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ميحرلا نمحرلا هللا

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسول اهلل األيمني محمد وعلى لل وحبه جعمعنني جيمنا ععند،
بيَ طومان ئايين ئيسالم شةريعةتي هةية و ئةم شةريعةتةي حوكمي زؤر بابةتي تياادا باسااراوة .وة
ةاةت ئاةكات و،
بابةتةكاني ناوي هةمةجؤرن و بةشايَاي باال لاة دروساتاردن و باة بريَوةبردني دةول
ةاي و دةسةآلتدارةكانيان ئةكات و ،بةشيَاي تاري باال لاة
بةشيَاي تري بال لة ماف و ئةركي خةل
ةاي ئةكات هةر لةكاتي لةدايابوونيةوة هةتا مردني ،لاة يياةني ثاةروةردة و
ربيَاخستين ذياني خةل
ةاةكردني
ةخساتاةوة و عيباادةت و خواناساي و مامةل
ربةوشت و كار و كاسيب و هاوساةرطيي و ماال
ضواردةورةكةي و هتد.
خواي طةورة سبحانة وتعاىل لة قورئاني ثيؤزدا ئةفةرمويَت:
َٰ
ب فِي َۛ ِه هُدٗ ى ِل ۡل ُمت َّ ِق َ
ين (الهقرة  )2 -ئةم قورئانة هيض طومانيَاي تيا نيياة
ب ََل َر ۡي َۛ َ
 [ .9ذَ ِلكَ ۡٱل ِك َٰت َ ُ

كة لةييةن خواوةية هيدايةت و ربيَايشاندةرة بؤ تةقواكاران ].
ب َو ۡٱل ِم َ
ت َوأ َ َ
يز َ
اس ِب ۡٱل ِق ۡسط ِ (احلديند
سلَنَا ِب ۡٱلبَ ِي َٰنَ ِ
 [ .1لَقَ ۡد أ َ ۡر َ
نز ۡلنَا َمعَ ُه ُم ۡٱل ِك َٰت َ َ
س ۡلنَا ُر ُ
ان ِليَقُو َم ٱلنَّ ُ

ةيانادا كتيَا و
ة اةي ربوون ،وة لةطةل
  )22بيَ طومان ئيَمة ثيَغةمباةرااان نااردووة باة بةلةك بة دادثةروةري كاروباريان بربوات ].
تةرازوومان دابةزاندووة تا خةل
نز ۡلنَا ٓ ِإلَ ۡيكَ ۡٱل ِك َٰت َ َ ۡ
علَ ۡي ِِۖه فَ ۡ
َ [ .3وأ َ َ
ٱح ُكم بَ ۡيطنَ ُهم
ب َو ُم َه ۡي ِمنًا َ
ق ُم َ
صد ِٗقا ِل َما بَ ۡي َن يَد َۡي ِه ِم َن ۡٱل ِك َٰت َ ِ
ب ِبٱل َح ِ
ۡ
نز َل َّ ِۖ
ِب َما ٓ أ َ َ
اجطا
ٱّللُ َو ََل تَت َّ ِب ۡع أ َ ۡه َوآ َءهُمۡ َ
ع ۡطرع َٗم َو ِم ۡن َه ٗ
طق ِلك جُطل َجعَ ۡلنَطا ِمطنكُمۡ ِ
ع َّما َجا ٓ َءكَ ِم َن ٱل َح ِ

(املائدة  )84 -وة ئيَمة قورئااان بؤ دابةزاندووي باة حاة و بايَ طوماان كاة بةرباساتدانةري
كتيَبةكاني ثيَش خؤيةتي وة باآلدةستة بةسةريانةوة ،جا تؤ لةنيَوان ئةهلي كيتابدا حوكم باة
بةوةي خوا دايبةزاندووة ،وة شويَن هةوا و ئارةزووي ئةوان مةكةوة لاةوةي باؤت هااتووة لاة
حة  ،بؤ هةريةكيَاتان شةرع و ربيَبازيَامان داناوة ].
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َطان َحطدِي ٗيا يُ ۡرت َ َطر َٰى َو َٰلَ ِكطن ت َ ۡ
ب َمطا ك َ
 [ .4لَقَ ۡد ك َ
ق ٱلَّط ِذ
صطدِي َ
َان فِي قَ َ
ص ِص ِهمۡ ِع ۡب َر ٞة ِّل ُ ْو ِلطي ۡٱّل َ ۡل َٰبَط ِ
بَ ۡي َن يَد َۡي ِه َوت َ ۡر ِصي َل ك ُِل عَيۡ جء َوهُدٗ ى َو َر ۡح َم ٗم ِلقَ ۡو جم يُ ۡؤ ِمنُ َ
ون (يوسف  )111 -بيَ طومان لاة

ةبةسرتاو بيَت،
ةةكان ،قورئان قسةيةك نيية هةل
ضيؤكي ثيَغةمبةراندا ثةند هةية بؤ خاوةن عةقل
ةاو بةرباسااتدانةري كتيَبااةكاني ث ايَش خؤيااةتي و دريَاايةي هااةموو شااتيَاي تيايااة ،وة
بااةل
ربيَايشاندةر و ربةمحةتة بؤ قةوميَك ئيمان بيَان ].
طاس أَن ت َ ۡح ُك ُمطواْ بِ ۡٱلعَ ۡطد ِل
ٱّلل يَ ۡأ ُم ُركُمۡ أَن ت ُ َؤدُّواْ ۡٱّل َ َٰ َم َٰنَ ِ
ت إِلَ َٰ ٓى أ َ ۡه ِل َها َوإِذَا َحك َۡمتُم بَ ۡطي َن ٱلنَّ ِ
 [ .5إِ َّن َّ َ

ةايايي خاوا فاةرمانتان ثا َي ئاةكات كاة ئةمانةتاةكان ب ة بريَاااةوة باؤ
(النساء  )24 -بةدل
ةايدا حوكم بة دادثةروةري باةن ].
خاوةنةكانيان ،وة طةر حوكمتان كرد لةناو خةل

ثيَغةمبةري خوا صلى اهلل علية وسلم ئةفةرمويَت:
َنى جنْ
َ ُ عِصَناعٌَ يمِنأ جحْنبَاعِ ِ :عَنايِعُوِِ عل
َالَ ،وحَوْل
 [ .9جنَّ رَسولَ اللَّ ِ حَلَّى اهللُ علي وسلَّمَ ق
َا تَأْتُوا عهُهْتَنان تَْْتَرُوَِن ُ عنيْأَ
َادَكُمْ ،ول
َا تَقْتُلُوا جوْل
َا تَزُِْوا ،ول
َا تَسْرِقُوا ،ول
تُشْرِكُوا عاللَّ ِ شيئًا ،ول
َى اللَّ ِ ،ويمَنأ جحَنابَ يمِنأ
َى يمِنكُم فأجْرُهُ عل
َا تَعْصُوا يف يمَعروفٍ ،فمَأ وف
َرْجُلِكُمْ ،ول
جيْدِيكُمْ وج
َهنو إىل
َ شيئًا ثُنمَّ سَنتَرَهُ اللَّن ُ ف
ََّْارَة ل  ،ويمَأ جحَابَ يمِأ ذلك
َهو ك
َ شيئًاَفعُوقِبَ يف الدُِّْيَا ف
ذلك
َهَ ُ (حبيح الهخاري  )14 -بةيعةمت بدةنيَ لةسةر ئاةوةي
َا عنْ وإنْ شَاءَ عَاق
اللَّ ِ ،إنْ شَاءَ عَْ
ةةكانتان نةكوذن ،وة
ةيَك بؤ خوا دانةنيَن ،وة دزي نةكةن ،وة زياا نةكةن ،وة ماال
كة هيض هاوةل
بوهتانيَك لةبةر دةست و قاضتاندا نةهيَان ،وة لة ضاكةدا سةرثيَضي مةكةن ،جاا هاةركامتان
بةوةفا بيَت بؤ ئةو بةيعةتة ئةوا ثاداشيت لةساةر خواياة ،وة هةركاةل لاة شاتيَك لةواناةيا
سةرثيَضي كرد و لة دنيا سزاي وةرطرت ئةوة كةفارةتيَيت ،وة هةركاةل لاة شاتيَك لةواناةيا
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سةرثيَضي كرد و خوا بؤي شاردةوة ئةوة بؤ يي خواي طةورةية ،طةر بيةويَت ليَي خؤشاةةبيَت
وة طةر بيةويَت سزاي ئةدات ].
َتَيْأِ ،فاقْتُلُوا اآلخَرَ يمنهما (حبيح يمسلم  )1421 -طاةر بةيعاةت باة دوو
 [ .1إذا عُويِعَ لِخَلِيْ
خةليفة درا ئةوا دواهةميايان باوذن ].

ةمانان كة شةريعةتةكةي جيَبةجيَ بااةن و شاويَن هاةوا و
وة خواي طةورة فةرماني كردووة بة موسول
ةك نةكةون.
ئارةزووي خةل
خواي طةورة ئةفةرمويَت:
ِين ََل يَ ۡعلَ ُم َ
علَ َٰى ع َِريعَ جم ِم َن ۡٱّل َ ۡم ِر فَٱتَّبِ ۡع َها َو ََل تَتَّبِ ۡطع أ َ ۡه َطوآ َء ٱلَّطذ َ
طون (اجلاثينٌ -
 [ .9ي ُ َّم َجعَ ۡل َٰنَكَ َ

 )14ثاشان تؤمان خستووةتة سةر شةريعةت و بةرنامةيةك جا شاويَين بااةوة و كااري ثايَ
باة ،وة شويَن هةوا و ئارةزووي ئةوانة مةكةوة كة نازانن ].
طب أ َ َ َٰ
طار ٞك فَططٱت َّ ِبعُووُ َوٱتَّقُططواْ لَعَلَّ ُكططمۡ ت ُ ۡر َح ُمط َ
طون (األِعننام  )122 -وة ئااةم
َ [ .1و َٰ َه طذَا ِك َٰت َط ن
نز ۡلنَ طهُ ُمبَط َ

ةاو ربةمحتاان ثايَ باريَات
قورئانة دامانبةزاندووة ثيؤزة جا شويَين باةون و لة خوا برتسن بةل
].
نطز َل ِمطن قَ ۡب ِلطكَ يُ ِريطد َ
ع ُم َ
 [ .3أَلَمۡ ت َ َر ِإلَى ٱلَّذ َ
ُون أ َن
ِين يَ ۡز ُ
ون أَنَّ ُهمۡ َءا َمنُواْ ِب َما ٓ أ ُ ِنز َل ِإلَ ۡيكَ َو َما ٓ أ ُ ِ
ت َوقَ ۡد أ ُ ِم ُر ٓواْ أَن يَ ۡكرُ ُرواْ ِب ِهۦِۖ َويُ ِري ُد ٱلع َّۡي َٰ َ ُن أَن يُ ِضلَّ ُهمۡ َ
ضط َٰلَ َۢ بَ ِعيطدٗ ا
يَت َ َحا َك ُم ٓواْ ِإلَى ٱل َّ َٰـغُو ِ

(النساء  )06 -ئةوانة نابيايت كة ييف ئةوة ليَ ئاةدةن ئيمانادارن باةوةي باؤت داباةزيوة و
ئةوةشي ثيَش تؤ دابةزيوة ئةيانةويَت حوكم ببةنة يي تاغوت ،لةكاتيَادا فةرمانيان ثيَ كراوة
كافر و بيَ باوةرب بن ثيَي ،وة شةيتان ئةيةويَت طومربايان باات طومرباكردنيَاي دوور ].
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وة لةم سةردةمةماندا كةسانيَك حوكميان طرتؤتة دةست لة كوردستاندا كاة غاةيري حاوكمي خاوا و
ةماناندا جيَبةجيَ ئةكةن .وة بربيار و ياسايةك دةرئةكاةن و جيَباةجيَي
شةريعةتي ئيسالم بةسةر موسول
ئةكةن كة ثيَضةوانةي شةرعي ئيسالمة و ،ئةو ياسايانةش لةو سةرضاوانةوة وةرنةطياون كة شاةرعي
ةاو لة سةرضاوةي تارةوةن وةك :دميوكراساييةت .كاة لاة ئيساالمدا
ئيسالميان ليَوة وةرئةطييَت ،بةل
غةيري حوكمي خواي طةورة بة حوكمي نةفامي حساب ئةكريَت.
خواي طةورة ئةفةرمويَت:
ٱّلل ُح ۡك ٗمطا ِلقَ ۡطو جم يُو ِقنُ َ
سطنُ ِم َ
[ أَفَ ُح ۡك َم ۡٱل َٰ َج ِه ِليَّط ِم يَ ۡبغُ َ
طون (املائندة  )26 -ئاياا ئةواناة
طن َّ ِ
طون َو َم ۡطن أ َ ۡح َ

حوكمي نةفامييان ئةويَت ،وة كيَ لة خوا حوكمي باشرتة بؤ كةسانيَك كة يةقيايان هةية ].

وة سةرةرباي ربووني بابةتةكة ،كةضي كةسانيَك هةن كة ييف مةييةتي و شارةزايي لاة شاةرعيش لايَ
ئةدةن ،ضاويان لة ئاسيت ئةم بيَ شةرعييانةي دةسةآلتدا كويَرة و نةك هاةر ليَاي بيَادةن ن و نايةناة
ةاةم ئاةدةن و،
ةمانان لةقةل
ةاو ئةيشةرعيَان و كةسةكانيش بة وةلي ئةمر و ئةميي موساول
جواب ،بةل
ةيَن:
ةيَت ئةمانة وةلي ئةمر نني و بة ئيسالم حوكم ناكاةن ثيَياان ئاةل
هةركةسيَايش باسيان باات و بل
تةكفيي ،توندربةو ،حاقد ،نةفام ،خةواريج ،هتد.
ةةتيَن و ،واشاةزانن بوختاان
ةمانان بةو بان ةشة درؤيانةي ئةو بةناو مةييانة نةخةل
جا بؤئةوةي موسول
بؤ دةسةآلتي كوردي و ثةرلةمان ئةكةين ،يان درؤ بةدةم شةرع و زاناياني ئيسالمةوة ئةكةين ،لة سيَ
دةروازةدا بال لةم بابةتة ئةكةين بةم جؤرة:
سةرةتا سةرضاوةكاني شةرعي ئيسالم ئةخةياة ربوو بةثيَي دةقةكاني ئيسالم و وتةي زانايان ،وة باال
لة واجبيَيت حوكماردن ئةكةين بة شاةريعةتي ئيساالم لاة هاةموو كاات و شاويَايَك و حاةراميَيت
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ثةكخستين شةرع .ثاشان بةشيَك لةو دةقة ياساييانةي ثةرلةمان ئةخةياة ربوو كة ثيَضةوانةي شةرعن
و بةراورديان ثيَ ئةكةين لةطةلَ حوكمة شةرعييةكاندا تا ربوون بيَت كة ضؤن ثيَضةوانةي دة و كؤربان.
وة لة كؤتاييدا بال لة حوكمي ئةم دةسةآلتةي ئيَستا و شويَااةوتوو و ييةن رانيان ئةكاةين باةثيَي
ئةو ياسايانةي دةريانضاندووة و كاري ثيَ ئةكةن لةمربؤدا.

ثشتيوان بة خوا دةستثيَةةكةين

أمحد كوردي || سليَماني
 /3رعيع األول /12 || 9441 /تشرين األول1212 /
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دةروازةي يةكةم
سةرضاوةكاني شةريعةتي ئيسالم
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بابةتي يةكةم
قورئان و سوناةت سةرضاوةي ئيسالمن
ئيسالم ديين خواي طةورةية سبحانة وتعاىل ،وة بؤ زانيين حوكمةكاني ئيسالم ئةبيَت ب ةربيَياةوة بؤ
يي خواي طةورة ،كة ئةمة لة طةربانةوةماندا بؤ قورئان بةرجةستة ئاةبيَت كاة سةرضااوةي يةكاةمي
ديين ئيسالمة ،ثاشان بؤ يي سوناةتي ثيَغةمبةر صلى اهلل علية وسلم كة دووةم سةرضاوةية.
خواي طةورة سبحانة وتعاىل ئةفةرمويَت:
 [ .9إِ َّن ٱلد َ
ةايايي تةنها ديايَك لاةيي خاوا ثةساةند
ٱّلل ۡ ِٱۡل ۡس َٰلَ ُم (لل عمران  )11 -بةدل
ِين ِعن َد َّ ِ

بيَت ئيسالمة ].
ۡ [ .1ٱليَ ۡو َم أ َ ۡك َم ۡلتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ َوأ َ ۡت َم ۡمتُ َعلَ ۡيكُمۡ نِ ۡع َمتِي َو َر ِضطيتُ لَكُط ُم ۡ ِٱۡل ۡسط َٰلَ َم د ِٗينطا (املائندة )1 -
ئةمربؤ دياةكةتامن بؤ تةواوكردن ،وة نيعمةتي خاؤم تاةواو ربذاناد بةساةرتاندا ،وة ربازي باووم
ئيسالم ديين ئيَوة بيَت ].
س ِبي ِل ِه (األِعنام -
سبُ َل فَتَرَ َّر َ
ق ِبكُمۡ عَن َ
َ [ .3وأ َ َّن َٰ َهذَا ِص َٰ َر ِ ي ُم ۡست َ ِق ٗيما فَٱت َّ ِبعُو ِۖوُ َو ََل تَت َّ ِبعُواْ ٱل ُّ
 )121ئةمة ربيَ اي رباسيت مااة جاا شاويَين بااةون ،وة شاويَن بريَضااةكاني تار مةكاةون
لةبةرئةوةي جياتان ئةكاتةوة لة ربيَ اي رباسيت خوا ].
ٱلر ُ ِۖ
طب ۡٱل َٰ َك ِر ِطر َ
ةايَ
ين (لل عمنران  )12 -بل
ٱّلل ََل يُ ِح ُّ
ٱّلل َو َّ
سو َل فَط ِِن ت َ َولَّ ۡطواْ فَط ِِ َّن َّ َ
 [ .4قُ ۡل أ َ ِ يعُواْ َّ َ

ةارد ئاةوا خاواي طاةورة كاافراني
ةيي خوا و ثيَغةمبةر باةن  ،جا طاةر ثشاتيان هاةل
طويَرايةل
خؤشااويَت ].
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سططططولَهُكٓ ِإن كُنططططتُم ُّمط ۡ
طططؤ ِمنِ َ
ةي خااااوا و
ين (األِْننننال  )1 -وة طويَرايااااةل
ٱّلل َو َر ُ
َ [ .5وأ َ ِ يعُطططواْ َّ َ

ثيَغةمبةرةكةي بن طةر ئيماندارن ].
َ [ .6و َما ۡ
ٱّلل (الشورى  )16 -وة لة هةرشتيَادا جيااوازي
ٱختَلَ ۡرت ُمۡ ِفي ِه ِمن عَيۡ جء فَ ُح ۡك ُمهُكٓ ِإلَى َّ ِ

كةوتة ناوتان حوكمةكةي ب ةربيَااةوة بؤ يي خوا ].
نز ۡلنَا ٓ إِلَ ۡيكَ ۡٱل ِك َٰت َ َ ۡ
 [ .7إِنَّا ٓ أ َ َ
ٱّللُ (النساء  )162 -ئيَمة ئةم
اس ِب َما ٓ أ َ َر َٰىكَ َّ
ق ِلت َ ۡح ُك َم بَ ۡي َن ٱلنَّ ِ
ب ِبٱل َح ِ

ةاادا باةوةي
قورئانة ثيؤزةمان بؤ دابةزاندوويت كة حةقة بؤئةوةي حاوكم بااةيت لاةناو خةل
خواي طةورة نيشانت ئةدات ].
َ [ .8وأ َ َ
اس َما نُ ِطز َل ِإلَ ۡطي ِهمۡ (النبن  )88 -وة ئاةم قورئاناةنان باؤ
نز ۡلنَا ٓ ِإلَ ۡيكَ ٱلذ ِۡك َر ِلتُبَ ِي َن ِللنَّ ِ

ةك دابةزيوة بؤيان ربوونباةيتةوة ].
دابةزاندوويت هةتا تؤ ئةوةي بؤ خةل
سو ُل فَ ُخذُووُ َو َما نَ َه َٰىكُمۡ ع َۡنهُ فَطٱنت َ ُهواْ (احلشر  )7 -وة ئاةوةي ثيَغةمباةر
ٱلر ُ
َ [ .1و َما ٓ َءات َ َٰى ُك ُم َّ
ة رن ].
بؤي هيَااون وةري ب رن ،وة ئةوةي ليَتان قةدةغة ئةكات دةسيت ليَ هةل
.92

سطنَ ٞم ِل َمطن ك َ
[ لَّقَ ۡد ك َ
ٱّلل َو ۡٱليَ ۡطو َم ۡٱّلٓ ِخ َطر
سطو ِل َّ ِ
ٱّلل أ ُ ۡس َطوةن َح َ
َطان لَكُطمۡ فِطي َر ُ
َطان يَ ۡر ُجطواْ َّ َ

يطرا (األحزاب  )21 -بيَ طومان بؤ ئيَوة لة ثيَغةمبةري خوادا ثيَشاةوايةتييةكي
ٱّلل َكيِ ٗ
َوذَك ََر َّ َ
ضاك هةية ،بؤ ئةو كةسةي ئوميَدي خوا و ربؤذي دوايي هةبيَت وة زياري خوا زؤر باات ].
علَط ۡطيكُم َّمططا
علَ ۡيط ِه َمططا ُح ِمط َل َو َ
سططو ِۖ َل فَط ِِن ت َ َولَّط ۡطواْ فَ ِِنَّ َمططا َ
.99
ٱلر ُ
ٱّلل َوأ َ ِ يعُطواْ َّ
[ قُ ۡطل أ َ ِ يعُططواْ َّ َ
ةاايَ
سططو ِل ِإ ََّل ۡٱلبَ َٰلَ ط ُب ۡٱل ُم ِبططي ُن (النننور  )28 -بل
ُح ِم ۡل طت ُمِۡۖ َو ِإن ت ُ ِ يعُططووُ ت َ ۡهتَططدُواْ َو َمططا َ
ٱلر ُ
علَططى َّ

ةارد ئاةوا ثيَغةمباةر تاةنها طةيانادني
ةي خوا و ثيَغةمبةر بن ،جا طةر ثشتيان هاةل
طويَرايةل
ةي بن ربيَي رباست وةرئةطرن ،وة لةسةر
ةيتان لةسةرة ،وة طةر طويَرايةل
لةسةرة و ئيَوةش طويَرايةل
ثيَغةمبةر تةنها طةياندني ئاشارا و ربوونة ].
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.91

علَ ۡي ِهمۡ َح ِر ٗ
يظطا (النسناء
س ۡل َٰنَكَ َ
سو َل فَقَ ۡد أ َ َا َ
ٱّلل َو َمن ت َ َولَّ َٰى فَ َما ٓ أ َ ۡر َ
ٱلر ُ
[ َّمن يُ ِ ِع َّ
ع َّ ِۖ َ

ةي خااوا بااووة ،وة هةركااةل
ةي ثيَغةمبااةر بيَاات ئااةوا طويَرايااةل
  )46هةركااةل طويَرايااةلةباات ئةوا تؤمان نةناردووة بةسةريانةوة ثاريَزةري كردةوةكانيان بيت ].
ثشتهةل
.93

[ قُ ۡل ِإن كُنت ُمۡ ت ُ ِحبُّ َ
ٱّللُ َويَ ۡغ ِر ۡطر لَكُطمۡ ذُنُطوبَكُمۡ (لل عمنران -
ٱّلل فَطٱت َّ ِبعُونِي يُ ۡح ِب ۡطب ُك ُم َّ
طون َّ َ

ة َي طاةر خواتاان خؤشاةةويَت ئاةوا شاويَام بااةون خاواش ئيَاوةي خؤشاةةويَت و لاة
 )11بل
تاوانةكانتان ئةبووريَت ].

ثيَغةمبةري خوا صلى اهلل علية وسلم ئةفةرمويَت:
َديثِ كِتَابُ اهللِ ،وَخَيْرُ اهلُدَى هُدَى يمُبَمَّدٍ ،وَش َُّنر األُيمُنورِ يمُبْندَثَاتُهَا ،وَكُن ُّ عدْعَنٌٍ
 [ .9فإنَّ خَيْرَ احل
ٌَ (حبيح يمسلم  )407 -جا بيَ طومان باشرتين قسة كتيَيب خواية ،وة باشارتين ربيَبااز
َال
ضَل
ربيَبازي موحةممةدة ،وة خراثرتين شتةكان داهيَاراوةكانة ،وة هاةموو داهيَاانيَاك (لاة دياادا)
طومربايية ].
َ رسنولِ ِ (ختنري يمشنكاة
َأ تضلُّوا يما متسَّكتُمْ عِهِما :كتنابَ اللَّن ِ وسننٌَّ
َيمريأِ ،ل
 [ .1ترَكْتُ فيكم ج
املصنناعيح ( )148 -املوطننأ  )2014 -دوو شااتم لةناوتاناادا جيَهيَشااتووة ،ويَا َ نااابن هااةتا
دةستتان ثيَوة طرتبيَت :كتيَيب خوا و سوناةتي ثيَغةمبةرةكةي ].
َ  ،يُوشِكُ شهعانٌ على جريكتِ يقولُ :عيننا و عينكم
 [ .3جُوتيتُ الكتابَ و يما يعدلُ  ،يعين :و يمثل
هذا الكتابُ ،فما كان في يمأ حالل جحللناهُ ،و يما كان في يمأ حرام حرَّيمناهُ ،ج و إَِّن ُ لني
كذلك ج

لح ُّ ذو ِابٍ يمأ السبهاِِ ،و احلمارِ األهل ب ،و اللُّقةٌُ يمأ يمالِ يمعاهندٍ ،إ جن

فنإن لن جن يُعقِن َههُم ِثن ِ قِنرا ُه (السلسنلٌ
يستغينَ عنها ،و جيُّما رج جضاف قويمًنا فلنم ُيقْنرُو ُه َّ
الصننبيبٌ  )2476 -قورئااان و هاوتاكااةيم ثيَاادراوة (سااوناةت) ،وةختااة تيَريَااك لةسااةر
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ةيَاي تياا بيَات
ةيَت :لةنيَوان ئيَمة و ئيَوةدا تةنها ئةم قورئانةية ،جا هةر حةآلل
جيَ ةكةيةوة بل
ةي ئةكةين ،وة هةر حةراميَاي تيا بيَت حةرامي ئةكةين .ئاطاداربن كاة ئاةوة وانيياة،
حةآلل
ة ياوة لاة سااماني
ةيش ،وة هةل
ةةكان حةآللَ نني ،وة كةري مال
ةبةدارةكان لة ئاذةل
بزانن كة كةل
كافري ثةميانداريش مةطةر خؤي وازي ليَ بهيَايَت ،وة هةركةسيَك بووة مياواني كةساانيَك وة
لة حةقي ميواندارييان نةداية ئةوا بؤي هةية هيَادةي حةقي خؤي ببات ليَيان ].

عيمراني كوربي حوصةين ربةزاي خواي ليَبيَت:
[ ملا عين هذا املسجد يمسجد اجلايمع ،قال :وعمران عأ حصني جال فذكروا عنده السناعٌ ،فقنال رجن
يمأ القوم :يا جعا جنيد إِكم لتبدثوِنا جحاديث يما جند هلنا جحنال يف القنرلن ،قنال :فغضنب عمنران عنأ
حصني ،وقال للرج  :قرجت القرلن؟ قالِ :عم .قال :فه وجدت في حالة املغرب ثالثنا وحنالة العشناء
جرععا والغداة ركعتني واألوىل جرععا والعصر جرععا؟ قال :فممأ جخذمت هنذا الشنأن جلسنتم عننا جخنذمتوه
وجخذِاه عأ ِهن اهلل حلى اهلل علي وسلم وعننا جخنذمتوه؟ جو عنأ يمنأ جخنذمت يف كن جرععنني درهمنا
درهم ،ويف كذا وكذا شاة كذا وكذا ،ويمأ كذا وكذا ععري كذا وكذا ،جوجدمت هذا يف القرلن؟ قال . :قال:
فعمأ جخذمت هذا جلستم عنا جخذمتوه؟ وجخذِاه عأ ِهن اهلل حلى اهلل علي وسلم وجخذمتوه عننا ،قنال:
فه وجدمت يف القرلن وليةوفوا عالهيت العتيق ،وجدمت طوفوا سهعا واركعوا خلنف املقنام ركعنتني ،هن
وجدمت هذا يف القرلن؟ عمأ جخذمتوه؟ جلستم جخذمتوه عنا وجخذِاه عأ رسنول اهلل حنلى اهلل علين وسنلم
وجختموه عنا؟ قالوا :على .قال :جوجدمت يف القرلن جلب و جنب و شغار يف اإلسالم ،جوجدمت هذا يف
القرلن؟ قالوا . :قال عمران :فإِ مسعت رسول اهلل حلى اهلل علي وسلم يقول :جلنب و جننب و
شغار يف اإلسالم (اإلعاٌِ عأ شريعٌ الْرقٌ الناجيٌ  )218 /1ثياويَك لة مةجليسايَادا باة عيمراناي
ةيَايان تياا نادؤزيااةوة.
وت :ئيَوةي صةحابة هةنديَك قسةمان بؤ باسةةكةن كة لة قورئاندا هيض ئةسل
11

عيمران توربة بوو فةرمووي :قورئانت خويَادؤتةوة؟ وتي :بةةليَ .فةرمووي :ئايا تياتادا بياياوة نويَايي
مةغري سيان بيَت و عيشا ضوار و بةياني دوو و نيوةربؤ ضوار و عةسر ضوار؟ ئةي لة كيَاوة ئاةوةتان
وةرطرتووة؟ لاة ئيَماةوة وةرتانااةطرتووة و ئيَماةش لاة ثيَغةمباةري خاواوة و لاة ئيَمةشاةوة ئيَاوة
وةرتان رتووة؟ يان لةكيَوة وةرتان رتووة لة ض درهةم درهةميَك زةكاتاة ،وة لاة ئةوةنادة و ئةوةنادة
مةرب و بزن ئةوةندة سةر زةكاتة ،وة لة ئةوةندة حوشرت ئةوةندة سةر ،ئايا ئةوةتان لة قورئاندا بياياوة؟
وتي :نةخيَر .فةرمووي :دةي ئةوانةتان لة كيَوة وةرطرتووة؟ لة ئيَمةوة وةرتانااةطرتووة و ئيَماةش لاة
ثيَغةمبةري خواوة و لة ئيَمةشةوة ئيَوة وةرتان رتووة؟ ئايا لة قورئاندا بيايوتانة تةوايف كةعبة حةوت
سوربة و دوو ركاتة لة دوا ي ماةقامي ئيااهيماةوة؟ ئاياا ئاةوةتان لاة قورئانادا بياياوة؟ لاة كيَاوة
وةرتان رتووة؟ لة ئيَمةوة وةرتانااةطرتووة و ئيَماةش لاة ثيَغةمباةري خاواوة و لاة ئيَمةشاةوة ئيَاوة
وةرتان رتووة؟ وتيان :بةةليَ واية .فةرمووي :ئايا لة قورئاندا بيايوتانة جةلةب (كاريَااة لاة زةكاتادا
ئةكريَت) حةرامة و جةن (كاريَاة لة ثيَشابكيَي ئةسثدا ئاةكريَت) حةراماة و ذنباةذن حةراماة لاة
ئيسالمدا؟ ئةوةتان لة قورئاندا بيايوة؟ وتيان :ناةخيَر .فاةرمووي :جاا مان لاة ثيَغةمباةري خاوام
بيستووة صلى اهلل علية وسلم كة :جةلةب و جةن و ذنبةذن نيية لة ئيسالمدا ].

