنريَت ا ونتة: جيهادي ب
 (. ئةوةي بةردةكةي باةويَتةسةري دةيهارِيَت ا ونتة: جيهادي هيَرشربدن دةكةن ا

هةمان دةقيش لة )صحيحني( دن هاتووة: كة ثيَغةمبةرمان )صلى نهلل علية وسلم( 
خؤي بةو بةردة ناساندووة كة لة بينايةي ثةيامة ئامسانيةكاني ثيَش ئةو لة طؤشةي 

بةجيَماوة كة بة دنناني ئةم بةردةش لةم طؤشةيةدن ا كة هات  بينايةكة بؤ ئةو 
ثيَغةمبةرمانة)صلى نهلل علية وسلم( ا بينايةي ثةيامة ئامسانييةكان بة تةونوي 

 .   (1)دةرِنزيَتةوة، هات  ثيَغةمبةرننيش )عليهم نلسالم( كؤتايي ديَت 

                                                           

 مةي سةرةوة ثوختةي ماناي دوو دةقةكةية، دوو دةقةكةش ئةمانةن:ئة (1)
ط.مطبعة  68)إجنيل متى ص}بة حةونريةكاني دةفةرميَت  )صلى اهلل عليه وسلم(عيسى  *

أما قرأمت قط يف الكتب، »: {45ـ42الفقرات:  21( اإلصحاح 1899اآلباء الدومنيكيني املوصل 
إنَّ اْلحَجَرَ الذي رَزََلهُ البنَّاؤون، هَذا صَار رأسَ الزَّاويةِ، مِْن قِبَلِ الرَّبِ كانَ هَذا، وهُو عَجيٌب يف 
أْعيُنِنا، مِْن أجلِ هَذا أقولُ َلُكم، إنَّ مََلكوتَ اهللِ يُنزَعُ مِْنُكم، و يُْعَطى ألمٍة تَْصنَعُ ثِمَارَهُ، ومَْن 

 . «َقَط عَلى هَذا اْلحَجَر يَتَرَضَّض، ومَْن سََقَط هُوَ عََلْيهِ يَْطحِنُهُ سَ
( 3535صحيح نلبخاري )}ثيَغةمبةرمان)صلى نهلل علية وسلم( بة هةظاآلني دةفةرميَت *

ا َفَأْحسَنَهُ إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ اْلَأْنبِيَاءِ مِْن َقْبلِي َكمَثَلِ رَجٍُل بَنَى بَْيًت )) :{(2286صحصح مسلم )
وُضِعَْت هَذِهِ  وََأْجمََلهُ إِلَّا مَْوضِعَ َلبِنٍَة مِْن زَاوِيٍَة َفجَعَلَ النَّاسُ يَُطوُفونَ بِهِ وَيَْعجَبُونَ َلهُ وَيَُقوُلونَ هَلَّا

 . 186ا  185لطؤظاري ئةيووبي ى (4: ذمارة )برِوننة((  اللَّبِنَُة َقالَ َفَأنَا اللَّبِنَُة وََأنَا خَاتِمُ النَّبِيِّنيَ
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تةنها مةدح و سةناي عيساية )علية نلسالم( بؤ ئوممةتي حممد  جيَي شاهيَد ليَرةدن
 بةرطرياردن( و طلب) هيَرشربدن )صلى نهلل علية وسلم( كة ئوممةتي جيهادة بةماناي

 (.دفع)
 ئةمةش دوو تابلؤ الثةرِةي ئينجيلي مةتتا و صةحيحي بوخارين:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 هـ(، تصوير دار املنها (1313)صحيح البخاري ط. آستانة)    ز(     1899)إجنيل متى ط. آباء الدومانكني ـ املوصل                   
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 تةورنت )نلعهد نلقديم(.ثيَنجةم: 
لة تةورنت دن نزياةي ضل دةق باس لة )جيهاد( دةكةن، تةنها ئاماذة  بؤ هةنديَايان 

 لةوننة:  (1)دةكةين

 (.13سفر العدد ـ اإلصحاح ) *
 (.25()23()4سفر صموئيل األول ـ اإلصحاح) *
 (.3سفر امللوك الثاني ـ اإلصحاح) *
 (.21سفر حزقيال ـ اإلصحاح) *
 (.23سفر يوشع ـ اإلصحاح) *
 (.18()1سفر القضاة ـ اإلصحاح) *
 (.34()14سفر التكوين ـ اإلصحاح) *
 (.33()21()15اإلصحاح)سفر العدد ـ * 
 (.18سفر املزامري ـ املزمور) *

ئاماذةمان بؤ تةورنت و ئينجيل كرد وةكو سةملاندنيَك بؤ ئةمرِؤمان كة خةَلاانيَك ون 
 ثاشة تيَدةطةن جيهاد تايبةتة بة ئاي  ئيسالم، نةخيَر ئاي  طشت ثيَغةمبةرنن

  .نلسالم( )عليهم موسا
                                                           

ط اجمللس األعلى  426ـ420: كتاب حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني صينظر (1)
 لشؤون اإلسالمية مبصر.

إن يف التوراة )العهد القديم( احلالية بني يدي الناس تشدد ظاهر يف مسائل اجلهاد يصل إىل  واعلم
ٌل قطعًا و خمالٌف لوصاياه، بل هو من التحريف الذي حصل األمر بقتل النساء و األطفال وهذا باط

ط.العربي للطباعة و 382: العرب و اليهود يف التأريخ ألمحد سوسة صينظريف مراحل تدوينها. 
 النشر.
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ثيَغةمبةرنني بةني ئيسرنئيل  ريؤز ئاماذة بة جيهاديزؤر لة الثةرِةكاني قورئاني ث
 دةكةن، لةوننة: 

يان  (بيت نملقدس)( و فةرماناردني بة طرت  عليه السالمبةسةرهاتي موسا)* 
( 26ا  21، وةك لة ئايةتةكاني )(1)كة خودن بؤياني نووسيوة )األرض املقدسة(

 : املائدةسورةتي 

                                                           

كانةية كة لةوننةية نةزننيَك ئةمة بااتة بةَلطة كة بةيت نملقدس )قدس( مولاي ئةو جولة (1)
كاني جيهان دنطرييان كردووة، ئةمةش برييَاي تةسك و نازننستيية لةبةر هيَزةئيَستا بة ثاَلثشيت زلا

 ضةند هؤيةك:
( بؤ ئةو كةسانةية كة بريوباوةرِيَاي موقةدةسيان هةبيَت كة األرض املقدسة) يةكةم:

 يةكخودنثةرستيية: 
آلني ثيَش زنين( ئةم خاكة شايستةي بةني ئيسرنئيليةكان بوو لة هةظا 1300لة نزياةي ساآلني) *

 موسا)علية نلسالم(، ضوناة لةسةر بريوباوةرِي ثريؤزي يةكخودنثةرسيت بوون.
( بوو، ضوناة خؤي و رضي اهلل عنهثاش زنين( شايستةي عمر)  638كؤضي =  17لة ساَلي) *

 هةظاآلني كة زؤربةيان عةرةب بوون لةسةر بريوباوةرِي ثريؤزي يةكخودنثةرسيت بوون.
ثاش زنين( شايستةي صالح نلدين )رمحة نهلل( بوو، ضوناة  1187كؤضي =  583لة ساَلي ) *

 خؤي و هةظاآلني كة زؤربةيان كورد بوون  لةسةر بريوباوةرِي ثريؤزي يةكخودنثةرسيت بوون.
ئةمة لةطةلَ برِوندنري هةر موسَلمانيَك كة خاكي ثريؤز كةس ثريؤز ناكات، بةَلاو مرؤظ بة كردةوةي 

( ط األعظمي1117\4املوطأ كة ثريؤز دةبيَت، هةروةك لةم بارةيةوة ئيمام مالك لة )ضا
َأنَّ )( بؤمان رِيونيةت دةكات: رضي اهلل عنهما) الدرداءبةسةرهاتيَاي نيَونن سةملاني فارسي و أبي 

اْلمَُقدَّسَةِ. َفَكتَبَ إَِلْيهِ سَْلمَانُ: إِنَّ اْلَأْرضَ ال َأبَا الدَّْردَاءِ َكتَبَ إَِلى سَْلمَانَ اْلَفارِسِيِّ: َأْن هَُلمَّ إَِلى اْلَأْرضِ 
هةركات ئةم ئوممةتة بة خةَلك و سةركردةوة بؤ بريوباوةرِي  ،(تَُقدِّسُ َأحَدًا. وَإِنَّمَا يَُقدِّسُ اْلإِْنسَانَ عَمَُلهُ

جولةكة  ئةون ئاآلي جيهاد بةرزدةبيَتةوة )قودس(ي ثريؤز لة ,يةكخودنثةرسيت طةرِننةوة
موشرياةكان رِزطاردةكريَتةوة و دندثةروةري و ئارنمي باَلي بةسةر هةموو وآلتة موسَلمانةكاندن 

 دةكيَشيَت.
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ْ ٱ َيََٰقۡومِ ] ۡرَض ٱ ۡدُخلُوا
َ
َسةَ ٱ ۡۡل ُ ٱَكَتَب  لذَِّت ٱ لُۡمَقدذ ۡدبَارُِكۡم َفَتنَقلُِبواْ  ّللذ

َ
َٰٓ أ واْ لََعَ لَُكۡم َوََل تَۡرتَدُّ

 .[َخَِٰسِينَ 

( 251ا  246لة ئايةتةكاني ) جالوت(لةطةلَ )داود ) عليه السالم ( بةسةرهاتي *
ِ ٱبِإِذِۡن  َفَهَزُموُهم....] (: البقرةسورةتي ) َُٰه  دُ ۥَوَقتََل َداوُ  ّللذ ُ ٱَجالُوَت وَءَاتَى  ۡۡلِۡكَمةَ ٱوَ  لُۡملۡكَ ٱ ّللذ

ۗۡ َولَۡوََل َدۡفُع  ۥوََعلذَمهُ  ا يََشآُء ِ ٱِممذ ۡرُض ٱَبۡعَضُهم بَِبۡعٖض لذَفَسَدِت  نلذاَس ٱ ّللذ
َ
َ ٱَوَلَِٰكنذ  ۡۡل ُذو فَۡضٍل  ّللذ

ذمنانيدن سةركةوت بة سةر دو طالوتونتة: )بة فةرماني خودن لةشاري  [ لَۡعَٰلَِميَ ٱلََعَ 
ا جالوتي كوشت، خودن ثاشايةتي و دننايي و زننايي بة دنود ا  عليه السالمو دنود ا 

ا بةخشي، ئةطةر خودن هةنديَك لة خةَلاان بة هةنديَاي دياة النةدنت،  عليه السالم
ئةون زةوي بؤطةن دةبيَت بة جؤرةها تاونن، بةآلم خودن فةزلَ و رِيَزي هةية بؤ طشت 

 زند(. ئادةمي

( سورةتي 44ا 20ا و بةلقيس لة ئايةتةكاني) عليه السالمبةسةرهاتي سولةميان ا *
ذِلذةا َوُهۡم  رِۡجعۡ ٱ ]...(:النمل)

َ
ٓ أ ِۡنَها تِيَنذُهم ِِبُُنوٖد َلذ قَِبَل لَُهم بَِها َونَلُۡخرَِجنذُهم م 

ۡ
إَِِلِۡهۡم فَلََنأ

                                                                                                                           

ئةمانةي ئةمرِؤ )قودس(يان دنطريكردووة سةرةرِني دووريان لة بريوباوةرِي يةكخودنثةرسيت  دووةم:
(! DNAان لةسةر ترشي ناوةكي )بة رِةطةزيش بةني ئيسرنئيلي نني، بة شاهيَدي ليَاولينةوةكاني

 .  (ط األهلية 360ا  353)إخرتنع نلشعب نليهودي تأليف شلومو ساند ص ىبيَت: كبرِوننة
ئةمة لةكاتيَادن رِيَزدنري الي خودن بة رِةطةز نيية، بةَلاو بة تةقوندنريية ثةروةردطار دةفةرميَت : 

َها] يُّ
َ
أ ۡكَرَمُكۡم ِعنَد  نلذاُس ٱ َيَٰٓ

َ
ْۚٗ إِنذ أ نََثَٰ وََجَعلَۡنَُٰكۡم ُشُعوباا َوَقَبآئَِل ِِلََعاَرفُٓوا

ُ
ِن َذَكرٖ َوأ ِ ٱإِنذا َخلَۡقَنَُٰكم م  ۡتَقىَُٰكۡمۚٗ  ّللذ

َ
أ

َ ٱإِنذ  إِنَّ اللَّهَ عَزَّ »ثيَغةمبةرمان )صلى نهلل علية وسلم( دةفةرميَت :  (13)نحلجرنت: [َعلِيٌم َخبرِيٞ  ّللذ
ْم بَنُو آدَمَ وَآدَمُ وَجَلَّ َقْد َأْذهَبَ عَْنُكْم عُبِّيََّة اْلجَاهِلِيَّةِ، وََفْخرَهَا بِاْلآبَاءِ مُْؤمٌِن تَقِيٌّ، وََفاجٌِر شَقِيٌّ، َأْنتُ

َليَُكونُنَّ َأْهوَنَ عََلى اللَّهِ مِنَ مِْن تُرَاٍب، َليَدَعَنَّ رِجَاٌل َفْخرَهُْم بَِأْقوَاٍم، إِنَّمَا هُْم َفْحٌم مِْن َفْحمِ جَهَنَّمَ، َأْو 
 وغريه(. 5116)رواه أبو داود  «اْلجِْعَلانِ الَّتِي تَْدَفعُ بَِأْنفِهَا النَّتِنَ
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بطةرِيَوة بؤ اليان، ئيَمة بة لةشاريَاةوة ونتة: )ئةي نويَنةري بةَلقيس . (1)[غُِرونَ َصَٰ 
ديَينة سةريان كة هيض توننايةكي بةرطرييان نةبيَت، زةليل و سةرشؤرِ و شاربةدةريان 

 دةكةين(.
ئةمةي كة ثيَغةمبةرنن )عليهم نلسالم( ثيَهاتوون لة هةبووني هيَز بؤ ثارنسنت و 

هةر سىَ ئاي  ئامساني و الي بآلوكردني ثةيامي خودن رِنستييةكي بةَلطة نةويستة لة 
 هةموو مرؤظيَاي ذير، وةك لة خاَلي شةشةمدن ديَتة بةرضاومان:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 37النمل: (1)

  :اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عََلْيهِ وَسَلَّمَ  َقالَ رَسُولُ

َها ،  رِبَاط   )) نْ َيا َوَما َعَلي ْ ٌر ِمَن الدُّ يَ ْوٍم ِف َسِبيِل اَّللِه َخي ْ
َها  َأَحدِك مْ  َسْوطِ  َوَمْوِضع   نْ َيا َوَما َعَلي ْ ٌر ِمَن الدُّ ِمَن اجلَنهِة َخي ْ

ٌر ِمَن  الَغْدَوة   الَعْبد  ِف َسِبيِل اَّللِه ، أَوِ  يَ ر وح َها َوالرهْوَحة   ، َخي ْ
َها نْ َيا َوَما َعَلي ْ   (( الدُّ

 )متفق عليه(
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 بةَلطةي عةقل لةسةر رِةونيي جيهاد:شةشةم: 
 دذنيةتي ئةوة ناكات، كة:هيض عةقليَاي ساغلةم 

 (.جهاد الدفعدندثةروةري ثيَويستة بثاريَزريَت )يةكةم: 
 )جهاد الطلب(.ثيَويستة بآلوباريَتةوةدووةم : 

دذى هةر ونةكةى وةكو ثارنست  تةندروستيية ( منجهاد الدفع: )يةكةميان
ِيٱ]كة تووشي مرؤظ ببيَت. ثةروةردطار دةفةرميَت :  نةخؤشيةكى ترسناك ۡخرُِجواْ  نَ َّلذ

ُ
أ

ْ َربَُّنا  ن َيُقولُوا
َ
ٓ أ ۗۡ ٱِمن دَِيَٰرِهِم بَِغرۡيِ َحق ٍ إَِلذ ُ ِ ٱَولَۡوََل َدۡفُع  ّللذ َمۡت  نلذاَس ٱ ّللذ ِ ذُهد  َبۡعَضُهم بَِبۡعٖض ل

َٰٞت َوَمَسَِٰجُد يُۡذَكُر فِيَها  َِٰمُع َوبَِيٞع َوَصلََو ِ ٱ ۡسمُ ٱَصَو نذ  ّللذ اۗۡ َوَِلَنُُصَ ُ ٱ َكثرِيا هُ  ّللذ َ ٱإِنذ  ۥٓۚٗ َمن يَنُُصُ  ّللذ
. ونتة : )ئةطةر خودن بة خةَلاانيَك كة خاوةن حةقن، شةرِي (1)[لََقوِيٌّ َعزِيزٌ 

خةَلاانيَاي دةستدريَذكار نةكردبا، ئةون ثةرستطاكاني جولةكة و نةصارني ئةهلي 
ت ا هةروةها مزطةوتي موسَلمانان ا كة زؤر زياري خودني تيَدن دةكريَ و زميمة

كاوَلدةكرنن، خودن كةسانيَك بؤ سةركةوتن هةَلدةبذيَريَت، خودن خاوةن تونناية و 
 باآلدةستة(.
َشدُّ  لۡفِۡتَنةُ ٱوَ ]( منونةي لة ماناي ئةم ئايةتةدن دةردةكةويَت: جهاد الطلب)دووةميان: 

َ
أ

ماناكةشي وةكو ونتة : )هاوبةشي دننان بؤ خودن، لة كوشنت طةورةترة(  (2)[لَۡقۡتلٱِمَن 
ئةوةية كة ئةطةر ثزيشايَك ئةندنميَاي هةَلوةريوي نةخؤشيَك بربِيَت، تاوةكو 
هةَلوةري  ئةندنمةكة تةشةنة نةكات بؤ طشت جةستةي و بياوذيَت، ئايا ثزيشاةكة 

َشدُّ ِمَن  لۡفِۡتَنةُ ٱوَ ] كاريَاي نارِةوندةكات!؟، بيَطومان نةخيَر، ئةمةش ماناي ئايةتي:
َ
أ

ة. ئةم منونةيةش زياتر ديَتة بةرضاومان كاتيَك سةرنني وآلتيَك رِيَطري لة  [للَۡقتۡ ٱ

                                                           

 .40احلج: (1)
 .191البقرة:( 2)
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بآلوبوونةوةي ئيسالم دةكةن، نايةلن خةَلاةكةيان ئاشنا بيَت بة بريوباوةرِي ئيسالم و 
مانابةرزةكاني يةكخودنثةرسيت، ئةو كات ليَدنني ئةم سةرننة تاوةكو ئيسالم بطاتة 
خةَلاةكةيان وةكو برِي  بةشي هةَلوةريوي جةستةي مرؤظي نةخؤشن، ضوناة ئةم 

يللةتيَك لة نةخؤشي هاوبةشيدننان بؤ خودنو ضةندين سةرننة رِيَطرن لة ضارةسةري م
شيَونزي بةدرِةوشيت، كة تاكة ضارةسةريان ئيسالمة، بؤية ئةوننةي رِيَطري لةم 
ئيسالمة دةكةن، هةَلطري تاونني خؤيان و خةَلاةكةيانن، ثيَويستة البدريَن، ئةم 

رِؤم )هرقل(  بؤ طةورةي (صلى اهلل عليه وسلم)مانايةش لة نامةي ثيَغةمبةرمان 
 مُحَمٍَّد مِْن الرَّحِيمِ الرَّْحمَنِ اللَّهِ بِْسمِ» ديار دةكةويَت كاتيَك بة )هرقل( دةفةرميَت: 

 َأْدعُوَك َفإِنِّى بَْعدُ َأمَّا اْلهُدَى اتَّبَعَ مَنِ عََلى سَاَلٌم الرُّومِ عَظِيمِ هِرَْقلَ إَِلى اللَّهِ رَسُولِ
 إِْثمَ عََلْيَك َفإِنَّ تَوَلَّْيتَ وَإِْن مَرَّتَْينِ َأْجرََك اللَّهُ يُْؤتَِك وََأْسلِْم تَْسَلْم لِْمَأْس اإلِْساَلمِ بِدِعَايَةِ

ۡهَل  قُۡل ]وَ اأَلرِيسِيِّنيَ
َ
أ َلذ َنۡعبَُد إَِلذ  لِۡكَتَٰبِ ٱَيَٰٓ

َ
ِۢ بَيَۡنَنا َوَبيۡنَُكۡم أ ْ إََِلَٰ ََكَِمةٖ َسَوآء َ ٱَتَعالَۡوا َوََل  ّللذ

ِن ُدوِن   ا َشۡي  ۦنُۡۡشَِك بِهِ  ۡرَباباا م 
َ
ِۚٗ ٱا َوََل َيتذِخَذ َبۡعُضَنا َبۡعًضا أ ْ  ّللذ ْ َفُقولُوا ْ ٱفَإِن تََولذۡوا ِ  ۡشَهُدوا نذاب

َ
 أ

رِيَطري ليَباةيت،  و ونتة ئةطةر تؤ ئةم بانطةونزة قةبوول نةكةيت (1)((...[ُمۡسلُِمونَ 
 ئةون تاونني جوتيارنني وآلتةكةت  هةَلدةطري. 

 ,كةونتة جيهادكردن بة ماناطةورةكاني دندثةروةريية لة موسَلمانانةوة بؤ كافرةكان
 .(2)بةَلاو رِةمحةتيَاي بيَ سنورة بؤ رِزطاركردنيان 

                                                           

...فإن أبيتَ فإنَّ عَليك متفٌق عليه. كذلك رسالته )صلى اهلل عليه وسلم( إىل كسرى و فيها: ) (1)
: املقدمة الثانية لـ)كتاب السِّيَر لشيخ اإلسالم أبي إسحاق الفزاري( بعنوان: ينظر( إثمَ املجُوس

ـ  31)البعثات الدبلوماسية يف العهد النبوي و أثرها يف التشريع الدولي( بقلم أ.د فاروق محادة ص
 ط. دار القلم دمشق. 64
 190ي و الدنيوي يف النص و الواقع ـ )صمقصد العدل عند ابن تيمية ـ العدل الدينـينظر:  (2)
 ط. الشبكة العربية لألحباث و النشر ( تأليف : د.شعيب أمحد ملدى. 195ـ
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 تةوةرةي دووةم:
 هةبووني ئةركي جيهاد لة ئيسالمدا، 

 ئةوة ناطةيةنيَت كة ئيسالم بة مششيَر بآلوبووتةوة.هيض كات ماناي 
ئيسالم ئايينة، ئاينيش بة وةرطرتن يان رِةتاردنةوة ثةيوةندي بة دَلي مرؤظةوة هةية، 
شتيَاي بةَلطة نةويستيشة كة برِياري وةرطرت  شتيَاي خوشةويست بؤ دلَ، يان 

 يَنريَت.رِةتاردنةوةي شتيَاي ناثةسةند بؤ دلَ، بة سةر دَلدن ناسةث
كةونتة نةك تةنها ئيسالم، بةَلاو هيض ئاينيَك يان هزريَك، ناتوننريَت بةليَدنن و 
توقاندن خبريَتة دَلي خةَلاةوة، ئةمةش خؤي لة خؤيدن وةآلميَاة زيادةي ناويَت، بؤ 

طةرِيَننةوة و بؤ ئةوةي نةوةي ئيسالم تةنها بؤ مششيَر دةكةسانيَك كة هؤكاري بآلوبوو
 ة زياتر لة بةرضاومان رِوون بيَت لة سةر ضةند خاَليَك دةوةستني:ئةم رِنستيي

موسَلمانة يةكةمينةكان لة مةكاة بة طويَبيست   قورئاني ثريؤز، : يةكةم
 ئيسالميان ضووتة ناودلَ.

موسَلمانة يةكةمينةكان لة مةكاة بة طويَبيست   قورئاني ثريؤز، ئيسالميان ضووتة 
المةدن لة ذيَر ليَدنن و توقاندني سةرنني مةكاة ئارنميان ناودلَ، لة ثيَناو ئةم ئيس

كيَشاوة، هةيانة شةهيد بووة لة ذيَر ئازنردنن، بةآلم لة بريوباوةرِي خؤي 
ثاشطةزنةبووتةوة و لة ثيَناو نووري ئيسالم لة دَلياندن قوربانييان بة هةموو شتيَاي 

 .(1)دنوة
 
 

                                                           

 و قصص اإلضطهاد يف مكة . 91ـ  85كتاب رحيق املختوم ص ينظر:   (1)
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 27 يـووبــةيـاري ئــؤظــزاري طـؤلَـة طـك لـريَـذيَـبـوَلَـط  

 

بة قورئان و ئيمان دةوَلةتي  (صلى اهلل عليه وسلم)ثيَغةمبةرمان دووةم: 
 .دروستاردووة
بة قورئان و ئيمان دةوَلةتي دروستاردووة لة  (صلى اهلل عليه وسلم)ثيَغةمبةرمان 

. هةر بؤية بنةماكاني (1)مةدينة ثيَش ئةوةي جيهاد بة مششيَر ونجب ببيَت
بة  دنمةزرنندني شارستانيةتي ئيسالم و موسَلمانان بؤ زننستيَك دةطةرِيَتةوة كة
 هؤيةوة مرؤظ ثةروةردةدةكريَت ، نةك هيَزيَك كةخؤي بةسةركؤمةَلطادن بسةثيَنيَت.

ِيِن  ٱإِۡكَراهَ ِف  ََلٓ ]ثاش ونجب بووني جيهاد ئايةتي : سيَيةم  دنبةزيوة.[ ل 
ِيِن  ٱإِۡكَراهَ ِف  ََلٓ ]ثاش ونجب بووني جيهاد ئايةتي  َ  ل  ۚٗ ٱمَِن  لرُّۡشدُ ٱقَد تذبَيذ ِ َفَمن يَۡكُفۡر  لَۡغ 

 ِ َُٰغوتِ ٱب ِ  لطذ ِ ٱَوُيۡؤِمۢن ب ِ  ۡسَتۡمَسَك ٱَفَقِد  ّللذ ۗۡ وَ  نفَِصامَ ٱََل  لُۡوۡثَقَٰ ٱ لُۡعۡرَوةِ ٱب ُ ٱلََها  (2)[َسِميٌع َعلِيمٌ  ّللذ
دنبةزيوة،  ونتة : )ئاين بة زةبر و زؤري ناخريَتة دَلي خةَلاةوة، ضوناة رِيَبازي رِنست 

اشارنبووة و جيابووتةوة لة رِيَبازي طومرِنيي(، دنبةزي  و دروسيت ئيسالم رِوون و ئ
ئةم ئايةتةش ثاش ونجب بووني جيهاد بؤ ئةوةية  تاوةكو بزننريَت كة مةبةست لة 
جيهاد ئةوة نيية خةَلك بةزؤر باريَتة ئيسالم، وةك لة)سبب نزول(ي ئايةتةكةدن 

 ديارة: 

                                                           

قال ابن القيم يف معرض رده على من زعم أن قيام الدين كان بالسيف : و هذا جهٌل قبيح ....  (1)
إمنا فتحت بالقرآن و مل تُفتح  )صلى اهلل عليه وسلم(ان الدين إمنا قام بالوحي و مدينة النبـي 

ـ بإختصار ـ(. بل صنف ابن القيم رمحه اهلل كتابه )هداية  183\1: زاد املعاد )ينظر  بالسيف.
احليارى يف أجوبة اليهود و النصارى( جوابًا لكافٍر زعم إن دين اإلسالم قام بالسيف ال بالكتاب 

 .ط.عامل الفوائد( 20املقدمة ص 56)هداية احليارى يف أجوبة اليهود و النصارى ص ينظر:
 .256 البقرة : (2)
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 28 يـووبــةيـاري ئــؤظــزاري طـؤلَـة طـك لـريَـذيَـبـوَلَـط  

 

 إِْن نَْفسِهَا عََلى َفتَْجعَلُ مِْقاَلًتا تَُكونُ اْلمَْرَأُة َكانَتِ : َقالَ عَبَّاٍس اْبنِ عَنِ(1)أخر  أبوداود
 الَ َفَقاُلوا األْنصَارِ َأْبنَاءِ مِْن فِيهِْم َكانَ النَّضِريِ بَنُو ُأْجلِيَْت َفَلمَّا تُهَوِّدَهُ َأْن وََلٌد َلهَا عَاشَ
ِيِن  ٱإِۡكَراهَ ِف  ََلٓ ] وَجَلَّ عَزَّ اللَّهُ َفَأْنزَلَ َأْبنَاءَنَا نَدَعُ َ  ل  ۚٗ ٱمَِن  لرُّۡشدُ ٱقَد تذبَيذ ِ َفَمن يَۡكُفۡر  لَۡغ 

 ِ َُٰغوتِ ٱب ِ  لطذ ِ ٱَوُيۡؤِمۢن ب ِ  ۡسَتۡمَسكَ ٱَفَقِد  ّللذ ِ ٱب ۗۡ وَ  نفَِصامَ ٱََل  لُۡوثَۡقَٰ ٱ لُۡعۡرَوة ُ ٱلََها ونتة .  [َسمِيٌع َعلِيمٌ  ّللذ
لة مةدينة مناَلةكانيان دةمردن، بؤ ئةوةي  : لة كاتي نةفامي ئافرةتانيَاي ئةنصاري

و   نةمردبان، لة سةرةخؤيان نةزر دةكرد ئةطةر مناَلةكانيان مبيَنن بياةنة جولةكة
( لة ناو جولةكةكاندن كورِنني ئةنصاري هةبوون،  النَّضِريِ بَنُوثاش دةركردني ) 

كو بريوباوةرِيَاي كردبوون، تاوةكو مبيَنن وة يانىئةوننةبوون كة دنيايان بة جولةكة
نةفامي ثيَش موسَلمان بووني دنياانيان، بؤية ثاش ئيسالم بووني دنياانيان و 

كرد، كة  (صلى اهلل عليه وسلم)( دنونيان لة ثيَغةمبةر النَّضِريِ بَنُودةركردني )
كورِةكانيان ئةوننةي بةجولةكة كرنبوون مبيَننةوة و بةزؤر بة ئيسالم باريَنةوة، خودني 

ِيِن  ٱإِۡكَراهَ ِف  ََلٓ ]دطار لة وةآلمياندن ئايةتي ثةروةر َ  ل  ۚٗ ٱمَِن  لرُّۡشدُ ٱقَد تذبَيذ ِ َفَمن يَۡكُفۡر  لَۡغ 
 ِ َُٰغوتِ ٱب ِ  لطذ ِ ٱَوُيۡؤِمۢن ب ِ  ۡسَتۡمَسَك ٱَفَقِد  ّللذ ۗۡ وَ  نفَِصامَ ٱََل  لُۡوۡثَقَٰ ٱ لُۡعۡرَوةِ ٱب ُ ٱلََها   [َسِميٌع َعلِيمٌ  ّللذ

 دنبةزنند.
 
 
 
 
 

                                                           

: متام خترجيها يف كتاب : اإلستعاب يف بيان األسباب ينظر ( و سنده صحيح 2682السنن) (1)
 (.196ـ  195\1)

 قَاَل ابُن القيِ ِم َرمِحَُه هللاُ يف كتابه)زاد املعاد(:
مَدِينَُة النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عََلْيهِ وَسَلَّمَ الَّتِي َكانَ )) 

يَْخُطبُ فِيهَا إِنَّمَا ُفتِحَْت بِاْلُقْرآنِ وََلْم تُْفتَْح 
 (( بِالسَّْيفِ
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 29 يـووبــةيـاري ئــؤظــزاري طـؤلَـة طـك لـريَـذيَـبـوَلَـط  

 

بةشي زؤري موسَلماناني دونيا لة خؤرهةآلتي ئاسيا دةوَلةتةكاني  :ضونرةم 
 ماليزيا و ئةندةنوسيا لةرِيَي بازرطاناني موسَلمان ئيسالميان ثيَطةيشتووة.

بةشي زؤري موسَلماناني دونيا لة خؤرهةآلتي ئاسيا دةوَلةتةكاني ماليزيا و  
، ضةندين دةوَلةت (1)طةيشتووةئةندةنوسيا لةرِيَي بازرطاناني موسَلمان ئيسالميان ثيَ

وةكو تةتارييا و بشارييا ا خاكي بولقار كة بةشيَك بوون لة دةوَلةتي سوظيةتي جارنن 
ها( دنونيان لة خةليفةي ئةمةوي جعفر نملقتدر باهلل  310ا  309ا لةساآلني )

ئةجنام كردووة، كة زننايان بؤيان بنيَرن، تاوةكو موسَلمان بنب، خةليفةش كارةكةيان بؤ 
دنوةو ئةوننيش موسَلمان بوون و تاوةكو ئةمرِؤش شانازي بة رِؤذي موسَلمان بوونيان 

. لةمة سةرجنرِنكيَشرت موسَلمان بووني مةغولةكان بة ئارةزووي خؤيان، ثاش (2)دةكةن
! (3)ئةوةي كؤمةَلاوذي موسَلمانانيان ئةجنامدن و ثايتةختةكةيان ا بغدند ا سووتاند 

                                                           

 ( مادة أندنوسيا ، مبحث وصول اإلسالم.245ـ 244\3: املوسوعة العربية العاملية ) ينظر (1)
(  و 16ـ  15ن خان )ص: اإلسالم و املسلمون يف البالد السوفياتيية للمفيت ضياء الدي( ينظر2)

ومابعده  22رحلة ابن فضالن إىل بالد اخلزر و الرتك و الروس و الصقالبة بتحقيق سامي الدهان )ص
 .ط اجملمع الدمشقي(

  :ماسطره  املستشرق اإلنكليزي: توماس أرنولد بهذا الصدد يف كتابه الشهري( ينظر : 3)
يبدي استغرابه من عظمة اإلسالم! كيف ( حيث  Preaching of Islam) الدعوة إىل اإلسالم  

حول اإلسالم املغول الغاصبني لبالد اإلسالم، الشريسني القتلة للمسلمني، إىل معتنقني لإلسالم و 
 عقيدته! 