عةبدوآلي كوربي مةسعود ربةزاي خواي ليَبيَت:
َلِّجَاتِ لِلْبُسْأِ اُملغَيبنرَاتِ خَلْنقَ
[َلعَأَ اللَّ ُ الوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ ،وَالنَّايمِصَاتِ وَالْمُتَنَمبصَاتِ ،وَالْمُتَْ
َنتْ :يمنا
َقال
َاَِنتْ تَقْنرَجُ القُنرْلنَ ،فأتَتْن ُ ف
َهَنا :جُمُّ يَعْقُنوبَ وَك
َالُ ل
َسَدٍ يُق
َة يمِأ عَنِ ج
َ ايمْرَج
َغَ ذلك
َهَل
اهللِ قالَ :ف
َلِّجَاتِ لِلْبُسْنأِ اُملغَيبنرَاتِ
ََلعَنْتَ الوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ ،وَالْمُتَنَمبصَاتِ وَالْمُتَْ
َ َّجِك
َغَنِ عَ ْنك
حَدِيثٌ عَل
َقالَ عهدُ اهللِ :وَيما ل
خَلْقَ اهللِ ،ف

َْلعَأُ يمَأَلعَأَ رَسولُ اهللِ حَلَّى اللَّ ُ علي وسلَّمَ؟ وَهنو يف كِتَنابِ اهللِ
ج

َدْ وَجَدْتِي ِ ،قالَ اللَّ ُ
َرَجْتِي ِ لق
َئِأْ كُنْتِ ق
َقالَ :ل
َما وَجَدْتُ ُ ف
َرَجْتُ يما عيْأََلوْحَ ِ املُصْبَفِ ف
َدْ ق
َةُ :لق
َرْج
َقالتِ امل
ف
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َناِْتَهُوا} (صاحي مسالم  )1915 -خاوا
َخُنذُوهُ وَيمنا َِهَناكُمْ عنْن ف
عَزَّ وَجَ َّ{ :وَيما لتَناكُمُ الرَّسُنولُ ف
ة ياو ،وة دةساتاارياةري
ة ر و برؤبؤهاةل
ةبؤكوتراو ،وة لة برؤهةل
ةاوت و خال
لةعاةتي كردووة لة خال
ددانةكان بؤ جواني ،ئةوانةي كة دروستاراوي خوا ئاةطؤربن .ئاةم قساةية طةشاتةوة باة ئاافرةتيَاي
قورئاخنويَن و هات بؤ يي عةبدوآل و وتي :ئةو قسةية ضيية لاة تاؤوة بيساتوومةتةوة كاة لةعااةتي
ئةوانةت كردووة؟ فةرمووي :جا ضؤن كةسايَك بةلةعااةت ناكاةم كاة ثيَغةمباةري خاوا بةلةعااةتي
كردووة و لة قورئانيشداية؟ وتي :هةموو قورئامن خويَادووةتةوة و ئةوةم تيا نةبيايوة .فةرمووي :طاةر
بتخويَاايةتةوة ئةتبيين ،خواي طةورة فةرموويةتي :ئةوةي ثيَغةمبةر ئةتانداتيَ وةريب رن ،وة ئاةوةي
ليَتان قةدةغة ئةكات وازي ليَبيَان ].

ئةبو هورةيرة ربةزاي خواي ليَبيَت:
[ حدثنا جعو هريرة عأ رسول اهلل حلى اهلل علي وسلم قال :إن الشنم والقمنر يكنوران يف الننار ينوم
القيايمٌ .قال :فقال احلسأ :يما ذِههما؟ فقال :إِ جحدثك عأ رسول اهلل حلى اهلل علي وسلم .فسنكت
احلسأ (اإلعاٌِ عأ شريعٌ الْرقٌ الناجيٌ  )211 /1ثيَغةمباةري خاوا فاةرمووي :خاؤر و ماانل لاة
قيامةتدا ئةخريَاة ئاطرةوة .كةسيَك بة ئةبو هورةيرةي وت :جا تاواني خؤر و مانل ضيية؟ فةرمووي:
من لة ثيَغةمبةري خواوة قسةت بؤ ئةطيَربمةوة .ثياوةكة بيَدةنل بوو ].
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عةبدوآلي كوربي عومةر ربةزاي خوا لة هةردووكيان:
 [ .9جِ كان يتهع جيمر رسول اهلل حلى اهلل علي وسلم ولثاره وحال وجفعال ويهتم ع (اإلعاٌِ عأ
شريعٌ الْرقٌ الناجيٌ  )286 /1عةبدوآل شاويَن فاةرمان و شاويَاةوار و حاالَ و كردةوةكااني
ثيَغةمبةر صلى اهلل علية وسلم ئةكةوت و طرن ي ثيَ ئةدا ].
 [ .1عأ ِافع قال :كان اعأ عمر إذا يمر عشجرة عني يمكٌ واملدينٌ جِاخ عندها ثم حنب يف جحنلها
إداوة يمأ يماء وإن مل تكأ إ تلك اإلداوة .قال :وقنال ِنافع :وجرى جن النهنن حنلى اهلل علين
وسلم فعل فْعل (اإلعاٌِ عأ شريعٌ الْرقٌ الناجيٌ  )281 /1نافيع فةرمووي :عةبادوآل طاةر
بةيي داريَادا بربؤشتاية كة لة نيَوان مةكاة و مةدياةدا بوو يي ئةدا و ئاوي ئاةكردة ذيَاري
ئةطةر تةنها ئةو ئاوةشي ثيَبواية .وة نافيع فةرمووي :وائةزامن ثيَغةمباةر واي كاردووة بؤياة
ئةويش واي ئةكرد ].
 [ .3عأ جماهد قال :كنا يمع اعأ عمر يف سْر فمر ِكان فباد عنن فسُنئ  :مل فعلنت هنذا؟ فقنال:
إِ رجيت رسول اهلل حلى اهلل علي وسلم فع هذا فْعلت (اإلعاٌِ عأ شنريعٌ الْرقنٌ الناجينٌ
 )282 /1جاريَك لة سةفةردا عةبادوآل بةشاويَايَادا ربؤشات و خاؤي لايَ يدا .ثرساييان باؤ
واتارد؟ فةرمووي :ثيَغةمبةرم بيين واي كرد بؤية مايش وامارد ].
 [ .4كان اعأ عمر إذا رئ يف طريق  ..فإن قي ل إن النهن حلى اهلل علي وسلم لصق عاحلنائ
لصق وإن قي ل قعدَ قعدْ ،وإن قي ل يمشى يمشنى (اإلعاِنٌ عنأ شنريعٌ الْرقنٌ الناجينٌ /1
 )281عةبدوآل لة ربيَيةكدا ببياراية طةر ثيَي بوتراية لةو جيَية ثيَغةمباةر خاؤي داباووة باةر
ديواريَك ئةويش خؤي ئةداية بةر ئةو ديوارة ،وة طةر ثيَي بوتراية ئةو دانيشاتووة لاةو جيَياة
ئةويش دائةنيشت ،وة طةر بوتراية ربؤشتووة ئةربؤشت ].
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 [ .5كان عهد اهلل عأ عمر لحْظ يما يسمع يمأ رسول اهلل حلى اهلل علي وسلم ،وإذا مل لحضر سنأل
يمأ حضر عما قال رسول اهلل حلى اهلل علي وسلم وفع  ،وكان يتتهع لثار رسول اهلل حنلى اهلل
علي وسلم يف ك يمسجد حلى في (اإلعاِنٌ عنأ شنريعٌ الْرقنٌ الناجينٌ  )288 /1عةبادوآل
ئةوةي لة ثيَغةمبةري ئةبيست لةبةري ئةكرد ،وة طةر خؤي لةيي ئامادة نةبواية ثرسياري لة
ئامادةبووةكااان ئااةكرد دةربااارةي قسااة و كردارةكاااني ثيَغةمبااةر ،وة شااويَن هااةموو
شويَاةوارةكاني ثيَغةمبةر ئةكةوت لة هةر مزطةوتيَك نويَيي تيا كردبيَت ].

ئةبوبةكري صدديق ربةزاي خواي ليَبيَت:
[ جن عائشٌ قالت :إن جعا عكر رض اهلل عن قال :لستُ تاركا شنيئا كنان رسنول اهلل حنلى اهلل علين
وسلم يعم ع إ عملت ع  ،وإِ ألخشى إن تركت شيئا يمأ جيمره جن جزيغ (اإلعاٌِ عأ شنريعٌ الْرقنٌ
الناجيٌ  )282 /1هيض شتيَك وازليَااهيَام كاة ثيَغةمباةري خاوا كاردبيَيت ئايلال ئةيااةم ،وة مان
ئةترسم طةر شتيَك وازليَبيَام لة فةرمانةكاني لة حة و ربيَي رباست يبةم ].

عةطائي كوربي ئةبي رةباح بةربةمحةت بيَت:
[ إىل اهلل إىل كتاع  ،وإىل الرسول إىل سنٌ رسول اهلل حلى اهلل علي وسلم (اإلعاٌِ عأ شريعٌ الْرقنٌ
الناجيٌ  )222 /1طيَربانةوةي حوكمي بابةتةكان بؤ يي خوا طيَربانةوةيةتي بؤ يي قورئان ،وة طيَربانةوة
بؤ ثيَغةمبةر طيَربانةوةية بؤ يي سوناةتي ثيَغةمبةر صلى اهلل علية وسلم ].
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مةميوني كوربي ميهران بةربةمحةت بيَت ئةفةرمويَت:
[ فإن تنازعتم يف ش ء فردوه إىل اهلل ،قال :إىل كتاع  ،وإىل الرسول يمنا دام حينا ،فنإذا يمنات فنإىل
سنت (اإلعاٌِ عأ شريعٌ الْرقٌ الناجيٌ  )221 ،214 /1طيَربانةوةي حوكم بؤ يي كتايَيب خواياة ،وة
بؤ ثيَغةمبةرة مادةم زيادوو بيَت ،وة طةر مرد بؤ يي سوناةتةكةيةتي ].

حةسساني كوربي عةطي خوا ليَي خؤشبيَت ئةفةرمويَت:
[ كان جربي ينزل على النهن حلى اهلل علي وسلم عالسنٌ كما ينزل علي عالقرلن (سننأ النداريم -
 )064جاي سوناةتي بؤ ثيَغةمبةر صلى اهلل علية وسلم دائةبةزاند وةك قورئاني بؤ دائةبةزاند ].

عومةري كوربي عبد العزيز بةربةمحةت بيَت:
[ عأ عمر عأ عهد العزيز جِ كتب إىل الناس :رجي ألحد يمع سنٌّ سنّها رسول اهلل حلى اهلل علين
ةاي نوسي :كة رباي كةل وةرناطييَت لةطاةلَ
وسلم (اإلعاٌِ عأ شريعٌ الْرقٌ الناجيٌ  )202 /1بؤ خةل
سوناةتيَادا كة ثيَغةمبةر صلى اهلل علية وسلم دايااوة ].
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شافيعي بةربةمحةت بيَت ئةفةرمويَت:
[ و يلزم قول عك حال إ عكتاب اهلل جو سنٌ رسول حلى اهلل علي وسلم ،ويمنا سنواهما تهنع هلمنا
ة اةي قورئاان ياان
(مجاع العلم  )99 -وة هيض قسةيةك بة هيض جؤريَك وةرناطييَات مةطاةر باة بةل
سوناةت ،وة غةيري ئةو دووانة شويَااةوتةيانة ].

ئةبو جةعفةري ط حاوي بةربةمحةت بيَت ئةفةرمويَت:
[ وديأ اهلل يف األرض والسماء واحد ،وهو ديأ اإلسالم (يمن العقيندة الةباوينٌ) وة دياين خاوا لاة
ئامسان و زةوي يةكة ،ئةويش ديين ئيسالمة ].

ئينب بةطة بةربةمحةت بيَت ئةفةرمويَت:
 [ .9فإن اهلل عز وج ععث محمدا حلى اهلل علي وسنلم  ..عكتناب  ..يهنيّأ فين يمنناه حقنو
افرتضها ويمعامل حدود جوجهها إيضاحا لوظائف دين وإكما لشرائع توحيده ،ك ذلك يف ليات
جعملها وعألْاظ اختصرها جدرج فيها يمعاِيها ثم جيمر ِهي حلى اهلل علي وسلم عتهيني يما جعم
وتْصي يما جدرج  ..وفرض علنى اللنق جعمعنني طاعنٌ رسنول وقنرن ذلنك عةاعتن ويمتصنال
ععهادت وِهى عأ خمالْت عالتهديد وتواعند علين عنأ لظ الوعيند يف لينات كنثرية يمنأ كتاعن
(اإلعاٌِ عأ شريعٌ الْرقٌ الناجيٌ  )212 /1جا بيَ طومان خواي طةورة ثيَغةمباةري نااردووة
صلى اهلل علية وسلم بة قورئانيَك كاة تيايادا بريَباازي واجباتيَاك كاة فاةرزي كاردووة ربوون
بااتةوة ،وة زانسيت ئةو سااورانةش كاة واجايب كاردوون ربوون بااتاةوة باؤ مةبةساتةكاني
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دياةكةي و تةواوكةري شةريعةتةكاني تةوحيدةكةي ،هةموو ئةوانة لة ئايةتانيَادا كة ثوخيت
كردووةتةوة و بة دةستةواذةكان كورتي كردوونةتةوة ،لةناويدا واتاكاني كؤكردووةتةوة ،ثاشاان
فااةرماني بااة ثيَغةمبةرةكااةي كااردووة بااة ربووناردنااةوةي ئااةوةي ثااوخيت كردووةتااةوة و
ةك
ةي ثيَغةمبةرةكاةي لةساةر هاةموو خاةل
وردةكاريدان بةوةي كؤياردووةتاةوة ،وة طويَراياةل
ةي خؤيةوة و ثةيوةست بة ثةرساتين خؤياةوة ،وة
فةرزكردووة ،وة بةستوويةتييةوة بة طويَرايةل
بريَي طرتووة لة سةرثيَضياردني باة هةربةشاة ،وة هةربةشاةي كاردووة باة تونادترين سازا لاة
ئايةتانيَاي زؤردا لة كتيَبةكةيدا ].
 [ .1وسئ سه عأ عهد اهلل التسرتي عأ شرائع اإلسالم ،فقال " :وقال العلماء يف ذلك وجكثنروا
ولكأ جنمع كل عكلمتني :يما ءاتاكم الرسول فخذوه ويما ِهكم عن فاِتهوا " ،ثنم جنمعن كلن
يف كلمٌ واحدة :يمأ يةع الرسول فقد جطاِ اهلل ،فمأ يةنع الرسنول يف سننت فقند جطناِ اهلل يف
فريضت (اإلعاٌِ عأ شريعٌ الْرقٌ الناجيٌ  )222 /1لة سةهلي كوربي عةبدوآلي توساتورييان
ثرسي دةربارةي حوكمةكاني ئيسالم ،فةرمووي " :وة زانايان لةوةدا قسةيان كردووة و زؤرياان
داوةتيَ ،بةآلم هةمووي بة دوو وشة كؤئةكةياةوة :ئةوةي ثيَغةمبةر ئةتانداتيَ وةريب ارن ،وة
ئااةوةي ليَتااان قةدةغااة ئااةكات وازي ليَبيَااان " .جااا ئيَمااةش هااةمووي لااة يااةك وشااةدا
ةي خاوا باووة ،جاا هةركاةل
ةي ثيَغةمبةر بيَت ئةوا طويَرايةل
كؤئةكةياةوة :هةركةل طويَرايةل
ةي خوا بووة لة فةرزةكةيدا ].
ةي ثيَغةمبةر بيَت لة سوناةتةكةيدا ئةوا طويَرايةل
طويَرايةل
 [ .3إن كنتَ تؤيمأ عكتاب اهلل وجِ يمنزل يمأ عند اهلل وإنّ يما جيمرك اهلل ع ويما ِهاك عن فرض
عليك قهول  ،فإن اهلل جيمرك عةاعٌ رسول وقهنول سننت  ،ألن اهلل عنز وجن إكنا ذكنر فرائضن
وجوايمره خبةاب جعمل وكالم اختصره وجدرج  ،دعا خلق إىل فرائض ذكر جمسائها وجيمر ِهي عأن
يهني للناس يمعاِيها ويوقف األيمٌ على حدود شنرائعها ويمراتههنا  ..فرعننا تعناىل هنو املننزل
وِهينا حلى اهلل علي وسلم هو املهني (اإلعاٌِ عأ شريعٌ الْرقٌ الناجيٌ  )228 /1طةر باوةربت
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بة قورئان هةية وة باوةربت بةوةية كة لةييةن خواوة دابةزيوة ،وة باوةربت بةوةياة كاة ئاةوةي
ةي باةيت ،ئاةوا
خوا فةرماني ثيَ كردوويت و لةسةري قةدةغة كردوويت واجبة لةسةرت قبول
ةي ثيَغةمبةرةكاةي و ربازي باوون باة ساوناةتةكةي،
خوا فةرماني ثيَ كردوويت باة طويَراياةل
لةبةرئةوةي خواي بيَ نياز و بةربيَز باسي لة واج و فةرماناةكاني كاردووة باة ئاخاافتايَاي
طشت ي و قسةيةكي ثوخت و كؤكراوة ،مةخلوقةكاني بان اردووة بؤ واجباتيَك كة ناوةكااني
ةك ربوونبااتاةوة و،
باساردووة و فةرماني بة ثيَغةمبةرةكةي كاردووة كاة واتاكااني باؤ خاةل
ةاي لة ساوري شةريعةت و ثلةكانيدا بوةستيَايَت ،جا ثةروةردطاري بةرزمان دابةزيَاةرة و
خةل
ثيَغةمبةرةكةمان صلى اهلل علية وسلم ربووناةرةوةية ].

ئينب حةزم ربةمحةتي خواي ليَبيَت ئةفةرمويَت:
[ وجن ديأ اإلسالم هو الديأ الذي ديأ هلل يف األرض سواه ،وجِ ِاسخ جلميع األدينان قهلن  ،وجِن
ينسخ ديأ ععده جعدا ،وجن يمأ خالْ ممأ علغ  ،كافر خملد يف الننار جعندا (يمراتنب اإلعمناِ  /عناب يمنأ
اإلعماِ يف ا عتقادات يكْر يمأ خالْ عإعماِ) ئوممةتي ئيسالم كؤربان كة ديين ئيسالم ئةو دياةية كة
ةاةرةوةي هاةموو ديااةكاني ثايَش
خوا هيض ديايَاي نيية لة زةويدا ج ة لاةو ،وة ئيساالم ثووضاةل
ةي ناكاتةوة و نايسربيَتةوة ،وة هةركةل سةرثيَضاي
خؤيةتي ،وة هيض ديايَك دواي خؤي هةرطيز ثووضةل
باات لةوةي ثيَي ةشتووة كافرة و نةمرة لة ئاطردا هةتاهةتاية ].
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ئينب تةميية بةربةمحةت بيَت ئةفةرمويَت:
[ كان األِهياء عميعهم يمهعوثني عديأ اإلسالم ،فهو الديأ الذي يقه اهلل نريه ،يمنأ األولنني و
يمأ اآلخريأ (العهوديٌ  )161-ثيَغةمبةران هةموو بة دياين ئيساالم نيَردراباوون ،جاا ئيساالم ئاةو
ةاي سةرةتاكان و نة لة كؤتاييةكان ].
دياةية كة خوا غةيري ئةوي قبولَ نيية ،نة لة خةل

سعدي ئةبو جي بةربةمحةت بيَت ئةفةرمويَت:
 [ .9اِعقد اإلعماِ على جن اإلسالم هو الديأ الذي فرض اهلل سهباِ وتعاىل على اإلِ واجلنأ،
وجِ

ديأ هلل سواه ،وجِ ِاسخ جلميع الشرائع و ينسخ ديأ ععنده جعندا ،ويمنأ خنالف ذلنك

كْر عاإلعماِ (يموسوعٌ اإلعماِ يف الْق اإلساليم  )214 -كؤربا دروساتبووة لةساةر ئاةوةي
ئيسالم ئةو دياةية كة خوا فةرزي كردووة لةسةر مرؤظ و جاؤكاة ،وة ج اة لاةو خاوا دياين
نيية ،وة ئةو سربةرةوةي هةموو شةريعةتةكانة و هيض ديايَك دواي خؤي هةرطيز نايساربيَتةوة،
وة هةركةل سةرثيَضي ئةوة باات كوفري كردووة يي هةمووان ].
 [ .1واتْقوا على وجوب احلكم عالقرلن والسنٌ واإلعماِ (يموسوعٌ اإلعماِ يف الْقن اإلسناليم -
 )1142وة يةكدةن ن لةسةر واجبيَيت حوكماردن بة قورئان و سوناةت و كؤربا ].
 [ .3إذا ثهتت السنٌ فه عند عماعٌ العلماء عهنادة يندِو العايمن عهنا يمنأ رهنٌ رعن  ،ويننال
املسلم عها درجٌ املؤيمأ املخلص (يموسوعٌ اإلعماِ يف الْق اإلساليم  )1104 -طةر سوناةت
ةي زانايان عيبادةتة و ئةجنامادةري لاة ربةمحاةتي ثاةروةردطاري نزياك
سةملا ئةوا لةيي كؤمةل
ةسؤز بةدةستديَايَت ].
ةمان ثيَي ثلةي ئيمانداري دل
ئةبيَتةوة ،وة موسول
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 [ .4إن إعماِ الصباعٌ على العم خبرب الواحد (يموسوعٌ اإلعماِ يف الْق اإلسناليم )1142 -
ةي تاك (ئاحاد) ].
كؤرباي هاوةآلن لةسةر كاركردنة بة هةوال

وةليد السعيدان خوا بيثاريَزيَت ئةفةرمويَت:
 [ .9وجعمع جه السنٌ على وجوب ا عتصام عالكتاب والسنٌ (متام املنٌ عنهعض يمنا اتْنق علين
جه السنٌ) ئةهلي سوناة كؤربان لةسةر واجبيَيت دةست رتن بة قورئان و سوناةتةوة ].
 [ .1وجعمعوا على جن الرد هلل هو الرد إىل كتاع  ،وجن الرد إىل النهن حلى اهلل علي وسنلم هنو
الرد إلي يف حيات ورد إىل سنت ععد وفات (تشنيف األمساِ عهعض يمسنائ اإلعمناِ) زاناياان
كؤربان كة طيَربانةوةي حاوكم باؤ يي خاوا طيَربانةوةياة باؤ يي قورئاان ،وة طيَرباناةوة باؤ يي
ثيَغةمبةر صلى اهلل علية وسلم بؤ يي خؤيةتي لة ذيانيادا وة باؤ يي ساوناةتةكةيةتي دواي
مردني ].
 [ .3وجعمعوا على قهول خرب الواحد يف ا عتقاد إذا حح سنده (تشنيف األمسناِ عنهعض يمسنائ
ةي تاك لة بيوباوةربدا طةر سةنةدةكةي دروسات بيَات
اإلعماِ) وة كؤربان لةسةر وةرطرتين هةوال
].
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بابةتي دووةم
كؤرباي زانايانيش سةرضاوةية

لةطةلَ قورئان و فةرموودةدا خواي طةورة كؤربا و يةكدةن ي زاناياني ئيسالميشي كردووة بة سةرضاوة
بؤمان تا شويَين باةوين و ليَي ينةدةين ،وة بةو شيَوةية لة دةقةكان ب ةين كة هاوةآلني ثيَغةمبةري
خوا ربةزاي خوايان ليَ بيَت تيَي ةشتوون.
خواي طةورة ئةفةرمويَت:
سو َل ِمن بَ ۡع ِد َما تَبَيَّ َن لَهُ ۡٱل ُهد ََٰى َويَت َّ ِب ۡع َ
س ِبي ِل ۡٱل ُم ۡؤ ِمنِ َ
ين نُ َو ِلط ِهۦ َمطا
غ ۡي َر َ
ٱلر ُ
ق َّ
َ [ .9و َمن يُعَاقِ ِ
ت َ َولَّ َٰى َونُ ۡ
طيرا (النساء  )112 -وة هةركاةل دذاياةتي ثيَغةمباةر
ص ِل ِهۦ َج َهنَّ ِۖ َم َو َ
سا ٓ َء ۡت َم ِص ً

باات دواي ئةوةي ربيَي رباسيت بؤ ربوون بووةوة ،وة شويَن ربيَ اي غةيري باوةربداران بااةويَت،
بؤي ئةربازيَاياةوة تا زياتر طومربابيَت و ئةخيةياة جةهةناةمةوة ،وة ئةوة خراثرتين ئةجنامة ].

 [ .1فَِ ۡن ءامنُواْ بم ۡيل ما ٓ ءامنتُم بهۦ فَقَ ِد ۡ ِۖ
اق (الهقنرة -
ٱهتَدَواْ َّو ِإن ت َ َولَّ ۡواْ فَ ِِنَّ َمطا هُطمۡ فِطي ِ
ِِ
ِِ ِ َ َ َ
ِ َ َ
عطقَ ج

 )117طةر ئةهلي كيتاب باوةرببهيَان وةك ئةم ئيمانةي ئيَاوة ئاةوة هيداياةتيان وةرطرتاووة،
ةارد ئةوا لة سةرثيَضيدان ].
بةآلم طةر ثشتيانهةل
 [ .3يَ َٰـٓأَيُّ َها ٱلَّذ َ
سو َل َوأ ُ ْو ِلطي ۡٱّل َ ۡم ِطر ِمطنكُمِۡۖ فَط ِِن ت َ َٰنَ َطز ۡعت ُمۡ فِطي
ٱلر ُ
ٱّلل َوأ َ ِ يعُواْ َّ
ِين َءا َمنُ ٓواْ أ َ ِ يعُواْ َّ َ
سو ِل إِن كُنت ُمۡ ت ُ ۡؤ ِمنُ َ
ٱّلل َو ۡٱليَ ۡو ِم ۡٱّلٓ ِخ ِر (النساء  )21 -ئاةي
ون ِب َّ ِ
عَيۡ جء فَ ُردُّووُ إِلَى َّ ِ
ٱلر ُ
ٱّلل َو َّ

ةي ثيَغةمباااةر بااان وة زاناااا و
ةي خاااوا و طويَراياااةل
ئةواناااةي ئيمانتانهيَاااااوة طويَراياااةل
كاربةدةسااتةكانتان ،جااا طااةر لااة شااتيَادا ناااكؤكي كةوتااة نيَوانتانااةوة ئااةوا حوكمةكااةي
ب ةربيَااةوة بؤ يي خوا و ثيَغةمبةر طةر باوةربتان بة خوا و قيامةتة ].
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ثيَغةمبةري خوا ئةفةرمويَت:
َرِِْ  ،ث َُّم الَّذِيأَ يَلُوَِهُمْ ،ث َُّم َّالذِيأَ يَلُوَِهُمْ (حبيح الهخاري  )2022 -باشارتيين
 [ .9خَيْرُ النَّاسِ ق
ةك سةردةمي ماة ،ثاشان ئةوانةي بةدوايانا ديَن ،ثاشان ئةوانةي بةدوايانا ديَن ].
خةل
 [ .1وتْرت ُ جيمَّيت على ثالثٍ وسهعنيَ يملٌَّ ،كلُّهم يف النَّارِ إلَّا يملٌَّ واحِدة ،قالوا :يمَأ ه َ يا رسولَ
َحباع (حبيح الرتيمنذي  )2081 -وة ئوممةتةكةم بةسةر حاةفتا و
َي ِ وج
َِا عل
اللَّ ِ؟ قالَ :يما ج
ةةدا بةشةةبن ،هةموويان لة ئاطردان يةكيَايان نةبيَت .وتيان ئةو يةكة كيَياة ئاةي
سيَ كؤمةل
ةةكااي لةسةرم ].
ثيَغةمبةري خوا؟ فةرمووي :ئةوةي من و هاوةل
 [ .3فعليكم عسنيت وسنٌ اللْاء املهديني الراشديأ متسكوا عها ،وعضوا عليها عًالنواجذ ،وإياكم
ومحدثات األيمور فإن ك محدثٌ عدعنٌ ،وكن عدعنٌ ضناللٌ (سننأ جعن داود  )8067 -شاويَن
سااوناةتةكةم و سااوناةتي خةليفااة هيدايةتاادةرة باشااةكان باااةون ،دةساايت ثيَااوةب رن ،وة
ددانةكانتاني ليَ طيباةن ،وة ئاطاداربن لة بابةتاة نويَااان ،ضاوناة هاةموو شاتيَاي ناويَ
داهيَاراوة ،وة هةموو داهيَاراويَك طومربايية ].

شافيعي بةربةمحةت بيَت ئةفةرمويَت:
[ ولي ألحد جعدا جن يقول يف ش ء ح ّ و حرم إ يمأ جهٌ العلم ،وجهٌ العلنم النرب يف الكتناب جو
ةيَت حاةآللَ باووة
السنٌ جو اإلعماِ جو القياس (الرسنالٌ  )11 -وة هةرطيز بؤ كةل نيية لة شتيَادا بل
ةي قورئان يان سوناةت يان كاؤربا ياان
يان حةرام بووة ئيلال لة ربيَي زانستةوة ،وة ربيَي زانستيش هةوال
قياسة ].
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ئةبي حامتي رازي ربةمحةتي خواي ليَبيَت ئةفةرمويَت:
[ يمذههنا واختيارِا اتهاِ رسول اهلل حلى اهلل علي وسلم وجحباع والتاععني ويمأ ععدهم عإحسنان ..
ولزوم الكتاب والسنٌ (شرح جحول اعتقاد جه السنٌ واجلماعٌ لاللكائ  /اعتقاد جع حامت) ربيَبااز
ةبااييَردراومان شااويَااةوتين ثيَغةمبااةري خوايااة صاالى اهلل عليااة وساالم و هاااوةآلني و
و هةل
شويَااةوتوواني و ئةوانةي دواي ئةوان بة ضاكة ،وة ثابةندبوون بة قورئان و سوناةتةوة ].

ئينب تةمييية بةربةمحةت بيَت ئةفةرمويَت:
 [ .9ثم يمأ طريقٌ جه السنٌ واجلماعٌ اتهاِ لثار رسول اهلل حلى اهلل علي وسلم عاطنا وظناهرا
واتهاِ سهي الساعقني األولني يمأ املهاجريأ واألِصار .. ،ويعلمون جن جحد الكنالم كنالم اهلل
وخري اهلدي هدي محمد حلى اهلل علي وسلم ،ويؤثرون كالم اهلل علنى نريه يمنأ كنالم جحنناف
الناس ،ويقديمون هدي محمد حلى اهلل علي وسلم على هدي ك جحد .. ،واإلعماِ هنو األحن
الثالث الذي يعتمد علي يف العلم والديأ ،وهنم يزِنون عهنذه األحنول الثالثنٌ عمينع يمنا علين
الناس يمأ جقوال وجعمال عاطنٌ جو ظاهرة مما ل تعلق عالديأ (العقيدة الواسنةيٌ  /الْصن يمنا
قه اآلخر) ثاشان لة ربيَبازي ئةهلي سوناة شويَااةوتين ثاناوةكاني ثيَغةمبةري خواية صلى
اهلل علية وسلم بة ربووكةش و لة ناخاةوة ،وة شاويَااةوتين ربيَ ااي ثيَشايااني يةكةماة لاة
كؤضاةران و ثشتيوانان ،وة ئةزانن كة رباسترتين قسة قسةي خواية ،وة باشرتين ربيَباز ربيَباازي
ةك ،وة
ثيَغةمبةرة صلى اهلل علية وسلم ،وة قسةي خاوا ئةخةناة ثايَش قساةي جؤرةهاا خاةل
ربيَبازي ثيَغةمبةر صلى اهلل علية وسلم ثيَش ربيَبازي هةموو كةل ئةخاةن ،وة كاؤربا بااةماي
سيَهةمة كة ثشيت ثيَ ئةبةسرتيَت لة زانست و دياادا ،وة ئاةوان باةم سايَ باةماياة ئاةوةي
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ةك لةسةرين ئةكيَشن لة قسة و كرداري ناا ياان ربووكاةش لاةوةي ثةيوةنادي باة
هةموو خةل
دياةوة هةية ].
 [ .1وهذه اآليٌ (النساء  )112 -تدل على جن إعماِ املنؤيمنني حجنٌ (اإلمينان  )12 -وة ئاياةتي
ة ةية ].
(النساء  )112 -نيشانةية كة كؤرباي ئيمانداران بةل

سعدي ئةبو جي بةربةمحةت بيَت ئةفةرمويَت:
[ واتْقوا على وجوب احلكم عالقرلن والسنٌ واإلعماِ (يموسوعٌ اإلعماِ يف الْق اإلسناليم )1142 -
وة يةكدةن ن لةسةر واجبيَيت حوكماردن بة قورئان و سوناةت و كؤربا ].