وقد فصل القول يف ذلك الشيخ أبي احلسن الندوي يف كتابه )رجال الفكر و الدعوة( يف مبحث: )غارة 
(. 378ـ  373ص 1ر معجزة اإلسالم و إنتشار اإلسالم يف الترت مالترت على العامل اإلسالمي و ظهو

و قد اشارة إىل هذه املعجزة األديب)شيخ العروبة( أمحد بك زكي يف مقاٍل له منشور يف جملة املقتبس 
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 30 يـووبــةيـاري ئــؤظــزاري طـؤلَـة طـك لـريَـذيَـبـوَلَـط  

 

ونني ئيسالميان بي  ثاش ئةوةي ئةو هةموو تاوننانةيان ئةجنامدن ئةمةش كاتيَك ج
 دذ بة ئيسالم و موسَلمانان.

تةنانةت ثاش شااندني )فارس( و )رِؤم(ةكان كة دوو زهليَزي طةورةي ئةوكات بوون لة 
اليةن موسَلمانانةوة، خةَلاةكةيان ا دننيشتوونني شام و عيَرنق و ئيَرنن ا بة زؤري 

رنون، بةَلاو خؤيان كاتىَ جونني ئيسالميان بي  موسَلمان بوون ثاش موسَلمان نةك
، كةميَايشان تاوةكو (1)تيَثةرِبووني دةيان سالَ لةسةر حوكمرِنني ئيسالم بة سةرياندن

ئيستا لةسةر ئاي  خؤيان ماونةتةوة و بةو ثةرِي ئاسوودةيي لة ناو موسَلمانانةوة 
يةك كة لةو زةكاتة كةمرتة كة لة موسَلمانان . ثيَشرتيش بةرنمبةر سةرننة(2)دةذين

 وةردةطرييَت، لةبةر سيَبةري ئيسالم بة ئاسوودةيي دةذيان و بةرطرييان ليَدةكرن:

ِينَ ٱ] ْ َربَُّنا  َّلذ ن َيُقولُوا
َ
ٓ أ ْ ِمن دَِيَٰرِهِم بَِغرۡيِ َحق ٍ إَِلذ ۡخرُِجوا

ُ
ۗۡ ٱأ ُ ِ ٱَولَۡوََل َدۡفُع  ّللذ َبۡعَضُهم  نلذاَس ٱ ّللذ

َٰٞت َوَمَسَِٰجُد يُۡذَكُر فِيَها  َِٰمُع َوبَِيٞع َوَصَلَو َمۡت َصَو ِ ذُهد  ِ ٱ ۡسمُ ٱبَِبۡعٖض ل نذ  ّللذ اۗۡ َوَِلَنُُصَ ُ ٱ َكثرِيا َمن  ّللذ
هُ  َ ٱإِنذ  ۥٓۚٗ يَنُُصُ دةوَلةتى ئةمةوى لةوثةرِى هيَزدن بوو  تةنانةت كاتيَك. (3)[ لََقوِيٌّ َعزِيٌز  ّللذ

اي عيَرنق و شام و ميسرى...هتد دةكرد, نةصارةكانى ئةهلى زميمة لة حوكمى رِةه
ذيَر رِكيَفى ئةو بيَ دةستةالت بوون, بةآلم ريَى بة خؤ نةدن بة بىَ رِةزنمةندى ئةونن لة 

                                                                                                                           

( ولكنه يذكر يف مقاله: دولة العرب بدل دولة اإلسالم! ناسيًا قول عمر ) رضي 404ـ  385ص\5)
( أذل قوم فأعزَّنا اهلل باإلسالم فمهما نطلب العز بغري ما أعزنا اهلل به أذلنا اهلل إنا كنااهلل عنه(: )

 الطبعة القدمية( و صححه على شرط الشيخني. 61\1رواه احلاكم يف مستدركه)

ط. دار  138\4( و أوراق يف التأريخ و احلضارة )494\4()29\4اخلطط للمقريزي ) ( ينظر:1)
 الغرب(تأليف عبدالعزيز الدوري.

األقليات املسلمة يف العامل ظروفها املعاصرة، آالمها و آماهلا إعداد الندوة العاملية لشباب  ينظر: (2)
 !(485ـ  478\1اإلسالمي )

 40احلج:  (3)
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دميةشق بةشى جابييةى مزطةوتى ئةمةوى ئيستا, كة ئةوكات كةنيسة بوو, باات بة 
هةروةكو شيَخ  كةنيسةى بؤ دروستاردن زطةوت تاوةكو لة جياتى ئةو بةشة ضونرم

 ( باس دةكات.موي يف دمشقألاجلامع الة كتيَبى )  طنطاوىعلى 
بؤضي ئةمرِؤا لة سايةي دميوكرنتييةتدن! ا  ئةو خةَلاانةي دويَنىَ ثيَنجةم: 

 ؟بة مششيَر موسَلمان بوون ئةمرِؤ بؤ ئاينة كؤنةكانيان ناطةرِيَنةوة
طرميان ئةطةر ونمان دننا كة خةَلاانيَك بة مششيَر موسَلمان بوون، بآلوبووني ئيسالم 

ةتدن! ا  ئةو خةَلاانةي دويَنىَ بة ئةمرِؤا لة سايةي دميوكرنتيبة زةبري هيَز بووة، ئةي 
ئةمرِؤ بؤ ئاينة كؤنةكانيان ناطةرِيَنةوة؟ يان بؤضي ئةمرِؤ بؤضي مششيَر موسَلمان بوون 

ي دميوكرنتيةتدن! ا خةَلاانيَك بة ليَشاو لة ئةمرياا و ئةوروثا موسَلمان ا لة ساية
!؟ سةرةرِني ئةو هةموو ثيالنانةي دندةرِيَذريَن بؤ ناشريناردني ئيسالم لة  (1)دةبن

دةزطا طةورةكاني رِنطةياندني جيهانيدن كة ئيسالم وةكو دنعش و هاوشيَوةكاني لة 
 بة دونيا ثيشاندةدةن. (2)(كِالبُ أهلِ النَّار)

                                                           

نتةرنيَتةوة دةتونني لةسةر دةيان رِنثورت بوةسيت سةبارةت بة بآلوبوني ئيسالم بةهؤي تؤرِي ئي( 1)
لة ئةوروثاو ئةمرياا بة شاهيَدي خؤيان، بيَطومان ئةم ليَشاوةي موسَلمان بوون وةكو 
هةَلطةرِننةوةي موسَلمانيَك نيية كة بؤ برِة ثارةيةكي كةنيسة ثشت لة دينةكةي دةكات بيَئةوةي 

سالمةي بةجيَي هيَشتووة ضيية؟ يان ديانةتة نويَيةكةي ضيية؟ بة ثيَضةوننةي بزننيَت ئةو ئي
موسَلمان بووةكاني ئةوروثا و ئةمرياا كة ثاشي ليَاولينةوة و بةدوندنضوون موسَلماندةبن، دةزننن 

 لااوي مةخلوق ثةرستييةوة دةرهاتوون بؤ باغي خالق ثةرسيت. ولة ز
)سةطةكاني خةَلاي ئاطر( كة وةسفي ثيَغةمبةرمانة )صلى نهلل ونتة: ( 22\1)ةرواه ابن ماج (2)

سان بة علية وسلم( بؤ خةونرجةكانى دويَنىَ و دنعشةكاني ئةمرِؤ كة وةكو سةطيَاي درِندة هةَل
ةتة زهليَزةكاني دونيا و توننيان شار و ديَهاتي جيَبةجيَاردني ثيالنةكاني خةَلاي ئاطر لة دةوَل

و شام بسوتيَنن و خةَلاةكةي دةربةدةر باةن، تاوةكو رِنفيزةكان بتوننن ئةهلي سوننة لة عيَرنق 
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 تةوةرةي سيَيةم:
لة ئيسالمدا هةموو كات ثةميان بةسنت لةطةلَ دةولَةتة كافرةكان بة مةرجيَك 

رِيَطري لة بانطةوازي ئيسالم نةكةن باشرتة لة جيهادكردن لةطةلَيان، ئةمة 
 ئةطةر دةولَةتي موسلَمانان  تواناي جيهاديشي هةبيَت!.

تةوةرانةي كة مةرجة رِةضاوبكريَت لة تيَطةيشتين دةقةكاني  )ئةم تةوةرةية يةكيَكة لةو
 فةرمانكردن بة جيهاد(

ئةم تةوةرةية بة ثاَلثشيت خودن لة ضةند رِوويةكةوة باس دةكةين و بة بةَلطة دةخةينة 
 رِوو لةوننة:

و صوَلحي  (صلى اهلل عليه وسلم)ذياننامةي ثيَغةمبةر يةكةميان: 
 حودةيبيية.

سةرةرِني  (صلى اهلل عليه وسلم)ك(، ثيَغةمبةرمان 6لة صوَلحي حودةيبيةدن ساَلي)
هةبووني تونناي جيهادكردن، لة ثيَناو ئاشيت و ئازندي بانطةونز بؤ خودن بة مةرجة 

 لةوننة :  (1)قورسةكاني كافرة مةكاييةكان رِنزي بوو
 (.بامسك اللهمتي بنووسيَت )( و لةجياالرمحن الرحيمهلل بسم ارِنزي بوو نةنووسيَت )* 
 (.حممد بن عبداهلل( و لةجياتي بنووسيَت )حممٌد رسول اهللرِنزي بوو نةنووسيَت )* 
 رِنزي بوو بطةرِيَتةوة بؤ مةدينة و نةضيَتة مةكاة بؤ ئةجنامدنني )عومرة(كةي.* 

                                                                                                                           

ك و ستةم بةناوي ئيسالم و رينةمامة ذةهرنويةكانيان لة كيَلطة سوتاوةكاندن برِويَنن و ثةيامي ش
 ئةهلي بةيت بآلوباةنةوة.

ٓ  ]:(الرمحة( و رِةمحةتة)الرسالةرِووي قورسي مةرجةكان ئةوةية كة ئيسالم ثةيامة) (1) رَۡسلَۡنََٰك  َوَما
َ
أ

كافرةكاني مةكاة نةيان هيَشت ئةم دوو ناوةرِؤكة لة  (107)األنبياء:  [إَِلذ رَۡۡحَةا ل ِلَۡعَٰلَِميَ 
سريَت )بسم وسريَت )حممد رسول نهلل( و نةيان هيَشت بنووصوحلةكةدن بنووسريَن! نةيان هيَشت بنو

 نهلل نلرمحن نلرحيم(.
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ئةمةش باشرتين بةَلطةية كة بةهؤيةوة دياردةكةويَت كة ئيسالم بة ئاشيت 
بآلودةبيَتةوة نةك بة جةنط و خؤسةثاندن، هةر بؤية ثةروةردطار وةسفي صوَلحي 

ا]حودةيبيية دةكات بة:  بِينا ا مُّ  (صلى اهلل عليه وسلم)كة بة ثيَغةمبةرمان  [َفتۡحا
اَفَتۡحَنا لََك َفتۡ  إِنذا]دةفةرميَت:  بِينا ا مُّ (1)[حا

وةكو ئاماذةيةك بؤ موسَلمانان كة صوَلحي  
حودةيبيية لة زؤر رِوويةوة لة فةحتي مةكاة طةورةترة! ضوناة فةحتي مةكاة تةنها 

ِ ٱَجآَء نَُۡصُ  إَِذا] وةسف دةكات، كة دةفةرميَت:[ نلفتح]بة  بةآلم صوَلحي  [لَۡفۡتحُ ٱوَ  ّللذ
ا]حودةيبيية بة  بِينا ا مُّ وةسف دةكات. هةروةها بة تيَرِوننينيَاي طشيت لة  [َفۡتحا

، (2)( غةزوةية27غةزةونتي ثيَغةمبةرمان )صلى نهلل علية وسلم( كة دةوروبةري)
دةبينني هيض كات  ثيَغةمبةرمان )صلى نهلل علية وسلم( دةست ثيَشخةر نةبووة لة 

وونة و برِياري جةنط ، بةَلاو هةموو كات دوذمناني ئيسالم دةست ثيَشخةر ب
 . (3)ثاساويان دنوة كة موسَلمانان برِياري جةنط بدةن

                                                           

تعدون أنتم الفتح فتح مكة، و قد كان فتح مكة : ) ) رضي اهلل عنه(. قال الرباء  1الفتح : (1)
(أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب املغازي فتحًا، و حنن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم احلديبية...

 ط دار احلديث(.328ـ  327\7: تفسري ابن كثري )ينظر( و 4150باب غزوة احلديبية )
: األطلس التأرخيي لسرية الرسول ينظرذكره النووي يف شرح مسلم عن ابن سعد يف الطبقات. و  (2)

 . 206ـ  199)صلى اهلل عليه وسلم( لسامي املغلوث ط. العبيكان ص
( و )قاعدة خمتصرة يف قتال الكفار و 61\1مقدمة الشيخ أبو زهرة لكتاب السري الكبري )ينظر:  (3)

 ( .69ـ  62م جملرد كفرهم( لشيخ اإلسالم ابن تيمية )صمهادنتهم و حتريم قتله
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 باسى شةرِ و ضةكدنري لة دون ئايةتةكاني قورئاني ثريؤزدن.دووةميان: 
، ثةروةردطار باس لة (1)(دن كة دون سورةتة لة رِيَزبةندي دنبةزيندناملائدة) لة سورةتي

َُكذَمآ ]خرنثي جولةكة دةكات بةوةي كة ئاطري جةنط هةَلدةطريسيَنن! دةفةرميَت: 
َها 

َ
ۡطَفأ

َ
ا ل ِۡلَحۡرِب أ ۡوقَُدواْ نَارا

َ
ۚٗ ٱأ ُ ۡرِض ٱَويَۡسَعۡوَن ِف  ّللذ

َ
اۚٗ وَ  ۡۡل ُ ٱفََسادا   (2)[لُۡمۡفِسِدينَ ٱََل َُيِبُّ  ّللذ

هةَلطريساند، خودن ئةي كوذيَنيَتةوة (، ئةمةش بة ونتة: )هةركات ئاطري جةنطيان 
رِةونني ئةوة دةطةيةنيَت كة رِنطةياندني جةنط خؤي لة خؤيدن لة رِووي ئيسالمةوة 
كاريَاي خرنثة، تةنها لة حاَلةتيَادن نةبيَت، كة دونضارة بيَت بؤ طةياندني رِووناكي 

ةتي مةخلوق بؤ بةندنيةتي خالق ئيسالم بة خةَلاانيَك، تاوةكو رِزطار باريَن لة بةندني
و لة ستةمي طشت رِذيَميَك بؤ دندثةروةري ئيسالم و لةبريي تةساي ئاونتةكاني دونيا 

 .(3)بؤ بةرفرةونني ئاونتةكاني دونيا و قيامةت

                                                           

يا جبري ، فقالت لي: ))  )رضي اهلل عنها(عن جبري بن نفري قال حججتُ فدخلتُ على عائشة( 1)
أتقرأ املائدة؟ فقلتُ نعم. فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدمت فيها من حالٍل فاستحلوه، و 

( و قال : حديٌث صحيٌح على 311\2(( أخرجه احلاكم يف املستدرك)موهمت فيها من حراٍم فحرِّدما وج
 شرط الشيخني و مل خيرجاه، و وافقه الذهبـي.

 .64املائدة:  (2)
)إن اهلل ابتعثنا لنخر  من نشاء من قال ربعي بن عامر يف مقابلته لرستم القائد الفارسي :  (3)

عبادة العباد إىل عبادة اهلل، و من ضيق الدنيا إىل سعتها، و من جور األديان إىل عدل اإلسالم 
( و تأريخ ابن 298\2: الكامل يف التأريخ )ينظرط الرتكي(  و  622\9البداية و النهاية )...( 

 (.530\2خلدون)
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قورئاني ثريؤز و فةرماناردن بة موسَلمانان كة ملاةضي سيَيةميان: 
 ئاشيت بن هةركات دوذمنانيان ئاشتيان دنونكرد.