وةليد السعيدان خوا بيثاريَزيَت ئةفةرمويَت:
 [ .9وجعمع السلف على وجوب التمسك عسنٌ اللْاء الراشديأ واألئمٌ املهديني (متام املنٌ عنهعض
يما اتْق علي جه السننٌ) وة ثيَشياان كؤربان لةسةر واجبيَيت دةست رتن بة ربيَباازي خةليفاة
باشةكان و ثيَشةوا هيدايةتدةرةكان ].
 [ .1وجعمعوا على جن األيمٌ جتتمع على ضاللٌ جعدا (تشنيف األمساِ عنهعض يمسنائ اإلعمناِ)
وة زانايان كؤربان لةسةر ئةوةي كة ئوممةت لةسةر طومربايي هةرطيز كؤنابيَتةوة ].
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بابةتي سيَيةم
وةيناني ئيسالم و كاركردن بة غةيري شةرع حةرامة و كوفرة

غةيري قورئان و سوناةت و كؤرباي زاناياني ئيسالم سةرضاوةي ئيسالم و وةرطرتين حوكمةكان نني ،وة
غةيري ئةوانة هةر شتيَاي تر لة :عةق َ و هةوا و دين و ربيَبازي تر ،حوكميان ليَاوة وةرناطييَات .وة
هيض شتيَك لة ديادا داناهيَاريَت و ديين ئيسالم جيَ ية و بؤ هةموو كات و شويَايَاة و باؤ هاةموو
ميللةتيَاة.
ةمان نيية و لة دين ضووةتة دةرةوة و كردةوةكااني
وة هةركةل شويَن دين و ربيَبازي تر باةويَت موسول
ةن .وة كوفرة دذايةتي ديين خواي طةورة باريَت و حوكمةكاني ثةك خبريَن و ثشتيان تيَ باريَات،
بةتال
يان كار بة ياساي دةستاردي مرؤظةكان باريَت .وة حةرامة و كاوفرة حاةآللَ و حةراماةكاني شاةرع
ة ةنةويساات و ئاشااارا و زانراويَاااي ربةتباريَتااةوة و
ثيَضااةوانة باريَاااةوة و ب ااؤربدريَن ،يااان بةل
بةدرؤخبريَتةوة.
خواي طةورة ئةفةرمويَت:
سنُ د ٗ
ّلل َوهُ َو ُم ۡح ِس ٞن َوٱتَّبَ َع ِملَّمَ ِإ ۡب َٰ َطر ِهي َم َحنِ ٗيرطا (النسناء
ِينا ِم َّم ۡن أ َ ۡسلَ َم َو ۡج َههُك ِ َّ ِ
َ [ .9و َم ۡن أ َ ۡح َ

  )122وة كيَ ديين لةو كةسة باشرتة كة ربووي خؤي تةسليمي خوا كاردووة و ضااكةكارة وةةكان ييدابيَت ].
شويَن ديين ئيااهيم كةوتيبَ و لة هةموو دياة بةتال
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س ِبي ِل ِه (األِعنام -
سبُ َل فَتَرَ َّر َ
ق ِبكُمۡ عَن َ
َ [ .1وأ َ َّن َٰ َهذَا ِص َٰ َر ِ ي ُم ۡست َ ِق ٗيما فَٱت َّ ِبعُو ِۖوُ َو ََل تَت َّ ِبعُواْ ٱل ُّ
 )121وة بيَ طومان ئةمة ربيَ اي رباسيت ماة جا شويَين باةون ،وة شاويَن ربيَضااةكاني تار
مةكةون لةبةرئةوةي لة ربيَ اي رباسيت خوا جياتان ئةكةنةوة ].
ب أ َ َ َٰ
ار ٞك فَٱت َّ ِبعُووُ َوٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمۡ ت ُ ۡر َح ُم َ
ون (األِعام  )122 -ئاةم قورئاناة
َ [ .3و َٰ َهذَا ِك َٰت َ ن
نز ۡلنَهُ ُمبَ َ

ةاو ربةمحتان ثيَباريَت ].
دامانبةزاندووة موبارةكة جا شويَين باةون و لة خوا برتسن بةل
ٱّلل لَ َو َجدُواْ فِي ِه ۡ َٰ
َان ِم ۡن ِعن ِد َ
ان َولَ ۡو ك َ
ون ۡٱلقُ ۡر َء َ
 [ .4أَفَ َۢ يَت َ َدبَّ ُر َ
يطرا (النسناء -
غ ۡي ِر َّ ِ
ٱختِلَ ٗرا َكيِ ٗ

 )42ئايا بؤ بة تيَفارانةوة لة قورئان ناربوانن ،وة طةر لةييةن غةيري خواوة بواية جيااوازي و
دذيةكييةكي زؤريان تيا ئةدؤزييةوة ].
َ [ .5و َمن يَ ۡبت َ ِب َ
ٱۡل ۡس َٰلَ ِم د ٗ
س ِطر َ
ِينا فَلَن يُ ۡقبَ َل ِم ۡنهُ َوهُ َو فِي ۡٱّلٓ ِخ َر ِة ِم َ
ين (لل عمنران -
طن ۡٱل َٰ َخ ِ
غ ۡي َر ۡ ِ

 )42وة هةركةل شويَن ديايَاي غةيري ئيسالم بااةويَت ئاةوا ليَاي قباولَ ناكريَات ،وة لاة
قيامةتدا لة دؤرباوةكانة ].
َان ِم َن ۡٱل ُم ۡع ِر ِك َ
ص َر َٰى ت َ ۡهتَدُواْ قُ ۡل بَ ۡل ِملَّمَ ِإ ۡب َٰ َر ِه ۧـ َم َحنِ ٗير ِۖا َو َما ك َ
ين
َ [ .6وقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أ َ ۡو نَ َٰ َ

ةايَ
(الهقرة  )112 -وة ئةهلي كيتاب وتيان بنب بة جوولةكة و طااور هيداياةت وةرئاةطرن ،بل
ةاو ديين ئيااهيم ديامانة كة لة شيك يئةدات ،وة ئيااهيم لة موشرياان نةبووة ].
بةل
ِين يَت َّ ِبعُ َ
 [ .7ٱلَّذ َ
نجي ِل
ٱلر ُ
ون َّ
ٱۡل ِ
ي ٱلَّ ِذ يَ ِجدُونَهُك َم ۡكتُوبًا ِعن َدهُمۡ فِي ٱلت َّ ۡو َر َٰى ِم َو ۡ ِ
ي ۡٱّل ُ ِم َّ
سو َل ٱلنَّ ِب َّ
علَط ۡطي ِه ُم ۡٱل َخبَ ط َٰـٓ ِ َ
ت َويُ َحط ِطر ُم َ
وَ َويَط ۡطن َه َٰى ُهمۡ َ
طن ۡٱل ُمن َكط ِطر َويُ ِح ط ُّل لَ ُه ط ُم ٱل َّ ِي َٰبَ ط ِ
يَط ۡطأ ُم ُرهُم ِبط ۡطٱل َم ۡع ُر ِ
عط ِ
ض ُع ع َۡن ُهمۡ ِإ ۡ
علَ ۡي ِهمۡ فَٱلَّطذ َ
َويَ َ
ص َرهُمۡ َو ۡٱّل َ ۡغ َٰلَ َل ٱلَّ ِتي كَانَ ۡت َ
ِين َءا َمنُطواْ ِبط ِهۦ َوع ََّطز ُرووُ َونَ َ
صط ُرووُ
ور ٱلَّ ِذ ٓ أ ُ ِنز َل َمعَهُكٓ أ ُ ْولَ َٰـٓ ِكَ هُ ُم ۡٱل ُم ۡر ِل ُح َ
سطو ُل
اس إِنِطي َر ُ
َوٱتَّبَعُواْ ٱلنُّ َ
ون ( )957قُ ۡل يَ َٰـٓأَيُّ َها ٱلنَّ ُ
ٓ َ َٓل إ َٰلَطهَ إ ََّل هُطو يُ ۡحطيۦ ويُ ِم ِۖ
ت َو ۡٱّل َ ۡر ِ ِۖ
امنُواْ
سط َٰ َم َٰ َو ِ
َّ ِ
يطتُ فَططـِ ِ
ٱّلل إِلَ ۡطيكُمۡ َج ِميعًطا ٱلَّط ِذ لَطهُك ُم ۡلطكُ ٱل َّ
ِ َ
َ
ِ ِ
طٱّلل َو َك ِل َٰ َمتِط ِهۦ َوٱتَّبِعُططووُ لَعَلَّ ُكططمۡ ت َ ۡهت َطد َ
ُون ()958
سططو ِل ِه ٱلنَّبِططي ِ ۡٱّل ُ ِمططي ِ ٱلَّط ِذ يُط ۡطؤ ِم ُن بِط َّ ِ
بِط َّ ِ
طٱّلل َو َر ُ

(األعراف) ئةوانةي شويَن نيَردراوة ثيَغةمبةرة نةخويَادةوارةكاة ئةكاةون كاة يي خؤياان لاة
تةورات و ئياجيلدا بة نوسراوي ئةيبيان ،فةرمانيان ثيَ ئةكات بة كااري ضااك و ربيَياان لايَ
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ئةطريَت لة خراثة و ثاكةكانيان بؤ حةآللَ ئةكات و ثيسةكانيان لةسةر حةرام ئاةكات ،وة ئاةو
بار و كؤتةيان ليَ يئةبات كة لةسةريان بوو ،جا ئةوانةي كة باوةربي ثيَ ئةهيَان و بةطاةورةي
ةي دابةزيوة ئائةوانة سةرفرازن
ئةزانن و سةري ئةخةن و شويَن ئةو ربووناكيية ئةكةون كة لةطةل
ةاياة من ثيَغةمبةري خوام بؤ ئيَاوة هاةمووتان ،ئاةو خواياةي هاةموو
( )957بةليَ ئةي خةل
ةاي ئامسانةكان و زةوي هي ئةوة ،هيض خوايةكي حة نيية ج ة لةو ،زيادوو ئةكاتاةوة و
مول
ئةمريَايَت ،جا باوةرب بيَان بة خوا و نيَردراوة ثيَغةمبةرة نةخويَادةوارةكةي كة باوةربي هةية بة
ةاو هيدايةت وةرطرن (.] )958
خوا و وشةكاني ،وة شويَين باةون بةل
ِين ََل يَ ۡعلَ ُم َ
علَ َٰى ع َِريعَ جم ِم َن ۡٱّل َ ۡم ِر فَٱت َّ ِب ۡع َها َو ََل تَت َّ ِب ۡطع أ َ ۡه َطوآ َء ٱلَّطذ َ
طون (اجلاثينٌ -
 [ .8ي ُ َّم َجعَ ۡل َٰنَكَ َ

 )14ثاشان تؤمان خستووةتة سةر شةريعةتيَك جا شويَين باةوة وة شاويَن ئاارةزووي ئةواناة
مةكةوة كة نازانن ].
نطز َل ِمطن قَ ۡب ِلطكَ يُ ِريطد َ
ع ُم َ
 [ .1أَلَمۡ ت َ َر ِإلَى ٱلَّذ َ
ُون أَن
ِين يَ ۡز ُ
ون أَنَّ ُهمۡ َءا َمنُواْ ِب َما ٓ أ ُ ِنز َل ِإلَ ۡيكَ َو َما ٓ أ ُ ِ
ت َوقَ ۡد أ ُ ِم ُر ٓواْ أَن يَ ۡكرُ ُرواْ ِب ِهۦِۖ َويُ ِري ُد ٱلع َّۡي َٰ َنُ أَن يُ ِضلَّ ُهمۡ َ
ضط َٰلَ َۢ بَ ِعيطدٗ ا
يَت َ َحا َك ُم ٓواْ ِإلَى ٱل َّ َٰـغُو ِ
(َ )06و ِإذَا ِقي َل لَ ُهمۡ تَعَالَ ۡواْ ِإلَ َٰى َما ٓ أ َ َ
صطد َ
سطو ِل َرأ َ ۡيطتَ ۡٱل ُم َٰنَ ِر ِق َ
ُّون عَنطكَ
طين يَ ُ
ٱلر ُ
نز َل َّ
ٱّللُ َو ِإلَطى َّ

صدُودٗ ا (( )01النساء) ئايا نابيين ئةوانةي بة طوماني خؤيان ئيمانيان هيَااوة باةوةي باؤت
ُ
دابةزيوة و بةوةي ثيَش تؤش دابةزيوة ئةياناةويَت حاوكم بارةن باؤ يي تااغوت ،لةكاتيَاادا
فةرمانيان ثيَ كراوة كة بيَ باوةرب بن بة هاةموو تاغوتيَاك ،وة شاةيتان ئةياةويَت طومرباياان
باااات طااومرباكردنيَاي دوور ( )62وة كاتيَااك ثيَيااان بوتريَاات وةرن بااؤ يي ئااةوةي خااوا
دايبةزاندووة و بؤ يي ثيَغةمبةر مونافيقاةكان ئاةبيايت ثشاتت تايَ ئةكاةن و ربائةكاةن لاة
طيَربانةوةي حوكم بؤ يي خوا (.] )69
.92

ُطون لَ ُهط ُم ۡٱل ِخيَ َطرةُ
سولُهُكٓ أ َ ۡم ًرا أَن يَك َ
َان ِل ُم ۡؤ ِم جن َو ََل ُم ۡؤ ِمنَ ٍم ِإذَا قَ َ
[ َو َما ك َ
ٱّللُ َو َر ُ
ضى َّ

ضط َّل َ
سولَهُك فَقَ ۡد َ
ضط َٰلَ ٗۢ ُّم ِب ٗينطا (األحنزاب  )10 -وة باؤ هايض
ٱّلل َو َر ُ
ِم ۡن أ َ ۡم ِر ِهمۡ َو َمن يَ ۡع ِ
ص َّ َ
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باوةربداريَك نيية نيَر بيَت يان ميَ كاتيَك خوا و ثيَغةمبةرةكةي بربياريَك بدةن هيض بياردةيةكي
تريان هةبيَت ،وة هةركةل سةرثيَضي خوا و ثيَغةمبةرةكةي باات ئاةوا بايَ طوماان طاومربا
بووة طومربابوونيَاي ربوون ].
.99

علَ ۡيط ِه َو ِك ً
طيۢ (الْرقنان  )81 -ناابيين
[ أ َ َر َء ۡيتَ َم ِن ٱت َّ َخذَ ِإ َٰلَ َههُك َه َو َٰىهُ أَفَأَنتَ تَكُطو ُن َ

ةي ئةوانةوة ].
كةسانيَك هةواي خؤيان كردووة بة خوا ،ئايا تؤ ئةتواني ئيمان خبةيتة دل
.91

[ ۡٱليَ ۡو َم أ َ ۡك َم ۡلتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ َوأ َ ۡت َم ۡمتُ َعلَ ۡيكُمۡ نِ ۡع َمتِي َو َر ِضيتُ لَ ُك ُم ۡ ِٱۡل ۡس َٰلَ َم د ِٗينطا (املائندة

  )1ئةمربؤ دياةكةتامن بؤ تةواوكردن ،وة نيعمةتي خؤم ربشت بةسةرتاندا ،وة بة ئيسالم ربازيبووم دياتان بيَت هةتا قيامةت ].
ططاربُ َ
[ إِنَّ َمططا َج َزطط َٰـٓ ُؤاْ ٱلَّططذ َ
سطططادًا أَن
.93
ٓ فَ َ
ٱّلل َو َر ُ
سططولَهُك َويَ ۡسططعَ ۡو َن فِططي ۡٱّل َ ۡر ِ
ِين يُ َحط ِ
ون َّ َ
طَ أ َ ۡو يُنرَط ۡطواْ ِمط َ
ٓ َٰذَ ِلططكَ لَ ُهططمۡ
يُقَتَّلُط ٓطواْ أ َ ۡو يُ َ
ِيهمۡ َوأ َ ۡر ُجلُ ُهططم ِمط ۡطن ِخ َٰلَط ٍ
طن ۡٱّل َ ۡر ِ
صطلَّبُ ٓواْ أ َ ۡو تُقَ َّ ط َع أ َ ۡيطد ِ
اب ع َِظطي نم (املائندة  )11 -سازاي ئاةو كةساانةي كاة
ِخ ۡز  ٞفِي ٱلد ُّۡنيَ ِۖا َولَ ُهمۡ فِي ۡٱّلٓ ِخ َطر ِة عَطذَ ن

دذايةتي خوا و ثيَغةمبةرةكةي ئةكةن و لةسةر زةويدا ئاشووب و خراثة ئةنيَاةوة ،ئةوةية كاة
ةةةواسريَن و لة خاض ئةدريَن ،يان دةست و قاضيان رباست و ضاة بابدريَات،
باوذريَن ،يان هةل
يان رباوئةنريَن و دوورئةخريَاةوة ،ئةوة بؤيان سةرشؤربيية لة دنيادا ،وة لة قيامةتادا سازايةكي
زؤر طةورةيان هةية ].
.94

ِين يُ َخططا ِلرُ َ
[ فَ ۡليَ ۡحطذَ ِر ٱلَّطذ َ
اب أ َ ِلططي نم
عط ۡطن أ َ ۡمط ِطر ِوۦٓ أَن ت ُ ِصططيبَ ُهمۡ فِ ۡتنَططمن أ َ ۡو يُ ِصططيبَ ُهمۡ َ
ون َ
عطذَ ن

(النور  )01 -ئةوانةي سةرثيَضي فةرماني ثيَغةمبةر ئةكةن باا ئاطاادار بان تووشاي فيتااة
نةبن ،يان تووشي ئةشاةجنةيةكي بةئيَش نةبن ].
.95

[ قُ ۡل إِن كُنت ُمۡ ت ُ ِحبُّ َ
ٱّللُ َويَ ۡغ ِر ۡطر لَكُطمۡ ذُنُطوبَكُمۡ (لل عمنران -
ٱّلل فَطٱتَّبِعُونِي يُ ۡحبِ ۡطب ُك ُم َّ
طون َّ َ

 )11بةليَ طةر خواتان خؤشةةويَت دةي شويَام باةون با خوا خؤشتاني بويَت و لة تاواناةكانتان
ببووريَت ].
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[ يَ َٰـٓأَيُّ َها ٱلَّذ َ
ٱّلل (احلجنرات -
ِين َءا َمنُواْ ََل تُقَ ِد ُمواْ بَ ۡي َن يَط َد ِ َّ ِ
ٱّلل َو َر ُ
سطو ِل ِهۦِۖ َوٱتَّقُطواْ َّ َ

ةيَن و مةكةن ،وة لة خوا برتسن ].
 )1ئةي ئيمانداران ثيَضةوانةي قورئان و سوناةت هيض مةل
.97

ٱّللُ (الشنورى  )21 -ئاياا
ِين َما لَمۡ يَ ۡأذَن ِبط ِه َّ
[ أَمۡ لَ ُهمۡ ع َُر َك َٰـٓ ُؤاْ ع ََرعُواْ لَ ُهم ِم َن ٱلد ِ

ئةوانة هاوبةشيان هةية كة لة ديادا شتانيَايان بؤ داربشتوون كة خوا ربيَي نةداوة ].
.98

سطو ِل ِهۦ ِلطيَ ۡح ُك َم بَ ۡيطنَ ُهمۡ أَن يَقُولُطواْ
َطان قَ ۡطو َل ۡٱل ُم ۡطؤ ِمنِ َ
[ إِنَّ َما ك َ
ين إِذَا ُدع ُٓطواْ إِلَطى َّ ِ
ٱّلل َو َر ُ

س ِم ۡعنَا َوأ َ َ ۡعنَا َوأ ُ ْولَ َٰـٓ ِكَ هُ ُم ۡٱل ُم ۡر ِل ُح َ
ٱّلل َويَت َّ ۡقط ِه
َ
ٱّلل َو َر ُ
سطولَهُك َويَ ۡخ َ
طَّلل َّ َ
طع َّ َ
طون (َ )21و َمطن يُ ِ ِ
فَأ ُ ْولَط َٰـٓ ِكَ هُط ُم ۡٱلرَطا ٓ ِ ُز َ
ون (( )22النننور) ئيمانااداران تااةنها قسااةيةك كااة هااةيانبيَت كاتيَااك

ةيَن طويَرايةلَ و
بان باريَن بؤ يي خوا و ثيَغةمبةر بؤ ئةوةي حوكم باةن لة نيَوانيان ئةوةية بل
ةي خوا و ثيَغةمبةرةكةي بااات و
ملاةضني ،وة ئةوانةن سةرفرازن ( )59وة هةركةل طويَرايةل
لة خوا برتسيَت ئائةوانةن براوةن (.] )51
.91

[ ِإ َّن ٱلَّذ َ
ٓ ذَ َه ٗبطا َولَط ِو
ِين َكرَ ُرواْ َو َماتُواْ َوهُمۡ ُكرَّ ٞار فَلَن يُ ۡقبَ َل ِم ۡن أ َ َح ِد ِهم ِم ۡل ُء ۡٱّل َ ۡر ِ

َٰص ِر َ
ين (لل عمنران  )11 -ئةواناةي كاة
ۡٱفتَد ََٰى ِب ِهۦٓ أ ُ ْولَ َٰـٓ ِكَ لَ ُهمۡ َ
عذَ ن
اب أ َ ِل ٞيم َو َمطا لَ ُهطم ِمطن نَّطـ ِ

ةتوونياان هاةبيَت و بيبةخشان ليَياان
كافربوون و بةكافري ماردوون ئةطاةر باةثربايي زةوي ئال
وةرناطييَت ،ئةوانة ئةشاةجنةي بةئيَشيان هةية و هيض سةرخةريَايان نيية ].
.12

[ َٰذَ ِلكَ ِبأَنَّ ُهمۡ ك َِرهُواْ َما ٓ أ َ َ
ٱّللُ فَأ َ ۡحبَ َ أ َ ۡع َٰ َملَ ُهطمۡ (محمد  )1 -ضاوناة ئاةوان ربقياان
نز َل َّ

ةاردنةوة ].
لةوةبوو كة خوا دايبةزاندووة ،بؤية خواش كردةوةكاني بةتال

ثيَغةمبةري خوا ئةفةرمويَت:
َهو رَدٌّ (حبيح الهخاري  )2017 -هةركاةل لاةم
َيمْرَِِا هذا يما لي َ فِي ِ ،ف
َ ْحدَثَ يف ج
 [ .9يمَأ ج
كارةماندا شتيَك دابيَايَت كة تياي نيية ئةوة ربةتةةكريَتةوة ].
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َهو رَدٌّ (حبيح يمسلم  )1714 -هةركةل كاريَك بااات
 [ .1يمَأ عَمِ َ عَمَلا لي َ علي جيمْرُِا ف
كة ديين ئيَمة لةسةري نةبيَت ئةوة ربةتةةكريَتةوة ].
 [ .3وإياكم ومحدثاتِ األيمورِ ،فإنَّ ك َّ يمُبدثٌٍ عدعٌ ،وكن َّ عدعنٌٍ ضناللٌ (السلسنلٌ الصنبيبٌ -
 )2712ئاطاداربن لاة كاارة نويَااان ،ضاوناة هاةموو نويَااريياةك داهيَااراوة ،وة هاةموو
داهيَاراويَك طومربايية ].
َمْ
 [ .4والذي َِْْ ُ يمُبَمَّدٍ عيَدِهِ ،يَسْمَعُ ع جحَدٌ يمِأ هذِه األُيمٌَِّ يَهُودِيٌّ ،و َِصْراِِ ٌّ ،ث َُّم يَمُوتُ ول
يُؤْيمِأْ عالَّذِي جُرْسِلْتُ ع  ،إلَّا كانَ يمِأ جحْبابِ النَّنارِ (حنبيح يمسنلم  )121 -ساويَاد باةوةي
نةفسي موحةممةدي بةدةستة ،هةر جوولةكة و طاوريَك لةم ئوممةتة دةربارةي مان ببيساتيَت و
ثاشان مبريَت و باوةربي بةوة نةبووبيَت كة ثيَمدا نيَردراوة ،ئيلال لة ئاطرداية ].
 [ .5والذي ِْ ُ محمدٍ عيدِه لو كان يموسَى عنيَ جظهنرِكم ثنم اتهعتمنوهُ وتركتمنوِ لضنللت ْم ضناللا
ععيدًا جِتم ح َِّظ يمأ األيمنمِ وجِنا حَظُّكُنمْ يمنأ النهنينيَ (السلسنلٌ الصنبيبٌ ( )024 /7جممنع
الزوائد  )171 /1سويَاد بةوةي نةفسي موحةممةدي بةدةستة ،طةر موساا لةناوتانادا بواياة و
شويَين باةوتااية و وازتان ليَم بهيَااية ،ئةوا ويَ َ ئةبوون ويَا َ باوونيَاي دوور ،ئيَاوة بةشاي
مان لة ئوممةتةكان و مايش بةشي ئيَوةم لة ثيَغةمبةران ].
 [ .6يما عَالُ جَُِاس يَشْتَرِطُونَ شُرُوطا لي َ يف كِتَابِ اللَّ ِ ،يمَأِ اشْنتَرََ شَنرْطا لني َ يف كِتَنابِ اللَّن ِ
َوْثَ نقُ (حننبيح الهخنناري )2122 -
َ اللَّ ن ِ جحَننقُّ وج
َ شَ ن ْرٍَ شَ ن ْر ُ
َهننو عَاطِ ن ٌ ،وإنِ اشْ نتَرََ يمِئَنٌ
ف
ةيَك مةرج دائةنيَن كة لة قورئاندا نيية ،هةركةل ماةرجيَك دابايَات
ةاانيَك ضييانة كؤمةل
خةل
ةة ،ئةطةرضي سةد ماةرجيش دانيَات ماةرجي خاوا رباساترت و
كة لة قورئاندا نةبيَت ئةوا بةتال
ثتةوترة ].
َ اجلاهِلِيَّنٌِ ،ويم َُّةلِنبُ دَمِ
َرَمِ ،ويمُهْتَغ يف اإلسْنالمِ سُننٌَّ
َْعغَضُ النَّاسِ إىل اللَّ ِ ثَالثٌَ :يمُلْبِدٌ يف احل
 [ .7ج
ةك يي خاوا
ايمْرِئ عغريِ حَقّ لِيُهَرِيقَ دَيمَن ُ (حنبيح الهخناري  )0442 -باوغزيَاراوتريين خاةل
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سيانة :بيَديايَك لة حةرةمدا ،وة ربيَبازي نةفامي ويستيَك لة ئيسالمدا ،وة داواكةري خاويَين
كةسيَك بة ناحة تا بيبيَييَت ].
َناعَنِ
َعَى ،قالوا :يا رَسُولَ اللَّن ِ ،وَيمَنأ يَنأْعَى؟ قنالَ :يمَنأَجط
َنٌََّ إِلَّا يمَأ ج
 [ .8كُ ُّ جُيمَّيت يَدْخُلُونَ اجل
َعَى (حنبيح الهخناري  )7246 -هاةموو ئوممةتةكاةم ئةضااة
َدْ ج
َ ،وَيمَأ عَصَاِِ فق
َنٌَّ
دَخَ َ اجل
بةهةشتةوة ج ة لةوانةي نايانةويَت .وتيان :ثيَغةمبةري خوا جاا كايَ ناياةويَت؟ فاةرمووي:
ةم بيَت ضؤتة بةهةشتةوة ،وة هةركةل سةرثيَضيم باات نايةويَت ].
هةركةل طويَرايةل
 [ .1فمَأ رَ ِبَ عأ سُنَّيت فلي َ يمِ بن (حبيح الهخاري  )2601 -هةركةل لة ربيَباازم يبادات
لة من نيية ].
.92

َعننروفِ (حننبيح يمسننلم )1486 -
َ يف يمَعْصِننيٌَِ اهللِ ،إَِّمننا الةَّاعَننٌُ يف امل
َاعَننٌ
[ ط

ةي لة ضاكةداية ].
ةاو طويَرايةل
ةي نيية لة سةرثيَضي خوادا ،بةل
طويَرايةل
.99

ةي باؤ
َ ملخلو يف يمَعصيٌِ اهللِ عزَّ وج َّ (ختنري املسنند  )1612 -طويَراياةل
[ طاعٌ

هيض مةخلوقيَك نيية لة سةرثيَضي خوادا ].

عوبادةي كوربي صامت ربةزاي خواي ليَبيَت:
[ فقال :يا جيها الناس إِكم تأكلون الرعا ،مسعنت رسنول اهلل حنلى اهلل علين وسنلم يقنول :تهنايعوا
الذهب إ يمثال ِث

زيادة عينهما و ِظرة .فقال رج  :جرى الرعا يكون يف هذا إ يمنا كنان يمنأ

ِظرة .فقال عهادة :جحدثك عأ رسول اهلل حلى اهلل علي وسلم وحتدثين عأ رجيك ،لئأ جخرجين اهلل
جساكنك عأرض لك عل ّ فيها إيمرة (اإلعاٌِ عأ شريعٌ الْرقٌ الناجينٌ ( )220 /1سننأ اعنأ يماجن -
ةاي وت :ئيَاوة ريباا ئاةخؤن ،طاويَم لاة ثيَغةمباةري خاوا باوو صالى اهلل علياة وسالم
 )14بة خةل
ةتوون مةفرؤشن مةطةر هاوتا بان لاة باربدا هايض زيادةياةك ناةبيَت لاة نيَوانيانادا وة
ئةيفةرموو :ئال
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دواخستايش نةبيَت لة تةسليماردنيدا .ثياويَك وتي :وا نابيام ريبا لةمةدا هةبيَت مةطاةر لاة ربووي
ةيَيت ،طةر خاوا لاةم
دواخستاةوة .عوبادة وتي :قسةي ثيَغةمبةرت بؤ ئةكةم و تؤش رباي خؤمت ثيَ ئةل
ةتدا دانانيشم تؤ بةسةرمةوة فةرمانربةوا بيت تيايدا ].
شويَاة دةربازم باات لة زةوييةكدا لةطةل

ئةبو دةردائا ربةزاي خواي ليَبيَت:
[ جن رجال عاِ كسرة يمأ ذهب جو ور عأكثر يمأ وزِها ،فقال جعو الدرداء :مسعت رسنول اهلل حنلى اهلل
علي وسلم ينهى عأ يمث هذا إ يمثال ِث  .فقال الرج  :يما جرى ِث هذا عأسا .فقال جعنو الندرداء:
يمأ يعذرِ يمأ فالن جحدث عأ رسول اهلل حلى اهلل علي وسلم وخيربِ عأ رجين  ،جسناكنك عنأرض
جِت عها (اإلعاٌِ عأ شنريعٌ الْرقنٌ الناجينٌ ( )227 /1املوطنأ  )1484 -ثياويَاك ثارضاة زيَارب ياان
زيويَاي بة زياتر لة كيَشي خؤي فرؤشت ،ئةبو دةردائا وتي :لة ثيَغةمبةرم بيست كة ربيَ اري ئاةكرد
لةو جؤرة كارة مةطةر لة بربدا هاوتا بن .ثياوةكة وتي :من خرا نابيام لةو كارةمدا .فةرمووي :كايَ
لؤمةم ئةكات لة فآلن كةسدا ،من قسةي ثيَغةمبةري خواي باؤ باساةةكةم و ئاةويش رباي خاؤيم ثايَ
ةيَت ،لة جيَيةكدا لةيت دانانيشم تؤي ليَبيت ].
ئةل

ئةبو سةعيدي خودري ربةزاي خواي ليَبيَت:
[ مسعت جعا سعيد الدري يقول لرج  :جتسمعين جحدث عأ رسول اهلل حلى اهلل علي وسلم جِ قال:
تهيعوا الدينار عالدينار والدرهم عالدرهم إ يمثال ِث و تهيعوا يمنها عاجال عآج  ،ثم جِت تْيت ِنا
تْيت ،واهلل يؤويين وإياك يما عشت إ املسجد (اإلعاٌِ عنأ شنريعٌ الْرقنٌ الناجينٌ  )224 /1باة
ةتوون و
ةتوون باة ئاال
ثياويَاي وت :طويَت ليَمة كة لة ثيَغةمبةرةوة قسةت بؤ ئةكةم كة فةرمووي :ئاال
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زيو بة زيو مةفرؤشن مةطةر بة هاوشيَوةي يةك ،وة مةيفرؤشن ثيَشاوةختة باة دواخاراو .ثاشاان تاؤ
فةتوا ئةدةيت بة فةتواي خؤت؟ سويَاد بة خوا من و تؤ كؤناكاتةوة هةتا مبيَام مزطةوت نةبيَت ].

عبد اهلل ي كوربي موغةففةل ربةزاي خواي ليَبيَت:
[ قالِ :هى النهن حلى اهلل علي وسلم عنأ النذف ،وقنال جِهنا تصنةاد حنيدا و تنكنأ عندوا،
ولكنها تْقأ العني وتكسر السأ .فقال رج لعهد اهلل عأ يمغْ  :ويما عأس هذا؟ فقال :إِ جحدثك عنأ
رسول اهلل حلى اهلل علي وسلم وتقول هذا ،واهلل جكلمك جعدا (اإلعاٌِ عأ شريعٌ الْرقنٌ الناجينٌ /1
( )221حبيح يمسلم  )1128 -ثيَغةمبةري خوا صالى اهلل علياة وسالم باةرد ف بريَاداني باة ثةجناة
(داريسيك و قؤضةقانيش ئةطريَتةوة) قةدةغة كردووة ،وة فةرمووي ئةوة نة رباوي ثايَ ئاةكريَت و ناة
ةاو ضاو كويَر ئةكات و ددان ئةشايَايَت .ثياويَك بة عةبادوآلي وت :جاا
دوذمين ثيَ ئةبةزيَاريَت ،بةل
ةيَيت،
ئةوة خراثييةكةي ضيية؟ فةرمووي :من قسةي ثيَغةمبةري خوات بؤ باسةةكةم و تؤش ئةوة ئاةل
سويَاد بة خوا هةتاهةتاية قسةت لةطةلَ ناكةم ].

ماليك بةربةمحةت بيَت:
[ قال رج ملالك عأ جِ  :جحرُمُ يمأ يمسجد النهن حلى اهلل علي وسلم جو يمأ ذي احلليٌْ؟ فقنال لن :
ع يمأ ذي احلليٌْ .فقال الرج  :فإِ جحريمت جِا يمأ يمسجد رسول اهلل حنلى اهلل علين وسنلم .قنال:
فقال يمالك [ :فليبذر الذيأ خيالْون عأ جيمره جن تصيههم فتنٌ جو يصيههم عذاب جلنيم] (اإلعاِنٌ عنأ
شريعٌ الْرقٌ الناجيٌ  )201 /1ثياويَك ليَي ثرسي :لة ميقاتاةوة ئيحارام بااةم ياان لاة مزطاةوتي
ثيَغةمبةرةوة؟ ثيَي فةرموو :لة ميقاتةوة .وتي :جا من لة مزطةوتي ثيَغةمبةرةوة ئيحرامم كاردووة.
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فةرمووي :ئةوانةي سةرثيَضي فةرماني ثيَغةمبةر ئةكةن با ئاطاادار بان تووشاي فيتااة ناةبن ،ياان
تووشي ئةشاةجنةيةكي بةئيَش نةبن ].

شافيعي بةربةمحةت بيَت ئةفةرمويَت:
[ جيمّ ا يما كان ِص كتاب عيّأ ،جو سنٌ جمتمع عليها فالعذر يمقةوِ ،و يسع الشك يف واحند يمنهمنا،
ويمأ ايمتنع يمأ قهول استتيب (الرسنالٌ  )806 -ئةوةي دةقي ربووني قورئان بيَت ،ياان ساوناةتيَاي
كؤربا لةسةر بيَت ئةوا عوزر تيايدا برباوة ،وة بؤ كةل نيية شك لة هةركاميَايان باات ،وة هةركاةل
ةاردني ئيستيتابة ئةكريَت ].
وازبيَايَت لة قبول

ئةمحةدي كوربي حةنبةل ربةمحةتي خواي ليَبيَت ئةفةرمويَت:
 [ .9جحول السننٌ عنندِا التمسنك ِنا كنان علين جحنباب رسنول اهلل حنلى اهلل علين وسنلم،
وا قتداء عهم ،وترك الهدِ ،وك عدعٌ فه ضاللٌ (شرح جحول اعتقاد جه السننٌ واجلماعنٌ
لاللكائ  /اعتقاد جهد عأ حنه ) باةماكاني عةقيدة لةيي ئيَمة بريتيياة لاة دةسات رتن
بةوةي هاوةآلني ثيَغةمبةري خواي لةسةر بوو ،وة شويَااةوتايان ،وة وازهيَاان لة بيدعاة ،وة
هةموو بيدعةيةك طومربايية ].
 [ .1مسعت جعا عهد اهلل يقولِ :ظرت يف املصبف فوجدت فين طاعنٌ رسنول اهلل حنلى اهلل علين
وسلم يف ثالثٌ وثالثني يموضعا .ثم جع يتلو[ :فليبذر الذيأ خينالْون عنأ جيمنره جن تصنيههم
فتنٌ جو يصيههم عذاب جليم] ،وجع يكررها ويقول :ويما الْتنٌ الشرك ،لعل جن يقنع يف قلهن
ش ء يمأ الزيغ فيزيغ قلهن فيهلكن  .وجعن يتلنو هنذه اآلينٌ[ :فنال ورعنك يؤيمننون حتنى
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لحكموك فيما شجر عينهم] ،قال :ومسعت جعا عهد اهلل يقول :يمنأ رد حنديث النهنن حنلى اهلل
علي وسلم فهو على شْا هلكٌ (اإلعاٌِ عأ شريعٌ الْرقنٌ الناجينٌ  )206 /1فاةرمووي :لاة
ةي ثيَغةمباةرم بايين .ثاشاان ئاةو ئايةتاةي خويَاادةوة:
قورئاندا لة سي و سيَ جيَدا طويَرايةل
ئةوانةي سةرثيَضي فةرماني ثيَغةمبةر ئةكةن با ئاطادار بن تووشي فيتاة نةبن ،ياان تووشاي
ةاو شاتيَك لاة يدان لاة
ئةشاةجنةيةكي بةئيَش نةبن .وة فةرمووي :وة فيتاة شيك نيية ،بةل
ةي ثيَي ب ؤربيَت و بيفةوتيَايَت .وة ئةم ئايةتاةي خويَاادةوة :ناةخيَر
ةيةوة و دل
حة باةويَتة دل
سويَاد بة ثةروةردطارت ئيمان ناهيَان هةتا نةتااةن باة دادوةر لاةو كيَشاانةي لاة نيَوانياان
ربووئةدات .وة فةرمووي :هةركةل فةرموودةي ثيَغةمباةر ربةتبااتاةوة ئاةوا لةساةر ليَاواري
تياضوونة ].

ئيسحاقي كوربي راهؤية بةربةمحةت بيَت ئةفةرمويَت:
[ وقد جعمع العلماء  ..جن يمأ دفع شنيئا جِزلن اهلل  ..وهنو يمنع ذلنك يمقنر ِنا جِنزل اهلل ،جِن كنافر
(التمهيد  )220 /8وة زانايان كؤربان كة هةركةل شتيَك ربةتبااتةوة كة خواي طاةورة دايبةزانادووة،
هةرضةندة لةطةلَ ئةوةشدا دان ئةنيَت بةوةي خوا دايبةزاندووة ،ئةوا كافرة ].

ئةبو جةعفةري ط حاوي بةربةمحةت بيَت ئةفةرمويَت:
[ وِسم جه قهلتنا يمسلمني يمؤيمنني ،يما دايموا ِا جاء ع النهن يمعرتفني ،ول عك يما قنال وجخنرب
ةمان ناو ئةباةين هاةتاوةكو دانياان
يمصدقني (يم العقيدة الةباويٌ) وة ئةهلي قيبلةكةمان بة موسول
نابيَت بةوةي كة ثيَغةمبةر هيَااويةتي ،وة باوةربيان بة هةموو ئةوانة هةبيَت كة فةرموويةتي ].
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ئينب بةطة بةربةمحةت بيَت:
 [ .9هذا يا إخواِ الصّدّيق األكرب يتخوف على ِْس الزيغ إن هنو خنالف شنيئا يمنأ جيمنر ِهين
حلى اهلل علي وسلم ،فماذا عسى جن يكون يف زيمان جضبى جهل يستهزئون عنهنيهم وعنأوايمره
ويتهاهون ِخالْت ويسخرون عسنّت ِ ،سأل اهلل عصمٌ يمأ الزل وجناة يمأ سوء العم (اإلعاِنٌ
عأ شريعٌ الْرقٌ الناجيٌ ( )280 /1لة تيَبيايدا لةسةر ريوايةتةكاةي ئاةبو باةكري صاديق
ةيَت ):برايامن ئةوة صدديقة طةورةكةية لةخؤي ئةترسيَت لةربيَ يبدات طةر سةرثيَضي شتيَك
ئةل
باات لة فةرماني ثيَغةمبةرةكةي صلى اهلل علية وسلم ،جا ضي ربووئةيات لاة ساةردةميَادا
ةتةكردن باة ثيَغةمبةرةكاةيان و باة فةرماناةكاني ،وة خؤياان
ةاةكةي ربؤذئةكةنةوة بة طال
خةل
ةتةئةكاةن باة ساوناةتةكةي ،داواي ثاراسا لاة ثا َي خازان
بائةيةن بة سةرثيَضي كردني و طا ل
ئةكةين لة خوا وة ربزطاربوون لة كاري خرا ].
 [ .1فاعتربوا يا جول األعصار ،فشتان عني هؤ ء العقالء السنادة األعنرار األخينار النذيأ يملئنت
قلوعهم عالغرية على إمياِهم ،والشح على جدياِهم ،وعني زيمان جحهبنا في وِاس حنأ يمنهم وعني
ظهراِيهم  ،هذا عهد اهلل عأ يمغْ حاحب رسول اهلل حلى اهلل علي وسلم وسيد يمنأ سناداتهم
َنفَ جيضنا
يقةع ره  ،ويهجر هيم حني عارض يف حديث رسول اهلل حلى اهلل علين وسنلم وحَل
على قةيعت وهجراِ وهو يعلم يما يف حلٌ األقرعني وقةيعنٌ األهلنني ،وعهنادة عنأ الصنايمت،
وجعو الدرداء مساه رسول اهلل حلى اهلل علي وسلم حكيم هذه األيمٌ ،وجعو سعيد الدري يظعنون
عأ جوطاِهم وينتقلون عأ علداِهم ويُظهرون اهلجرة إلخواِهم ألج يمأ عارض حديث رسول اهلل
حلى اهلل علي وسلم ،وتوقف عأ استماِ سنت  ،فيا ليت شعري كيف حالنا عند اهلل عز وج
وحنأ ِلقى جه الزيغ يف حهاحنا واملساء ،يستهزئون عآيات اهلل ويعاِدون سنٌ رسول اهلل حنلى
اهلل علي وسلم ،حائديأ عنها ويملبديأ فيها ،سلمنا اهلل وإياكم يمأ الزيغ والزل (اإلعاٌِ عنأ
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شريعٌ الْرقٌ الناجيٌ ( )221 /1لة تيَبيايدا لةسةر ريوايةتي هاوةآلني ثيَغةمبةري خاوا كاة
هةجري كةسانيَايان كردووة كة تةسليمي فةرموودةكاني ثيَغةمباةر ناابن ئةفاةرمويَت ):جاا
ةاة ساةركردة
عياةت وةرطرن ئةي خاوةن ضاوةكان ،جا ضةند جيااوزي زؤرة لاةنيَوان ئاةو عاقل
ةيان ثربة لة غية لةسةر ئيمانيان وة لة بةغيلي لةسةر ديايان (باةغيلي
ضاكةكارة باشانة كة دل
واتة :ثيَيان خؤش نيية تؤزيَك لة دين و ئيمانيشيان بدؤربيَان ،وةك ضؤن بةغيلي دنياايي حاةز
ةاانيَك كاة
ناكات مشتيَك لة ساماني كةم باات) ،وة لةنيَوان ساةردةميَك كاة تيايادا خاةل
ةي ثيَغةمباةري
ئيَمةش لةوانني و لةناويانداين .ئةوة عةبدوآلي كاوربي موغةففةلاة كاة هااوةل
خواية صلى اهلل علية وسلم وة طةورةيةكاة لاة طاةورةطانيان ربةمحاي ئةثضاربيَايَت وة دؤساتة
خؤشةويستةكةي لةخؤي دائةبربيَايَت كاتيَك ربووي وةرطيَربا لاة فاةرموودةي ثيَغةمباةري خاوا
صلى اهلل علية وسلم ،وة سويَاديشي خاوارد كاة ثةيوةنادي بابيَايَات و خاؤي لايَ دابربكاات
لةكاتيَااادا ئةشاازانيَت ضااي هةيااة لااة ساايلةي ربةمحاادا لةطااةلَ نزياااةكان و ثضارباندني ئااةو
ثةيوةندييةدا .وة عوبادة ،وة ئةبو دةردائا كة ثيَغةمبةري خوا ناوي ناوة تيَ ةشاتوو و دانااي
ئةم ئوممةتة ،وة ئةبو سةعيد لة وآلتةكانيان ئةربؤن وة لاة ناوضاةكانيان ئةطويَزناةوة ،وة كاؤض
دةرئةبربن لة براكانيان لةبةر ئةوكةسةي كة ربووي وةرطيَرباوة لة فاةرموودةي ثيَغةمباةري خاوا
ةماان ضاؤنة يي
صلى اهلل علية وسلم وة وةستاوة لة طويَ رتن لة سوناةتةكةي .جاا ئيَماة حال
ةتاة ئةكاةن باة
خواي طةورة لةكاتيَادا بة لةربيَ يضووةكان ئةطةين بة بةيانيان و ئيَاواران ،طال
ئايةتةكاني خوا وة سةركيَشي فةرموودةكاني ثيَغةمبةر ئةكةن صلى اهلل علياة وسالم و ليَاي
يئةدةن و تياي ئةطؤربن .خوا ئيَمة و ئيَوة بثاريَزيَت لة لةربيَ يضوون و ثيَ خزان ].
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ئينب حةزم بةربةمحةت بيَت ئةفةرمويَت:
 [ .9واتْقوا جِ يمذ يمات النهن حلى اهلل علي وسلم فقد اِقةع الوح  ،وكمن النديأ واسنتقر،
وجِ

لح ألحد جن يزيد شيئا يمأ رجي عغري استد ل يمن  ،و جن يننقص يمنن شنيئا ،و جن

يهدل شيئا يمكان ش ء ،و جن لحدث شريعٌ ،وجن يمأ فع ذلك كافر (يمراتب اإلعمناِ  /عناب
يمأ اإلعماِ يف ا عتقادات يكْر يمأ خالْ عإعمناِ) وة كؤربان كة لةوةتةي ثيَغةمبةر صلى اهلل
علية وسلم وةفاتي كردووة وةحي ثضرباوة ،وة دين تةواو و جيَ ي بووة ،وة كة بؤ كةل حاةآللَ
نيية كة شتيَك زياد باات لة رباي خؤيةوة بةبيَ بةةل ةهيَاانةوة ليَي ،وة نة هيضيشي ليَ كاةم
بااتةوة ،وة نة هيض خباتة شويَين هيض و جيَ ؤربكيَ بة هايض بااات ،وة ناة هايض شاةرعيَك
دابهيَايَت ،وة كة هةركةل واباات كافرة ].
 [ .1واتْقوا جِ

لح ألحد جن لحل و جن لحرم و جن يوجب حكما عغري دلي يمأ قرلن جو سننٌ

جو إعماِ جو ِظر (يمراتب اإلعماِ  /عاب يمأ اإلعماِ يف ا عتقادات يكْر يمأ خالْ عإعماِ) وة
كؤربان كة بؤ كةل حةآللَ نيية كة شت حةآللَ باات وة يان حةرام باات وة يان واجا بااات
ة ةكان ].
ة ة لة قورئان يان سوناةت يان كؤربا يان سةيركردني بةل
بةبيَ بةل
 [ .3يمأ ليمأ عاهلل تعاىل وعرسول وعك يما جتى ع مما ُِق عن ِق كافٌ ومل يَشُك يف التوحيد جو
يف النهوة جو يف محمد جو حرف مما جتى ع جو يف شريعٌ مما جتى عن ممنا ِقن عنن ِقن كافنٌ هنو
املؤيمأ ،فإن يمأ جبد شيئا مما ذكرِا جو شك يف ش ء يمن ويمات على ذلك فإِ كنافر يمشنرك
خملد يف ِار جهنم جعدا (يمراتب اإلعمناِ  /عناب يمنأ اإلعمناِ يف ا عتقنادات يكْنر يمنأ خالْن
عإعمناِ) هةركةل باوةربي بة خواي بةرز هيَاابيَت وة بة ثيَغةمبةرةكةي وة بة هاةموو ئاةوةي
هيَااويةتي لةوةي ليَيةوة طيَربدراوةتةوة طيَربدرانةوةيةكي طشايت و كاؤ ،وة شااي ناةبيَت لاة
تةوحيد يان لة ثيَغةمبةريَيت يان لة موحةممةد يان حةرفيَك لاةوةي كاة هيَااوياةتي ياان لاة
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شةرعيَك لةوةي هيَااويةتي لةوةي ليَيةوة طويَزراوةتةوة طويَزرانةوةيةكي طشايت و كاؤ ،ئاةوة
ةي شتيَك باات لاةوةي بامساانارد ياان شااي لاة شاتيَاي
ئيماندارةكةية ،جا هةركةل ناول
هةبيَت و لةسةر ئةوة مبريَت ئةوا كافري موشرياة نةمرة لة ئاطري جةهةناةمادا هةتاهةتاياة
].
 [ .4واتْقوا جن يمأ خالف اإلعماِ املتيقأ ،ععد علم عأِ إعمناِ ،فإِن كنافر (يمراتنب اإلعمناِ /
اإليمايمٌ وحرب جه الردة) وة كؤربان كة ئةوةي سةرثيَضي كؤرباي ساةملاو كاة كؤرباياة بااات،
دواي زانيين كة كؤرباية ،ئةوا كافرة ].

بوخاري بةربةمحةت بيَت ئةفةرمويَت:
[ وكاِوا ينهون عأ الهدِ ،يما مل يكأ علي النهن وجحباع (شرح جحول اعتقاد جه السنٌ واجلماعٌ
لاللكائ  /اعتقاد الهخاري) بة زياتر لة هةزار ثياو لة زانايان طةشتووم  ..وة ربيَ رييان لاة بيدعاة
ئةكرد ،طةر ثيَغةمبةر و هاوةآلني لةسةر نةبووناية ].

ئينب قةطان خوا ليَي خؤشبيَت ئةفةرمويَت:
[ وجعمع ك يمأ جحْظ عن يمأ جه العلم على جن الكافر إذا قال :جشهد جن إلن إ اهلل وجشنهد جن
محمدا عهده رسول  ،وجن ك يما جاء ع محمد حق ،وجتربج يمأ ك ديأ خالف اإلسالم .وهو عالغ حنبيح
العق جِ يمسلم ،فإن رجع ععد ذلك فأظهر الكْر كان يمرتدا (اإلقناِ يف يمسائ اإلعمناِ  /ذكنر حنٌْ
كمال اإلميان) وة هةموو ئةوانةي ليَيانةوة (زانستم) وةرطرتووة لة زانايان كؤربان لةسةر ئةوةي كة كافر
ةآل وة شاايةتي ئاةدةم كاة
طةر وتي :شايةتي ئةدةم كة هيض خوايةكي حة بووني نيية ج اة لاة ئاةل
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موحةممةد ثيَغةمبةر و عةبديَيت ،وة كة هةموو ئةوةي موحةممةد هيَااويةتي حة و رباستة ،وة باةريم
ةمانة ،جاا طاةر
ةغ و عةق َ تةواو بيَت ،ئاةوا موساول
لة هةموو ديايَك كة ثيَضةوانةي ئيسالمة .وة بال
دواي ئةوة ثاش ةز بووةوة و كوفري ئاشارا كرد ئةوا مورتةددة ].

ئينب تةميية بةربةمحةت بيَت ئةفةرمويَت:
 [ .9وهذا هو حقيقٌ ديأ اإلسالم الذي جرس اهلل ع رسل وجِزل ع كته  ،وهو جن يستسلم العهند
هلل لغريه ،فاملستسلم ل ولغريه يمشرك ،واملمتننع عنأ ا ستسنالم لن يمسنتكرب (العهودينٌ -
 )11وة ئةوة رباستيي ديين ئيسالمة كة خوا ثيَغةمبةراني ثيا نااردووة ،وة كتيَباةكاني ثياا
دابةزاندووة ،وة ئةوةية كة عةبد تةسليمي خوا ببيَت نةك غةيري ئةو ،جا تةسليم بوو بؤ ئاةو
و غةيري ئةو موشرياة ،وة خؤطرةوة لة تةسليم بوون خؤبةطةورةزانة ليَي ].
 [ .1ويمعلوم عاتْا املسلمني جِ جيب حتكيم الرسول يف كن يمنا شنجر عنني النناس يف جيمنر ديننهم
ودِياهم ،يف جحول دينهم وفروع  ،وعليهِم كلّهُم إذا حكم عش ء جن جيدوا يف جِْسنهم حرجنا
ةمانان كاة واجباة
ممنا حكنم ويسنلموا تسنليما (اإلمينان  )18 -وة زاناراوة باة كاؤرباي موساول
ةايدا لة
ثيَغةمبةر باريَت بة دادوةر لة هةموو شتيَادا كة ناكؤكي تيا ربووئةدات لةنيَوان خةل
كاروباري ديين و دنياييان ،لة سةرضاوةكاني دياةكةيان و لقةكاني ،وة لةسةر هةموويانة كاة
كاتيَك بربياري شتيَك ئةدات لة ناخياندا هيض ثيَااخؤشبوونيَك نةبيَت وة تةسليمي بنب ].
 [ .3ويما خالف النصنو

فهنو عدعنٌ عاتْنا املسنلمني (جممنوِ الْتناوى  )101 /26وة ئاةوةي

ةمانان ].
ثيَضةوانةي دةقةكانة ئةوة بيدعةية بة كؤرباي موسول
 [ .4إن اإلميان عوجوب الواجهات الظاهرة املتنواترة ،وحتنريم امريمنات الظناهرة املتنواترة هنو يمنأ
جعظم جحول اإلميان وقواعد الديأ ،واجلاحد هلا كافر عا تْا (جمموِ الْتاوى /24 ،817 /12
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 )214بيَ طومان باوةربهيَاان بة واجبيَيت واجبة ئاشارا باةربآلوةكان (ئاةوةي لاة زيااتر لاة
سةرضاوةيةكي دروستةوة ثيَمان طةشتووة) ،وة بة حةراميَيت حةرامة ئاشارا بآلوبووةوةكان لة
ةياةريان كافرة بيَ رباجيايي ].
مةزنرتين باةماكاني ئيمان و باضياةكاني دياة ،وة ناول
 [ .5احلالل يما حلل اهلل ورسول  ،واحلرام يما حريم اهلل ورسنول  ،والنديأ يمنا شنرع اهلل ورسنول ،
ولي ألحد جن خيرج عأ ش ء مما شرع الرسول حلى اهلل علي وسلم ،وهو الشنرِ النذي جينب
على و ة األيمر إلزام الناس ع  ،وجيب على اجملاهديأ اجلهاد علي  ،وجيب على ك واحد اتهاعن
وِصره (جمموِ الْتناوى  )814 /11 ،172 /12حاةآللَ ئةوةياة كاة خاوا و ثيَغةمبةرةكاةي
ةيان كردووة ،وة حةرام ئةوةية كاة خاوا و ثيَغةمبةرةكاةي حاةراميان كاردووة ،وة ديان
حةآلل
ئةوةية كة خوا و ثيَغةمبةرةكةي دايانربشتووة ،وة بؤ كةل نيية لاة شاتيَك دةرضايَت لاةوةي
ثيَغةمبةر صلى اهلل علية وسلم دايااوة ،وة ئةوة ئةو شةرعةية كاة لةساةر ساةرؤكةكانة كاة
ةاي ثيَوة ثابةند باةن ،وة واجبة لةسةر تيَاؤشاةران لةساةري جيهااد بااةن ،وة واجباة
خةل
لةسةر هةموو تاكيَك شويَين باةويَت و سةري خبات ].
 [ .6واإلِسان يمتى حل احلرام اجملمع علي  ،جو حرم احلالل اجملمع علي  ،جو عدل الشرِ اجملمنع علين
كان كافرا يمرتدا عاتْا الْقهاء (جمموِ الْتاوى  )207 /1وة مرؤظ هةركاتيَك حةرامي كاؤربا
ةي كؤربا لةسةري حةرامارد ،يان شةرعي كؤربا لةساةري طاؤربي
لةسةري حةآللَ كرد ،يان حةآلل
كافر و مورتةددة بة كؤرباي زاناياني فيقه ].
 [ .7فك يمسألٌ يُقةع فيها عاإلعماِ وعاِتْاء املنازِ يمأ املؤيمنني ،فإِها مما عيّأ اهلل في اهلندى،
وخمالف يمث هذا اإلعماِ يكْر كما يكْر خمالف النص الهني (اإلميان  )12 -جا هاةر باباةتيَك
بة بووني كؤربا و نةبووني رباجيا لة ئيمانداران بربيَارايةوة ،ئةوا لةو بابةتانةية كة خاوا تيايادا
ربيَي رباسيت ربووناردووةتةوة ،وة سةرثيَضياةري ئةو جؤرة كؤرباية كاافرة وةك سةرثيَضاياةري
دةقي ربوون ].
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 [ .8جعمع علماء املسلمني على جن كن طائْنٌ ممتنعنٌ عنأ شنريعٌ يمنأ شنرائع اإلسنالم الظناهرة
املتواترة فإِ جينب قتاهلنا حتنى يكنون النديأ كلن هلل (جممنوِ الْتناوى  )804 /24زانايااني
ةةيةكي مان رتوو لة شةريعةت و حوكميَك لاة
ةمانان كؤربان لةسةر ئةوةي هةموو كؤمةل
موسول
حوكم و شةرعةكاني ئيسالمي ئاشاارا و باةربآلو ،ئاةوا واجباة شاةربي باريَات هاةتا ديان
هةمووي بؤ خواي طةورة ئةبيَت ].
 [ .1وقد اتْق املسلمون على جن يمأ جبد وجوب يمهاِ اإلسنالم المن  :الشنهادتني والصنلوات
الم والزكاة وحيام شهر ريمضان وح الهيت ،فإِ كافر يمرتد يسنتتاب فنإن تناب وإ قتن
ةمانان يةكادةن ن لةساةر ئاةوةي هةركاةل
(جمموِ الْتاوى  )17 /26وة بيَ طوماان موساول
ةي واجبيَيت ثيَاج باةماكةي ئيسالم باات :شايةمتان و ثيَاج نويَيةكة و زةكاات و ربؤذووي
ناول
ةي خوا .ئةوا كافر و مورتةددة و ئيستيتابة ئاةكريَت ،جاا طاةر
مان ي ربةمةزان و حةجي مال
تؤبة باات ئةطياا ئةكوذريَت ].
.92

[ ويمأ جبد وجوب ععض الواجهات الظاهرة املتواترة كالصلوات المن وحنيام شنهر

ريمضان وح الهيت العتيق ،جو جبد حتريم ععض امريمات الظاهرة املتواترة كنالْواح والظلنم
والمر وامليسر والزِا و ري ذلك ،جو جبد ح ععض املهاحات الظناهرة املتنواترة كنالهز واللبنم
والنكاح فهو كافر يمرتد يستتاب ،فإن تاب وإ قت (جمموِ الْتاوى  )868 /11وة هةركةل
ةي هةنديَك لة واجبة ئاشارا بةربآلوةكان بااات وةك :ثيَااج نويَيةكاة و ربؤذووي ماان ي
ناول
ةي حاةراميَيت هةناديَك لاة حةراماة
ةة ئازادكراوةكةي خاوا ،ياان نااول
ربةمةزان و حةجي مال
ةم و ئاارة و قوماار و زيااا و هاي تار ،ياان
ئاشارا بةربآلوةكان كرد وةك :بةدربةوشيت و زول
ةيَيت هةنديَك ربيَثيَدراوي ئاشاراي بةربآلوي كرد وةك :نان و طؤشت و نيااح ئاةوا
ةي حةآلل
ناول
كافر و مورتةددة و ئيستيتابة ئةكريَت ،جا طةر تؤبةي كرد ئةطياا ئةكوذريَت ].
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.99

[ جيما يمنأ جعن كمنال التبقينق النروج يمنأ التكلينف ،فهنذا يمنذهب املالحندة يمنأ

القرايمةٌ والهاطنيٌ ويمأ شاعههم يمأ املالحدة املنتسهني إىل علم جو زهد جو تصنوف جو تزهند،
يقول جحدهم " :إن العهد يعم حتى حتص ل املعرفٌ ،فإذا حصلت زال عن التكليف " ،ويمأ
قال هذا فإِ كافر يمرتد عاتْا جئمٌ اإلسالم ،فإِهم يمتْقون على جن األيمر والنهن جنار علنى
ك عالغ عاق إىل جن ميوت (جمموِ الْتاوى  )211 /11ئةمما هةركةل تةواوي و ثاربي ئيماان
باات بة دةرضوون لة بةرثرسياريَيت (واتة وابزانيَت لة ئاسيت تةواوي ئيماندا واجا و حاةرام
ناميَان) ،ئةوا ئةوة ربيَبازي لةربيَ دةرضووةكانة لة قةرايمية و بااطننى و هاوشايَوةكانيان لاة
ةواسةرةكان بة زانست و سادةيي و ساؤفيَيت و دنيانةويساتيَيت ،ياةكيَك
لةربيَ دةرضووة خؤهةل
ةيَت " :بةندة عيبادةت ئةكات هةتا زانيين تيا ربووئةدات ،جا كة ئةوةي بةسةرهات
لةوانة ئةل
بةرثرسياريَيت لةسةر يئةضيَت " .وة هةركةل ئةوة بةليَت ئةوا كافر و مورتاةددة باة كاؤرباي
ثيَشةواياني ئيسالم ،جا ئةوان يةكدةن ن لةسةر ئةوةي فةرمان و قةدةغاةكردن (ي شاةرعي)
ةغيَاي عاق َ ئةربوات هةتا ئةمريَت ].
لةسةر هةموو بال
.91

[ ويمعلوم جن يمأ جسق األيمنر والنهن النذي ععنث اهلل عن رسنل  ،فهنو كنافر عاتْنا

املسلمني واليهود والنصارى (جمموِ الْتاوى  )160 /4وة زانراوة كة هةركةل ئاةو فاةرمان و
ةمانان و
قةدةغةكردنةي كة خوا ثيَغةمبةرةكةي ثيَ ناردووة خبات ،ئةوا كافرة بة كؤرباي موسول
جوولةكة و طاور ].
.93

[ وهؤ ء الذيأ اختذوا جحهارهم ورههاِهم جرعاعا حيث جطاعوهم يف حتلي يمنا حنرم اهلل

وحتريم يما جح اهلل يكوِون على وجهني :جحندهما ،جن يعلمنوا جِهنم عندلوا دينأ اهلل فيتهعنوهم
على التهدي  ،فيعتقدوا حتلي يما حرم اهلل وحتريم يما جح اهلل اتهاعنا لرسسنائهم ،يمنع علمهنم
جِهم خالْوا ديأ الرس  ،فهذا كْنر ،وقند جعلن اهلل ورسنول شنركا ،وإن مل يكنأ يُصنلّون هلنم
ويسجدون هلم  ..وهلذا اتْق العلماء على جِ إذا عرف احلنق جينوز لن تقليند جحند يف خالفن
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(اإلميان  )06 -وة ئةو جوولةكانةي كة زانا و خواثةرستةكانيان كارد باة ثاةروةردطار باةوةي
ةاردني ئةوةي خوا حةرامي كردووة ،وة حاةراماردني ئاةوةي خاوا
ةيان بوون لة حةآلل
طويَرايةل
ةي كردووة دوو شيَوةن :يةكيَايان ئةوةية كة بزانن كة ديين خوايان طؤربيوة ،جا شاويَايان
حةآلل
ةةكان بضيَتة ميَشاايانةوة
ةيَيت حةرامةكان و حةراميَيت حةآلل
باةون لة طؤربياةكةدا ،جا حةآلل
بة شويَااةوتين سةرؤكةكانيان ،لةطةلَ زانيايشاياندا كاة ثيَضاةوانةي دياين ثيَغةمباةرانن،
ئائةوة كوفرة ،وة خوا و ثيَغةمبةرةكةي بة شيك دايانااوة ،ئةطةرضاي نويَاييان باؤ نةكاةن و
سوجدةشيان بؤ نةبةن .وة لةبةر ئةوة زانايان كؤربان لةسةر ئةوةي كة طاةر حاةقي زاناي باؤي
ةك ناكات لةكاتيَاادا ساوور
جائيز نيية ضاو لة غةيري باات لة سةرثيَضيدا (واتة ضاو لة خةل
ةيَن) ].
ةةن و دة و كؤربا شتيَاي تر ئةل
بزانيَت هةل