خودني ثةروةردطار فةرمان بةموسَلمانان دةكات بة ملاةضبوون بؤ ئاشيت هةركات 
لِۡم فَ  ]كافرةكان دنوني باةن:  ْ لِلسذ ۡ لََعَ  ۡجنَحۡ ٱِإَون َجنَُحوا ِۚٗ ٱلََها َوتََوَّكذ مِيعُ ٱُهَو  ۥإِنذهُ  ّللذ  لسذ

ا هةركات دوذمنان دنوني  صلى اهلل عليه وسلمونتة : ) ئةي حممد ا  (1)[لَۡعلِيمُ ٱ
ئاشيت و وةستاندني جةنطيان كرد، ليَيان قةبوول باة، ثشت بة خودن ببةستة، ئةو لة 
ثيالني دوذمنان ئاطادنرة(، ئةمةش خؤي لة خؤيدن بةَلطةيةكة زياتر  بؤمان رِوون 
دةكاتةوة كة ئيسالم ئاي  ئاشتيية و بة ئاشيت بآلودةبيَتةوة، ضوناة تةنها جونني 

اكاني بريو باوةرِي ئيسالم و ئةو رِةوشت بةرزييةي كة ئيسالم ثيَي هاتووة بؤ مان
مرؤظايةتي كيفايةتة كة مرؤظي خاوةن ئينصاف دَلي بة ئيسالم شاد بيَت، ئةم 
جوننييةي ئيسالميش لة ئاشيت و ئارنميدن زياتر دةبينريَت، بؤيةش ئيسالم لة 

 . (2)لة باري نائاساييئاشيت و ئارنميدن زياتر بآلودةبيَتةوة، نةك 

                                                           

 .61األنفال:  (1)
تفسري السعدي(:  و 393( )ص61قال الشيخ عبد الرمحن السعدي عند عَّدهِ لِفوائد) آية األنفال  (2)

منها ـ أي من فوائد اآلية ـ أنكم إذا أصلحتم و أمِنَ بعضكم بعضًا، و متكن كٌل من معرفة ما 
اف فال عليه اآلخر، فإن اإلسالم يعلوا وال يعلى عليه، فكل من له عقل و بصرية إذا كان معه إنص

بد أن يؤثره على غريه من األديان، لِحُسنه يف أوامره و نواهيه، و حُسنه يف معاملته للخلق، و العدل 
فيهم، و أنه ال جور فيه و ال ظلم بوجه، فحينئٍذ يكثر الراغبون فيه و املتبعون له، فصار هذا السلم 

 عونًا للمسلمني على الكافرين. 
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 تةوةرةي ضوارةم:
لة دةست زانايانة، هةروةها ئةجنامداني  برِياري ئةركي جيهاد لة ئيسالمدا

ئةركي جيهاد ثةيوةندي بةتاكة كةسانةوة نيية، بةلَكو تايبةتة بة 
دةولَةتاني موسلَمانان، ئةمةش خالَي سةرةكي جياوازيكردنة لة نيَوان  

 خةوارج. جيهادي ئيسالم و تريؤري
ـ ئةمةش يةكيَكة لةو تةوةرانةي كة مةرجة رِةضاوبكريَت لة تيَطةيشتين دةقةكاني 

 فةرمانكردن بة جيهاد ـ
سةبارةت بة برِياردنني جةنط و هةَلسةنطاندني رِنسيت و نارِنسيت برِيارةكاني جةنط 

 ويف(دن دةفةرميَت: )منها  السنةو جيهاد شيخ نإلسالم نبن تيمية لة كتيَبةكةي)
باساردني ونتة:  (1)(اجلملة فالبحث يف هذه الدقائق من وظيفة خواص أهل العلم

جةنط و هةَلسةنطاندني وردةكاري مةصلةحة و مةفسةدةي برِياري جةنط، كاري 
. ئةمةش وشةيةكي زؤر بةنرخة لة ضينيَاي تايبةتي زننايانة نةك هةموو زننايةك!

 ِإَوذَا]وةرطرينوة، كة ثةروةردطار دةفةرميَت:  دن(النساء(ي سورةتي )83ئايةتي )
َِن  ۡمٞر م 

َ
ۡمنِ ٱَجآَءُهۡم أ

َ
وِ  ۡۡل

َ
ْ بِهِ  ۡۡلَۡوِف ٱأ َذاُعوا

َ
ْوِِل  لرذُسولِ ٱَولَۡو َردُّوهُ إََِل  ۖۦَ أ

ُ
ۡمرِ ٱِإَوََلَٰٓ أ

َ
ِمۡنُهۡم لََعلَِمُه  ۡۡل

                                                           

(. و بهذا الصدد يقول اإلمام 504\4كالم الشيعة و القدرية ) منها  السنة النبوية يف نقض (1)
حسن البصري واصفًا حال العامل و اجلاهل : )إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كّل عامل و إذا أدبرت 

ط اخلاجني( . و للجاحظ كالٌم مجيل يف هذا  166\9: طبقات ابن سعد )ينظر عرفها كل جاهل( 
ضمن رسائل اجلاحظ ط: املهنا( ننقله ألهميته، 73 املعاش و املعاد )صالشأن  يف مستهل رسالته يف

قال: )أما بعدُ فإنَّ مجاعات أهل احلِكمة قالوا: واجٌب على كل حكيم أن تحسن اإلرتياد ملوضع 
البغية، و أن يبني أسبابَ األمور، و ميهِّد لعواقبها، فإمنا حُمِدت العلماءُ حبسن التثبت يف أوائل 

استشفافهم بعقوهلم ما جتيء به العواقب، فيعلمون عند استقباهلا ما تَؤولُ به احلاالت يف  األمور و
 إستدبارها. و بقدر تفاوتهم يف ذلك تستبني فضائلهم(.
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ِينَ ٱ ِ ٱِمۡنُهۡمۗۡ َولَۡوََل فَۡضُل  ۥيَۡسَتۢنبُِطونَهُ  َّلذ يَۡطَٰنَ ٱ تذبَۡعتُمُ َل  ۥَعلَۡيُكۡم َورَۡۡحَُتهُ  ّللذ ونتة: [ إَِلذ قَلِيلا  لشذ
)ثيَويستة خةَلك كاتى رِوودنني هةر رِوودنويَك، كة ثةيوةندي بة خؤشي و ناخؤشي 
موسَلمانانةوة بيَت لة خؤيانةوة برِيار نةدةن و هيض كاريَك ئةجنام نةدةن، بةَلاو بؤ 

كةدن بطةرِيَنةوة، ئةمانة دةتوننن هةَلسةنطاندني كات و كةساني شارةزن لة بونرة
شويَن و جؤري رِوودنوةكة باةن و حوكمة شةرعييةكةي لة دةقةكان وةربطرن و بزننن 
ضؤن خيَر و بيَري موسَلماناني تيادنية بةو شيَوةية دةقةكان جيَبةجيَ باةن لة 

. ئةطةر ضاكةي خودن نةبيَت لةطةَلمان لة بارة ناساةكاندن ثشت لة خةَلاي (1)ونقيعدن
شارةزن دةكةين و شويَن رِيَضاةي شةيتان دةكةوين(. لةم خاَلةدن ونتة: جيَبةجيَاردني 
دةقةكان لة ونقيعدن )خةونرجةكان ا دنعشي ئةمرِؤ( شويَن رِيَضاةي شةيتان 

ةقةكان بةكارديَنن بةبىَ ئةوةي بؤ زننايان كةوتوون، ضوناة بة هةونو هةوةسي خؤيان د
و ثسثؤرِنن بطةرِيَنةوة. خةونرجةكان بة دريَذنيي ميَذووي دةركةوتنيان وةكو طرؤثيَاي 

                                                           

البد أن يكون املفيت ممن ط . حممد رشاد سامل( : )  11\1قال شيخ اإلسالم يف كتابه )اإلستقامة  (1)
(. وقال ابن القيم رمحه اهلل  يف كتابه ) زاد واعد و ينزِّهلا عليهايُحسن أن يضع احلوادث على الق

و قال رمحه اهلل يف كتابه بدائع   (و الفقه تنزيل املشروع على الواقع(: )472\5املعاد 
الفرق بني دليل مشروعة احلكم وبني دليل وقوع احلكم فاألول ط. العمران(: ) 1322\4الفوائد)

فاألول الكتاب والسنة ليس إال وكل الشهادة، يعلم باحلس أو اخلرب أو  الشارع والثاني متوقف على
فدليل والثاني مثل العلم بسبب احلكم وشروطه وموانعه ، منهما ستنبٌطفمُدليل سواهما 

يرجع فيه إىل أهل اخلربة بتلك  ودليل وقوعةيرجع فيه إىل أهل العلم بالقرآن واحلديث  مشروعيته
 : ينظر  ( ونعاألسباب والشروط واملوا

 كتاب )البعد التنزيلي يف التنظري األصولي عند اإلمام الشاطبـي ( تأليف : بلخري عثمان. *
حبث )القواعد األساسية لفقه التطبيق ـ مقارنة تأسيسية ملعامل اإلجتهاد التحقيقي من منظور  *

م (من جملة 2016سنة 105أصولي ـ( بقلم: الدكتور جنم الدين قادر الزنكي . منشور يف )العدد 
 الشريعة و الدراسات اإلسالمية )كويت(.
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تاوةكو ئةمرِؤ هيض  (1)ضةكدنر كة بؤ نزياةي هةزنرو ضونرسةد سالَ دةطةرِيَتةوة
رِنن لة دذنيةتي كردنيان ، بةَلاو زننايان يةك(2)زننايةكي موسَلماناني لةطةَليان نةبووة

و هؤكاري دةركةوتنيان بؤ الونزي دةوَلةتي موسَلمانان و نةبووني جيهاد 
دةطةرِيَننةوة.كةونتة تريؤر بةناوي ئيسالمةوة دةكريَت، بةآلم ئيسالم نيية، 
هؤكارةكةي الونزي موسَلمانان و دةوَلةتي موسَلمانانة، يان بة ناوي جيهادةوة 

نيية، هؤكارةكةي نةبووني جيهادة كة ئةمرِؤ ثيَويستبوو لة دةكريَت بةآلم جيهاد 
بةرةيةكي طةورةي نيَونن دةوَلةتاني موسَلماناندن خؤي ثيشاندنبا بة تةكنةلوجيايةكي 
ثيَشاةوتوو و هيَزيَاي شارةزن. نةبووني ئةم هيَزة وندةكات هةر ضةند ساَليَك 

! و ناحةزنني ئيسالم (3)شيكةسيَاي نةناسرنو)جمهول!( ببيَتة خةليفةيةكي قورِةي

                                                           

هـ( ملا 37يف شوال سنة ) )رضي اهلل عنه(كان ظهور اخلوار  ككيان قتالي منظم  ضد علٍى  (1)
: اخلوار  للغصن ينظر( . )رضي اهلل عنهبايعوا عبداهلل بن وهب الراسبـي يف بيته على قتال علٍي 

هـ(. 1435. أما ظهور داعش و خليفته  على املنرب يف املوصل فكان يف شعبان  سنة )34ـ15ص
 و اإلسالم.كتاب داعش العراق و الشام يف ميزان السنة ينظر: 

عند مناظرته هلم يف خروجهم األول:  (ما) رضي اهلل عنهاحتج على بطالن مذهبم ابن عباس  (2)
! و هم ـ أي  )صلى اهلل عليه وسلم(بأنه ليس معهم ـ أي اخلوار  ـ أحد من أصحاب النبـي 

يف : مصنف  نص املناظرة ينظرالصحابة ـ أعلم الناس بالكتاب و السنة! فبهتوا، و عاند من عاند. 
( و املعجم 8522رقم :  479\7( و السنن الكربى لنسائي )18678رقم: 150\10عبد الرزاق)

ط 2703رقم: 496\2ط: محدي السلفي( و مستدرك احلاكم)10598رقم: 257\10الكبري لطرباني )
 علوش( و غريها.

ر بطاعة األئمة قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل: ) النبـي صلى اهلل عليه وسلم أم (3)
وال  جمهولاملوجودين املعلومني الذين هلم سلطان يقدرون به على سياسة الناس ال بطاعة معدوٍم وال 

(. واليوم جند اخلالفة 115\1من ليس له سلطان وال قدرة على شيٍء أصاًل(( منها  السنة )
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بياةنة ثاساو بؤ كوشنت و دةربةدةركردني خةَلااني موسَلمان و ويَرنناردني طوند و 
شارةكانيان بة فرِؤكة جةنطيةكانيان، هةروةك دةبينني. هةروةها ئةهلي نيفاق دةمي 
خؤي لة ئيسالم بااتةوة، دنعش و هاوشيَوةكانيان لة خةونرجةكاني سةردةم  بياةنة 

او بؤ بآلوكردنةوةي شوبوهات دذي قورئان و ئيسالم، بؤيةش بة دريَذنيي ميَذوو ثاس

                                                                                                                           

من سرداب سامراء أم  اإلسالمية! على األرض بأياٍم و ساعات و اخلليفة جمهول! ال يدرى هل خر 
  سراديب بيت األبيض!! و صدق الشاعر :

 يف كلِ عشرين سنة
 يأتي إلينا نرجسيٌّ عاشٌق لذاته
 ليدَّعي بأنه املهديُّ و املنقذُ

 و الواحدُ و اخلالدُ
 و احلكيمُ و العليمُ  و القديس

 و اإلمام....
 يف كل عشرين سنة

 يأتي إلينا رجٌل مقامٌر
 العباد و الرتاثلريهن البالد و 

 و الشروق و الغروب
 و الذكور و اإلناث
 واألموا  و البحار

 القمارطاولةِ على 
 يف كل عشرين سنة
 يأتي إلينا رجٌل معقٌد

 تحملُ يف جيوبه أصابع األلغام....
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، نلنفاق، نلافر( طةورةترين ترسناكي بووة لةسةر ئاسايشي (1)سيَطؤشةي )نخلروج
موسَلمانان، زؤرجار ترسناكي)خةونرجةكاني دويَنىَ ا دنعشي ئةمرِؤ و 

ان( طةورةترة، كة دةَليَن ئيسالم هاوشيَوةكانيان لة سبةي ا( لة ترسناكي )مونافقةك
تةنها شويَ  ميحرنبي مزطةوتة و نابيَت دةرةوةي مزطةوت ببينيَت، هةروةها زؤرجار 
ترسناكي ئةم جؤرة )مونافيقةكان( لة ترسناكي )كافرةكان( طةورةترة، ضوناة ئةونن 
جةنطي رِنستةوخؤي بآلوكردني شوبوهات و شةهةونت دةطرنة ئةستوي خؤيان لةناو 

ي و يوسَلمانان وةكو خؤ نزيااردنيَك لة زهليَزةكاني جيهان، نةك لة ثيَناو سةربةخؤم
 ئاسايشي طةلةكانيان، بةَلاو لة ثيَناو كورسيةكانيان و بازرطانية زةبةالحةكانيان!.

                                                           

املراد باخلرو  هو اخلرو  على اجلماعة املنتظمة بإمام ـ باملعنى السياسي ـ و ليس اجلماعة هنا  (1)
أدلة ذلك يف كتاب: )تعدد اخللفاء يف الزمن  ينظرمبعنى لزوم السنة و هدي الصحابة و التابعني. 

هلل بن سعد ط.دار قرطبة( تأليف : د. عبدا 442،  331، 13الواحد ـ دراسٌة تأرخيية عقدية ـ ص 
 بن حممد أبا احلسني. 

و هؤالء اخلوار  أمرهم خطري جلهلهم و لسفاهة عقوهلم و لشيخ اإلسالم كالٌم مهٌم حول خطر هؤالء 
( ننقله هاهنا ألهميته، قال رمحه اهلل: ) ...أنهم ـ أي 248\5جتده يف منها  السنة )منها  السنة 

مل يكن أحد شرًا على املسلمني منهم: ال اليهود وال اخلوار  ـ شٌر على املسلمني من غريهم، فإنهم 
النصارى، فإنهم كانوا جمتهدين يف قتل كل مسلم مل يوافقهم، مستحلني لدماء املسلمني و أمواهلم و 

: )مدارك ينظرقتل أوالدهم، مكفرين هلم، و كانوا متدينني بذلك لعظم جهلهم، و بدعتهم املضلة!( و 
 .73ـ71رمضاني صعبداملالك البقات الشرعية و اإلنفعاالت احلماسية( لالنظر يف السياسة بني التط
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 تةوةرةي ثيَنجةم:
بةرزي خؤرِةوشيت جةنطاوةري موسلَمان، هؤكاري موسلَمانبووني خةلَك بووة، 

 ي.نةك مششيَرةكة
بامسانارد مةبةست لة جيهاد ئةوة نيية خةَلك بةزؤر موسَلمان باريَت، بةَلاو 
مةبةست ئةوةية ثةردةرِةشةكان البدريَن، تاوةكو خةَلك جونني ئيسالم ببينيَت. 
ئةمةش رِنستييةكي بةَلطةنةويست دياردةخات، كة خةَلك لةترسي مششيَر ئيسالميان 

ثةردة رِةشةكاني برِيوة، بةَلاو لةبةر خؤرِةوشيت وةرنةطرتووة، كاتيَك مششيَرةكة 
خاوةن مششيَرةكة ئيسالميان وةرطرتووة! ضوناة ئيمان بة رِةوشت بةرزي دةضيَتة ناو 

 دآلن، نةك بة زؤري و خؤ سةثاندن. بؤ  ئةم مةبةستةش لة سةر دوو خالَ دةوةستني:

ستشرقني( شاهيَدي دنني خةَلاي بياني و رِؤذهةآلتناسان )نمليةكةميان: 
 .ترلةسةر بةرزي خؤرِةوشيت موسَلمانان بةرنمبةر خةَلااني 

لةباسي هؤكاري بآلوبوونةوةي ئيسالم دةَليَت: طوستاظ لوبون ميَذووناسي فةرِةنسي * 
)ميَذوو دةسةمليَنيَت، كة ئايينةكان بة هيَز ناسةثيَنريَن، بؤية ئيسالم بة مششيَر 
بآلونةبووتةوة، بةَلاو تةنها بة بانطةونز بؤ ثةيامةكةي و تةنها بةم بانطةونزة طةالن 

هينديشي طرتةوة لة  ئيسالميان وةرطرتووة، وةكو تورك و مةغول. ثةيامي قورئان
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لةوىَ تةنها رِيَبونر بوون، بةَلاو هيض سةربازيَاي عةرةب   (1)كاتيَادن كة عةرةبةكان
 .  (3)( (2)ضي  نةبينيوة، كةضي ئيسالميَاي زؤر لةويَ بآلوبووتةوة

دةَليَت: )مةسيحيةكان زؤر جار حوكمي ول ديورننت ( قصة احلضارةخاوةني )*
و )ئةهلي زميمة لة مةسيحيةكان  (4)ةزنني لة حوكمي خؤيان(موسَلمانانيان بة باشرت د

                                                           

رِؤذهةآلتناسةكان وةكو نةريتيَك وشةي )عةرةب( لةجياتي )موسَلمان( بةكاردةهيَنن! لة  (1)
يانة كة ئيسالم تةنها دي  نةتةوةي ؤاي خرِةش لة ناودن، ئاشناكردني خةَلؤئاماجنةكاني ئةم ئالوط

 %(. 25يَذةي سةدي عةرةبةكان لة ئوممةتي ئيسالمدن كةمرتة لة )كاتيَادن رِعةرةبة! ئةمةلة 
ئةمةش خؤي لةخؤيدن طةورةترين بةَلطةي ونقعيية كة ئيسالم ئاي  ثيَاةوةذيانة و كةمينةي ( 2)

 ديانةتةكاني دياة لة وآلتي موسَلماناندن بة دريَذنيي تةمةني ئيسالم بةوثةرِي ئاسودةيي ذياون. 
وننةي ميَذووي دوور و نزياي كةمينة موسَلمانةكاني ناو وآلتاني دياة بؤ منونة: بة ثيَي بة ثيَضة

ز زياتر بؤ لة ثةجنا 1949سةرضاوة نيشتمانيية صينييةكان ذمارةي موسَلماناني صني لة ساَلي 
مليون موسَلمان، بةآلم هةمان سةرضاوة نيشتمانييةكاني صني ئةمرِؤ بآلودةكةنةوة كة ذمارةي 

َلماناني صني تةنها ثانزة مليونة!!! بيَطومان ئةونني دياة و نةوةكانيان تووشي جةنطي موس
بنربِكردن هاتن بةدةست صينيية شيوعييةكان بؤ بآلوكردنةوةي شيوعييةت بة مششيَر بة ثشت 

 تيَاردني دةزطا طةورةكاني رِنطةياندني جيهاني كة جولةكة و ديانةكان سةرثةرشيت ليَدةكةن! 
ألقليات املسلمة يف العامل ظروفها املعاصرة ، آالمها و آماهلا إعداد الندوة العاملية لشباب ا ينظر:

( و 44\1أيضًا: اإلسالم و احلضارة العربية حملمد كرد علي) ينظر(. و 485ـ  478\1اإلسالمي )
 تغافل املستشرقني عن وجود اإلسالم يف الصني!

ردني موسَلمانان بة كوشنت و سوتاندن و خنااندن بة بىَ لةمةش ئاشارنتر ئةمرِؤي ميامنار و بنربِك
جياونزي نيَونن ثياو و ثري و ذن و منالَ، بةرِةزنمةندي زهليَزة دميوكرنختونزةكاني جيهان كة بيَدةنطي 

 دةنويَنن، ضوناة ئيسالم اليان تومةتة!
 .129ـ128\حضارة العرب لغوستاف لوبون ص( 3)
 (.297\13قصة احلضارة ) (4)
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و زةردةشتييةكان و جولةكة و سابئييةكان، بة ئازندي و ليَبوردةيي دةذيان لةذيَر 
دةسةآلتي خةالفةتي ئةمةوي، هاوشيَوةي ئةمة لةناو مةسيحيةتدن ئةمرِؤ 

 .(1)نابينريَت(
 

ميالد العصور بةكةيدن: )لة كتيَ)ها. سانت. ل. موس( ميَذووناسي نةصرنني *
( دةَليَت: )موسَلمانان و عةرةبةكان هاتنة ناو ميسر بيَ ئةوةي دَلوثيَك خويَن الوسطى

برِيَذريَت، يان ديونريَك برِؤخيَنريَت، بةَلاو بة ئاشيت جَلةوي كاريان لة ميسر طرتة 
رِةهايان  دةست و لة ميسردن خاوةن دةوَلةتيَاي ليَبوردةبوون، بةَلاو ليَبوردةييةكي

، (2)لةطةلَ ئاينةكاني دياةدن هةبوو، كة لةطةَليان دةذيان بةرنمبةر بةخشي  سةرننة
بةهيَزيش بريوباوةرِةكانيان بةسةر خةَلادن نةدةسةثاند، ئةمة ونيارد كة 
نةصرننييةكان وردة وردة موسَلمان بنب .... ئةمة لةكاتيَادن دةوَلةتي بيزةنيت 

 دةنا، تاوةكو بة زؤر بياناةنة نةصرنني. كوشتارطةي بؤ جولةكةكان دن
عليه ثيَشرتيش هريةقل ويسيت بريوباوةرِي )رِؤما( كة دوو سروشت بؤ مةسيح )

( دندةنيَن بةسةر نةصرننييةكاني ميسر و شامدن بسةثيَنيَت، كة يةك سروشت السالم
و كاتيَك ئةمةيان قةبوول نةكرد تووشي طةورةترين  ( دندةنيَنعليه السالمبؤ مةسيح )

سزنبوون، بؤية نةصرننييةكاني رِؤذهةآلت دَليان ثيَخؤشبوو كاتيَك موسَلمانان بةسةر 

                                                           

 (.130،131\13قصة احلضارة ) (1)
لةو بةرنمبةر ثاريَزطاري ليَاردنيان، سةرننة)نجلزية( لة خةَلاي ئاينةكاني تر وةردةطرييَت  (2)

مي شوبهةيةك سةبارةت بة آل: وةبرِوننةزةكاتة كةمرتة كة لة موسَلمانان وةردةطرييَت، 
 . 143ا  141ظاري ئةيووبي صؤ(ي ط3سةرننة)نجلزية( لة ذمارةي )
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لةشاري )رِؤما(دن سةركةوتن، نةصرننييةكاني شاميش دةيانطوت ئةمة سزني 
 .(1)ئامسانة بؤ ستةمي )رِؤما(...(

(دن دةَليَت: )بةدريَذنيي 671ن: )نلقدس صلة كتيَبةكةيد*كاريَل ئارمسرتونط 
ميَذووي خويَناوي شاري قودس، ئةم شارة ئاشيت بة خؤيةوة نةبينيوة، دووجار نةبىَ: 
جاري يةكةم كاتيَك موسَلمانان بة سةركردنيةتي عومةري كورِي خةتتاب فةحتيان 

دووبارة  صالح الدين األيوبيكرد، دووةم جاريش كاتيَك موسَلمانان بة سةركردنيةتي 
فةحتيان كردةوة.... و ئةم شارة ثريؤزة جولةكة تةنها دوو جار توننيويةتي بيَتةناوي بة 

 . (2)بيَ رِيَطري لة سةردةمي عومةر و سةردةمي صالح نلدين! (
لة وةآلمي ئةو رِؤذهةآلتناسانةدن، كة بة خرنثة باسي ئيسالميان  (3)(ليوتي*)

خاوةن ئاونتي خونروخيَضن، نييةت ثاك نني لة  كردووة  دةَليَت: )ئةطةر كةسانيَك كة
طونستنةوةي ميَذوو، ونبزننن كة ئيسالمةتي ئايينيَاة هاندةدنت بؤ تيَادنن و 
دةمارطريي و فةوزن، ئةون من وةكو كةسيَك كة ماوةيةكي زؤر لةطةلَ موسَلمانان 

ندنةوةي ذياوم لة خؤرهةآلت و خؤرئاوندن، بةوة نةوةستاوم كة ئيسالم تةنها لة خويَ
ئةوةي كةسانيَاي رِؤذهةآلتناس بة خرنث  :ثةرتووكةكانةوة بناسم ، شاهيَدي دةدةم

 . (4)لة رِنسيت( لةسةر ئيسالم بآلودةكةنةوة دوورة
                                                           

 : ملتقى أهل احلديث  و مقال : هل انتشر اإلسالم حبد السيف.ينظر (1)
 .671القدس مدينة واحدة عقائد ثالث. ص: (2)
 قال حممد كرد علي: ليوتي من أعظم رجال فرنسا الذين عرفوا الشرق معرفة حقيقية. (3)
 .(39\1: اإلسالم واحلضارة العربية )ينظر 
 ( و املزيد.78ـ  69\1: منه )ينظر(. و 39\1اإلسالم و احلضارة العربية ) (4)
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لة باسي هؤكارةكاني سةركةوتن و بآلوبووني ئيسالم دةفةرميَت:  (1)(أندية ميال*)
الم بؤ ئةوة نةوةي خيَرني ئيس)ميَذوونووسان برِونيان ونية كة سةركةوتن و بآلوبوو

ةآلتي ئيسالمي خؤي بة زةبر بةسةر هاوآلتياني وآلتة دةطةرِيَتةوة كة دةس
وة كارطيَرِيةكانياندن ةفةحتارنوةكاندن نةسةثاندووة، طؤرِننااري بنةرِةتي لة ثةيرِ

نةكردووة وةكو ليَدنني سااة)ثارة(ي نوىَ يان طؤرِي  تؤمارةكان بؤ زماني عةرةبي 
يان سةثاندني زماني عةرةبي و رِيَطري لة زماني بيَزةنيت و قيبيت زمانةكاني دياة 

 يان بةزؤري خةَلك موسَلماناردن...هتد. 
وويان بوو بؤ دةسةآلتي نوىَ، كة بةَلاو تةنها دنونكاريةكةيان ملاةضبووني هةم

كارطيَرِي وآلتة فةحتارنوةكة بةوثةرِي ليَبوردةيي بةرِيَوةياندةبرد، بةمة سةروماَلي 
خةَلايَاي زؤر ثاريَزرن تةنانةت لةكاتي ناضاربوون بؤ هةَلطريساندني جةنطيش دذي 

و ئةو شارننةي بةرهةَلستيان ثيشاندةدن، ئةمةش ونيارد كة خةَلااني ئةم شار
ديَهاتانة لة سوريا و مصر رِؤذ بة رِؤذ زياتر بةرةو ئيسالم بيَن و ديانةتةكانيان بةجيَ 

 . (2)بهيََلن

                                                           

 أستاذ يف الكوليج دي فرانس باريس. (1)
اةكةي ثاش حوكمي ةتي ئةمةوي )دمشق( نةصرنني بوون خةَلثيَت سةير نةبىَ ثايتةخيت دةوَل (2)

لةسةر  سةد ساأل ميسريةكانيش ثاش زياتر لةوي خؤيان موسَلمان بوون، وئيسالمي بة ئارةز
 بذنرد! يان ئيسالميان هةَلؤي خووفةحتاردني ميسر بة ئارةز

األموي يف دميشق ـ وصف وتأريخ ـ  . واجلامع(139ـ  138\4أوراق يف التأريخ و احلضارة )ينظر: 
 . لشيخ علي الطنطاوي.43ـ 38ص 
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سام دةبني بةرنمبةر رِوودنوةكان، رِوننينة رِوودنوةكاني ئةو كات سةربةرِنسيت كاتيَك دة
آلم ! بة(1)ضؤن موسَلمانان توننيان بةبىَ رِشت  يةك دَلوثة خويَن قودس فةتح باةن

خاضثةرستةكان ثاش ضةند سةدةيةك كاتيَك هاتنة ناو قودس الفاوي خويَنيان 
 (2)هةستاند لة كوشت  خةَلاةكةي لة موسَلمان و جولةكة(

خستنةرِووي ضةند منونةيةكي ميَذوويي لةسةر رِةوشت بةرزي دووةميان: 
 جةنطاوةري موسَلمان.

 : (رضي اهلل عنه)بؤ لةشاري ئوسامة  (رضي اهلل عنه)وةسيةتي أبو بارنلصديق أ ـ
صلى اهلل عليه )ئةمة وةسيةتي يةكةم سةركردةي موسَلمانة ثاش مردني ثيَغةمبةر 

 كرنبيَت و ثوختةي ئةدةبي جةنطاوةري موسَلمان دةخاتة رِوو:(وسلم
)أيها الناس، قفوا ُأصيكم بعشٍر فاحفظوها عين:  ال ختونوا، و ال تَغُلُّوا، وال تغدِروا، 

ال تُمَثِّلوا، وال تقتلوا طفاًل صغريًا، و ال شيخًا كبريًا، و ال امرأًة، وال تعقروا خناًل، و
وال حترِّقوه، و ال تقطعوا شجرًة مثمرة، و ال تذحبوا شاًة وال بقرًة، وال بعريًا إال ملأكلة، و 

له، و  سوف مترون بأقواٍم قد فرَّغوا أنفسهم يف الصوامع فدعوهم، و ما فرَّغوا أنفسهم
سوف تقدمون على قوٍم يأتونكم بآنيٍة فيهاألوان الطعام، فإذا أكلتم منها شيئًا بعد 

                                                           

أيضًا سرية الفاروق عمر بن  :ينظر(و 69\3نص معاهدة بيت املقدس يف تأريخ الطربي ) ينظر: (1)
 ط. دار القلم. 420اخلطاب ) رضي اهلل عنه( تأليف مشس العلماء العالمة شبلي النعماني ص

ط.مركز احلريري الثقايف بريوت. و إللقاء نظرة على جماذر  106العرب، اإلسالم وَ أوربا ص (2)
دسة ـ احلمالت الصليبية و أثرها )احلرب املقينظر: م( 1099متوز  15ني  ملا دخلوا القدس )يبيالصل

ط.دار الكتاب العربي بريوت ـ لبنان( فسوف  231على العامل اليوم ـ تأليف كارلني آرمسرتونغ ص
 ترى عجبًا من القسوة و باسم الرَّب!
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شيء، فاذكروا اسم اهلل عليها، و تلقون أقوامًا قد فحصوا أوساط رؤوسهم و تركوا 
 . (1)حوهلا مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خفقًا(

 كاريان ثيَ باةن: ونتة: ) خةَلاينة بوةسنت دة ئامؤذطاريتان ليَ دةكةم
ونتة: رِنست بن لةطةلَ يةكرت و لةطةلَ دوذمنانيشتان،  خيانةت مةكةن  ا1

ُ ٱ ِِلَِميَ ]نييةتتان ثاك بيَت بؤ خودن، لة سوننةت دةرمةضن  مَِن  ۡۡلَبِيَث ٱ ّللذ

ي ِبِ ٱ ُكَمهُ  ۥَبۡعَضهُ  ۡۡلَبِيَث ٱَوَيۡجَعَل  لطذ َٰ َبۡعٖض َفرَيۡ ا َفَيۡجَعلَهُ  ۥلََعَ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  ۥََجِيعا
ُ
ِف َجَهنذَمۚٗ أ

ونَ ٱ    .(2)[ لَۡخَِٰسُ
ونتة: ئةطةر شةرِتانارد و سةركةوتن بةسةر دوذمنانتان،  غلول مةكةنا 2 

ۚٗ َوَمن َيۡغلُۡل  َوَما]دةست بةناحةق بؤ غةنيمةي شةرِ دريَذ مةكةن  ن َيُغلذ
َ
ََكَن نِلَِب ٍ أ

ِت بَِما َغلذ يَۡوَم 
ۡ
ا َكَسَبۡت َوُهۡم ََل ُيۡظلَُمونَ  لۡقَِيََٰمةِى ٱيَأ َٰ ُكُّ َنۡفٖس مذ  .(3)[ُثمذ تَُوَّفذ

ونتة: ئةطةر لةطةلَ دوذمنانتان ثةميانتان بةست  غةدر مةكةن ا3
ا]ثةميانشايَن نةبن  ى إِنذ  ۢنبِذۡ ٱََتَاَفنذ مِن قَۡوٍم ِخَيانَةا فَ  ِإَومذ َٰ َسوَآٍء َ ٱإَِِلۡهِۡم لََعَ ََل َُيِبُّ  ّللذ

 . (4)[ۡۡلَآئِنِيَ ٱ

                                                           

ـ  497(. و كتاب أبو بكر الصديق لعبدالستار الشيخ ص227ـ  226\3تأريخ الطربي ) (1)
498. 