نةوةوي بةربةمحةت بيَت ئةفةرمويَت:
[ يمأ جبد جممعا علي في ِص ،وهو يمأ جيمور اإلسنالم الظناهرة النيت يشنرتك يف يمعرفتهنا النوا
والعوام كالصالة جو الزكاة جو احل جو حتريم المنر جو الزِنا وحننو ذلنك فهنو كنافر (روضنٌ الةنالهني /2
ةي كؤربالةسةريَك باات كة دةقي تياية ،وة لة بابةتة ئاشاراكاني ئيسالمة ،كاة
 )180هةركةل ناول
ةاي هاوبةشن وةك نويَي يان زةكات يان حةج يان حةراميَيت عارة يان زيااا وة
لة زانيايدا زانا و خةل
هاوشيَوةيان ئةوا كافرة ].
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سعدي ئةبو جي بةربةمحةت بيَت ئةفةرمويَت:
 [ .9اتْقوا على جن املسلم هو يمأ جعلأ جِن يمتنربئ يمنأ كن دينأ نري اإلسنالم ،وجِن يمعتقند
عشريعٌ اإلسالم كلها كما جتى عها محمد رسول اهلل حلى اهلل علي وسلم ،وجظهر شهادة التوحيد
ةمان ئاةو
(يموسوعٌ اإلعماِ يف الْقن اإلسناليم  )281 -كاؤربان لةساةر ئاةوةي كاة موساول
كةسةية كة بةري بووني خؤي ئاشارا كردووة لة هةموو ديايَك غاةيري ئيساالم ،وة بااوةربي
هةية بة شةريعةتي ئيسالم هةرهةمووي بةو جاؤرةي كاة موحةمماةد صالى اهلل علياة وسالم
هيَااويةتي ،وة شايةمتاني رباطةياندووة بة ئاشارايي ].
 [ .1فإن يمأ التزم ِا جاءت ع التوراة جو اإلجني جو جيٌ يملنٌ جخنرى ،ومل يتّهنع القنرلن ،يقهن
يمن ذلك ،وهنو كنافر يمشنرك عاإلعمناِ (يموسنوعٌ اإلعمناِ يف الْقن اإلسناليم  )214 -جاا
هةركةل ثابةند بيَت بة ئةوةي لة تةورات يان ئياجي ياان هاةر ديايَااي تاردا هااتووة ،وة
ةااكريَت ،وة ئاةو كةساة كاافر و موشارياة بايَ
شويَن قورئان نةكةويَت ،ئةوا ئةوةي ليَ قبول
رباجيايي ].
 [ .3واتْقننوا علننى جن يمننأ حكننم عغننري هننذه الننثالث (القننرلن والسنننٌ واإلعمنناِ) جو القينناس جو
ا ستبسان جو قول حاحب خمالف ل يمأ الصباعٌ ،جو قول تاعع خمالف ل يمأ التاععني و
يمأ الصباعٌ ،جو قول األكثر يمأ الْقهاء ،فقد حكم عهاط

لح (يموسوعٌ اإلعمناِ يف الْقن

اإلساليم  )1142 -وة كؤربان لةسةر ئةوةي كة هةركةل حوكم باات بة غةيري ئاةم سايانة
ةيَاي ثيَغةمباةر
(قورئان و سوناةت و كؤربا) يان غةيري قيال يان بةباشبياني يان وتةي هاوةل
كة رباجيايةكي نةبيَت لة هاوةآلندا ،يان قسةي تابيعييةك كة رباجيايةكي نةبيَت لة تابيعياادا
وة لة هاوةآلندا ،يان قسةي زؤرياةي زاناياني فيقه ،ئةوا حوكمي بة بةتالَ كردووة كاة حاةآللَ
نيية ].
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 [ .4واتْقوا على جِ

لح لقاض تقليد رج ععين ععد يموت رسول اهلل حلى اهلل علي وسنلم،

فننال لحكننم إ عقولن  ،سننواء جكننان ذلننك الرجن قنندميا جم حننديثا (يموسننوعٌ اإلعمنناِ يف الْقن
اإلساليم  )1142 -وة كؤربان لةسةر ئةوةي كة بؤ قازي حاةآللَ نيياة كاة يساايي كةسايَك
بااتةوة بة ديارياراوي دواي وةفاتي ثيَغةمبةر صلى اهلل علية وسلم ،كة حوكم نةكات ج اة
بة قسةي ئةو ،جا وةك يةكة ض ثياوةكة كؤن بيَت (ثيَشياان) يان نويَ (هاوسةردةم) ].
 [ .5و جيوز لإليمام جن يول القضاء جحدا على جن لحكم ِذهب ععين عال خالف يعلم (يموسوعٌ
ةمانان نيية كة دادطا بداتة دةسات
اإلعماِ يف الْق اإلساليم  )1142 -وة بؤ سةرؤكي موسول
كةسيَك لةسةر ئةو مةرجةي كة بة مةزهةبيَاي ديارياراو حوكم باات ،بةبيَ هيض رباجياييةك
كة لةم بابةتةدا بزانريَت ].
 [ .6جعمعوا على جن يمأ جبد يمأ القرلن ليٌ ،جو حرفا جممعا علين وهنو عنامل عنذلك ،فهنو كنافر
(يموسننوعٌ اإلعمنناِ يف الْق ن اإلسنناليم  )1187 -كااؤربان لةسااةر ئااةوةي كااة هةركةس ايَك
ئايةتيَاي قورئان ربةتبااتةوة ،يان ثيتيَاي كؤربالةسةر وة بشزانيَت بةوة ،ئةوا ئةوة كافرة ].
 [ .7فمأ كذّب عش ء مما جاء ع القرلن يمأ حكم جو خرب ،جو ِْى يما جثهت جو جثهت يما ِْناه ،جو
شك يف ش ء يمأ ذلنك ،وهنو عنامل عن  ،فقند جعمعنوا علنى كْنره (يموسنوعٌ اإلعمناِ يف الْقن
اإلساليم  )1186 -جا هةركةل شتيَك بةدرؤخباتةوة لةوةي قورئان هيَااويةتي لة حوكم ياان
هةوالَ ،يان ئةوةي سةملاندوويةتي ربةتيبااتةوة يان ئةوةي ربةتياردووةتاةوة بيساةمليَايَت ،ياان
شك لة شتيَك لةوانة باات ،وة زاناش بيَت ثيَي ،ئةوا كؤربان لةسةر كافريَيت ئةو كةسة ].
َنر (يموسنوعٌ
َْ
 [ .8اتْقوا على جن ِق الكافٌّ احلديثَ حق ،فمأ خالْ ععد عِلم جِ ِق كافّنٌ ك
اإلعماِ يف الْق اإلساليم  )1101 -كؤربان لةساةر ئاةوةي كاة طواساتاةوةي هاةمووان باؤ
فةرموودةيةك حةقة ،جا هةركةل سةرثيَضي باات دواي ئاةوةي زانيوياةتي كاؤرباي لةساةرة
كافرة ].
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 [ .1اتْقوا على جن يمأ خالف اإلعماِ املتيقأ ععد علم جِ إعماِ فإِ كنافر (يموسنوعٌ اإلعمناِ
ةاياا
يف الْق اإلساليم  )22 -كؤدةن ن لةسةر ئةوةي كة هةركةل سةرثيَضاي كؤرباياةكي دل
باات دواي ئةوةي زانيويةتي كؤرباية ئةوا كافرة ].

وةليد السعيدان خوا بيثاريَزيَت ئةفةرمويَت:
 [ .9وجعمعوا على جن رسالٌ النهن حلى اهلل علي وسنلم عايمنٌ للنثقلني اإلِن واجلنأ (تشننيف
األمساِ عهعض يمسائ اإلعماِ) (متام املنٌ عهعض يما اتْق علي جه السنٌ) وة زاناياان كاؤربان
كة ثةيامي ثيَغةمبةر صلى اهلل علية وسلم طشتيية بؤ هةردوو تومخي مرؤظ و جاؤكة ].
 [ .1وجعمعوا على جن رسالت ه خامت الرسا ت ،وجِها عاقيٌ إىل يوم القيايمٌ (متام املننٌ عنهعض
يما اتْنق علين جهن السننٌ) وة كاؤربان لةساةر ئاةوةي كاة ثةيامةكاةي ثيَغةمباةر كؤتااي
ثةيامةكانة ،وة ئةنيَايَتةوة هةتا ربؤذي قيامةت ].
 [ .3وجعمعوا على جن األحكام تْتقر يف ثهوتها لألدلٌ الصبيبٌ الصنرلحٌ (متنام املننٌ عنهعض يمنا
اتْق علي جه السنٌ) وة كؤربان لةسةر ئةوةي كة حوكمةكان بؤ ضةسثاندنيان ثيَويساتيان باة
بةةل ةي رباست و ربوونة ].
 [ .4وجعمعوا على جِ

يقه يمأ جحد ق جن يعارض القرلن عرجين و ذوقن و يمعقولن و

قياس و جي ش ء (متام املنٌ عهعض يما اتْق علي جه السنٌ) هاوةآلن و تاابيعي و تاابيعي
ةسايت قورئاان
ةااكريَت كاة بةرهةل
تابيعي كؤربان لةسةر ئةوةي كة هيض كةل هةرطيز ليَي قبول
باات نة بة رباي نة بة زةوقي نة بة بؤضووني نة بة قياسي وة نة بة هيض شتيَك ].
 [ .5وجعمعوا على جن ك إحداث يف الديأ فهو رد ،وجعمعنوا علنى جن كن عدعنٌ يف النديأ فإِهنا
ضاللٌ (متام املنٌ عهعض يما اتْنق علين جهن السننٌ) وة كاؤربان لةساةر ئاةوةي كاة هاةموو
48

داهيَاانيَك لة ديادا ربةتةةكريَتةوة ،وة كؤربان لةسةر ئةوةي كة هاةموو بيدعةياةك لاة دياادا
طومربايية ].
 [ .6وجعمعوا على وجوب األخذ عالسنٌ واعتمادها ،واطّراح الهدعٌ وإلغائها (متام املنٌ عهعض يما
اتْق علي جه السنٌ) وة كؤربان لةسةر واجبيَيت كاركردن و ثشتبةس بة سوناةت ،وة لةسةر
يبردن و ربةتاردنةوةي بيدعة ].
 [ .7وجعمع جه السنٌ على وجوب النه عأ الهندِ واإلِكنار علنى فاعليهنا عنالةريق املشنروِ
(متام املنٌ عهعض يما اتْق علي جه السنٌ) وة ئةهلي سوناة كؤربان لةسةر واجبايَيت ربيَ ارتن
ةي كردن لة باةرةكةي بة ربيَ ةي شةرعي ].
لة بيدعة و ناول
 [ .8وجعمعوا على جن يمأ اعتقد جن هديا ري هدي النهن حلى اهلل علي وسلم جكم يمأ هدي ،
جِ كافر الكْر األكرب املخرج عأ امللٌ (تشنيف األمساِ عهعض يمسائ اإلعماِ) زاناياان كاؤربان
لةسةر ئةوةي كة هةركةل وابزانيَت ربيَبازيَك غةيري ربيَبازي ثيَغةمبةر صلى اهلل علياة وسالم
تةواوترة لةو ،ئةوا كافرة و كوفرةكةي طةورةية كة لة دين ئةيباتة دةرةوة ].
 [ .1وجعمعوا على جن قول النهن حلى اهلل علي وسنلم يمقندم علنى كن قنول (تشننيف األمسناِ
عهعض يمسائ اإلعماِ) زانايان كؤربان لةسةر ئةوةي كة قسةي ثيَغةمبةر صلى اهلل علية وسلم
ثيَشةةخريَت بةسةر هةموو قسةيةكدا ].
.92

[ وجعمعوا على جن ك جحد يؤخذ يمأ قول وينرتك إ قنول الشنارِ (تشننيف األمسناِ

عهعض يمسائ اإلعماِ) زانايان كؤربان لةسةر ئةوةي كة هةموو كةسيَك لة قسةي وةرئاةطييَت
و ربةتةةكريَتةوة ج ة لة قسةي داربيَيةري شةرع ].
.99

[ واتْق املسلمون على جِ لي يمأ املخلوقني يمأ جيمره حتم علنى اإلطنال إ الرسن

ةمانان كؤربان
حلوات اهلل وساليم عليهم (متام املنٌ عهعض يما اتْق علي جه السننٌ) وة موسول

49

لةسةر ئةوةي كة هيضاام لة مةخلوقةكان فاةرمانيان ربؤشاتوو نيياة باة ربةهاايي ج اة لاة
ثيََغةمبةران عليهم السالم ].
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[ واتْق العلماء على جِ

جتب الةاعٌ املةلقٌ إ هلل تعاىل ولرسول حلى اهلل علين

وسلم ،وجيما ريهم ممأ جتب طاعت فإكا يةاعون إن جيمروا ِا هو طاعٌ هلل تعناىل ،فنال طاعنٌ
ملخلو يف يمعصيٌ الالق (متام املنٌ عهعض يما اتْق علي جهن السننٌ) وة زاناياان يةكادةن ن
ةي ربةها بؤ كةل نيية ج ة لة خواي باةرز و ثيَغةمبةرةكاةي صالى
لةسةر ئةوةي كة طويَرايةل
ةييان ئةكريَت طاةر
ةي واجبة ئةوا طويَرايةل
اهلل علية وسلم ،ئةمما غةيري ئةوان لةوانةي طويَرايةل
ةييةك نيية بؤ كةل لاة سةرثيَضاي
ةي خوا بيَت ،جا هيض طويَرايةل
فةرمان باةن بةوةي طويَرايةل
خوادا ].
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[ وجعمعوا على جن اإلميان عالكتب املنزلٌ على األِهياء فرض يمأ فرائض اإلميان ،وجِن
يصح إميان عهد حتى يؤيمأ عكتب اهلل تعاىل ،وجعمعوا علنى جن جفضنلها وخريهنا وجعظمهنا

وخامتها هو القرلن ،وجعمعوا على جن يمأ كذب عش ء يمنها فإِ كنافر حنالل الندم واملنال (متنام
املنٌ عهعض يما اتْق علي جه السنٌ) وة كؤربان لةسةر ئةوةي ئيمان بة كتيَبة داباةزيَاراوةكان
لةسةر ثيَغةمبةران فةرزيَاة لة فةرزةكاني ئيمان ،وة ئيماني هيض عةبديَك دروست نيية هاةتا
ئيمان ئةهيَايَت بة كتيَبةكاني خواي بةرز ،وة كؤربان لةسةر ئةوةي باشرتيايان و ضاكرتيايان و
بةرزتريايان و كؤتاهةميايان قورئانة ،وة كؤربان لةسةر ئةوةي هةركةل شتيَاي بةدرؤ خباتةوة
ةة ].
ةي حةآلل
ئةوا كافرة و خويَن و مال
.94

[ وجعمعوا على جن يمأ جِكر حجيٌ السنٌ إعما وتْصيال فإِ كافر حنالل الندم واملنال

إن مل يتب ويراجع دين ويعرتف حبجيتها (متام املنٌ عهعض يما اتْق علي جه السنٌ) وة كاؤربان
ةي دروستيَيت سوناةت بااات باة طشايت و وردةكااري ئاةوا
لةسةر ئةوةي كة هةركةل ناول
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ةاة طاةر تؤباة ناةكات و باة دياةكةيادا نةضايَتةوة و دان باة
كافرة و خويَن و سااماني حةآلل
دروستيدا نةنيَت ].
.95

[ وجعمعوا على جن العم عشريعٌ النهن حلى اهلل علي وسلم شرَ يف حبٌ اإلميان ع

(متام املنٌ عهعض يما اتْق علي جه السنٌ) وة كؤربان لةسةر ئةوةي كة كاركردن بة شةريعةتي
ثيَغةمبةر صلى اهلل علية وسلم مةرجي دروستيي ئيمانهيَاانة ثيَي ].
.96

[ واتْق املؤيمنون على جن يمأ زعم جِ جعلم يمأ الرسن وجحسنأ عياِنا يمننهم وجعنرف

عالشرِ يمنهم ،فإِ زِديق كافر (متام املنٌ عهعض يمنا اتْنق علين جهن السننٌ) وة ئيماناداران
كؤربان لةسةر ئةوةي هةركةل بان ةشاةي ئاةوة بااات كاة لاة ثيَغةمباةران زانااترة وة لاة
ربووناردنةوةدا باشرتة ليَيان وة شارةزاترة لة شةرع ليَيان ،ئةوا مونافيق و كافرة ].
.97

[ وجعمعوا على جن يمأ كذّب اهلل تعاىل جو ِهي حلى اهلل علي وسلم فيمنا حنح عنن

فإِ يمأ الكْرة الْجرة (متام املنٌ عهعض يما اتْق علي جه السنٌ) وة كؤربان لةسةر ئةوةي كة
هةركةل خواي بةرز و ثيَغةمبةرةكةي صلى اهلل علية وسلم بةدرؤخباتةوة لةوةدا كة بة رباسيت
ليَوةي سةملاوة ئةوا لة كافرة تاوانبارةكانة ].
.98

[ وجعمع العلماء على كْر يمأ دعا إىل الوحدة عني األديان (متام املنٌ عنهعض يمنا اتْنق

علي جه السنٌ) وة زانايان كؤربان لةسةر كافريَيت ئةو كةساةي كاة بان ةشاةي ياةك رتن و
يةكخستين دياةكان ئةكات ].
.91

[ يمأ اعتقد جن يف وسع جو يف وسع جحد النروج عنأ شنريعٌ النهنن حنلى اهلل علين

وسلم فإِ كافر الكْر األكرب عاإلعمناِ (تشننيف األمسناِ عنهعض يمسنائ اإلعمناِ) (متنام املننٌ
عهعض يما اتْق علي جه السنٌ) هةركةل وابزانيَت كة بؤي هةية يان بؤ غاةيري ئاةو هةياة
كة لة شةرعي ثيَغةمبةر صلى اهلل علية وسلم دةرضيَت ئةوا كافرة و كوفرةكةي طةورةياة باة
كؤرباي زانايان ].
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.12

[ وجعمعوا على جن ك شريعٌ سناعقٌ وردت شنريعٌ رسنول اهلل عنسنخها فإِهنا ليسنت

شرعا لنا ،وجعمعوا على جن ك شريعٌ ساعقٌ وردت شريعتنا عتقريرها واأليمنر عهنا فإِهنا يمنأ
شرعنا (متام املنٌ عهعض يما اتْق علي جه السنٌ) وة كؤربان لةسةر ئةوةي هةر شاةريعةتيَاي
ثيَشرت كة شةريعةتي ثيَغةمبةري خوا نةسخي كردووةتةوة ئةوا شةرعي ئيَمة نيية ،وة كاؤربان
لةسةر ئاةوةي كاة هاةموو شاةريعةتيَاي ثيَشارت كاة شاةريعةتةكةمان هااتووة ثشرتباسايت
كردووةتةوة و فةرماني ثيَاردووة ئةوا ئةوة لة شةرعمانة ].
.19

[ وجعمعوا على كْر يمأ دعا إىل تنبيٌ اإلسالم واستهدال عغنريه وجِن

يصنلح هلنذا

القرن ،وجن الواجب قتل إن مل يتب (متام املنٌ عهعض يما اتْق علي جه السنٌ) وة كؤربان لةسةر
ةيَت كاة
كافريَيت ئةوةي بان ةشةي يدان و طؤربيين ئيسالم ئاةكات باة غاةيري ئاةو وة (ئاةل
ئيسالم) بؤ ئةم سةردةمة ناشيَت ،وة واج ئةوةية ئةو كةسة باوذريَت طةر تؤبة نةكات ].
.11
على جِ

[ وجعمعوا على وجوب احلكم ِا جِزل اهلل تعاىل ،وعلى حريمٌ احلكم ِا خيالْ  ،وجعمعوا
حاكم شرعا و قدرا إ اهلل ،وجعمعوا علنى جن كن حكنم خينالف حكنم اهلل تعناىل

وحكم رسول حلى اهلل علي وسلم فإِ يمأ جحكام اجلاهليٌ النيت جينب الكْنر عهنا (متنام املننٌ
عهعض يما اتْق علي جه السننٌ) وة كؤربان لةسةر واجبيَيت حوكماردن بةوةي خاواي باةرز و
ةاد دايبةزاندووة ،وة لةسةر حةراميَيت حوكماردن بةوةي ثيَضاةوانةيةتي ،وة كاؤربان لةساةر
بل
ئةوةي كة هيض حاكميَاي شةرعي و كةوني نيية ج ة لة اهلل ،وة كؤربان لةساةر ئاةوةي هاةر
ةاد و حوكمي ثيَغةمبةرةكةي بيَت صلى اهلل علية وسالم
حوكميَك ثيَضةوانةي حوكمي خواي بل
ئةوا لة حوكمة نةفامييةكانة كة بيَ باوةرب بوون ثيَي واجبة ].
.13

[ واتْق املسلمون على وجوب حتكيم الرسول حلى اهلل علي وسلم يف ك يما شنجر عنني

الناس يف جيمر دينهم ودِياهم ويف جحول الديأ وفروع (متام املنٌ عنهعض يمنا اتْنق علين جهن
ةمانان كؤربان لةسةر واجبيَيت بةدادوةركردني ثيَغةمبةري خوا صلى اهلل علية
السننٌ) وة موسول
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ةاي ربووئةدات لاة باباةتي ديان و دنياياان وة لاة
وسلم لة هةموو كيَشةيةك كة لة نيَوان خةل
باضياةكاني دين و لقةكانيدا ].
.14

[ وقد ثهت عالكتاب والسنٌ واإلعماِ جن يمأ علغت رسالٌ النهن حلى اهلل علي وسنلم

فلم يؤيمأ فهو كافر ،يقه يمن ا عتذار عا جتهاد لظهور جدلٌ الرسالٌ (متام املنٌ عهعض يما
اتْق علي جه السننٌ) وة ضةسثاوة باة قورئاان و ساوناةت و كاؤربا كاة هةركاةل ثاةيامي
ثيَغةمبةري ثيَ ب ات و باوةربي ثيَ نةهيَايَت ئةوة كافرة ،وة نةفامي و نةزاني باة عاوزر لايَ
ة ةكاني ثةيامةكة ].
وةرناطييَت لةبةر ئاشارايي بةل
.15

[ وجعمعوا على جن يمأ جبد جو جِكر جحقيٌ حكم اهلل تعاىل فإِن كنافر ،ألِن يمكنذب

للقرلن ويمتواتر السنٌ ،وألِ جاحد ملعلوم يمأ الديأ عالضرورة ،وألِن خمنالف لإلعمناِ القةعن
املتواتر (متام املنٌ عهعض يما اتْق علي جه السننٌ) وة كاؤربان لةساةر ئاةوةي كاة هةركاةل
ةي حةقيَيت حوكمي خواي باةرز بااات ئاةوة كاافرة ،ضاوناة بةدرؤخاةرةوةي قورئاان و
ناول
ة ةنةويسااتيَاي دياااة ،وة
ةياااةري زانااراو و بةل
بااةربآلوي سااوناةتة ،وة لةبةرئااةوةي ناول
لةبةرئةوةي سةرثيَضياةري كؤرباي بةربآلوي بيَ طومانة ].
.16

[ وجعمع جه السنٌ على جن يمنأ ِسنف شنريعٌ اهلل تعناىل وراء ظهنره ،وقنرر للنناس

جحكايما يتباكمون عها يف خمتلف جحواهلم ،و يرجع يف ش ء يمنها إىل شريعٌ اهلل تعاىل ،وهو
يمع ذلك محارب ملأ دعا لتةهيق الشريعٌ ويمدافع ل  ،ويمؤذ ل يف ِْسن ويمالن وجهلن  ،جن هنذا
كافر الكْر األكرب املخرج عأ امللٌ عالكليٌ ،وجن احلق استتاعت فإن تاب وإ قت يمرتدا  ..ويمأ
مل يق عكْره إ عشرَ ا ستبالل فكأن في ِوِ إرجاء (متام املنٌ عهعض يما اتْنق علين جهن
السنٌ) وة ئةهلي سوناة كؤربان لةسةر ئةوةي هةركةل شةرعي خوا فربيَبداتاة ثشات خاؤي و،
ةةتةكانيانادا ،وة لاة هايض
ةاي دابايَت كاة دادوةري ببةناةوة يي لاة حال
حوكم و ياسا بؤ خةل
ةاد ،وة لةطةلَ ئةوةشدا شاةرب لةطاةلَ ئاةو
ةةتيَادا نةطةربيَتةوة يي شةريعةتي خواي بةرز وبل
حال
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كةسةدا ئةكات كة داواي جيَبةجيَاردني شةريعةت ئةكات و بةرطري ليَ ئةكات ،وة عاةزيَيت
ئةدات لة نةفس و سامان و كةسوكاريدا ،ئةوا ئةو كةسة كافرة و كوفرةكةي طةورةية كاة لاة
دين ئةيباتة دةرةوة بةتةواوي ،وة حةقي ئةوةية كة ئيستيتابة باريَت جاا طاةر تؤباةي كارد
ئةطياا ئاةكوذريَت باة مورتاةددي  ،وة هةركاةل باة كاافري ناةزانيَت مةطاةر باة ماةرجي
ةزانني ئةوا جؤريَك لة ئيجائي تياية ].
بةحةآلل
.17

[ وجعمع املسلمون على جن يمأ دعا إىل التخل عأ جحكام اإلسنالم وا ِسنالخ يمنهنا،

وجِها جحكام جائرة قدميٌ تصلح هلذا القرن املتةور ،فإِ كافر الكْنر األكنرب ،وجِن يسنتتاب
ةمانان كاؤربان لةساةر
فإن تاب وإ قت (متام املنٌ عهعض يما اتْق علي جه السنٌ) وة موساول
ئةوةي كة هةركةل بان ةواز باات بؤ وازهيَاان لة حوكمةكاني ئيسالم و خؤجياكردنةوة ليَي،
ةيَت حوكمةكاني ئيساالم) حاوكمي ساةثيَاراو و كاؤنن و نااطوجنيَن باؤ ئاةم ساةردةمة
وة (بل
ثيَشاةوتووة ،ئةوة كافرة و كوفرةكةي طةورةية ،وة ئيساتيتابة ئاةكريَت و طاةر تؤباةي كارد
ئةطياا ئةكوذريَت ].
.18

[ وجعمعوا على جن يمأ استب احلكم عغري يما جِزل اهلل تعاىل وقال " :احلكم ع

عأس

ع " ،فإِ كافر حالل الدم واملال (متام املنٌ عهعض يما اتْق علي جه السنٌ) وة كؤربان لةساةر
ةيَات " :حاوكماردن ثيَاي
ئةوةي كة هةركةل حوكماردن بة غةيري شةرع حةآللَ بااات و بل
ةة ].
ةي حةآلل
قةيااكة " ،ئةوة كافرة و خويَن و مال
.11

[ واتْق املسلمون على جن يمأ سوغ اتهاِ شريعٌ ري شريعٌ رسول اهلل حلى اهلل علين

ةمانان كاؤربان لةساةر
وسلم فإِ كافر (متام املنٌ عهعض يما اتْق علين جهن السننٌ) وة موساول
ئةوةي كة هةركةل ربيَبدات بة شويَااةوتين غةيري شةرعي ثيَغةمبةري خوا صلى اهلل علياة
وسلم ئةوا ئةو كافرة ].
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.32

[ وجعمعوا على جن يمأ اعتقد جن احلكم عغري يما جِزل اهلل تعاىل جفض وجحسأ وجحنلح

للناس يمأ احلكم ِا جِزل اهلل تعاىل فإِ كافر حالل الدم واملنال ععند اسنتتاعت  ،فنإن تناب وإ
قت (متام املنٌ عهعض يما اتْق علي جه السنٌ) وة كؤربان لةسةر ئةوةي كة هةركةل وابزانيَت
ةك لاة حاوكم باة شاةرعي
كة حوكم بة غةيري شةرعي خوا باشرت و ضاكرت و طوجناوترة بؤ خةل
ةاة دواي ئيساتيتابةكردني،
ةاد ،ئةوا ئةو كةسة كافرة و خويَن و ساماني حةآلل
خواي بةرز و بل
جا طةر تؤبةي كرد ئةطياا ئةكوذريَت ].
.39

[ وجعمعوا على جن يمأ اعتقد جن حكم ري اهلل تعاىل يساوي حكم يف العدل والْضن

واحلق واملصلبٌ والتةهيق واحلاكميٌ ،فإِ كافر الكْر األكرب (متام املنٌ عنهعض يمنا اتْنق علين
جه السنٌ) وة كؤربان لةسةر ئةوةي كة هةركةل وابزانيَت كاة حاوكمي غاةيري خاواي باةرز
ةةحةت و
هاوتا و يةكسانة باة حاوكمي خاوا لاة دادثاةروةري و ضااكي و رباساتيَيت و مةسال
جيَبةجيَاردن و حوكمثيَاردني ،ئةوا كافرة و كوفرةكةي طةورةية ].
.31

[ وجعمع جه السنٌ علنى جن اإلعنراض الكايمن املةلنق عنأ شنريعٌ اهلل تعناىل ،فنال

يتعلمها و يعم عأي ش ء يمنها جن ذلك يمأ الكْر األكنرب املخنرج عنأ امللنٌ عالكلينٌ ،وهنو
ِاقض يمأ ِواقض كلمٌ التوحيد عا تْا ( متنام املننٌ عنهعض يمنا اتْنق علين جهن السننٌ) وة
ئةهلي سوناة كؤربان لةسةر ئةوةي كة ربوووةرطيَرباني تةواوةتي ربةها لة شةرعي خاواي طاةورة،
كة نة فيَري ببيَت و نة كار بة هيضي باات ،ئاةوا ئاةوة لاة كاوفري طةورةياة كاة لاة ديان
ةوةشيَاةرةوةيةكي تةوحيدة بة كؤربا ].
دةرئةكات بة تةواوةتي ،وة ئةوة هةل
.33

[ يمأ جبد يمعلويما يمأ الديأ عالضرورة فقند كْنر إعماعنا (شنرح القواعند املذاعنٌ يف

يمذهب جه السنٌ واجلماعٌ  /القاعدة املوفيٌ للعشريأ) (متام املنٌ عهعض يما اتْنق علين جهن
ة ةنةويست و زانراويَاي ئاشاراي دين باات كاوفري كاردووة باة
ةي بةل
السنٌ) هةركةل ناول
كؤربا ].
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.34

[ وجعمع العلماء على جن يمأ جبد فريضٌ يمنأ الْنرائض الظناهرة املتنواترة ،جو كنذّب

حكما يمأ جحكام اهلل تعاىل الظاهرة املتواترة ،فإِ كافر الكْر األكرب املخرج عأ امللنٌ عالكلينٌ
(متام املنٌ عهعض يما اتْق علي جه السنٌ) وة زاناياان كاؤربان لةساةر ئاةوةي كاة هةركاةل
ةي باات ،ياان حوكميَاك بةدرؤخباتاةوة لاة حوكماة ئاشاارا
فةرزيَاي ئاشاراي بةربآلو ناول
ةاد ،ئةوا كافرة و كوفرةكةي طةورةياة كاة لاة ديان ئةيباتاة دةرةوة باة
بةربآلوةكاني خواي بل
تةواوةتي ].
.35

[ وجعمع املسلمون على كْر يمأ جِكر وجبد وجوب ش ء يمنأ جركنان اإلسنالم المسنٌ

ةمانان كاؤربان لةساةر كاافربووني ئاةو
(متام املنٌ عهعض يما اتْق علي جه السننٌ) وة موساول
ةي واجبيَيت شتيَك لة ثيَاج ربوكاةكةي ئيسالم باات ].
كةسةي كة ناول
.36

[ وجعمع العلماء على جن ك طائٌْ ممتنعٌ عأ تةهيق شنريعٌ يمنأ الشنرائع الظناهرة،

فإِ جيب قتاهلا حتى تْ ء إىل جيمر اهلل وتلتزم ع (متام املنٌ عهعض يما اتْق علي جه السنٌ)
ةةيةكي ربيَ ار لاة جيَباةجيَاردني شاةرعيَك لاة
وة زانايان كؤربان لةسةر ئةوةي كة هةر كؤمةل
شةرعة ئاشاراكان واجبة شةربيان باريَت هةتا ئةطةربيَتاةوة باؤ يي فاةرماني خاوا و ثيَاوةي
ثابةند ئةبيَت ].
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سةرجنيَك:

ئةم دةقانةي ثيَشوو لة بابةتي :سةرضاوةكاني ئيسالم ،حوكم بة غةيري ئيسالم و يدان لة شاةريعةت.
اوونةيةكة لة سةدان اوونةي دةقي قورئان و فةرموودة و كاؤربا و وتاةي زانايااني ئيساالم ،وة ئيَماة
ةةةطرين و كورد وتةني " :ئةو كةسة كةسة ،ئةلفيَاي بةسة " ،وة لة ئيسالمدا ياةك
بةوةندة دةستهةل
دة يان كؤرباي رباستيش بةسة .ئةطياا سوثال بؤ خوا دةقةكان لةسةر ئةو بابةتانة لة ذمارة نايةن.
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دةروازةي دووةم
اوونةيةك لةو ياسايانةي كة لة ثةرلةماني
ةةكاني 9111
كوردستانةوة دةرضوون لة نيَوان سال
بؤ  1212ي زايين و ثيَضةوانةي دةقة
شةرعييةكاني ئيسالم و كؤرباي زاناكانيَيت
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ثةرلااةماني كوردسااتان لااة ماااوةي دروسااتبوون و دةسااتبةكاربوونيةوة تااا ئااةمربؤ ضااةندين ياساااي
دةرضوواندووة لة ضةندين بابةتي جياجيادا .وة هةر ياسايةكيش ضةندين ماددة و بربطة و دة لاةخؤي
ئةطريَت .وة بةشيَاي زؤري ئةو ياسايانة هةموو يان بةشيَك لة ماددة و بربطةكانيان ثيَضةوانةي دةقي
قورئان و فةرموودة و كؤربان.
وة لةم دةروازةيةدا بةشيَك لةو ماددة و بربطانة ئةهيَاني كة لة بةشيَك لة ياساكاني ثةرلةماندا هاةن و
زؤريان تا ئةمربؤش كاريان ثيَ ئاةكريَت و ثيَضاةوانةي شاةرعي ئيساالمن .ئةماة دوور لاةوةي ئاياا
ةك و دذيةكييان هةية يان نا لةطةلَ يةكرتدا ،كة ئةمة لة شويَين تاردا
بربطةكان تا ضةند طوجناون بؤ خةل
ئةشيَ باسباريَت.
ةاياايي ئاةتوانيت ب ةربيَيتاةوة
وة سةرجةم ياساكان لة ساييت فةرمي ثةرلةمانةوة هيَااومة و ،باؤ دل
سةري:
()https://www.parliament.krd/business/legislation
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ياساي يةكةم:
بربياريَاي سةركردايةتي سياسي بةرةي كوردستاني .9111 /4 /8

ذمارةي ئةو دةقانةي لةم ياسايةدا سةرثيَضيم تيايان تيَبيين كردووة :ثيَاج ( )5دة .
ذمارةي ئةو دةقانةي كة ئةخيةياة ربوو :سيَ ( )3دة .
 .9مةبةسيت سةرةكي ئةم بربيارة ئةوة بووة كة هةروةك ضؤن بةدةقيش هاتووة لة بربيارةكةدا باةم
شيَوةية " :تاةرخاناردني ( )5كورساي لاة ئةجنووماةني نيشاتيماني كوردساتان باؤ كةماة
ةيَسااي ربؤذهاةآلتي
نةتةوايةتيي ئاشووري بة هةموو تايةفةكانييةوة بة (كلداني كاثنؤليك و كل
ئاشووري (ئةستووري) و سرياني و ئةواني دياةوة) ".
 ئةم بربيارة ثيَضاةوانةي شاةرعي ئيساالمة لاةو ربووةوة كاة ئةجنووماةني نيشاتيماني
كوردستان (ثةرلةماني كوردستان) بةرزترين دةسةآلتي ياسايي ثيَدراوة لة :ياساادانان،
دانان و يبردني سةرؤك و وةزير و ليَثرسياةوةيان ،ضااوديَري جيَباةجيَ كردناي ياساا
ةماني
دةرضووةكان .وة لة دامةزراوةياةكي واشادا كاة دةساةآلتي ناوضاةيةكي موساول
بةدةست بيَت و كارةكانيان بةربيَوة ببات ،يان سةرؤك و وةزيرةكانيان دابايَات ،نابيَات
ةماناندا .وة
ةمان ئةندام بيَت تيايادا و فاةرمان دةربااةن بةساةر موساول
غةيري موسول
ئةوة ثيَضةوانةي دة و كؤرباية:
علَى ۡٱل ُم ۡؤ ِمنِ َ
ٱّللُ ِل ۡل َٰ َك ِر ِر َ
سبِ ًيۢ (النساء  )181 -وة هةرطيز خاوا كاافران
ين َ
ين َ
َ [ -ولَن يَ ۡجعَ َل َّ

ةماناندا ].
زالَ ناكات بةسةر موسول

60

 [ يَ َٰـٓأَيُّ َها ٱلَّذ َسطو َل َوأ ُ ْو ِلطي ۡٱّل َ ۡم ِطر ِمطنكُمۡ (النسناء )21 -
ٱلر ُ
ٱّلل َوأ َ ِ يعُطواْ َّ
ِين َءا َمنُ ٓواْ أ َ ِ يعُواْ َّ َ

ةي ثيَغةمبةر باةن هةروةها كاربةدةست
ةي خوا و طويَرايةل
ئةي ئةوانةي باوةربتانهيَااوة طويَرايةل
و فةرمانربةواكاني كة لةخؤتانن ].
 [ فَ َۢ ت ُ ِ ِع ۡٱل َٰ َك ِر ِر َةي كافران مةكة
ين َو َٰ َج ِه ۡدهُم ِب ِهۦ ِج َهادٗ ا َك ِب ٗيرا (الْرقنان  )22 -جا طويَرايةل

وة بة قورئان جيهاديَاي طةورةيان باة ].
 [ يَ َٰـٓأَيُّ َها ٱلَّذ َت
ِين َءا َمنُواْ ََل تَت َّ ِخذُواْ بِ َانَ ٗم ِمن دُونِكُمۡ ََل يَ ۡألُونَكُمۡ َخبَ ٗاَل َودُّواْ َما َ
عنِت ُّمۡ قَ ۡد بَط َد ِ
ت ِإن كُنطت ُمۡ ت َ ۡع ِقلُ َ
ۡٱلبَ ۡغ َ
طون (لل
صطدُو ُرهُمۡ أ َ ۡكبَ ُطر قَ ۡطد بَيَّنَّطا لَكُط ُم ۡٱّلٓ َٰيَط ِۖ ِ
ضا ٓ ُء ِم ۡن أ َ ۡف َٰ َو ِه ِهمۡ َو َما ت ُ ۡخ ِري ُ

عمنران  )114 -ئةي ئةوانةي ئيمانتانهيَااوة كافران مةكةن بة ييةن ر و نهيَين خؤتانياان ي
بال باةن ،ئةوان كةمتةرخاةمي ناكاةن لاة ئاشاووب يَربان دذي ئيَاوة ،ئاةوان ئاواتاةخوازي
ةياناادا
ناربةحااةتي ئيَااوةن ،رب و كياااة لااة زمانيانااةوة ئاشااارا دةركااةوتووة ،وة ئااةوةي لةدل
ةتان بيَ ].
ةايايي ئايةتةكااان بؤ ربووناردوونةتةوة طةر عةقل
شاردوويانةتةوة طةورةترة ،بةدل
 [ اتْقوا على جن الالفٌ جتوز لكافر (يموسوعٌ اإلعماِ يف الْق اإلسناليم  )1102 -كؤربانلةسةر ئةوةي كة خيالفةت بؤ كافر نابيَت ].
 [ و يمدخ أله الذيمٌ يف ِصب األئمٌ ،فخروج هؤ ء عنأ يمنصنب احلن والعقند لني عنخْاء ( ياث األيمم للجويين  )81 -وة هيض ربيَيةك نيية بؤ ئةهلي زميمة (كافران) لة دانااني
ةوةشاندن شارراوة نيية ].
سةرؤكةكاندا ،جا دةرضووني ئةوان لة ثلةي طريَبةست و هةل
 [ حْات جه احل والعقد  ..العدالٌ اجلايمعنٌ لشنروطها الواجهنٌ يف الشنهادات يمنأ اإلسنالموالعقن والهلننوغ وعنندم الْسننق واكتمننال املننروءة (املوسنوعٌ الْقهيننٌ  )110 /7ساايفةتةكاني
ةوةشاااندن (يدةري خةليفااة):
ةااةي طريَبةساات (دانااةري سااةرؤك و خةليفااة) و هةل
كؤمةل
ةغي ،ناةبووني
ةي ،باال
ةمانيَيت ،عااقل
دادثةروةريَاي كؤكةرةوةي مةرجةكاني شايةتي لة موسول
تاوانيَاي ئاشارا ،خاوةن ربيَز و كةرامةتي تةواو ].
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 ربةتاردنةوةي ئةم بربيارة ئةوة ناطةيةنيَت كة لة ئيسالمدا مايف دياةكاني تر ناةدراوة،
ةاو حوكمرباني لة وآلتيَاي ئيسالميدا بة حوكم و شةرعي
ةميان ليَ ئةكريَت ،بةل
يان زول
ئيسالمة و هيض ديايَاي تر بةشداري ناكات لة بةربيَوةبردني وآلتادا ،ض وةك ساةرؤكي
ةوةشااندن
وآلت يان وةزير يان ئةندامي ليينةي شورا يان ئةندامي ليينةي طريَدان و هةل
(احل والعقد) يان دادوةر.
 .1ثشتبةس و ثةنابؤبردن و كاركردن بة باةماكاني دميوكراساييةت دوور لاة بااةما شاةرعي و
ةاةكاني
ةبياردنيان لةييةن ربؤل
ئيسالمييةكان ،هةروةك لة بربيارةكةدا بةم شيَوةية هاتووة " :هةل
ةبياردني تايبةت بة خؤيانةوة بةشيَوةيةكي دمياوكراتي ئاةجنام
طةلي ئاشووري و لة دايةرةي هةل
دةدريَ ".
 كاركردن بة دميوكراسييةت و ثةنابردن بؤي لةبري شةرعي ئيساالم ثيَضاةوانةي دة و
كؤرباية ،ضاوناة :دميوكراساييةت لةساةر بااةماي دةساةآلتي طاةل (سنلةٌ الشنعب)
ةاي ناوضةيةك خؤيان ياسا بؤ خؤيان دائةنيَن وحةآللَ و حةرام
دامةزراوة ،كة تيَيدا خةل
دياري ئةكةن و سيستةمي حوكم دائةربيَين و سةرؤك بؤ خؤيان دائةنيَن و ،ناطةربيَااةوة
سةر هيض دةقيَاي شةرعي و باةمايةكي دياين و ،ئاساايية تيَيادا ئةطاةر زؤريااةي
ةيَك حةرام باةن يان حةراميَك حاةآللَ بااةن ياان واجبيَاك
ةك يان هةموويان حةآلل
خةل
يبدةن يان شتيَك واج باةن ثيَضاةوانة باة ديان و شاةرعي ئيساالم (ِقنض النظنام
الدميقراط للدكتور محمود الالدي ِ( )12 -قض اجلنذور الْكرينٌ للدميقراطينٌ الغرعينٌ
للدكتور محمد جهند علن يمْنيت – ( )11العلماِينٌ ،الليربالينٌ ،الدميقراطينٌ ،الدولنٌ
املدِيٌ يف يميزان اإلسالم  .)21 -وة ئةمةش ثيَضةوانةي ئةو دة و كؤربايانةية كة لاة
دةروازةي يةكةمي ئةم كتيَبةدا خستمانة ربوو ،كة حوكم تةنها بؤ خاواي طةورةياة ،وة
شةرع تةنها شةرعي خواية ،وة حةرام و حةآللَ تةنها خواي طةورة دايةاةنيَت ،وة هاةر
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ةك بيَ طةربانةوة بؤ
ةة ،وة حةرامة خةل
حوكميَك ثيَضةوانةي شةرع بيَت نةفاميية و بةتال
حوكمي خوا كاروباريان جيَبةجيَ باةن و كيَشةكانيان ضارةسةر باةن.
 وة دميوكراسييةت جياية لة باةماي ثرل و ربا (شاورا) كاة دووةمياان لاة ئيساالمدا
هةية بة مةرجي خؤي ،وة يةكيَك لة مةرجةكاني ئةوةية كاة ثارل و ربا و باياردة باؤ
ةمانان و غةيري ئةوانيش نيية لة بابةتيَادا كة دةقي شةرعي لةسةر بيَت .بةآلم
موسول
ةاي يان نويَاةرةكانيانة تةنانةت
لة دميوكراسييةتدا ثرل و ربا و دةن دان و بربيار بؤ خةل
طةر بابةتةكاة دةقاي قورئاان ياان فةرموودةشاي لةساةربيَت (العلماِينٌ ،الليربالينٌ،
الدميقراطيٌ ،الدولٌ املدِيٌ يف يميزان اإلسالم .)21 -
سطولُهُكٓ أ َ ۡمط ًطرا أَن يَك َ
َطان ِل ُمط ۡطؤ ِم جن َو ََل ُم ۡؤ ِمنَط ٍم إِذَا قَ َ
 [ َو َمطا ك َُطون لَ ُهط ُم ۡٱل ِخيَ َطرةُ ِمط ۡطن
ٱّللُ َو َر ُ
ضططى َّ
ض ط َّل َ
سططولَهُك فَقَط ۡطد َ
ض ط َٰلَ ٗۢ ُّمبِ ٗينططا (األحننزاب  )10 -وة بااؤ هاايض
ٱّلل َو َر ُ
أ َ ۡمط ِطر ِهمۡ َو َمططن يَ ۡعط ِ
طص َّ َ

باوةربداريَك نيية كاتيَك خوا و ثيَغةمبةرةكةي بربياريَك بدةن ئةوان بؤيان هاةبيَت شاتيَاي تار
ةبييَرن ،وة هةركةل سةرثيَضي خوا و ثيَغةمبةرةكةي باات ئةوا طومربابووة طومربابوونيَاي
هةل
ئاشارا ].
 [ يَ َٰـٓأَيُّ َها ٱلَّذ َسطو ِل ِه (احلجنرات  )1 -ئاةي بااوةربداران
ِين َءا َمنُواْ ََل تُقَ ِد ُمواْ بَ ۡي َن يَط َد ِ َّ ِ
ٱّلل َو َر ُ

ةيَن ].
ثيَضةوانةي خوا و ثيَغةمبةرةكةي هيض مةكةن و مةل
ةبياردني ئةجنوومةني نيشتيماني كوردستاني عيَارا
 .3كاركردن و شةرعييةت دان بة ياساي هةل
ذمارة ( ،)9هةروةك لة بربيارةكةدا بةم شايَوةية هااتووة " :بةشايَوةيةكي دمياوكراتي ئاةجنام
ةبياردني ئةجنوومةني نيشتمانيي كوردستاني عيَراقاي ذماارة ()9
دةدريَ كة لةطةلَ ياساي هةل
كة لة ربؤذي  9111 /4 /8دا دةرضووة ب وجنيَت ".
 كاركردن بةو ياساية ثيَضةوانةي شةرعة ،لةبةرئةوةي ضةندين خاالَ و بربطاةي ياسااكة
ثيَضةوانةي شةرعي ئيسالمة ،كة لة خوارةوة وردةكاري دراوةتيَ .وة حةرامة كاار باة
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ياسا و دةقيَك باريَت كاة ثيَضاةوانةي دة ياان كؤرباياةكي ئيساالمة ،هاةروةك لاة
دةروازةي يةكةمي ئةم كتيَبةدا خستمانة ربوو.
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ياساي دووةم:
ةي .9111
ياساي ئةجنوومةني نيشتمانيي كوردستاني عيَرا ذمارة ()9ي سال

ذمارةي ئةو دةقانةي لةم ياسايةدا سةرثيَضيم تيايان تيَبيين كردووة :سي و دوو ( )31دة .
ذمارةي ئةو دةقانةي كة ئةخيةياة ربوو :سيانزة ( )93دة .
ة اةي دميوكراساي .هاةروةك لاة هؤياةكاني
 .9كاركردن بة دميوكراسييةت و دامةزراندني كؤمةل
دةرضوواندني ياساكةدا هاتووة بة ربووني و زياتر لة جاريَك " :مرؤظايةتي هةر لاة كؤناةوة ..
داني بة دميوكراتيةتدا هيَااوة .ئةم ثرةنسيثة سةملاندوويةتي كاة باة ضااكي باؤ كاار ثيَااردن
دةشيَ و شياوي تاقياردنةوةية  ..بةرةي كوردستاني  ..بربيااري دا كاة  ..باؤ دامةزرانادني
باياتي كؤمةةل اي كوردستاني لةسةر باضياةي دميوكراتييةت ".
 حةراميَيت كاركردن بة دميوكراسييةمتان باساارد لاة دووةم تيَبيايماان لةساةر يةكاةم
ياساي ئةم دةروازةية.
ةبياردني باةرثرل
ةي تةواوكردووة لة هةل
 .1بةشدارياردني هةموو جؤرة كةسيَك مادةم هةذدة سال
و كاربةدةسيت وآلتدا .هاةروةك لاة مااددةي حةظدةياةم و نؤزدةياةم و بيساتةمي ياسااكةدا
هاتووة.
 ئةو دةقانة بةو ربةهايية ثيَضةوانةي شةرعي ئيسالمن ،ضوناة كافر و شيَت و ناةفام و
نا كام َ و ئافرةت ،لةو بابةتانةدا ربايان وةرناطييَت ،ض لة داناني سةرؤك و ئاةمي ،ض
ةاو ضةند كةسيَاي ديارياراو ئاةو كاراناة
لة ديارياردني دةستةي حةل و عةقد .بةل
ئةكةن و مةرج نيية هةموو كةل بةشدار بن تيايدا لة هةموو ناوضةيةكةوة.
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َ وعأ الصنغريِ حتنى يكنربَ وعنأ املُهْتَلنى حتنى
 [ رُفِعَ القلمُ عأ ثالثٍ عأ النائم حتى يستيقظةاةمي تاةكليل لةساةر سايان
يَعْقِ َ (يمسند جهد ( )112 /2حبيح النسنائ  )1812 -قةل
ة ياوة ،لةسةر خةوتوو تا بةخةبةر ديَت ،وة لةسةر بضووك تاا طاةورة ئاةبيَت ،وة لةساةر
هةل
شيَت تا عاق َ ئةبيَت ].
 [ فما ِعلم قةعا إن النسوة يمدخ هلأ يف ختري اإليمام وعقند اإليمايمنٌ ،فنإِهأ يمنا روجعنأق  ،ولو استشري يف هذا األيمر ايمرجة لكان جحرى النساء وججدرهأ عهذا األيمر فاطمٌ رض اهلل
عنها ثم ِسوة رسول اهلل جيمهات املؤيمنني  ..وكذلك يناَ هذا األيمر عالعهيد  ..و تَعَلُّقَ ل
عالعوام الذيأ يُعدون يمأ العلماء وذوي األحالم ،و يمندخ ألهن الذيمنٌ يف ِصنب األئمنٌ،
فخروج هؤ ء عأ يمنصب احل والعقد لي ع خْاء فهذا يمهلغ العلم يف هنذا الْصن  .. .ممنا
ِقةع ع جن اإلعماِ لي شرطا يف عقد اإليمايمٌ عاإلعماِ ،والذي يوضح ذلنك جن جعناعكر رضن
اهلل عن حبت ل الهيعٌ ،فقضنى وحكنم وجعنرم وجيمضنى وجهنز اجلينو وعقند األْلوينٌ وجنر
العساكر إىل يماِع الزكاة وجهنى األيمنوال وفنر يمنهنا ،ومل ينتظنر يف تنْينذ األيمنور اِتشنار
األخهار يف جقةار خِةٌ اإلسالم ،وتقرير الهيعٌ يمأ الذيأ مل يكوِوا يف علد اهلجرة .وكنذلك جنرى
األيمر يف إيمايمٌ اللْاء األرععٌ ( ياث األيمم للجنويين –  )22 ،84جاا ئاةوةي بايَ طوماان
ةبااياردني ئيمااام و طريَبةساايت
ئااةيزانني ئةوةيااة كااة ئافرةتااان هاايض ربيَيااةكيان نييااة لااة هةل
ئيمامةتيدا ،جا ئةوان هةرطيز بؤ ييان نةطةرباونةتةوة بؤ ثرل ثيَيان ،وة طاةر ثارل و ربا لاةم
بابةتةدا بة ئافرةتيَك باراية ئةوا لةثيَشرتين و شايةنرتين ئافرةت بةم كاارة فامتاة باوو ربةزاي
خواي ليَ بيَت ثاشان خيَزانةكاني ثيَغةمبةري خوا دايااني ئيمانداران ،وة هةروةها ئةم بابةتة
بااة كؤيلااة نادريَاات ،وة ثةيوةناادي نييااة بااةو عةوامانااةوة كااة لااة زانايااان و تيَ ةشااتووان
ناذميَردريَت ،وة هيض ربيَيةك نيية بؤ ئةهلي زميمة لاة دانااني ساةرؤكةكاندا ،جاا دةرضاووني
ةوةشااندن شاارراوة نيياة ،جاا ئاةوة ئةوثاةربي زانياريياة لاةم
ئةوان لة ثلةي طريَبةست و هةل
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ةاياين ليَي ئةوةية كة كؤربا مةرج نيية لة طريَبةسيت ئيمامةتيدا بة كؤربا،
ثارضةيةدا .لةوةي دل
وة ئةوةي ئةمة ربوون ئةكاتاةوة ئةوةياة كاة ئاةبو باةكر ربةزاي خاواي ليَبيَات بةيعةتةكاةي
دروستبوو ،وة قةزاوةتي كرد و حوكمي كرد و نةخشةي داناا و بةربيَااةوت و ساوثاي ئاماادة
كرد و ليواي طريَدا و سةربازي رباثيَض كرد بؤ زةكاتااةدةرةكان و ثاارةي كاؤكردةوة و دابةشاي
ةةكاني ناةكرد لاة ساةراثاي
كرد ،وة لة جيَبةجيَاردني كارةكاندا ضاوةربيَي بآلوبوونةوةي هةوال
ثارضةكاني ئيسالمدا ،وة ضةسثاندني بةيعةت لةوانةي لة مةدياة نةبوون .وة بةهةمان شايَوة
كارةكان ربؤش لة ئيمامةتي ضوار خةليفةكةدا ].
 [ -واتْق العلماء على جِ

يشنرتَ لصنبٌ الهيعنٌ يمهايعنٌ كن النناس ،و كن جهن احلن

والعقد ،وإكا يشرتَ يمهايعنٌ يمنأ تيسّنر اجتمناعهم يمنأ العلمناء ،والرسسناء ،ووجنوه النناس
(يموسوعٌ اإلعماِ يف الْق اإلساليم  )1102 -وة زانايان كؤربان لةساةر ئاةوةي بةيعةتاداني
ةك مةرجي دروسيت بةيعةت نيية ،وة هةروةها هةموو ئاةهلي حاةل و عةقاديش،
هةموو خةل
ةك ئةوةندة
ةاو ئةوانةي لةتواناداية كؤبباةوة لة زانايان و سةرؤكةكان و ثياوماقوآلن لة خةل
بةل
مةرجة ].
 .3ربيَدان بةوةي ئافرةتاان بانب باة باةرثرل و بةربيَوةباةر و كاربةدةسات .هاةروةك لاة مااددةي
نؤزدةيةمي ياساكةدا هاتووة.
 ئةمة ثيَضةوانةي دة و كؤرباية ،ضوناة ئافرةت ثرل و رباي ثيَ ناكريَات و ناشااريَت
بة بةرثرل و كاربةدةست.
َومٌ يَل جيمْرَهمُ ايمرَجة (ختنري املسنند  )26264 -ئاةو قةوماة ساةركةوتوو ناابن
َحَ ق
 [ يما جفلئافرةت كاريان ببات بةربيَوة ].
 [ فما ِعلم قةعا إن النسوة يمدخ هلأ يف ختري اإليمام وعقند اإليمايمنٌ ،فنإِهأ يمنا روجعنأق  ،ولو استشري يف هذا األيمر ايمرجة لكان جحرى النساء وججدرهأ عهذا األيمر فاطمٌ رض اهلل
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عنها ثم ِسوة رسول اهلل جيمهات املؤيمنني ( ياث األيمم للجويين  )84 -جا ئةوةي بيَ طوماان
ةبااياردني ئيمااام و طريَبةساايت
ئااةيزانني ئةوةيااة كااة ئافرةتااان هاايض ربيَيااةكيان نييااة لااة هةل
ئيمامةتيدا ،جا ئةوان هةرطيز بؤ ييان نةطةرباونةتةوة بؤ ثرل ثيَيان ،وة طاةر ثارل و ربا لاةم
بابةتةدا بة ئافرةتيَك باراية ئةوا لةثيَشرتين و شايةنرتين ئافرةت بةم كاارة فامتاة باوو ربةزاي
خواي ليَ بيَت ثاشان خيَزانةكاني ثيَغةمبةري خوا دايااني ئيمانداران ].
 ئةو ثؤست و ثلة ئيدارييانة تةكليل و بةرثرسياريَتني و لة شاةرعدا نةخراونةتاة ساةر
ةسن.
ةاو ثياوان فةرمانيان ثيَاراوة بةو كارة هةل
شاني ئافرةتان ،بةل
سا ِإ ََّل ُو ۡسطعَ َها (الهقرة  )240 -خواي طةورة ئةرك ناخاتة سةرشاني كاةل
ٱّللُ نَ ۡر ً
َ َّ
 [ ََل يُك َِل ُمةطةر بةثيَي تواناي كةسةكة خؤي ].
 [ َو ِل ِلر َجا ِل َعلَ ۡي ِه َّن د ََر َج ٞم (الهقرة  )224 -وة ثياوان ثلةيةكيان بةسةر ئافرةتانةوة هةية ]. ثؤست و ثلةي وآلت نادريَت بة كةسيَك كة خؤي داواي باات لاة شاةرعدا ئةطةرضاي
نيَريش بيَت.
َيْأِ :جيمبرَِْا يا
َقالَ جحَدُ الرَّجُل
َانِ يمِأَق ْويمِ  ،ف
َى النهن ب حَلَّى اهللُ علي وسلَّمَ جَِا ورَجُل
 [ دَخَلْتُ علَنا يمَنأ حَنرَ َ علين (حنبيح
َ ُ ،ول
َل
َقالَ :إَِّا ُِوَِّل هذا يمَأ سَأ
َ ُ ،ف
رَسولَ اللَّ ِ ،وقالَ اآلخَرُ يمِ ْثل
الهخاري  )7181 -ئةبو موسا ربةزاي خواي ليَبيَت لةطةلَ دوو ثيااودا ضاووة يي ثيَغةمباةر،
دوو ثياوةكة بة ثيَغةمبةريان وت :ثيَغةمبةري خوا مباناة باة ئاةمي .فاةرمووي :ئيَماة ئاةم
ئةركة نادةين بة كةسيَك كة داواي باات يان ثةرؤشي بيَت ].
ةي يةكاةمي
ةمان بةشدار بن لة دةسةآلتي وآلتدا .هاةروةك لاة خاال
 .4ربيَ ةدان بة حيزبي ناموسول
ماددةي بيست و دووةمدا هاتووة.
 حةراميَيت ئةو كارةمان باساارد لاة يةكاةم تيَبيايماان لةساةر يةكاةم ياسااي ئاةم
دةروازةية.
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 .5ئةندامي ثةرلةمان طةر تاوان باات تا سةرؤكي ثةرلةمان ربيَ ناةدات ناطييَات .هاةروةك لاة
ماددةي ضلةمدا هاتووة.
 ئةمة ثيَضةوانةي دة و كؤرباية ،ضوناة هةركةل تاوان باات و لةساةري بضةساثيَت
سزا ئةدريَت ب َي طويَدان باة ثلاة و ثؤسايت و با َي ضااوةربواني ربةزامةنادي كاةل .وة
دةسةآلتدار و بيَ دةسةآلت يةكسانن لةيي شةرع و كةل حةصانةي نيية و ،خاويَن و
نةفسي ثةرلةمانتار لةيي خوا خؤشةويسترت نيية لة كةسي تر .وة ناةبووني حةصاانة
ةم نيية لة كةسةكة.
واتاي ربيَدان بة دةستدريَيي و زول
سبَا نَ َٰ َك ٗۢ ِم َ
ٱّلل (املائندة  )14 -دزي
طن َّ ِ
س ِار ُ
س ِارقَمُ فَ ۡٱق َعُ ٓواْ أ َ ۡي ِديَ ُه َما َج َزآ َء ِب َما َك َ
ق َوٱل َّ
َ [ -وٱل َّ

نيَر و ميَ دةستيان بابن ،وةكو سزايةك بةهؤي ئةوةي كردوويانة ،وةكو عياةتيَك لة خواوة ].
ع َه َدآ َء فَ ۡ
ين َج ۡلد َٗة َو ََل ت َ ۡقبَلُواْ
ٱج ِلدُوهُمۡ ي َ َٰ َمنِ َ
ِين يَ ۡر ُم َ
 [ َوٱلَّذ َت ي ُ َّم لَمۡ يَ ۡأتُواْ بِأ َ ۡربَعَ ِم ُ
ص َٰنَ ِ
ون ۡٱل ُم ۡح َ
سطقُ َ
ون (النور  )8 -وة ئةوانةي ئافرةتاني داويَاثاك تؤمةتبار
لَ ُهمۡ َ
ع َٰ َه َدةً أَبَدٗ ا َوأ ُ ْولَ َٰـٓ ِكَ هُ ُم ۡٱل َٰرَ ِ

ئةكةن بة زياا و ضوار شايةتيان نيية ئةوا هةشتا قامضييان ليَبادةن ،وة هاةرطيز شاايةتييان
وةرمةطرن ،وة ئةوانة لة فةرماني خوا دةرضوون ].
َتْحِ،
َتْ يف عَهْدِ النهن ب حَلَّى اللَّ ُ علي وسلَّمَ يف َزْوَةِ الْ
َةِ الَّيت سَرَق
َرْج
 [ جنَّ قُرَيْشًاَجهَمَّهُمْ شَ ْأنُ املَقالوا :وَيمَأ يَجْتَرِئُ علين إلَّنا جُسَنايمٌَُ
َلِّمُ فِيهَا رَسولَ اهللِ حَلَّى اللَّ ُ علي وسلَّمَ؟ ف
َقالوا :يمَأ يُك
ف
وسنلمَ،
هلل حَنلَّى اللَّن ُ علين َّ
َن ُأ ِت َ عهَنا رَسنو ُل ا ِ
سنلمَ ،ف
عأُ زَيْدٍ ،حِبُّ رَسولِ اهللِ حَلَّى اللَّ ُ علي و َّ
َعُ يف حَندّ
َتَشْنْ
َقنالَ :ج
َونَ وَجْ ُ رَسولِ اهللِ حَلَّى اللَّ ُ علي وسنلَّمَ ،ف
َتَل َّ
َلَّمَ ُ فِيهَا جُسَايمٌَُ عأُ زَيْدٍ ،ف
َك
ف
َنامَ رَسنولُ اهللِ
َمَّنا كنانَ العَشِن ُّ ،ق
َقالَ ل جُسَايمٌَُ :اسْتَغِْْرْ ل ينا رَسنولَ اهللَِ،فل
يمِأ حُدُودِ اهللِ؟ ف
َنك
َ
َيمَّنا عَعْندُ ،فإَِّمناَج ْهل
َى اهللِ ِا هوَج ْهلُ ُ ،ثُمَّ قالَ :ج
َبَ ،فأثْنَى عل
َاخْتَة
حَلَّى اللَّ ُ علي وسلَّمَ ،ف
َنايمُوا
َاُِوا إذَا سَرَ َ فِيهِمِ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ،وإذَا سَنرَ َ فِنيهِمِ الضَّنعِيفَُجق
َهْلِكُمْ جَِّهُمْ ك
َّالذِيأَ يمِأ ق
َيمَنرَ
ََقَةعْنتُ يَندَهَا ،ثُنمَّ ج
َتْ ل
َ عنْتَ يمُبَمَّندٍ سَنرَق
َاطِمٌَ
َدَّ ،وإبِ وَالَّذِي َِْْسِ عيَدِهِ ،لو جنَّ ف
علي احل
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ت يَندُهَا (صحي مسلم  )9688 -قاورةيش ويساتيان حاةددي
َ ُقةِعَ ْ
َتْ ،ف
َةِ الَّيت سَرَق
َرْج
َ امل
عتِ ْلك
دزي لةسةر ئافرةتيَايان جيَبةجيَ نةكريَت ،جا ئوسامةيان ناردة يي ثيَغةمبةر بؤ شةفاعةت،
ثيَغةمبةر ربةن ي طؤربا و فةرمووي :ئايا لة حةدديَك لاة حاةددةكاني خاوادا تااا ئةكاةيت؟
ئوسامة وتي :داواي ليَخؤشبوومن باؤ بااة ثيَغةمباةري خاوا .دواتار ثيَغةمباةر وتااري دا و
فةرمووي :ئةوةي ئةوانةي ثيَش ئيَوةي فةوتان ئةوة بوو كاتيَك دةسةآلتداريَايان دزي بارداية
وازيان ليَ ئةهيَاا ،وة طةر يوازيَاياان دزي بارداياة سازايان ئاةدا ،وة مان ساويَاد باةوةي
نةفسمي بةدةستة ،طةر فامتةي كضي موحةممةد دزي باات دةسيت ئةبربم .ثاشان فةرماني كرد
بةوةي دةسيت ئافرةتةكة بابدريَت و بربييان ].
 [ احلدود تقام على القرش كما تقام على ري القرش و فر  ،وهذا جيمر جممع علين عنيقنيشك في (يموسوعٌ اإلعماِ يف الْق اإلساليم  )1640 -حةددةكان لةسةر قورةيشي جيَبةجيَ
ئةكريَت وةك ضؤن لةساةر غاةيري قورةيشاي ئاةكريَت و هايض جياوازيياةك نيياة ،وة ئاةوة
ةاياييةكي بيَ طومان ].
بابةتيَاة كؤرباي لةسةرة بة دل
طارفُ ٓواْ إِ َّن أ َ ۡك َطر َمكُمۡ
اس إِنَّا َخلَ ۡق َٰنَكُم ِمن ذَك جَر َوأُني َ َٰطى َو َجعَ ۡلط َٰنَكُمۡ عُطعُ ٗ
وبا َوقَبَا ٓ ِط َل ِلتَعَ َ
 [ -يَ َٰـٓأَيُّ َها ٱلنَّ ُ