 .27األنفال:  (2)
 .161آل عمران :  (3)
 .58األنفال:  (4)
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ونتة: بيَ رِيَزي بةرنمبةر الشةي كوذرنوي جةستةي كوذنرونن مةشيَويَنن  ا4
 .(1)((و ال متثلوادوذمنان مةكةن))

ما منالَ و ثريةميَرد مةكوذن.))ونتة: ذن و كوشت  بةناحةق مةكةن  ا5
ًة مقتولة يف أملا رأى إمر )صلى اهلل عليه وسلم(كانت هذه لتقاتل ـ قاله 

 . (2)((بعض مغازيه، ثم نهى عن قتل النساء ـ

ونتة: تةنها ئةوةنةبيَت كة بؤ  كشتوكالَ و ثةلةوةر مةفةوتيَننا  7،  6
ُصولَِها فَبِإِذِۡن  َما]ثيَويسيت بةكارديَت 

ُ
َٰٓ أ ۡو تََرۡكتُُموَها قَآئَِمًة لََعَ

َ
نٍَة أ ِ ِن ِل  ِ ٱَقَطۡعُتم م   ّللذ

)) إن قامت على أحدكم القيامة و يف يده فسيلة  (3)[ۡلَفَِٰسقِيَ ٱَوِِلُۡخزَِي 
 .(4)((فليغرسها

 سىَ جؤر خةَلك لة رِيَطاتاندن دةبينن:ا  10،  9،  8
ثشتيان لة دونيا كردووة، دوور لة خةَلك شريك ئةجنام دةدةن، اليان  خةَلاانيَك *

 ونية خودنثةرستيية، ليَيان طةرِيَن، ضوناة ئةمانة شةرِي ئيَوة ناكةن.
ثيَشونزيتان ليَدةكةن بة جؤرةها خونردن، ئةوكات خودن لة برينةكةن  خةَلاانيَك *

 )بسم نهلل( بَليَن ثيَش خونردن.
                                                           

 .ط بشار( و أصله يف الصحيحني74\3أخرجه الرتمذي ) (1)
 ط(.ط األرنؤو 304\4اود)أخرجه أبو د (2)
 .5احلشر:  (3)
 ط املؤسسة(.269ـ  251\20أخرجه أمحد ) (4)
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خؤيان ئامادةكردووة بؤ شةرِي ئيَوة و وةستاندني كاروننةكةتان، ئةمانة  خةَلاانيَك *
 إِنذ ] بيان تؤقيَنن بة مششيَر، ضوناة نابيَت رِيَطري بةرنمبةر رِووناكي ئيسالم هةبيَت

ةَ  ُهورِ ٱِعدذ ِ ٱِعنَد  لشُّ ا ِف كَِتَِٰب  ۡثَناٱ ّللذ ِ ٱَعَۡشَ َشۡهرا َمََٰوَٰتِ ٱيَۡوَم َخلََق  ّللذ ۡرَض ٱوَ  لسذ
َ
ۡرَبَعٌة  ۡۡل

َ
ٓ أ ِمۡنَها

َٰلَِك  ۚٗ َذ ِينُ ٱُحُرمٞ ْ  لَۡقي ُِمۚٗ ٱ ل  َٰتِلُوا نُفَسُكۡمۚٗ َوَق
َ
ْ فِيِهنذ أ َكَما يَُقَٰتِلُونَُكۡم  َكٓافذةا  لُۡمۡۡشِكِيَ ٱفََل َتۡظلُِموا

ۚٗ وَ  ْ ٱَكٓافذةا نذ  ۡعلَُمٓوا
َ
َ ٱأ  . (1)[لُۡمتذقِيَ ٱَمَع  ّللذ

موسَلمانانة كاتي شةرِ، ئةي كاتي ئاشيت! و تةنها ئةم رِةوشت ئةمة رِةوشت بةرزي 
 بةرزيية ئيسالمي بآلوكردةوة لة خؤرهةآلت و خؤرئاوني دونيا، نةك شتيَاي تر.

( صالح الدين األيوبيليَبوردةيي و دووركةوتنةوة لة تؤَلةسةندنةوة و هةَلويَسيت ) ب ـ
 بةسةرياندن سةركةوت.بةرنمبةر نةصارني )بيت نملقدس( ثاش ئةوةي 

ك( خاضثةرستةكان شاري )قودس(يان دنطريكرد، بة هةزنرنن 491لة ساَلي)
موسَلمانيان بة درِندةترين شيَوة كوشت و ئافرةتةكانيان بة سةبايا بردن، ثاش كةمرت 
لة سةد سالَ لةم رِوودنوة، كة هةرطيز موسَلمانان لة بريي ناكةن، صالح نلدين فةحتي 

، خاضثةرستةكان دنوني )ئةمان(يان كرد! صالح نلدين لة نيَونن )قودس(ي كردةوة
دنني )ئةمان( و تؤَلةسةندنةوة لة خاضثةرستان )ئةمان(يان ثيَدةبةخشىَ، بةرنمبةر 
سةرننةيةكي كةم، بري لة تؤَلةسةندنةوةي  جارنن ناكات، بةَلاو لة خةَلاانيَاي زؤري 

لك نلعادل( سةرننة بؤ دووهةزنر خاض خاضثةرست دةبؤريَت لة سةرننةكة و برنكةي )نمل

                                                           

 .36التوبة:  (1)
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و دةوَلةمةندةكانيان  (1)ثةرست دةدنت، ئةمة لةطةلَ رِيَزطرتنيَاي زؤر لة ئافرةتةكانيان
ستةي طرننبةها لةطةلَ خؤيان برد، زؤر لة سةركردة ةماَليَاي زؤر لة زيَرِ و كةر

ة زؤرة لةطةلَ موسَلمانةكان دنونيان لة )صالح نلدين(كرد، كة رِيَنةدنت ئةم سةرماي
خؤيان ببةن، ضوناة شةرِي موسَلماناني ثيَدةكةنةوة، بةآلم )صالح نلدين( بةمة رِنزي 

كان يريد مبا فعل )حممد كرد علي وةآلمي ئةم ثرسيارةمان دةدنتةوة:  بؤضي؟نةبوو! 
ونتة: صالح نلدين  ...(تعليم الصليبيني درسًا يف مكارم األخالق و مساحة اإلسالم

وننةيةكي رِةوشت بةرزي ثيشاني خاضثةرستةكان بدنت، فيَريان باات ويسيت بةمة 
 كة ئيسالم ضةند ليَبوردةية ...

بؤية تاوةكو ئةمرِؤ، ئةهلي ئينصاف لة ئةوروثييةكان بةضاويَاي بةرزةوة تةماشاي 
)صالح نلدين( دةكةن، كة سةركردةيةكي ئيسالمة و قورئان دروسيت كردووة، ئةم 

روثيية خاضثةرستةكان بؤ كةسايةتي)صالح نلدين(، ئيسالم لة بينينةي ئةمرِؤي ئةو

                                                           

طةر ئةمةي كردبا، ئةون هيض ثياويَاي نةكوشت و هيض ئافرةتيَاي نةكردة كؤيلة! كةضي ئة ( 1)
ئةوكات هاوكيَشةكة لة نيَونن موسَلمانان و خاضثةرستان لة قودس دةبووة يةك بةيةك!. بةَلاو 
ميَذوو باس دةكات كةضةندين شاذني ئةوروثي بة دنرودةستة و سةرمايةي  زؤرةوة ئازندكرنن و 

: خطط الشام ينظرويست.  بةوثةرِي رِيَزةوة طونسرتنونةتةوة بؤ ئةو شويَنانةي كة ئةونن دةيان
 ( حيث ذكر حممد كرد بعضهن.62\2)

 ز بوون لةطةلَ دوذمنانيؤسمللك نلعادل هاوئةمةش ئةوة ناطةيةنيَت كة صالح نلدين و برنكةي ن
ئيسالم قال شيخ اإلسالم: )و صالح الدين ـ يعين األيوبي ـ و أهل بيته ما كانوا يوادُّن النصارى، 
ومل يكونوا يستعملون منهم أحدًا يف شيء من أمور املسلمني أصاًل، و هلذا كانوا مؤيدين منصورين 

وت العادل أخي صالح على األعداء مع قلة املال و العدد! و إمنا قوية شوكة النصارى و التتار بعد م
 .(639\28الدين....( جمموعة الفتاوى)
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ئةوروثا بآلودةكاتةوة، نةك مششيَرة نازدنرةكةي )صالح نلدين(، كة لةطةلَ جةنازةكةي 
 ... (1)نيَذرنوة

( شيخ اإلسالم ابن تيميةبةرطرياردن لة خةَلاي ئاينةكاني دياة و هةَلويَسيت ) ج ـ
  دةست تةتةرةكان. بةرنمبةر ئةسريةكاني نةصارن لة

(ن لة نامةيةكيدن بؤ شيخ اإلسالم ابن تيميةئةمةي خونرةوة ضةند وشةيةكي )
 سرجونس شاي قوبرس:

فإنا كنا نعامل أهل ملتكم باإلحسان إليهم و الذب عنهم، و قد عرف النصارى )... 
 كلهم أني ملا خاطبت التتار يف إطالق األسرى، و أطلقهم غازان و قطلوشاه و خاطبتُ
موالي فيهم فسمح بإطالق املسلمني، قال لي لكن معنا نصارى أخذناهم من القدس، 
فهؤالء ال يطلقون، فقلتُ له بل مجيع من معك من اليهود و النصارى الذين هم أهل 
ذمتنا فإنا نَـفتكهم وال ندعُ أسريًا،  ال من أهل امللة و ال من أهل الذمة، و اطلقنا 

 .(2)( ء اهلل، فهذا عملنا و إحساننا و اجلزاء على اهلل ...مِن ُأسارى النصارى مَن شا
( لةم ضةند وشةيةيدن باس لةوة دةكات كة موسَلمانان بةوة ابن تيمية ـ رمحه اهلل ـ)

رِنزينةبوون تةتةرةكان تةنها ئةسريي موسَلمان ئازندباةن، بةَلاو ئةمةيان 
ي نةصرنني و جولةكةش قةبوولنةكرد، تاوةكو لةطةلَ ئةسرية موسَلمانةكان ئةسري

                                                           

قال بعض من دفنوه : سأضعُ سيَفك يف َكَفنِك، و سيَْعرُِفَك اهلُل، فأنتَ سَْيُفهُ!  )من غالف كتاب  (1)
: خطط الشام مبحث الدولة ينظرباللغة الفرنسيية( شوظيَل  جنظياظصالح الدين بطل اإلسالم  تأليف 

 (.72ـ47\2الصالحية )
ـ  601\28(، و هي ضمن جمموعة الفتاوى)22ـ  21الرسالة القربصية لشيخ اإلسالم )ص (2)

630.) 
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)نةصارن و جولةكة(، كة ثيَاةوة (1)ئازند باريَن، ضوناة موسَلمانان و ئةهلي زميمة
ةوشتة بةرزة و بة خامةي زنناياني دةذين و ثيَويستة ثيَاةوة ئازند باريَن!. بةم خؤرِ

 ئيسالم خةَلك موسَلمان بووة و موسَلمانيش دةبن، نةك بة زةبري مششيَر!.
، كة (2)دةيان منونةي دياة و )ابن تيمية( وصالح الدين( ئةمةي باسارن لة منونةي )

رِةنطدننةوةي ثةروةردةكردني قورئاني ثريؤزة بؤ كةسانيَك كة ئةطةر قورئان نةبوونية، 

                                                           

و بلغ احرتام املسلمني ألهل الذمة، ما ذكره ابن عساكر يف سرية ابن فاتك الذي شهد فتح  (1)
دمشق، أنه توىل قسمة األماكن بني أهلها بعد الفتح، فكان يرتك الرومي يف علو، و يرتك املسلم يف 

 (.40\1: اإلسالم و احلضارة العربية حملمد كرد علي )ينظراألسفل لئال يضر الذمي!. 
ينةكةي ثاش سىَ ضةرخة زيَرِ لةوننةية( ابن تيمية( و )صالح الدينئةم دوو كةسايةتيية ) (2)

ئيسالم نةتوننني منونةيان ببينني لة ميَذووي ئيسالميدن، بةَلاو لة طشت ميَذووي مرؤظايةتي! بؤيةش 
طريي تناسةكان ئةوننةي نةيان توننيوة خؤيان لة دةمارآلؤذهةدةبينني زؤر جار خامة هةَلطرة رِ

األب هنري تناسي ناودنر )آلؤذهةرِزطارباةن، بة ناحةق باسي ئةم دوو ثيَشةونية دةكةن، لةوننة رِ
م يف 1921)خمـتصر تأريخ سوريا ط. املطبعة الكاثوليكية بةكةي يَت( لة كالمنس اليسوعي

م آلكوردة موسَلمانة دةكات، بة ة(، كة بة نائينصافانة لةم كتيَبةدن باسي ئةم دوو سةركردجملدين
وةآلميَاي تيَرو تةسةلي دةدنتةوة شةرمةزنري دونياي دةكات. دةتونني لةسةر  (حممد كرد علي)

لة  281ا  271( صدمشقي زننياري عةرةبي )رِؤمةكةي بوةسيت لة بةرطي دووةمي طؤظاري كآلوة
 )حبث إنتقادي خمتصر يف تأريخ سوريا(. ذيَر ناونيشاني 

 بةرِنسيت دذنيةتي خامةي دةمارطرييَاي خاضثةرست دذ: يَرةدن شياوي باسة ئةوةية كة بَليَنئةوةي ل
سةركردةكاني ئيسالم جيَي دَلطرنني نيية، ضوناة دوذمناني ئيسالم وةكو ضؤن خؤيان دةيةويَت بة 

رنني ا! بةآلم جيَي دَلطرنني و نيطة إال من رحم ربكنن ا ؤةكان ضيبريدةكةنةوة نةك وةكو رِنستي
بةو ثةرِي نةفامي و  ,ئةوةية كة كورديَاي موسَلمان بة خرنثة باسي ئةم دوو ثيَشةونية باات

ةتي نةتةوةيي كة نةخويَندةونرييةوة بَليَت: ضيان بؤ كورد كردووة!؟ بيَ ئةوةي بزننيَت دةوَل
 تووة!ة( دةركز1715توريَاي خؤرئاونيياة ثاش ساآلني )كةل
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كةس ناوياني نةدةزنني، ئةطةر خودني ثةروةردطار ئةونني نةكردبانة هةَلطري ثةيامي 
وفردن دةذيان، بىَ قورئاني ثريؤز، ئةون مليونةها كةس تا ئيستاش لة تارياستاني ك

ئةوةي ماناي ذيانيان بزننيبا. زنني  ماناي ذيانيش رِنسيت ئيسالمة و ناوةرِؤكةكةي 
رِةمحةتاردنة بة مرؤظايةتي، ضوناة ئيسالم تاكة ثرؤسةي ضاكسازيية بؤ ناخي مرؤظ 
و ثيَاةوة ذياني مرؤظايةتي. ئةم رِنستييةي كة باسارن لة بآلوبوونةوةي ئيسالم بة 

يت قورئان كة موسَلمانان هةَليانطرتبوو، وةكو رِةمحةتيَك بة مرؤظايةتي ض خؤرِةوش
ئةم موسَلمانانة بازرطان بن، يان زننابن، يان جةنطاوةر....هتد. هةموو كات جيَي 
شانازي ئةو خةَلاانةن كة لةسةر دةستيان موسَلمان بوون و بة خؤرِةوشيت ئةونن 

يع شاهيَدي بؤ دةدنت، بةَلاو يةكةم كةس ئيسالميان بينيوة، ئةمة رِنستييةكة ونق
طةورةزننا و سةركردةي خاضثةرستان: قةيسةري رِؤم )هرقل(بوو، كاتىَ  آدنني ثيَناب

لة )أبوسفيان( دةكات، بؤي  (صلى اهلل عليه وسلم)ثرسياري خؤرِةوشيت ثيَغةمبةر 
زة و مرؤظيَاي رِةوشت بةر (صلى اهلل عليه وسلم)دةردةكةويَت كة ثيَغةمبةرمان 

فإن كان ماتقوله حقًا َفسَيَملُِك ثةيامةكةي رِةوشت بةرزيية ، بة )أبو سفيان( دةَليَت: )
موضِعَ َقدَميَّ هاتني... فلو كنتُ أعلم أني أخلصُ إليه َلتَجَشَّْمتُ لقاءهُ، و لو كنتُ 

ونتة: ئةطةر ئةوةي تؤ باستارد لة وةآلمي  (1)(...عندهُ لغسلتُ عن قدميه
                                                                                                                           

 343م. و ص1815ـ  1715عصر قيام الدولة القومية  307)ص القومية عرض و حتليل ينظر: 
م( تأليف : 1955ـ  1815عصر القومية  383م. و  ص1815ـ  1792عصر إنتشار القومية 

بويد شيفر ترمجة : د.جعفر خصباك و عدنان احلمريي.  نشر:  مؤسسة فرانكلني )بغداد ـ نيورك( و 
 دار مكتبة احلياة )بريوت(.