ةايااة ئيَماة ئيَوةماان دروساتاردووة لاة نيَار و
ٱّلل أ َ ۡتقَ َٰىكُمۡ (احلجرات  )11 -ئاةي خةل
ِعن َد َّ ِ
ميَيةك ،وة كردوومانن بة ضةند طةل و هؤزيَاةوة تا يةكرتي بااسن ،باةربيَزترياتان يي خاواي
طةورة بةتةقواترياتانة ].
علَ َٰ ٓ
ِين َءا َمنُواْ كُونُواْ قَ َّوـ َِٰم َ
 [ يَ َٰـٓأَيُّ َها ٱلَّذ َطى
عنَطـِا ُن قَ ۡطو ٍم َ
ّلل عُط َه َدآ َء بِ ۡٱل ِق ۡسط ِِۖ َو ََل يَ ۡج ِطر َمنَّكُمۡ َ
ين ِ َّ ِ
أ َ ََّل ت َ ۡع ِدلُواْ ۡ
ٱع ِدلُواْ هُ َو أ َ ۡق َر ُب ِللت َّ ۡق َطو َٰى (املائندة  )4 -ئاةي ئيماناداران دادثاةروةربن باؤ خاوا

شايةتي بدةن بة دادثةروةري ،وة ربقليَبوونتان بؤ كةسانيَك واتان ليَ نةكات دادثاةروةر ناةبن،
دادثةروةر بن ئةوة نزيارتة لة تةقواوة ].
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ب ۡٱل ُم ۡعتَد َ
ِين (املائدة  )47 -وة سااور مةباةزيَان ،خاواي طاةورة
ٱّلل ََل يُ ِح ُّ
َ [ -و ََل ت َ ۡعتَد ُٓواْ ِإ َّن َّ َ

دةستدريَيياةراني خؤشااويَت ].
َى جَِّ ُ قالَ :يا عِهَنادِي إِبن
َ وَتَعَال
 [ عَأِ النهن ب حَلَّى اللَّ ُ علي وسلَّمَ ،فِيما رَوَى عَأِ اهللِ تَهَارَكَمُوا (صاحي مسالم )1577 -
َنال
َى َِْْسِ  ،وَجَعَلْتُ ُ عيْننَكُمْ يمُبَرَّيمًنا ،فنال تَظ
الظلْمَ عل
حَرَّيمْتُ ُّ
ةمم لةسةر خؤم حاةراماردووة ،وة لاةناو ئيَوةشادا
خواي طةورة ئةفةرمويَت :بةندةكامن من زول
ةم مةكةن ].
حةرامم كردووة ،جا زول
 نابيَت كةل ثشتيواني تاوانباران بيَت و ربيَ ر بيَت لة سزادانيان ،وة ئةوة ثيَضاةوانةي
ةمان فةرماني ثيَاراوة كة ربيَ ر بيَت لة تاوان و خراثة.
دة و كؤرباية .وة موسول
 [ َوتَعَ َاونُواْ َعلَى ۡٱل ِب ِر َوٱلت َّ ۡق َو َِٰۖى َو ََل تَعَ َاونُواْ َعلَى ۡ ِٱۡل ۡي ِم َو ۡٱلعُ ۡطد َٰ َو ِن (املائدة  )2 -وة هاوكارييةكرت بن لة ضاكة و تةقوادا ،وة هاوكاري يةك مةبن لةسةر خراثة و دةستدريَييدا ].
ُون ِإلَى ۡٱل َخ ۡي ِر َويَ ۡأ ُم ُر َ
 [ َو ۡلتَكُن ِمنكُمۡ أ ُ َّم ٞم يَ ۡدع َوَ َويَ ۡن َه ۡو َن ع َِن ۡٱل ُمنك َِطر َوأ ُ ْولَط َٰـٓ ِكَ
ون ِب ۡٱل َم ۡع ُر ِ
هُ ُم ۡٱل ُم ۡر ِل ُح َ
ةيَك هاةبن بان اةواز
ةماندا كؤماةل
طون (لل عمران  )168 -با لةناو ئيَاوةي موساول

باةن بؤ باشة ،وة فةرمان باةن بة ضاكة وة ربيَ ربن لة خراثة ،وة ئةوانةن سةرفراز ].
 .6دةقي سويَادي ياسايي ثةرلةمانتاران ،كاركردن بؤ ثاراستين بةرذةوةندي ديين بال نةكردووة،
ةاو بةرذةوةندي طةل و خاكي كوردستاني كردووة بة تاكة مةبةست و ئاماجني ثةرلةمانتار.
بةل
هةروةك لة ماددةي ض و حةوتةمدا هاتووة.
 ئةمة ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة لة شاةرعدا ديان ثايَش هاةموو شاتيَاة .وة خاواي
طةورة بؤ ثةرستين خؤي بةتةنها و بيَ شةريك دروسيت كردووين و ئاماجني يةكةممانة.
وة كاري يةكةمي حاومةت ضةسثاندني حوكمة شاةرعييةكان و ثاراساتين ديااة (لل
عمران ( )168 -النب ( )122 -جمموِ الْتاوى .)814 /11 ،172 /12
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ُون (الذاريات  )20 -وة جاؤكة و ئياساامن تاةنها باؤ
ٱۡل َ
 [ َو َما َخلَ ۡقتُ ۡٱل ِج َّن َو ۡ ِنس ِإ ََّل ِليَ ۡعبُطد ِ
ثةرستين خؤم دروستاردووة ].
 [ اتْقت األيمٌ ع سائر املل على جن الشريعٌ وضعت للمبافظٌ على هذه الضروريات الم ،وه  :الديأ ،والنْ  ،والنس  ،واملال ،والعق (املوافقات للشاطهن  )11 /1ئوممةتي ئيساالم
ةاو هةموو ئوممةتةكان كؤربان لةسةر ئةوةي شةريعةت باؤ ثاراساتين ئاةم ثيَااج طرن يياة
بةل
دانراوة :دين ،نةفس ،وةضة ،سامان ،عةق َ ].
 [ ويلزم اإليمام يمأ جيمور األيمٌ عشرة جشياء :جحدها :حْنظ النديأ علنى األحنول النيت جعمنععليها سلف األيمٌ (األحكام السلةاِيٌ للقاض جعو يعلنى  )27 -وة ئيمام ثابةندي دة بابةتاة
لة كاروباري ئوممةت :يةكيَايان :ثاراستين دين لةساةر ئاةو باةماياناةي ثيَشايااني ئومماةت
لةسةري كؤربان ].
 .7ثةرلةمان ياسا دائةنيَت و لة هيض شويَايَايشدا نةيوتووة بةو مةرجاةي ياسااكان هاوتاةرييب
ةي يةكاةمي مااددةي ثاةجنا و شةشادا
شةرع بن و ثيَضةوانةي ئيسالم نةبن .هةروةك لاة خاال
هاتووة.
 ئةمة ثيَ ضةوانةي شةرعة لاةو ربووةوة كاة ياساادانان ماايف خاواي طةورةياة و تاةنها
تايبةتة بةوةوة ،وة هيض شاةريايَاي نيياة لاةم كاارةدا و حةراماة مرؤظاةكان ياساا
دابربيَين لة بابةتيَادا كة خواي طةورة بربياري تيا داوة و دةقي لةسةر دابةزانادووة .وة
طةر ئةو قةيدة نةبيَت كة ربيَ لة ياسايةك ب ريَت ثيَضةوانةي شةرع دةرباريَت دةرطاي
دةركردني ياساي ثيَضةوانة بة شةرع ئةكريَتةوة و طةر ياساايةك ياان بربطاة و دةقيَاك
ثيَضةوانةي شةرعيش بن ربيَيان ليَ ناطييَت.
ّلل أ َ َم َر أ َ ََّل ت َ ۡعبُد ُٓواْ ِإ َّ َٓل ِإيَّاوُ (يوسف  )86 -حوكم و بربياردان تةنها بؤ خواياة،
 [ ِإ ِن ۡٱل ُح ۡك ُم ِإ ََّل ِ َّ ِفةرماني كردووة تةنها ئةو بثةرس ].
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 [ َو ََل يُ ۡع ِركُ فِي ُح ۡك ِم ِهۦٓ أ َ َحدٗ ا (الكهف  )20 -وة لة حوكماردنيدا هيض شةرياي نيية ].ٱّللُ (الشنورى  )21 -ئاياا ئةواناة
ِين َما لَمۡ يَ ۡأذَن بِ ِه َّ
 [ أَمۡ لَ ُهمۡ ع َُر َك َٰـٓ ُؤاْ ع ََرعُواْ لَ ُهم ِم َن ٱلد ِهاوةآلنيَايان هةية كة شتانيَاي لة دين بؤ داربشتوون كة خواي طةورة ربيَي نةداوة ].
 [ واتْقوا جِ يمذ يمات النهن حلى اهلل علي وسلم فقد اِقةع الوح  ،وكمن النديأ واسنتقر،وجِ

لح ألحد جن يزيد شيئا يمأ رجي عغري استد ل يمن  ،و جن يننقص يمنن شنيئا ،و جن

يهدل شيئا يمكان ش ء ،و جن لحدث شريعٌ ،وجن يمأ فع ذلك كافر (يمراتب اإلعمناِ  /عناب
يمأ اإلعماِ يف ا عتقادات يكْر يمأ خالْ عإعمناِ) وة كؤربان كة لةوةتةي ثيَغةمبةر صلى اهلل
علية وسلم وةفاتي كردووة وةحي ثضرباوة ،وة دين تةواو و جيَ ي بووة ،وة كة بؤ كةل حاةآللَ
نيية كة شتيَك زياد باات لة رباي خؤيةوة بةبيَ بةةل ةهيَاانةوة ليَي ،وة نة هيضيشي ليَ كاةم
بااتةوة ،وة نة هيض خباتة شويَين هيض و جيَ ؤربكيَ بة هايض بااات ،وة ناة هايض شاةرعيَك
دابهيَايَت ،وة كة هةركةل واباات كافرة ].
 [ واإلِسان يمتى حل احلرام اجملمع علي  ،جو حرم احلالل اجملمع علي  ،جو عدل الشرِ اجملمنع علينكان كافرا يمرتدا عاتْا الْقهاء (جمموِ الْتاوى  )207 /1وة مرؤظ هةركاتيَك حةرامي كاؤربا
ةي كؤربا لةسةري حةرامارد ،يان شةرعي كؤربا لةساةري طاؤربي
لةسةري حةآللَ كرد ،يان حةآلل
كافر و مورتةددة بة كؤرباي زاناياني فيقه ].
 [ ويمعلوم جن يمأ جسق األيمر والنه النذي ععنث اهلل عن رسنل  ،فهنو كنافر عاتْنا املسنلمنيواليهننود والنصننارى (جممننوِ الْتنناوى  )160 /4وة زانااراوة كااة هةركااةل ئااةو فااةرمان و
ةمانان و
قةدةغةكردنةي كة خوا ثيَغةمبةرةكةي ثيَ ناردووة خبات ،ئةوا كافرة بة كؤرباي موسول
جوولةكة و طاور ].
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ةاردني دميوكراسييةت بةسةر ئيسالمدا و بةطةورةتر و بةهيَزتر زانيين .هاةروةك لاة هاؤي
 .8زال
دةرضوواندني ياساكةدا هااتووة " :هايض ثرنسايثيَك بةدريَايايي ضااخةكاني ميَايوو بةقاةدةر
دميوكراتييةت بةرطري لةخؤي نةكردووة ".
 ئةمةش ثيَضةوانةي شةرعة لةو ربووةوة كة ئيسالم تاكة بيوباوةربي حةقاة و باشارتين
دياة .وة ديين خواي طةورةياة و خاواي طاةورةش خااوةني باشارتين قساة و ديان و
حوكمة ،وة خواي طةورة رباست ؤترياة .وة ديين خوا بةراورد ناكريَت لةطةلَ هيض ديان
و بيوباوةرب و ثرةنسيثيَادا و ،هيض ديايَاي تر زالَ نابيَت بةسةريدا.
سنُ د ٗ
ّلل َوهُ َو ُم ۡح ِس ٞن َوٱتَّبَ َع ِملَّمَ ِإ ۡب َٰ َطر ِهي َم َحنِ ٗيرطا (النسناء
ِينا ِم َّم ۡن أ َ ۡسلَ َم َو ۡج َههُك ِ َّ ِ
َ [ -و َم ۡن أ َ ۡح َ

  )122وة كيَ ديين لةو كةسة باشرتة كة ربووي خؤي تةسليمي خوا كاردووة و ضااكةكارة وةةكان ييدابيَت ].
شويَن ديين ئيااهيم كةوتيبَ و لة هةموو دياة بةتال
 [ ِإ َّن ٱلد َٱّلل ۡ ِٱۡل ۡس َٰلَ ُم (لل عمران  )11 -بيَ طومان تاكة دين يي خوا ئيسالمة ].
ِين ِعن َد َّ ِ
ٱّلل ُح ۡك ٗمطا ِلقَ ۡطو جم يُوقِنُ َ
سطنُ ِم َ
 [ أَفَ ُح ۡك َم ۡٱل َٰ َج ِه ِليَّط ِم يَ ۡبغُ َطون (املائندة  )26 -ئاياا
طن َّ ِ
طون َو َم ۡطن أ َ ۡح َ

ةايا بن ].
ئةوانة حوكمي نةفامييان ئةويَت ،وة كيَ حوكمي لة خوا باشرتة بؤ كةسانيَك دل
ٱّللُ بِأ َ ۡحك َِم ۡٱل َٰ َح ِك ِم َ
ين (( )4التني) ئايرت دواي ئةماة ضاي
س َّ
ِين ( )7أَلَ ۡي َ
 [ -فَ َما يُك َِذبُكَ بَ ۡع ُد بِٱلد ِ

وات ليَ ئةكات دين بةدرؤ بزاني ( )7ئايا خواي طةورة دادترين دادوةر نيية (.] )8
 [ َو َم ۡن أ َ ۡٱّلل َحدِي ٗيا (النساء  )47 -وة كيَ قسةي رباست ؤترة لة خوا ].
ق ِم َن َّ ِ
ص َد ُ
 [ يَقُولُط َسططو ِل ِهۦ
طون لَ ط ِن َّر َج ۡعنَ طا ٓ إِلَططى ۡٱل َمدِينَ ط ِم لَيُ ۡخط ِطر َج َّن ۡٱّل َ َ
عط ُّطز ِم ۡن َهططا ۡٱّلَذَ َّل َو ِ َّ ِ
ّلل ۡٱل ِعط َّطزةُ َو ِل َر ُ
ين ََل يَ ۡعلَ ُم َ
ين َو َٰلَ ِك َّن ۡٱل ُم َٰنَ ِر ِق َ
َو ِل ۡل ُم ۡؤ ِمنِ َ
ةيَن طةر طةربايااةوة باؤ
ون (املنافقون  )4 -مونافيقان ئةل

ةايايي بةعيززةتااةكان زةليلااةكان دةرئةكااةن ،وة عيااززةت تااةنها بااؤ خااوا و
مةدياااة بااةدل
ثيَغةمبةرةكةي و ئيماندارانة ،بةآلم مونافيقان نازانن ].
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َٰ
ۡ
ۡ
سط َ
طيرا (الْرقننان  )11 -وة كااافران هاايض
طن ت َ ۡر ِ
ق َوأ َ ۡح َ
سط ً
َ [ -و ََل يَأتُونَططكَ ِب َمي َط ٍل ِإ ََّل ِج ۡ نَططكَ ِبططٱل َح ِ

طومانيَك بؤ تؤ ناهيَااةوة ئيلال ئيَمة حاة و باشارتين ربووناردناةوةت باؤ ئةهيَايااةوة لاة
بةرامبةردا ].
 .1وةسفاردني غةيري دميوكراسييةت بة دياتاتؤرييةت و دةرنةهيَااني ئيسالم ليَي .هةروةك لة
هؤيةكاني دةرضوواندني ياساكةدا هاتووة " :تاكو بووةتة شيَوة و ريَبازي جيهااني ئةمرؤكاة،
ةةكةكاني سيستةميَاي نويَي
جيهانيَك كة يثةربةي ربذيَمة دياتاتؤري يةكان دةثيَضيَتةوة و كؤل
جيهاني لةسةر باضياةيةكي سةرةكي و ثتاةو باياات دةنايَ كاة ئةماناةن :دميوكراتيياةت و
ربيَزطرتن لة مايف مرؤظ و ئازادي يةكاني ".
 ئةمة ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة بةسوك ساةيركردني ئيساالمة ،وة تانةداناة ليَاي و،
ئيسالم ئةخاتة ربيزي بيوباوةربة دةستارد و فاشيلةكانةوة و بة بيوبااوةربيَاي دؤرباو و
كز و ثيَضراوة وةسفي ئةكات .وة ئةوةش هةمووي كوفرة ضوناة ئيسالم دياين خاواي
طةورةية و باشرتين دياة و بياراوة كة لةطةشاةكردنداية لاة جيهانادا ناةك كزباوون و
ةتةكردن و سوكايةتي بة ئيسالم و حوكماة شاةرعييةكانة و ئاةوةش
ثيَضرانةوة .وة طال
كوفرة (التوعٌ .)00 ،02 -
.92

ةةتان و ياسا دةستاردةكانيان لاةبري ئيساالم و شاةرعي خاوا.
داوةري بردنة يي دةول

هةروةك لة هؤيةكاني دةرضوواندني ياساكةدا هاتووة " :بؤ دامةزرانادني بايااتي كؤماةةل اي
كوردستاني لةسةر باضياةي دميوكراتييةت و ربيَزطرتن لة ماف و ئاازاديي مارؤظ باةثيَي ئاةو
ةاةتان بربيارياان لةساةر داوة .تااكو باؤ هاةموو جيهااني
ثةميان و دابوو دةستوورانةي كة دةول
بسةمليَينَ كة طةلي كوردستاني عيَرا لةتواناي دا هةية بةثيَي ئةو باضياانةي كاة ئةمربؤكاة
عالةم داني ثيَداهيَااوة بةربيَوةي ببات ".
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 ئةمة ثيَضةوانةي شةرعة لةو ربووةوة كة حةرامة داوةري بايَتاة يي غاةيري شاةرعي
خواي طةورة و ،كار بة غةيري قورئان و سوناةت و كاؤربا باريَات ،وةك لاة دةروازةي
يةكةمي ئةم كتيَبةدا خستمانة ربوو.
نطز َل ِمطن قَ ۡب ِلطكَ يُ ِريطد َ
ع ُم َ
 [ أَلَمۡ ت َ َر ِإلَى ٱلَّذ َُون أَن
ِين يَ ۡز ُ
ون أَنَّ ُهمۡ َءا َمنُواْ ِب َما ٓ أ ُ ِنز َل ِإلَ ۡيكَ َو َما ٓ أ ُ ِ
ت َوقَ ۡد أ ُ ِم ُر ٓواْ أَن يَ ۡكرُ ُرواْ ِب ِهۦِۖ َويُ ِري ُد ٱلع َّۡي َٰ َنُ أَن يُ ِضلَّ ُهمۡ َ
ضط َٰلَ َۢ بَ ِعيطدٗ ا
يَت َ َحا َك ُم ٓواْ ِإلَى ٱل َّ َٰـغُو ِ

(النساء  )06 -ئايا نابيين ئةوانةي بة طوماني خؤيان ئيمانيان هيَااوة بةوةي بؤت داباةزيوة
و بةوةي ثيَش تؤش دابةزيوة ئةيانةويَت حوكم برةن بؤ يي تاغوت ،لةكاتيَادا فةرمانيان ثايَ
كااراوة كااة بايَ باااوةرب باان بااة هااةموو تاغوتيَااك ،وة شااةيتان ئةيااةويَت طومربايااان باااات
طومرباكردنيَاي دوور ].
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ئةندامي ثةرلةمان دةساةآلتي ربةهااي هةياة .هاةروةك لاة هؤياةكاني دةرضاوواندني

ياساكةدا هاتووة " :دميوكراتيةت ماناي حوكمرباني طةل و كارطيَربيَيت باةهؤي نويَاةرانيةوةياة
ةيان دةباييَر َي و هاةموو دةساتةآلتيَايان ثايَ دةساثيَريَ باؤ
كة باةئازادي ياةكي تاةواو هاةل
ةيَك لاة
دامةزراندني دةستةآلتي ياسا وحوكمةكةي  ..كةببيَتاة ماياةي دامةزرانادني كؤماةل
دةزطااي ريَاخاراوي تايبةمتةناد باةثيَي ثرنساايثي جياكردناةوةي هاةر سايَ دةسااتةآلتةكاني
ياسادانان و جيَ بةجيَ كردن و دادوةري ".
ةي ربةهااا تااةنها بااؤ خااوا و
 ئةمااة ثيَضااةوانةي شااةرعة لااةو ربووةوة كااة طويَرايااةل
ثيَغةمبةرةكةيةتي.
سطولُهُكٓ أ َ ۡمط ًطرا أَن يَك َ
َطان ِل ُمط ۡطؤ ِم جن َو ََل ُم ۡؤ ِمنَط ٍم ِإذَا قَ َ
 [ َو َمطا ك َُطون لَ ُهط ُم ۡٱل ِخيَ َطرةُ ِمط ۡطن
ٱّللُ َو َر ُ
ضططى َّ
ض ط َّل َ
سططولَهُك فَقَط ۡطد َ
ض ط َٰلَ ٗۢ ُّمبِ ٗينططا (األحننزاب  )10 -وة بااؤ هاايض
ٱّلل َو َر ُ
أ َ ۡمط ِطر ِهمۡ َو َمططن يَ ۡعط ِ
طص َّ َ

باوةربداريَك نيية نيَر بيَت يان ميَ كاتيَك خوا و ثيَغةمبةرةكةي بربياريَك بدةن هيض بياردةيةكي
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تريان هةبيَت ،وة هةركةل سةرثيَضي خوا و ثيَغةمبةرةكةي باات ئاةوا بايَ طوماان طاومربا
بووة طومربابوونيَاي ربوون ].
ةمانان تاةنها خاؤي هاةموو
 وة ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة خةليفة يان ئةميي موساول
دةسةآلتيَاي هةية و كةسي تر دةسةآلتةكاني ربةها نني.
َنى جنْ
َ ُ عِصَناعٌَ يمِنأ جحْنبَاعِ ِ :عَنايِعُوِِ عل
َالَ ،وحَوْل
 [ جنَّ رَسولَ اللَّ ِ حَلَّى اهللُ علي وسلَّمَ قَا تَأْتُوا عهُهْتَنان تَْْتَرُوَِن ُ عنيْأَ
َادَكُمْ ،ول
َا تَقْتُلُوا جوْل
َا تَزُِْوا ،ول
َا تَسْرِقُوا ،ول
تُشْرِكُوا عاللَّ ِ شيئًا ،ول
َى اللَّ ِ ،ويمَنأ جحَنابَ يمِنأ
َى يمِنكُم فأجْرُهُ عل
َا تَعْصُوا يف يمَعروفٍ ،فمَأ وف
َرْجُلِكُمْ ،ول
جيْدِيكُمْ وج
َهنو إىل
َ شيئًا ثُنمَّ سَنتَرَهُ اللَّن ُ ف
ََّْارَة ل  ،ويمَأ جحَابَ يمِأ ذلك
َهو ك
َ شيئًاَفعُوقِبَ يف الدُِّْيَا ف
ذلك
َهَ ُ (حبيح الهخاري  )14 -بةيعةمت بدةنيَ لةسةر ئاةوةي
َا عنْ وإنْ شَاءَ عَاق
اللَّ ِ ،إنْ شَاءَ عَْ
ةةكانتان نةكوذن ،وة
ةيَك بؤ خوا دانةنيَن ،وة دزي نةكةن ،وة زياا نةكةن ،وة ماال
كة هيض هاوةل
بوهتانيَك لةبةر دةست و قاضتاندا نةهيَان ،وة لة ضاكةدا سةرثيَضي مةكةن ،جاا هاةركامتان
بةوةفا بيَت بؤ ئةو بةيعةتة ئةوا ثاداشيت لةساةر خواياة ،وة هةركاةل لاة شاتيَك لةواناةيا
سةرثيَضي كرد و لة دنيا سزاي وةرطرت ئةوة كةفارةتيَيت ،وة هةركاةل لاة شاتيَك لةواناةيا
سةرثيَضي كرد و خوا بؤي شاردةوة ئةوة بؤ يي خواي طةورةية ،طةر بيةويَت ليَي خؤشاةةبيَت
وة طةر بيةويَت سزاي ئةدات ].
 وة ثيَضةوانةي شةرعة لةو ربووةوة كة لة ناشةرعيدا سةرؤك يان ئةندام ثةرلاةمان ياان
ةي ناكريَاات و دةسااةآلتي ناميَايَاات ،وة لااة نوسااراوةكةدا ئااةو
هةركةسايَك طويَرايااةل
جياكاريية نةكراوة و بيَ قةيد و مةرج دةسةآلت ربةهاكراوة.
ةي نيية
َعروفِ (حبيح يمسلم  )1486 -طويَرايةل
َ يف يمَعْصِيٌَِ اهللِ ،إَِّما الةَّاعٌَُ يف امل
َاعٌَ
 [ طةي لة ضاكةداية ].
ةاو طويَرايةل
لة سةرثيَضي خوادا ،بةل
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كاركردن بةو ياسايانةي كة دةرئةضن لة ثةرلةمانةوة ،بةبيَ داناني ماةرجي ثيَضاةوانة

نةبووني لةطةلَ شةرعدا .وةك لة ماددةي شةستةمي ياساكةدا هاتووة.
 ئةمة ثيَضةوانةي ئةو دةقانةية كة لة دةروازةي يةكةمي ئةم كتيَباةدا خساتمانة ربوو،
لةو ربووةوة كة نابيَت ياساي ثيَضةوانة بة شةرع كاري ثيَ باريَت.
.93

كاركردن بةم ياساية .هةروةك لة ماددةي شةست و يةكةمدا هاتووة.
 ئةمةش ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة ئةم ياساية زياتر لة بربطة و ماددةيةكي ثيَضةوانةي
شةرعة و نابيَت كاري ثيَ باريَت.
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ياساي سيَهةم:
ةبياردني سةركردةي بزووتاةوةي
ةي  9111 /هةل
ياساي ذمارة ()1ي سال
رزطارخيوازيي كورد.

ذمارةي ئةو دةقانةي لةم ياسايةدا سةرثيَضيم تيايان تيَبيين كردووة :هةشت ( )8دة .
ذمارةي ئةو دةقانةي كة ئةخيةياة ربوو :هةشت ( )8دة .
ةاياةوة دائاةنريَت .هاةروةك لاة مااددةي يةكاةم و
ةباياردني خةل
 .9سةرؤكي هةريَم لاةربيَي هةل
هةشتةمي ياساكةدا هاتووة.
 لة دووةم تيَبيايمان لةسةر دووةم ياساي ئةم دةروازةية بامسانارد ،كة ئةو كارة هةموو
ةيَك كةسي ديارياراو سةرؤكي وآلت دائةنيَن.
كةسيَك رباي تيادا نادات و كؤمةل
 .1ديارياردني ماوةي دةستبةكاربووني سةرؤك بة ضوار سالَ .وةك لة ماددةي دووةمدا هاتووة.
 ئةمة ثيَضةوانةي شةرعة لةو ربووةوة كة سةرؤكي وآلت ئةو ثؤستة باؤ مااوةي كااتي
ةاو هةتا مردناي ياان ناةماني ماةرجيَاي شاةرعي تيايادا هاةر
ناطريَتة دةست ،بةل
دةسةآلتدارة و ،كةل بؤي نيية بةبيَ هؤ يي ببات.
 [ اإليمام إذا مل خي عأ حْات األئمنٌ فنرام العاقندون لن عهندا جن خيلعنوه ،مل جيندوا إىل ذلنكسهيال عاتْا األيمٌ ،فإنَّ عقد اإليمام زم اختينار يف حلن يمنأ نري سنهب يقتضني ( يناث
األيمم للجويين  )17 -طةر ئيماام لاة سايفةتةكاني ئيماماةكان بيَباةش ناةبوو وة ئةواناةي
ثةميانيان بؤ بةستووة ويستيان ييببةن ،بةكؤرباي ئوممةت نااتوانن وابااةن باة هايض جؤريَاك،
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ةوةشاندنيدا بةبيَ هؤياةكي
ةبياردنيَك نيية لة هةل
ضوناة طريَبةسيت ئيمام ثةيوةستة و هيض هةل
ثيَويستاةري ].
 [ يمأ املتْق علي عني علماء اإلسنالم جن اإليمنام يمنادام قائمنا عواجهاتن امللقناة علنى عاتقن ،حارسا جيمينا للديأ احلق ،يمالكا القدرة على ا ستمرار يف تندعري شنؤون رعيتن  ،عناد عيننهم
يقيم القس يف ش ؤوِهم املختلٌْ ويعة ك ذي حق حق  ،فإِ

جيوز عزلن و النروج علين

(السياسٌ الشرعيٌ على يمنه الوحيني ملنأيمون هنو  )214 -لاةنيَوان زانايااني ئيساالمدا
ةبستيَت بة واجبةكاني سةر شاني ،ثاريَزةر و جايَ
كؤربا هةية لةسةر ئةوةي هةتاوةكو ئيمام هةل
ةاةكاةي،
متمانة بيَت بؤ ديين حة  ،تواناي بةردةوامي هةبيَت لة بةربيَوةبردني كاروباري خةل
داد بيَت لةنيَوانيان و دادثةروةري بااات لاة بابةتاةكاني نيَوانيانادا و ماايف هاةموو خااوةن
مافيَك بدات ،ئةوا نابيَت يبايَت وة نابيَت شؤربش دذي باريَت ].
ةي  .9111وةك لة ماددةكاني سيَ يةم و شةشاةمدا
 .3كاركردن بة بربطةكاني ياساي يةكةمي سال
هاتووة.
ةة.
 ئةمةثيَضةوانةي شةرعة ضوناة ياساي ثيَضةوانة بة شةرع كاري ثيَ ناكريَت و بةتال
 .4داناني ضةند مةرجيَك بةبيَ بةةل ةي شةرعي بؤ سةرؤك وةك( :تةمةني سةروو ض سالَ بيَات)،
ةمانيَيت ،بةرثرسياريَيت ،نيَرياةيي ،كااركردن
وة طويَاةدان بة مةرجة شةرعييةكان لة( :موسول
بة حوكمة شةرعييةكان) .وةك لة ماددةي ثيَاجةمدا هاتووة.
 لة يةكةم تيَبيايماندا لةسةر يةكةم ياساي ئةم دةروازةية و سيَهةم و شةشةم تيَبيايمان
لةسةر دووةم ياساي ئةم دةروازةية بةشيَايمان باسارد.
 [ الصْات املرعيٌ يف األئمٌ تنقسم جقسنايما :فمنهنا يمنا يتعلنق عناحلواس ،ويمنهنا يمنا يتعلنقعاألعضاء ،ويما يرته عالصنْات الالزيمنٌ ،ويمنهنا يمنا يتعلنق عالْضنائ املكتسنهٌ  ..فأيمنا
الهصر فال خالف يف اشرتاط  ..ومما يشرتَ يمأ احلواس :السمع ِ ..ةنق اللسنان  ..وجيمنا يمنا
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ينؤثر عديمن يف ا ِتهناض إىل املنآرب واأل نراض :كْقند النرجلني والينديأ  ..فأيمنا الصنْات
الالزيمٌ فمنها النسب ،فالشرَ جن يكون اإليمام قرشنيا  ..ويمنأ الصنْات  ..النذكورة واحلرينٌ
والعق والهلوغ  ..والشجاعٌ والشنهايمٌ ( يناث األيمنم للجنويين  /الهناب الراعنع يف حنْات
اإليمام القوام على جه اإلسنالم  )06 /سيفةتة ربةضاوكراوةكان لة ثيَشاةواكاندا بةساةر ضاةند
بةشيَادا دابةش ئةكريَت :لةوانة ئةوةي ثةيوةندي بة هةستةكانييةوة هةية ،وة لةوانة ئاةوةي
ثةيوةندي بة ئةندامةكانييةوة هةية ،وة ئةوةي ثةيوةندي هةية بة سايفةتة ثةيوةساتةكانةوة،
وة تيايانة ثةيوةندي هةية بة سيفةتة دةستاةوتووةكانةوة .جا تواناي بياني هايض رباجيايياةك
نيية لة مةرجيَتيدا ،وة لةوانةي مةرجة لة هةستةكاندا :بيس  ،قسةكردن .وة ئةوةي نةبووني
كاري ةرة لة هةستان بؤ مةبةست و ويستةكان :وةك لةدةستداني دوو قااض و دوو دةسات .وة
سيفةتة ثةيوةستةكان وةك :نةسةب ،جا مةرجة ئيمام (خةليفة) لة هؤزي قورةيش بيَت ،وة لة
ةغي ،ئازايةتي ،جواميَري ].
سيفةتةكان :نيَرياةيي ،سةربةسيت ،عةق َ ،بال
 [ اتْقوا على جن الالفٌ جتنوز يمنرجة و لكنافر و لصهنن مل يهلنغ و جملننون (يموسنوعٌاإلعماِ يف الْق اإلساليم  )1102 -كؤربان لةسةر ئاةوةي خيالفاةت باؤ ئاافرةت و كاافر و
ةغ و شيَت نابيَت ].
ةي نابال
ماال
ةببييَردريَن بة ساةرؤك .وةك لاة مااددةي
ةاي خؤيان كانديد ئةكةن تاكو دياريباريَن و هةل
 .5خةل
حةوتةمدا هاتووة.
 ئةمة ثيَضةوانةي شةرعة لةو ربووةوة كة بةرثرسياريَيت نادريَت بة كةسايَك كاة خاؤي
داواي باات ،وة داناني سةرؤكي وآلت ربيَ و شويَين شةرعي خؤي هةية.
َا يمَأ حَرَ َ علي (حبيح الهخاري  )7181 -ئيَمة ئةم كاارة
َ ُ ،ول
َل
 [ إَِّا ُِوَِّل هذا يمَأ سَأنادةين بة كةسيَك داواي باات يان ثةرؤشي بيَت و دةسيت ثيَوة ب ريَت ].
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 [ جعمعوا على اِعقاد الالفٌ ععقد جه احل والعقد إلِسنان حينث يكنون هنناك اسنتخالفألحد .جعمعوا على جواز جع الليٌْ األيمنرَ شنورى عنني عماعنٌ .إن املسنلمني جعمعنوا علنى جن
الليٌْ جيوز ل جن يستخلف ريه ععده ،وجيوز ل ج ّ يستخلف .اتْقوا على جن يمأ ساد النناس
يمدة ثالثٌ جيام إيمايما إثر يموت اإليمام الذي مل يَستخلف ،جازت إيمايمت (يموسنوعٌ اإلعمناِ يف
الْق اإلساليم –  )1171 ،1101 ،1107 ،1102كاؤربان لةساةر طريَاداني خيالفاةت باة
طريَبةسيت ئةهلي حةل و عةقد بؤ مرؤظيَك لةكاتيَادا جيَاشيايي بؤ كاةل ناةبيَت .كاؤربان
ةمانان
ةيَادا لةييةن خةليفةوة .موسول
لةسةر ربيَثيَدراويي كردني كارةكة بة شورا لةنيَوان كؤمةل
كؤربان لةسةر ئةوةي خةليفة بؤي هةية جيَاشايايي باؤ كةسايَك دياريبااات دواي خاؤي ،وة
ةك بااات باؤ مااوةي
بؤيشي هةية وانةكات .كؤربان لةسةر ئةوةي هةركةل سةرؤكايةتي خاةل
سيَ ربؤذ وةك ئيمام دواي مردني ئةو ئيماماةي جيَاشايين داناةناوة ،ئاةوا ئيمامةتييةكاةي
ربيَثيَدراوة ].
 .6دةقي سويَادي سةرؤك ،كاركردن بؤ ثاراستين بةرذةوةنادي ديان و شاةرعي باال ناةكردووة،
ةاو بةرذةوةندي طةل و خاكي كوردستان و سةروةري ياسا و ثاةيربةوي نااوخؤي كاردووة باة
بةل
مةبةست و ئاماجني سةرؤك .هةروةك لة ماددةي نؤيةمدا هاتووة.
 لة شةشةم تيَبيايماندا لةسةر دووةم ياساي ئةم دةروازةية بامسانارد.