 ط :استنبول(. 9\1صحيح البخاري ) (1)
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ن رِنست بيَت، ئةون جيَي ثيَيةكامن دةطريَت، ئةطةر مبزننيبا ثيَم دةكريَت ثرسيارةكامند
هةموو شتيَام دةكرد بؤ بيني  ئةو، ئةطةر ئيَستا الي ئةو بام هةردوو ثيَيةكاني 
ئةوم دةشوشت!. ئةو دننيهيَنا بة رِنستييةكةي، بةآلم شويَ  نةكةوت، ئيَمةش دوعا 

دنن بةرِنسيت ئيسالم بنيَت و شويَ  باةويَت، و نزن بؤ طشت مرؤظيَك دةكةين، كة 
ئةطةر ئةمرِؤ دوذم  ئيسالم بيت،  سبةي ببيَتة دوست و اليةنطر و بانطخونز بؤ 

آمني.ئيسالم....
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 الدانى طؤمـان لةسـةر  وةرطرتنى سـةرانةى ئةهـلى زميمـة لة ئاينى ثـريؤزى ئيسـالم دا

 : (1) ي دووةم يان شوبهةي دووةمثرسيار 

و مةجوسةكان، بةثيَي دةقةكاني قورئاني  ئايا وةرطرت  سةرننة لة جولةكة و نةسارن
خؤي لةخؤيدن بةَلطةي  (3)وسلم( ة)صلى نهلل عليو فةرموودةي ثيَغةمبةر  (2)ثريؤز

كؤمةَلطاي موسَلمانان نيية؟ ئايا ئةمة ثيَشيَلاردني مايف هاوآلتي نيية  دندثةروةرىنا
 لة ناو كؤمةَلي موسَلمانان و دةوَلةتةكةيان؟

 ثوختة وةآلميَكي تيَر و تةسةل:
دةكاني ثيَغةمبةري ئيسالم وزميمة لة فةرمو وننينيَك لة مافةكاني ئةهليبة تيَرِ

 وون دةبيَتةوة لةو فةرموودننة :مي ئةم ثرسيارة رِآلوة وسلم( ة)صلى نهلل علي
                                                           

بة  ووبوونةوةي ئيسالم بة مششيَر( تةونوثاش ئةوةي كار لةسةر وةآلمدننةوةي شوبهةي: )بآلوب (1)
بامشان زنني وةآلمي ئةم شوبهةيةش ا وةرطرت  سةرننة ا لةطةَلي بآلو باةينةوة وةكو تةونوكةريَك 

ا  141( ل3كردن. ئةم وةآلمةش ثيَشرت لة ذمارة )و زياد  بؤ بابةتةكة ثاش دووبارة ثيَدنضوونةوة
 طؤظاري ئةيووبيدن بآلوكرنوةتةوة. 146

(2) [ ْ َٰتِلُوا ِينَ ٱ َق ِ  َّلذ ِ ٱََل يُۡؤِمُنوَن ب ِ  ّللذ ُِموَن َما َحرذَم  ٓأۡلِخرِ ٱ ِۡلَوۡمِ ٱَوََل ب ُ ٱَوََل َُيَر  َوََل يَِدينُوَن دِيَن  ۥَورَُسوُلُ  ّللذ
ِينَ ٱِمَن  ۡۡلَق ِ ٱ وتُواْ  َّلذ

ُ
َٰ ُيۡعُطواْ  لِۡكَتََٰب ٱأ ۡزَيةَ ٱَحَّتذ  . (29)التوبة:[ َعن يَٖد َوُهۡم َصَٰغُِرونَ  ۡۡلِ

يوصي أمراء جيشه عند الغزوات بأن يأخذوا اجلزية عمن  )صلى اهلل عليه وسلم(كان رسول اهلل  (3)
أبى اإلسالم، فإن أبوا اإلسالم و اجلزية كانت القتال، أما نصوص األمر بالقتال دون ذكر اجلزية فهي 
حممولة على قبل نزول سورة التوبة، و اجلزية من حيث اجلملة ليست من املسائل اخلالفية بل انعقد 

(، 1358ـ1356: أدلة ذلك  يف صحيح مسلم )ينظر.  واحد من أئمة اإلسالمع نقله غريعليها اإلمجا
(. و هناك إجتهادات 157ـ 156\15(، املوسوعة الفقهية الكويتية )495\8و املغين إلبن قدامة)

معاصرة تنحوا و متيل إىل إنتهاء مفعول هذا احلكم الشرعي! مستدلني ببعض الشبهات ال تستحق 
ـ  212: )املصاحلات و العهود يف السياسة الشرعية صاب عليها يف كتاب، جتدها مع اجلوالذكر
 سى. يط دار طيبة( إعداد: حمي الدين إبراهيم ع 222
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 الدانى طؤمـان لةسـةر  وةرطرتنى سـةرانةى ئةهـلى زميمـة لة ئاينى ثـريؤزى ئيسـالم دا

َأَلا مَْن َظَلمَ مُعَاهًَدا َأوِ اْنتََقصَهُ َأْو َكلََّفهُ َفْوقَ » :صَلَّى اهلُل عََلْيهِ وَسَلَّمَاللَّهِ  رَسُولُ قال 
وََأشَارَ « َأخَذَ مِْنهُ شَْيًئا بِغَْيرِ طِيبِ نَْفٍس مِْنهُ، َفَأنَا حَجِيجُهُ يَْومَ اْلقِيَامَةَِطاَقتِهِ، َأْو 

َأَلا وَمَْن َقتَلَ مُعَاهًَدا َلهُ ذِمَُّة اللَّهِ »رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اهلُل عََلْيهِ وَسَلَّمَ بِإِْصبُعِهِ إَِلى صَْدرِهِ 

  (1)«مَ اللَّهُ عََلْيهِ رِيحَ اْلجَنَّةِ، وَإِنَّ رِتَحهَا َليُوجَدُ مِْن سَْبعِنيَ عَاًماوَذِمَُّة رَسُولِهِ، حَرَّ

)ئةي موسَلمانان ئةوةي ستةم  :دةفةرميَت وسلم( ة)صلى نهلل عليثيَغةمبةرمان  ونتة:
يَزي بةرنمبةري بنويَنيَت بيَرِيان رة ستةميَك بيَت، ؤج لة خاوةن ثةميانيَك باات، هةر

حةقي كةمرتي بدنتىَ لة كارةكةي يان كاري زياتر لة تونناكةي ثيَباات، يان يان 
دةكةم  ؤذي قيامةت من بةرطري لة خاوةن ثةميانةكةشتيَاي ىلَ زةوت باات، ئةون رِ

ثةجنة بؤ سينةي  وسلم( ة)صلى نهلل عليموسَلمانةكة!( لة ثاشان ثيَغةمبةرمان بة دذ 
موسَلمانان ئةوةي خاوةن ثةميانيَك باوذيَت كة  دةفةرميَت: )ئةي و خؤي دريَذ دةكات

حةرنم دةكات،  ئةون خودن بؤني بةهةشيت لةسةر ،و ثيَغةمبةرة لةسةر زميمةي خودن
 .(ن دةكريَتؤني بةهةشتيش لة دووري حةفتا سالَ بؤب

لة  رِووناردنةوة م بؤ زياترآلبةمدننةوةي ئةم شوبهةية، آلبؤ وة ةبةس ئةم فةرموودةية
 و  بؤ فةرموودةكةنيكة جيَبةجيَاردنيَاي ميَذووي ،سةر ضةند تةوةرةيةك دةوةستني

 : مي دووةمي شوبهةكةنآلوة

 :وةآلمي دووةمي شوبهةكة لة ضةند تةوةرةيةكدا
 

                                                           

( و أصله عند 205\9( و البيهقي يف السنن الكبري )379\1أخرجه ابن زجنويه يف األموال ) (1)
 (.3054أبي داود يف السنن )
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 الدانى طؤمـان لةسـةر  وةرطرتنى سـةرانةى ئةهـلى زميمـة لة ئاينى ثـريؤزى ئيسـالم دا

 :يةكةمتةوةرةي  
 ثيَناسةي سةرانة

كة  ،وةردةطرييَت ميمةزئةهلي ( بريتيية لة برِيَك ثارة لة كةساني اجلزيةسةرننة)
و و بيَضارة  ا بيَجطة لة ذن و منالَدةذين و لة سايةي حوكمي ئيسالمدن  (1)كافرن

دنن نان بة  و(1)ارنست  ئاسايشيانو ث (3) جياتي  بةرطري ليَاردنيانا لة (2)هةذنرننيان
 . (2)مافةكانيان

                                                           

تةوة يَمانةكاني تريش بطرتاوةكو بيَجطةلة ئةهلي كيتاب ناموسَلوشةي )كافر(مان بةكارهيَنا  (1)
كة لة رِنسرتي  قسةي زننايان حوكمي سةرننة طشتيان  .وةكو مةجوس و يةزيدي و بؤزي ...هتد

 و ديانةكان. نيية بة ئةهلي كيتاب لة جولةكة دةطريَتةوة و تةنها تايبةت
الَ عَُلمَاؤُنَا رَْحمَُة اللَّهِ عََلْيهِْم: وَالَّذِي دَلَّ عََلْيهِ َق(: ) 167ـ  166\10قال القرطبـي يف تفسريه) (2)

حَتَّى يُْعُطوا ] إَِلى َقْولِهِ: [قاتُِلوا الَّذِينَ] اْلُقْرآنُ َأنَّ اْلجِْزيََة تُْؤخَذُ مِنَ الرِّجَالِ اْلمَُقاتِلِنيَ، لَِأنَّهُ تَعَاَلى َقالَ:
عََلى مَْن يَُقاتِلُ. وَيَدُلُّ عََلى َأنَّهُ َلْيسَ عََلى اْلعَْبدِ وَإِْن َكانَ مَُقاتًِلا، لَِأنَّهُ بها فيقتضي ذلك وجو [اْلجِْزيََة

. وََلا يَُقالُ لِمَْن َلا يَْملُِك حَتَّى يُْعطِيَ. وَهَذَا إِْجمَاٌع مِنَ [حَتَّى يُْعُطوا] َلا مَالَ َلهُ، وَلَِأنَّهُ تَعَاَلى َقالَ:
ونَ َلى َأنَّ اْلجِْزيََة إِنَّمَا تُوضَعُ عََلى جَمَاجِمِ الرِّجَالِ اْلَأْحرَارِ اْلبَالِغِنيَ، وَهُمُ الَّذِينَ يَُقاتُِلونَ دُاْلعَُلمَاءِ عَ

ي الرُّْهبَانِ، فِالنِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ وَاْلعَبِيدِ وَاْلمَجَانِنيَ اْلمَْغُلوبِنيَ عََلى عُُقولِهِْم وَالشَّْيخِ اْلَفانِي. وَاْختُلِفَ 
 ..(َفرَوَى اْبنُ وَْهٍب عَْن مَالٍِك َأنَّهَا َلا تُْؤخَذُ مِْنهُْم.

( عن بعضهم: إمنا وجبت اجلزية بداًل عن النصر و اجلهاد 168\10نقل القرطبـي يف تفسريه ) (3)
أن من حق نص القرايف و ابن حزم على  وواختاره القاضي أبو زيد و زعم أنه سرُّ اهلل يف املسألة . 

محاية أهل ذمتنا إذا تعرض احلربيون لبالدنا، و قصدوهم يف جوارنا أن منوت يف الدفاع عنهم... 
) انتقاد كتاب تأريخ التمدن اإلسالمي ينظر:(. و41\1)اإلسالم و حضارة العربية حملمد كرد علي 

خيانات ط. مطابع املنار مصر( تأليف الشيخ شبلي النعماني. و رد مفحم على  36ـ  31ص
 جرجي زيدان يف كتابه )تأريخ التمدن اإلسالمي(.
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 الدانى طؤمـان لةسـةر  وةرطرتنى سـةرانةى ئةهـلى زميمـة لة ئاينى ثـريؤزى ئيسـالم دا

 ياندةكةن، كة مانا ة بة ضةندين شيَونز ثيَناسةيشةرعيزنناياني ئيسالم ئةم حوكمة  
تيَاي تايبةتدن يَي ئةم ثيَناسةيةش لة ضةند حاَلةبة ث .(3)لةوةي بامسانارد دةرناضيَت

 لةوننة: دريَت دةال ر ئةوننةي سةرننةيان لةسةرةمي سةرننة لةسةحوك
 
 
 
 

                                                                                                                           

اْلجِْزيَُة وَْزنُهَا فِْعَلٌة، مِْن جَزَى يَْجزِي إِذَا َكاَفَأ عَمَّا ُأْسدِيَ (: 169\10قال القرطبـي يف تفسريه) (1)
َكاْلقِْعدَةِ وَاْلجِْلسَةِ. وَمِْن هَذَا اْلمَْعنَى َقْولُ إَِلْيهِ، َفَكَأنَّهُْم َأْعَطْوهَا جَزَاءَ مَا مُنِحُوا مِنَ اْلَأْمنِ، وَهِيَ 

 الشَّاعِرِ:
 يُْجزِيَك َأْو يُْثنِي عََلْيَك وَإِنَّ مَْن ... َأْثنَى عََلْيَك بِمَا َفعَْلتَ َكمَْن جَزَى                   

ةِ جِْزيَتَهُْم الَّتِي ضُرِبَْت عََلْيهِْم إِذَا َأدَّى َأْهلُ اْلجِْزيَ(: )168ـ  167\10قال القرطبـي يف تفسريه) (2)
هم وََلْم أمواهلم كلها، وبني كرومهم وعصرها ما سرتوا مخور َأْو صُولِحُوا عََلْيهَا خُلِّيَ بينهم وبني

 نيَ، َفإِْن َأْظهَرُوا شَْيًئايُْعلِنُوا بَْيعَهَا مِْن مُْسلٍِم وَمُنِعُوا مِْن إِْظهَارِ اْلخَْمرِ وَاْلخِْنزِيرِ فِي َأْسوَاقِ اْلمُْسلِمِ
هَارِهَا َفَقْد مِْن ذَلَِك ُأرِيَقتِ اْلخَْمرُ عََلْيهِْم، وَُأدِّبَ مَْن َأْظهَرَ اْلخِْنزِيرَ. وَإِْن َأرَاَقهَا مُْسلٌِم مِْن َغْيرِ إِْظ

عََلْيهِ رَدُّهَا. وََلا يُْعتَرَضُ َلهُْم فِي تَعَدَّى، وَيَجِبُ عََلْيهِ الضَّمَانُ. وَقِيلَ: َلا يَجِبُ وََلْو َغصَبَهَا وَجَبَ 
اءَ حََكمَ بَْينَهُْم َأْحَكامِهِْم وََلا مُتَاجَرَتِهِْم فِيمَا بَْينَهُْم بِالرِّبَا. َفإِْن تَحَاَكمُوا إَِلْينَا َفاْلحَاكِمُ مُخَيٌَّر، إِْن شَ

مُ بَْينَهُْم فِي اْلمََظالِمِ عََلى ُكلِّ حَاٍل، وَيُْؤخَذُ مِْن َقوِيِّهِْم بِمَا َأْنزَلَ اللَّهُ وَإِْن شَاءَ َأْعرَضَ. وَقِيلَ: يَْحُك
يف آية [ َعن يَدٖ ]( و ذكر القرطبـي: عن بعضهم إن قوله تعاىل  لِضَعِيفِهِْم، لَِأنَّهُ مِْن بَابِ الدَّْفعِ عَْنهُْم

ينظر: اجلزية: أي عن إنعاٍم منكم عليهم، ألنهم إذا ُأخِذت منهم اجلِْزيُة فقد ُأنعم عليهم بذلك . 
 .( 198ـ  197\3معاني القرآن للنحاس )

( تأليف حمي الدين إبراهيم 209ـ  201)املصاحلات و العهود يف السياسة الشرعية ص( ينظر: 3)
 .عيسى
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 الدانى طؤمـان لةسـةر  وةرطرتنى سـةرانةى ئةهـلى زميمـة لة ئاينى ثـريؤزى ئيسـالم دا

 ةتي يةكةمي الداني حوكمي سةرانة لةسةر ئةوانةي سةرانةيان لةسةر دةكةويَتحالَ 

كة لة كافرننة باةن  وو ديَهاتي ئة بةرطري لة شارهةركاتيَك موسَلمانان نةيانتونني  
بؤيان نيية سةرننةيان ئةون لة مةترسي دةرةكي، تي موسَلماناندن دةذين آلذيَر دةسة

 يان وةرطرتووة بؤيان بطةرِيَننةوة.شليَوةربطرن، بةَلاو ثيَويستة ئةوةي ليَ

 شاهيَدي ميَذوو لةسةر ئةمةي بامسانارد:

، كاتيَك سوَلح لةطةلَ خةَلاي شام (1) بن نجلرنح أبو عبيدة: ) سةركردةي موسَلمانان 
دةكات لةسةر جزية و ئةوننيش وةفادنري موسَلمانان دةبينن لةطةَليان، ثاَلثشيت 
موسَلمانان دةكةن دذ بة رِؤمةكان، بةناردني جاسوس بؤ ناو رِؤمةكان و طونستنةوةي 

رضي  ا  أبو عبيدة بن اجلراحموسَلمانان )هةونَلة نهيَنييةكاني جةنط بؤ سةركردةي 
( لةسةر شار و أبو عبيدةلة رِيَطاي ئةو مريننةي كة )ئةمةش ( ـ اهلل عنه

دنناون. جاريَايان هةونَلةكان زؤر ترسناك دةبن، لة طشت ئةم شار و  ىديَهاتةكانيان
اي يةكجار زؤر ديَهاتانة هةونلَ بؤ سةركردةي موسَلمانان بةرِيَدةكريَت، كة رِؤم بةهيَزيَ

                                                           

ته كتابه )سري أعالم النبالء(: عامر بن عبداهلل بن جراح ...أحدُ قال الذهبـي مفتتحًا برتمج( 1)
ط:  26ـ3\1باجلنة و مساه أمني األمة! ) )صلى اهلل عليه وسلم(السابقني األولني...شهد له النبـي 

ط: مؤسسة  23\1ـ بتحقيق صالح الدين املنجد و تصدير طه حسني و  19املعارف ـ ذخائر العرب 
ط وحسني األسد و تقديم بشار عواد( ويف ترمجته أنه شهد بدرًا و َقتَلَ وب األرنؤالرسالة بتحقيق شعي

يومئذ أباه!  وسكت عن هذا اخلرب هؤالء احملققني العمالقة! وهو خرٌب منكر كما حرره احلافظ ابن حجر 
 2901ـ  2900\6ط: السيد عبداهلل هاشم اليماني و  1859رقم :  102\4يف )تلخيص احلبري 

ط أضواء السلف( و ذكر عن الواقدي أن والد أبو عبيدة مات قبل اإلسالم! ذكرنا ما  6134رقم : 
 ذكرنا لبيان أن اإلرث التأرخيي لألمة اليزال حباجة إىل مزيد حتقيق.
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لة ئامادةباشيدنية كة ئةم شار و ديَهاتانةي شام بة زةبري هيَز خباتةوة ذيَر دةسةآلتي  
( كاتيَك دةزننيَت بةرطرياردن لةم شار و ـ رضي اهلل عنه أبو عبيدة ـ خؤي. )

ديَهاتانة زؤر قورسة، ثيَش شةرِكردن فةرمان بةمريةكاني دةكات، كة ئةو  سةرننةيةي 
ةوة، كاتيَك خةَلاةكة ئةمة ئةم شار و ديَهاتانة وةرطرينوة بؤيان بطةرِيَنريَتلة خةَلاي 

دةكةن لة خودن، كة موسَلمانان بة سةر رِؤمدن سةركةون!   ، دةست بة ثارِننةوةدةزننن
شةرِةكة رِوودةدنت موسَلمانان سةردةكةون، هةونَلي سةركةوتنةكة و دندثةروةري 

ي تري شام دةطات، دةبيَتة هؤكاريَك لة هؤكارة و ديَهاتةكان موسَلمانان بة شار
لةطةلَ ئيسالم و  ى كافرةكانى ئةم شار و ديَهاتانةطةورةكاني ئاشنابوون و ئاشتبوون

 . (1)(موسَلمان بوونيان و موسَلمانان

 

 

 

 

                                                           

 140ـ139كتاب اخلرا  للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب اإلمام أبو حنيفة )ص (1)
: تصنيفه كبري ملوك األرض يف عصره على أبو يوسف إنشاءه وبإختصار(. و هذا الكتاب إقرتح 
:  شرح كتاب اخلرا  املوسوم بـ) فقه امللوك و مفتاح الرِتا  ينظرهارون الرشيد أمري املؤمنني. و 

ط: األوقاف 197ـ   187\2املرصد على خزانة كتاب اخلرا ( تأليف: عبد العزيز حممد الرحبـي)
( و انتقاد كتاب تأريخ 40\1اإلسالم و احلضارة العربية حملمد كرد على )أيضًا: ينظر  العراقية ( و 

 .70ـ  69ص لشمس العلماء الشيخ شبلي النعماني التمدن اإلسالمي
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 لةسةر ئةوانةي سةرانةيان لة سةردةكةويَت ةتي دووةمي الداني حوكمي سةرانةحالَ 

سةرننةي لة سةردةكةويَت، ويسيت لة لةشاري موسَلماناندن ئةطةر كةسيَك كة 
ن، ئةون سةرننةي ىلَ سةربازي خؤي هةَلسيَت لة جيهاد د بةشدنري باات و بة ئةركي

 وةرناطرييَت.

 شاهيَدي ميَذوو لةسةر ئةمةي بامسانارد:

ي فةرقةد كة سةركردةيةكي موسَلمانة لة سةردةمي عومةري كورِي عوتبةي كورِ
ثاش  جان،، لة ثةميانةكةيدن لةطةلَ ئةهلي ئازربيَ(رضي اهلل عنه) خةتتابدن

كة ثاش  يَنيَتيسةركةوت  بةسةر بةهرنم فرخزنزي فارسيدن، بة موسَلمانان رِندةطة
يَاةوتوون لةسةر ئةوةي هةر كةسة لةوننةي جان رِئةم سةركةوتنة لةطةلَ ئةهلي ئازربيَ

 ي خؤيان ثيَويستة سةرننة بدةن، انكة سةرننةيان لةسةر دةكةويَت بة ثيَي تون
يَادن لةطةلَ لةشاري موسَلمانان بةشدنري هةركةسيَايش لةمانة ويسيت لة ساَل

 . (1)ةدن سةرننةي ليَ وةرناطرييَتئةون لةو ساَل ،جيهاد باات

                                                           

ط  155\4وهذا نص معاهدة عتبة بن الفرقد مع أهل أذربيجان كما نقله الطربي يف تأرخيه )(  1)
الرحيم هذا ما أعطى عُتبة بن فرقد عامل عمر بن حممد أبو الفضل إبراهيم(: ))بسم اهلل الرمحن 

اخلطاب أمري املؤمنني أهلَ أزربيجان ـ سهلها و جبلهاو حواشيهاو شفارها و أهل مللها ـ كلهم 
األمانَ على أنفسهم و أمواهلم و مللهم و شرائعهم، على أن يؤدوا اجلزية على قدر طاقتهم، ليس 

 يده شىٌء من الدنيا، و ال متعبٍد متخٍل ليس يف يده من على صبـٍي وال إمرأٍة وال زِمٍن ليس يف
الدنيا شيء، هلم ذلك و ملن سكن معهم، و عليهم قرى املسلم من جنود املسلمني يومًا و ليلة و 
داللته، و من حُشِرَ منهم يف سنٍة )أي: شارك يف قتال( وضع عنه جزاء تلك السنة، و من أقام فله 
 



   

   
 62 يـووبــةيـاري ئــؤظــزاري طـؤلَـة طـك لـريَـذيَـبـوَلَـط  
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 :دووةمتةوةرةي  
 برِي سةرانة

لةو  ئةهلي زميمة وةردةطرييَتلة كةسي  يةيسةرننةئةو لة سايةي حوكمي ئيسالم 
   (1)زةكاتة كةمرتة كةلة كةسي موسَلمان وةردةطرييَت

 لةسةر ئةمةي بامسانارد: ناسانهةالتؤذرِشاهيَدي 

 يةطةالنمانان و ئةو نامةكاني نيَونن موسَلثةميان) :دةفةرميَت لورن فيشيا فاغلريي
نةكانيان ؤ، سةربةسيت ثارنست  ديانةتة كحوكمي ئيسالمفي يَكر رِكةوتبوونة ذيَ

مانان وةردةطرين موسَل وةي لة( كة كةمرتبوو لةاجلزيةبةرنمبةر سةرننةيةك ) نبوورثيَد
  .(2))زةكات(

                                                                                                                           

فله األمان حتى يلجأ إىل حِرزه. و كتب جندب و شهد بكري بن عبد  مثل ما ملن أقام، ومَن خر 
 اهلل الليثي و مساك بن خرشة األنصاري ، و كتب سنة مثان عشرة(( .

ويف ذلك رد على من زعم  أن ترك امللل لدياناتهم يف الدولة اإلسالمية و إعتناقهم لإلسالم  (1)
ن هروبًا من اجلزية! ... فتدبر تناقضات أعداء ماكانت بسبب إعتقادهم بصحة الدين اجلديد بل كا

اإلسالم فعلى حد قوهلم هربوا من تكاليف اجلزية إىل تكاليف الزكاة و الكفارات وهي أكثر!  أضف 
ن فيه حكم اجلزية على غري املسلمني يتغافلون عن العهد هؤالء الذين يطعنون يف القرآن أل إىل ذلك

 27ـ  24: إنتشار اإلسالم يف كردستان  صينظرة أيضًا! وللمزيد القديم و اجلديد و فيها حكم اجلزي
 لدكتور أمحد مريزا مريزا.  

 ي نيية، بةآلم بؤرِنيشاناردنيَاي نةطؤي سةرننة دةستكة برِ ئةوةية قسةي زننايان رتي نسترِ (2)
زةكات  ةرنمبةر بة و بةوة شةرعييةكةيةوة رِوونرت بيَت لة بةر ضاومان كة زؤر كةمورِلةئةوةي 

ي سةرننة لةسةر ديانةكاني برِ وسلم( ة)صلى نهلل عليلة سةردةمي ثيَغةمبةرمان ، بةرنورد ناكريَت
و  1576وةك لة)سنن أبي دنودوةردةطرييَت ا يةك دينار بوو  نةيَادن ا كة ساآليةمةن لة ساَل

بة كةفارةتي ئةو  كة يةكسانبوو ،(...دينارخذ من كل حامل )(دن هاتووة 299مسندي شافعي  ص
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، (1)سايةي حوكمي ئيسالمي ئةم طةالنة وةكو موسَلمانان هةموو مافيَايان هةبوولة 
او بةَل ،يين كة ئةمة تةنها بانطةونزيَك بيَت بؤ ليَبوردةنةوةستاو مانانيش بةوةموسَل
ية وةكو دين و شةريعةت يديةكانة، بؤنشاليان كاري ثيَغةمبةريان و خولةفا رِئةمة 

 (. (2)ردةييةئةم ليَبؤة نونندةرِ
 تونناي دننيهلي زميمة ئةكةسيَاي  ئةطةر دةكةينةوة كة ها ئةوةش دووثاتةهةرو

ياةي ئةهلي زميمة بةرثرس نيية هيض كةسيَاي د ليَي وةرناطرييَت نةبيَت سةرننةي
يَري دبةرثرسة ئةركي ضاو، بةَلاو دةوَلةتي موسَلمانان (3)بدنت سةرننة ئةو جياتيلة
هةمان ئةو ضاوةي كة ضاوديَري بةباات،  ضاوديَري و ميية هةذنرةكة بطريَتة ئةستؤزمي

 هةذنري موسَلمان دةكات.

                                                                                                                           

 سنن ابن ماجة لةوةك خيَزننةكةي دةكات  ةتي حةيزدن جيماع لةطةلَحاَلسةرةتاي موسَلمانةي لة 
 ! «...بِدِينَاٍريَتَصَدَّقُ »دن هاتووة:  (640

لاردني مافة مةعنةويةكانيان نايةت، لة ئايةتي جزية بة ماناي ثيَشيَ[ وَُهۡم َصَٰغُِرونَ ]وشةي ( 1)
ال تَْجعَْل يف يَن: )ةت. عةرةب دةَلئةخبارة لة بةرثرسيارةتيان لة دنني قةردي سةرننة بؤ دةوَلاو بةَل

نستة بيت، ئةمةش رِبيةوة بةردةونم تؤشي قةرد دننةوة( ونتة كاريَك مةكة كة بةهؤعُنُقَِك صَغَارًا
دريَت بةرنمبةر ئةهلي يَزي بيَ بةنونندني بيَرِنيية كة رِ ريَاي زيلةتة، بةآلم هةرطيز ماناي ئةوةجؤ

مصنف عبدالرزاق : ينظربابةتةكة.  وودةكة باسارن لة سةرةتاىزميمة، وةك لة شةرحي فةرم
 (.ط. دار الكتب العلمية 211\8 ) شرح سنن أبي داود ( و عون املعبود10109ـ 10107)
ي يردةليَبوؤذهةآلتناسةكان لةسةر دي دنني ئةهلي كيتاب و رِبؤ زياتر ئاشنابوون لة شاهيَ (2)

ت و الشبهات ـ قسم القرآن ءاموسوعة بيان اإلسالم و الرد على اإلفرتا: وننةبرِشةريعةتي ئيسالم 
 ط.دار نهضة مصر. 136ـ  131ص 14  9م
(: )... مَْن عَجَزَ عَْن اجلزيةِ سقَط عنهُ، وال يَُكلَّفُ األغنياءُ 170\1قال القرطبـي يف تفسريه) (3)

 .أدائها عَن الفقراء(
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 شاهيَدي ميَذوو لةسةر ئةمةي بامسانارد: 
هةذنريَاي ثريي نابينا لة كؤآلنةكاني مةدينة دةبينيَت، كة  (رضي اهلل عنه)عمر

كيَي؟! بؤضي سونلَ و ثيَي دةفةرميَت : تؤ  سونلَ دةكات، ئةويش ملي دةطريَت
دةكةيت؟! هةذنرةكةش دةفةرميَت: جولةكةم و خاوةن ثيَويستيم و ثيَويستة سةرننةش 

ت و ثيَويستييةكاني بؤي دةسيت دةطريَ (رضي اهلل عنه)عمر بدةم، بؤية سونلَ دةكةم!
خةرج دةكات، فةرمان دةكات هةركةس وةكو ئةم جولةكةية بيَت لة ئةهلي زميمة، 

( بؤيان بيت املالنابيَت سةرننةيان ليَ وةربطرييَت،  بةَلاو ثيَويستييةكاني ذيانيان لة )
 . (1)دنبني دةكريَت

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(. وقال ول ديورانت يف موسوعته قصة احلضارة: )و يعفى 40\1اإلسالم  و احلضارة العربية ) (1)
منهاـ أي اجلزية ـ الرهبان، و النساء، و الذكور الذين هم دون البلوغ ، و األريقاء، و الشيوخ، و 

أمحد مريزا  لدكتور 26: إنتشار اإلسالم يف كردستان صينظر و العجزة و العمى، و الشديد الفقر(.
 مريزا.
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 تةوةرةي سيَيةم 
 بووني ئةهلي زميمةسةرانة وةكو هؤكاريَكي موسلَمان 

بة  اىَليَطايةك بووة كة خةةوشت بةرزي موسَلمانان سةبارةت بة حوكمي سةرننة رِرِ
سةرننة يةكيَك بووة لة طةورةترين هؤكارةكاني  ،بذيَرنليَشاو ئيسالم هةَل

موسَلمانبووني ئةهلي زميمة، ضوناة لةرِيَي وةرطرتن و وةرنةطرت  سةرننة، 
و نةصارن و مةجوس و صابئي  موسَلمانان توننييان جوننرتين خؤرِةوشت بة جولةكة

  .(1) ....هتد ثيشانبدةن
 شاهيَدي ميَذوو لةسةر ئةمةي بامسانارد:

تي ؤماندن وآلتانةي كة لة ئةمرِئةو وآل ربةيزؤ وميسر و شام حتاردني ةفثاش 
بة  ،بووندةيان ئاي  دياة و نةصرنني  ثيَش فةحتاردن اةكانيانخةَل مانانن،موسَل

ةي حوكمي ن مابوون لة ساينةكانيانة كوَيثاش فةحتاردنيش لةسةر ئاي ضةندين سالَ
ي ووئارةزبة بة تةونوي دندثةروةري و جونني ئيسالميان بي  و   تاوةكو ئيسالميدن،

بذيَريَت و بذنرد. بةختةوةريش تةنها ئةو كةسةية كة ئيسالم هةَليان ئيسالميان هةَلؤخ
لة  يَي بيني  جونني ئيسالميَطر لة رِؤ نةكاتة رِمانيَاي ئةمرِشيت موسَلةوخرنثي رِ

 .سةرضاوةوة

 م الصاحلاتو احلمد هلل الذي بنعمته تت

                                                           

(: )إن قاعدة اجلزية من باب إلتزام املفسدة الدنيا لدفع املفسدة 23\3قال القرايف يف الفروق)( 1)
العليا و توقع املصلحة، و ذلك هو شأن القواعد الشرعية. بيانه: أن الكافر إذا قتل انسدت عليه 

و اخللود يف النار، و غضب الديان، فشرع  باب اإلميان، و باب مقام سعادة اإلميان، و حتتم عليه الكفر
:  ينظرسيما بإطالعه على حماسن اإلسالم(. و ء أن يسلم يف مستقبل األزمان، الاهلل اجلزية رجا

 ( مبحث )اجلزية وسيلة هلداية أهل الذمة(.  13\15املوسوعة الفقهية الكويتية )
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