82

ياساي ضوارةم:
ةي .9111 /
ياساي ئةجنوومةني وةزيراني هةريَمي كوردستان ذمارة ()3ي سال

ذمارةي ئةو دةقانةي لةم ياسايةدا سةرثيَضيم تيايان تيَبيين كردووة :شةش ( )6دة .
ذمارةي ئةو دةقانةي كة ئةخيةياة ربوو :سيَ ( )3دة .
 .9داناني سياسةتي طشيت هةريَم بةطويَرةي ياسا دةرضووةكان لة ثةرلةمانةوة ،نةوةك باةطويَرةي
ةي يةك لة ماددةي هةشتةمدا هاتووة.
دةقي شةرعي .هةروةك لة خال
 ئةمةش ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة سياساةتي كااري حاوماةت باةثيَي شاةرع نيياة
ةاو بةثيَي دةقي ياسا دةستاردةكاني مرؤظة .ئةمةش ثيَضةوانةي ئةو دةقانةية كاة
بةل
لة دةروازةي يةكةمي ئةم كتيَبةدا خستمانة ربوو.
 .1ثيَشايازكردني ياسا بةبيَ بووني مةرجي ثيَضةوانة نةبووني ياساكة لةطةلَ شةرعي ئيسالمدا.
ةي دوو لة ماددةي هةشتةمدا هاتووة.
هةروةك لة خال
 لة حةوتةم تيَبيايمان لةسةر دووةم ياساي ئةم دةروازةية بامسانارد.
 .3جيَبةجيَ كردني ياساكان ،بةبيَ مةرجي ثيَضةوانة نةبووني ياساكة لةطةلَ شةرعي ئيساالمدا.
ةي حةوت لة ماددةي هةشتةمدا هاتووة.
وةك لة خال
 ئةمةش ثيَضةوانةي ئةو دةقانةية كة لة دةروازةي يةكةمي ئةم كتيَبةدا خستمانة ربوو.
وة لة حةوتةم تيَبيايمان لةسةر دووةم ياساي ئةم دةروازةيةش بامسانارد.
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ياساي ثيَاجةم:
ةي  9111ياساي ثاراستين بيَ انةكان و ئةو كارطةرانةي
ياساي ذمارة ()6ي سال
لةطةلَ ريَاخراوةكاني نةتةوة يةك رتووةكان و ريَاخراوة مرؤظايةتي يةكان لة
هةريَمي كوردستاندا كار دةكةن.

ذمارةي ئةو دةقانةي لةم ياسايةدا سةرثيَضيم تيايان تيَبيين كردووة :يةك ( )9دة .
ذمارةي ئةو دةقانةي كة ئةخيةياة ربوو :يةك ( )9دة .
ةي  .9161 /وةك لاة
 .9ثشتبةس و كاركردن بة ياساي سزاداني عيَراقيي ذماارة ()999ي ساال
بربطةي (ب)ي ماددةي دووةمي ياساكةدا هاتووة.
 كاركردن بةو ياساية ثيَضةوانةي شةرعة لاةو ربووةوة كاة ئاةو ياسااية ضاةندين بربطاة
ماددةي تيَداية كة ثيَضةوانةي شةرعي ئيسالمن ،هةر لة يةكاةم ماددةياةوة كاة باة
ةيَت " :هيض سزا و ربيَ رييةك نيية لةساةر كرداريَاك مةطاةر لةساةر
كوردييةكةي دةل
باةماي ياسايةك كة بال لة تاوانيَيت ئةو كاارة بااات لاةكاتي ئةجنامدانيادا " .وة
ئةوةش ثيَضةوانةي ئةو دةقانةية كة لة دةروازةي يةكاةمي ئاةم كتيَباةدا خساتماناة
ربوو ،لةو ربووةوة كة ئةطةر شتيَك دةقي شاةرع باة تااوان داياابيَات يي كاركاةر باة
ياساكة تاوان نيية هةتا لةو ياسايةدا بة تاوان دانةنرابيَت ،وة طةر شتيَك لة شاةرعدا
تاوان نةبيَت و لة ياساكةدا بة تاوان دانرابيَت يي كاركةر بة ياساكة تاوانة.
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ياساي شةشةم:
ةي  9111 /ياساي وةزارةتي ئةوقاف و كاروباري ئيسالمي.
ياساي ذمارة ( )7سال

ذمارةي ئةو دةقانةي لةم ياسايةدا سةرثيَضيم تيايان تيَبيين كردووة :دوو ( )1دة .
ذمارةي ئةو دةقانةي كة ئةخيةياة ربوو :يةك ( )9دة .
 .9ئيسالم فةرمان بة خؤبةختاردن ئةكات بة نيشتيمان و ئةمةش جةوهةري ئيسالمة .هاةروةك
لة هؤيةكاني دةركردني ياساكةدا هاتووة.
 ئةمة ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة درؤكردنة بةدةم خواي طةورةوة ،وة بوهتاناردناة باؤ
ةاو دةقاة
ة ةيةكي شةرعي لةسةر نيياة ،باةل
دياة ثيؤزةكةي .وة ئةو قسةية هيض بةل
شةرعييةكان ثيَضةوانةين .وة خاواي طاةورة دياين دانااوة و ثيَغةمباةراني نااردووة
هةتاوةكو بةتةنها خؤي بثةرسرتيَت و شةرع و بةرنامةي خؤي كاري ثيَ باريَت و لةناو
ةايدا جيَبةجيَ باريَت .وة شةرعي ئيساالم فاةرماني كاردووة باة خؤباةختاردن
خةل
ةك شاويَين بااةون ،ناةك
لةثيَااو ديين خوادا ،هةتا لةسةر زةوي بآلوببيَتاةوة و خاةل
خؤبةخت باريَت لةثيَااو ربةطةز و توخم و نيشتيمان و ميللةتدا.
ُون (النذاريات  )20 -وة ئياسان و جاؤكةم تاةنها باؤ
ٱۡل َ
 [ َو َما َخلَ ۡقتُ ۡٱل ِج َّن َو ۡ ِنس ِإ ََّل ِليَ ۡعبُد ِ
ثةرستين خؤم دروستاردووة ].
 [ فَ ۡٱّللُ (محمند  )11 -جا بزانة كة هايض خواياةكي حاة نيياة شاايةني
ٱعلَمۡ أَنَّهُك َ َٓل إِ َٰلَهَ إِ ََّل َّ

ثةرس بيَت ج ة لة اهلل ].
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وح ٓي ِإلَ ۡي ِه أَنَّهُك َ َٓل ِإ َٰلَهَ ِإ َّ َٓل أَنَ ۠ا فَ ۡ
ُون (األِهيناء -
سو ٍل ِإ ََّل نُ ِ
 [ َو َما ٓ أ َ ۡر َس ۡلنَا ِمن قَ ۡب ِلكَ ِمن َّر ُ
ٱعبُد ِ

 )22وة هيض ثيَغةمبةريَامان ثيَش تؤ نةناردووة ئيلال وةحيمان بؤ كردووة كة هيض خواياةكي
حة نيية ج ة لة من جا تةنها من بثةرس ].
وَل أ َ ِن ۡ
س ً
ٱّلل َو ۡٱجتَنِبُواْ ٱل َّط َٰـغُوتَ (النبن  )10 -وة لاة
 [ َولَقَ ۡد بَعَ ۡينَا فِي ك ُِل أ ُ َّم جم َّر ُٱعبُدُواْ َّ َ

ناو هةموو ئوممةتيَاادا ثيَغةمباةريَامان نااردووة كاة تاةنها خاوا بثةرسا و لاة تااغووت
دوورباةونةوة ].
طب أ َ َ َٰ
طار ٞك فَططٱت َّ ِبعُووُ َوٱتَّقُططواْ لَعَلَّ ُكططمۡ ت ُ ۡر َح ُمط َ
طون (األِعننام  )122 -وة ئااةم
 [ َو َٰ َه طذَا ِك َٰت َط ننز ۡلنَ طهُ ُمبَط َ

ةاو ربةمحتان ثيَ باريَت].
قورئانة دامانبةزاندووة موبارةكة جا شويَين باةون و تةقواباةن بةل
نز ۡلنَا ٓ إِلَ ۡيكَ ۡٱل ِك َٰت َ َ ۡ
علَ ۡي ِِۖه فَ ۡ
 [ َوأ َ َٱح ُكم بَ ۡيطنَ ُهم
ب َو ُم َه ۡي ِمنًا َ
ق ُم َ
صد ِٗقا ِل َما بَ ۡي َن يَد َۡي ِه ِم َن ۡٱل ِك َٰت َ ِ
ب بِٱل َح ِ
ع َّمططا َجطا ٓ َءكَ ِمط َ ۡ
بِ َمطا ٓ أَنط َطز َل َّ ِۖ
طق (املائنندة  )84 -وة قورئااااان بااؤ
ٱّللُ َو ََل تَتَّبِط ۡطع أ َ ۡه َطوآ َءهُمۡ َ
طن ٱل َح ِ

دابةزاندووين بة حة  ،بةرباستدانةري كتيَبةكاني ثيَش خؤيةتي و باآلدةستة بةساةريانةوة ،جاا
حوكم باة لةنيَوانياندا بةوةي خوا دايبةزاندووة ،وة شويَن هةواكانيان مةكةوة لةوةي لة حاة
بؤت هاتووة ].
ٱّلل (النسناء  )08 -وة هايض ثيَغةمباةريَامان
سطو ٍل إِ ََّل ِليُ َطا َ
ع بِط ِِ ۡذ ِن َّ ِ
 [ َو َما ٓ أ َ ۡر َس ۡطلنَا ِمطن َّر ُ
ةي باريَت بة ئيزني خوا ].
نةناردووة تةنها بؤ ئةوةي طويَرايةل
 [ فَ َۢ َو َر ِبكَ ََل يُ ۡؤ ِمنُ َس ِطهمۡ َح َر ٗجطا
ون َحت َّ َٰى يُ َح ِك ُموكَ فِي َما َ
طي أَنرُ ِ
ع َج َر بَ ۡيطنَ ُهمۡ يُط َّم ََل يَ ِجطدُواْ فِ ٓ
ِم َّما قَ َ
س ِل ُمواْ ت َ ۡس ِل ٗيما (النسناء  )02 -نةخيَر سويَاد بة ثةروةردطارت ئيمان نااهيَان
ض ۡيتَ َويُ َ

هةتا تؤ ئةكةن بة دادوةر لةوةي لةنيَوانيان ربووئةدات لة كيَشاة ،ثاشاان هايض ناربةحةتيياةك
نابيان لة نةفسياندا لةوةي حوكمت داوة ،وة تةسليمي ئةبن ].
ب ۡٱل َٰعَلَ ِم َ
طين (األِعننام  )102 -بةلايَ بايَ
سط ِكي َو َم ۡحيَطا َ َو َم َمططاتِي ِ َّ ِ
 [ قُ ۡطل إِ َّن َص َطۢتِي َونُ ُ
ّلل َر ِ

طومان نويَي و حةيوان سةربربين و ذيان و مردمن تةنها بؤ اهلل ية ثةروةردطاري جيهانيان ].
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ت َو ۡٱّل َ ۡر ِ ِۖ
ٓ َ َٓل ِإ َٰلَطهَ
سط َٰ َم َٰ َو ِ
سو ُل َّ ِ
ٱّلل ِإلَ ۡيكُمۡ َج ِميعًطا ٱلَّط ِذ لَطهُك ُم ۡلطكُ ٱل َّ
اس ِإنِي َر ُ
 [ قُ ۡل يَ َٰـٓأَيُّ َها ٱلنَّ ُإ ََّل هُططو يُ ۡحططيۦ ويُ ِميط ِۖ
طٱّلل َو َك ِل َٰ َمتِ ط ِهۦ
سططو ِل ِه ٱلنَّ ِبططي ِ ۡٱّل ُ ِمططي ِ ٱلَّ ط ِذ يُط ۡطؤ ِم ُن ِبط َّ ِ
امنُواْ ِبط َّ ِ
طتُ فَططـِ ِ
طٱّلل َو َر ُ
ِ َ
َ
ِ
َوٱت َّ ِبعُووُ لَعَلَّكُمۡ ت َ ۡهتَد َ
ةاياة من ثيَغةمبةري خوام بؤ ئيَاوة
ُون (األعراف  )124 -بةليَ ئةي خةل

ةاي ئامسانةكان و زةوي هي ئاةوة ،هايض خواياةكي حاة
هةمووتان ،ئةو خوايةي هةموو مول
نيية ج ة لةو ،زيادوو ئةكاتةوة و ئةمريَايَت ،جا باوةرب بيَان بة خوا و نيَاردراوة ثيَغةمباةرة
ةاو هيداياةت
نةخويَادةوارةكةي كة باوةربي هةية بة خوا و وشةكاني ،وة شاويَين بااةون باةل
وةرطرن ].
َاتِن ُ
َاتِن ُ لِلْمَغْننَمِ ،والرَّجُن ُ يُق
َنالَ :الرَّجُن ُ يُق
َق
 [ جَاءَ رَجُ ٌ إىل النهن ب حَلَّى اهللُ علين وسنلَّمَ ،فَاتَن َ لِتَكُنونَ َكلِمَن ٌُ اللَّن ِ هن
َالَ :يمَأ ق
َاُِ ُ ،فمَأ يف سَهي ِ اللَّ ِ؟ ق
َاتِ ُ لِيُرَى يمَك
لِلذبكْرِ ،والرَّجُ ُ يُق
َهو يف سَهي ِ اللَّ ِ (حبيح الهخاري  )2416 -ثياويَك هاتاة يي ثيَغةمباةر و ثرساي:
العُلْيَا ف
ثياويَك شةرب ئةكات بؤ دةستاةوتي شةرب ،وة ثياويَك شةرب ئةكات بؤ ناوبانل ،وة ثياويَك شةرب
ئةكات بؤ دةرخستين ئازايةتي (ريابازي) ،جا كامةيان لةثيَااو خواداية؟ (لة ريواياةتي تاردا
هاتووة كة :ثياو شةرب ئةكات بؤ سةرخستين عةشرةت و هؤز و خيَزاني) فةرمووي :هةركاةل
شةربباات بؤ ئةوةي قسةي خوا (ديين خوا) بةرز بيَت ،ئةوة لةثيَااو خواداية ].
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ياساي حةوتةم:
ةي  9111 /ياساي وةزارةتي دادي هةريَمي كوردستاني
ياساي ذمارة ()91ي سال
عيَرا .

ذمارةي ئةو دةقانةي لةم ياسايةدا سةرثيَضيم تيايان تيَبيين كردووة :دوو ( )1دة .
ذمارةي ئةو دةقانةي كة ئةخيةياة ربوو :يةك ( )9دة .
ةيَااامة دةستاردةكاني وآلتان لة داوةرياردندا .وةك لة مااددةي
 .9ثشتبةس بة رباطةياندن و بةل
دووةمي ياساكةدا هاتووة.
 ئةمةش ثيَضةوانةي ئةو دةقانةية كة لة دةروازةي يةكةمي ئةم كتيَبةدا خستمانة ربوو.
لةو ربووةوة كة حةرامة ثةنا بؤ غةيري شةرعي ئيسالم ببايَت بؤ داوةرياردن.
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ياساي هةشتةم:
ةي –  9111ياساي دةسةآلتي دادوةري.
ياساي ذمارة ( )94سال

ذمارةي ئةو دةقانةي لةم ياسايةدا سةرثيَضيم تيايان تيَبيين كردووة :نؤ ( )1دة .
ذمارةي ئةو دةقانةي كة ئةخيةياة ربوو :هةشت ( )8دة .
 .9دادطا ج ة لة ياسا دةستارد و نوساراوةكان هايض ساةروةر و سةرضااوةيةكي تاري نيياة باؤ
كاركردن .وةك لة ماددةي يةكةمدا هاتووة.
 ئةمةش ثيَضةوانةي ئةو دةقانةي دةروازةي يةكةمن لةو ربووةوة كة قورئان و ساوناةت
باآلترين دةسةآلتن و سةرضاوةن بؤ حوكم و داوةري كردن نةك ياساي مرؤظةكان.
 .1حوكمي دادطاكان بةناوي طةلةوة دةردةضيَت .وةك لة ماددةي دووةمدا هاتووة.
 طةر مةبةست لةمة ئةوة بيَت كة طاةل بةرثرساياري بربيارةكااني دادوةرةكاانن ،ئاةوة
ثيَضةوانةي شةرعة لةو ربووةوة كة دادوةر تاةنها خاؤي و ئاةو كةساانة بةرثرسان لاة
حوكمةكة كة هاوكاري بوون لة دةركردني حوكمةكةدا و ،طةر حوكمةكة دروست بيَات
ةة بيَت و بة ئةنقةست بيَت خؤي تاوانبارة و طاةل
خؤي ضاكةي بؤ ئةنوسريَت و طةر هةل
ةااطريَت.
تاواني هةل
ةااطريَت ].
 [ َو ََل ت َ ِز ُر َو ِاز َر ٞة ِو ۡز َر أ ُ ۡخ َر َٰى (فاطر  )14 -وة كةل تاواني كةل هةل [ القضاةُ ثالثٌ :واحدٌ يف اجلنٌَِّ ،واثنان يف النَّارِ ،فأيما الذي يف اجلنٌَِّ ،فرج ٌ عنرف احلنقَّ فقضنىع  ،ورج عرَف احلقَّ ،فجارَ يف احلُكمِ ،فهو يف النَّارِ ،ورجن ٌ قضنى للنناسِ علنى جهن فهنو يف
النَّارِ (سنأ جع داود  )1271 -قازييةكان سيانن :يةكيَايان لة بةهةشاتداية و دووانياان لاة
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ئاطران .جا ئةوةيان كة لة بةهةشتداية ثياويَااة حاةقي زانياوة و حاوكمي كاردووة ثيَاي .وة
ةمي كردووة لة حوكمدا ،ئةوة لة ئاطرداية .وة ثياويَاك باة ناةفامي
ثياويَك حةقي زانيوة و زول
ةك ئةوة لة ئاطرداية ].
حوكمي كردووة بؤ خةل
 [ جعمع املسلمون على جن احلاكم العنامل األهن للبكنم إن جحناب يف حكمن  ،فلن ججنران ،ججنرعاجتهاده وججر عإحاعت  ،وإن جخةأ فل ججر عاجتهاده (يموسوعٌ اإلعماِ يف الْقن اإلسناليم -
ةمانان كؤربان لةسةر ئةوةي كة حاكمي زاناي شياو بؤ حاوكم طاةر لاة حوكمادا
 )1187موسول
ثيَااي ئةوا دوو ثاداشيت هةية ،ثاداشتيَاي ئيجتيهاد و ثاداشتيَاي ثيَااني رباسيت .وة طاةر
ةةيارد ئةوا ثاداشيت ئيجتيهادي هةية ].
هةل
 طةر مةبةست ئةوة بيَت كة بربياري دادةوةر وةك ئةوةياة هاةموو طاةل كؤبووبااةوة و
بربياريان دابيَت ،ئةوة ثيَضةوانةي شةرعة لةو ربووةوة كة دادوةريي كاري هاةموو طاةل
ةاو ئاةركي
نيية لة سةرةتاوة هةتا بوتريَت نويَاةريَايان ئةو كارةيان باؤ ئاةكات .باةل
ةيَك ماةرجي تيَداياة و ئاةو ئةركاةي ثا َي
كةسيَاي شارةزاي موئةههةلة كاة كؤماةل
ةك كؤببااةوة و حاوكم
سثيَردراوة لةييةن سةرؤكي وآلتةوة .هةربؤية طةر هةموو خاةل
ةاي ئاسايي و نةشارةزا بة كااري
ةة ضوناة خةل
ةةتيَك بدةن حوكمةكةيان بةتال
لةسةر حال
دادوةري ئةو كارةيان ليَ ناوةشيَتةوة.
س لَكَ ِب ِهۦ ِع ۡل نم (اإلسنراء  )10 -وة لة شتيَادا كة زانياريت نةبوو قساةي
 [ َو ََل ت َ ۡق َُ َما لَ ۡي َ
تيا مةكة ].
ۡ
نز َل َّ ِۖ
 [ فَ ۡٱحكُم بَ ۡينَ ُهم بِ َما ٓ أ َ َ
طق (املائندة  )84 -جاا
ٱّللُ َو ََل تَتَّبِ ۡع أ َ ۡه َوآ َءهُمۡ َ
ع َّما َجا ٓ َءكَ ِم َن ٱل َح ِ

حوكم باة لةنيَوانياندا بةوةي خوا دايبةزاندووة ،وة شويَن هةواكانيان مةكةوة لةوةي لة حاة
بؤت هاتووة ].
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 [ القضاةُ ثالثٌ :واحدٌ يف اجلنٌَِّ ،واثنان يف النَّارِ ،فأيما الذي يف اجلنٌَِّ ،فرج ٌ عنرف احلنقَّ فقضنىع  ،ورج عرَف احلقَّ ،فجارَ يف احلُكمِ ،فهو يف النَّارِ ،ورجن ٌ قضنى للنناسِ علنى جهن فهنو يف
النَّارِ (سنأ جع داود  )1271 -قازييةكان سيانن :يةكيَايان لة بةهةشاتداية و دووانياان لاة
ئاطران .جا ئةوةيان كة لة بةهةشتداية ثياويَااة حاةقي زانياوة و حاوكمي كاردووة ثيَاي .وة
ةمي كردووة لة حوكمدا ،ئةوة لة ئاطرداية .وة ثياويَاك باة ناةفامي
ثياويَك حةقي زانيوة و زول
ةك ئةوة لة ئاطرداية ].
حوكمي كردووة بؤ خةل
 [ واتْقننوا علننى جن القضنناء يمننأ فننروض الكْايننٌ (يموسننوعٌ اإلعمنناِ يف الْقن اإلسنناليم - )1180كؤربان لةسةر ئةوةي كة قةزاوةت لة فةرزي كيفائيية ].
 [ إنّ توليٌ اإليمام األعظم للقاض شرَ يف حبٌ قضائ (يموسوعٌ اإلعماِ يف الْق اإلساليم  )1184دامةزراندني قازي لةييةن ئيمامي طةورةوة (خةليفة ،ئةمي) مةرجة لة دروسايتقةزاوةتةكةيدا ].
 .3مةرجةكاني دادوةر كة لة ماددةي سي و سيَ يةمدا هاتووة.
 هةنديَك مةرجيان شةرعي نني ضوناة بةةل ةي شةرعي لةسةريان نيية ،وةك :تةماةني
كةمرت نةبيَت لة سي سالَ ،هاوسةري هاةبيَت ،بربواناماةي بةكالؤريؤساي لاة ياساادا
هةبيَت.
 هةنديَك مةرجي شةرعييان تياا نيياة لاة :نيَريااةيي يي زؤرباةي زانايااني شاةرع،
ةمانيَيت ،خاااوةن عةقياادةي ئااةهلي سااوناة ،سةربةساايت ،زانااا بااة قورئااان و
موسااول
فااةرموودة و كااؤربا و قيااال و رباجيااايي( .يموسننوعٌ اإلعمنناِ يف الْقن اإلسنناليم –
.)1121 ،1126 ،1181
 .4دادوةر سويَاد ئةخوات كة ياسا جيَبةجيَ باات .وةك لة ماددةي سي و ثيَاجةمدا هاتووة.
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 ئةوةش ثيَضةوانةي شةرعة لةو ربووةوة كة دادوةر ئةبيَت بة شةرع حوكم باات لةنيَوان
ةايدا نةك بة ياسا و دةستووري دةستاردي مرؤظ.
خةل
ۡ
نز َل َّ ِۖ
 [ فَ ۡٱحكُم بَ ۡينَ ُهم ِب َما ٓ أ َ َ
طق (املائندة  )84 -جاا
ٱّللُ َو ََل تَت َّ ِب ۡع أ َ ۡه َوآ َءهُمۡ َ
ع َّما َجا ٓ َءكَ ِم َن ٱل َح ِ

حوكم باة لةنيَوانياندا بةوةي خوا دايبةزاندووة ،وة شويَن هةواكانيان مةكةوة لةوةي لة حاة
بؤت هاتووة ].
 [ فَ َۢ َو َربِكَ ََل يُ ۡؤ ِمنُ َس ِطهمۡ َح َر ٗجطا
ون َحت َّ َٰى يُ َح ِك ُموكَ فِي َما َ
طي أَنرُ ِ
ع َج َر بَ ۡيطنَ ُهمۡ يُط َّم ََل يَ ِجطدُواْ فِ ٓ
ِم َّما قَ َ
س ِل ُمواْ ت َ ۡس ِل ٗيما (النسناء  )02 -نةخيَر سويَاد بة ثةروةردطارت ئيمان نااهيَان
ض ۡيتَ َويُ َ

هةتا تؤ ئةكةن بة دادوةر لةوةي لةنيَوانيان ربووئةدات لة كيَشاة ،ثاشاان هايض ناربةحةتيياةك
نابيان لة نةفسياندا لةوةي حوكمت داوة ،وة تةسليمي ئةبن ].
نطز َل ِمطن قَ ۡب ِلطكَ يُ ِريطد َ
ع ُم َ
 [ أَلَمۡ ت َ َر إِلَى ٱلَّذ َُون أَن
ِين يَ ۡز ُ
ون أَنَّ ُهمۡ َءا َمنُواْ بِ َما ٓ أ ُ ِنز َل إِلَ ۡيكَ َو َما ٓ أ ُ ِ
ت َوقَ ۡد أ ُ ِم ُر ٓواْ أَن يَ ۡكرُ ُرواْ بِ ِهۦِۖ َويُ ِري ُد ٱلع َّۡي َٰ َنُ أَن يُ ِضلَّ ُهمۡ َ
ضط َٰلَ َۢ بَ ِعيطدٗ ا
يَت َ َحا َك ُم ٓواْ إِلَى ٱل َّ َٰـغُو ِ

(النساء  )06 -ئايا نابيين ئةوانةي بة طوماني خؤيان ئيمانيان هيَااوة بةوةي بؤت داباةزيوة
و بةوةي ثيَش تؤش دابةزيوة ئةيانةويَت حوكم برةن بؤ يي تاغوت ،لةكاتيَادا فةرمانيان ثايَ
كااراوة كااة بايَ باااوةرب باان بااة هااةموو تاغوتيَااك ،وة شااةيتان ئةيااةويَت طومربايااان باااات
طومرباكردنيَاي دوور ].
ٱّلل ُح ۡك ٗمطا ِلقَ ۡطو جم يُوقِنُ َ
سطنُ ِم َ
 [ أَفَ ُح ۡك َم ۡٱل َٰ َج ِه ِليَّط ِم يَ ۡبغُ َطون (املائندة  )26 -ئاياا
طن َّ ِ
طون َو َم ۡطن أ َ ۡح َ

ةايا بن ].
ئةوانة حوكمي نةفامييان ئةويَت ،وة كيَ لة خوا حوكمي باشرتة بؤ كةسانيَك دل
 .5دادوةر ناطييَت و سزا نادريَات باةبيَ ربةزامةنادي وةزياري داد .وةك لاة مااددةي شةسات و
يةكةمدا هاتووة.
 لة ثيَاجةم تيَبيايمان لةسةر دووةم ياساي ئةم دةروازةية بامسانارد.
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 .6كار بة هيض دةقيَك ناكريَت طةر لةطةلَ ماددةكاني ئةم ياسايةدا ناكؤك بيَت .وةك لة مااددةي
شةست و ثيَاجةمدا هاتووة.
ةاراوة بةسةر دةقي قورئاان
 ئةمة ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة دةقي ياساي دةستارد زال
و فةرموودةدا و لةكاتي ناكؤكيدا دةقي ياسا ثيَش دةقي شةرعي ئاةخريَت .وة ئةماة
ثيَضةوانةي هةموو ئةو دةقانةية كة لة دةروازةي يةكةمي ئةم كتيَبةدا خستمانة ربوو،
وة كوفريَاي ربوون و بيَ خةوشة و لةدين وةرطةربانة و دذايةتي دةقة شةرعييةكانة.
 .7كاركردن بةم ياساية .هةروةك لة ماددةي شةست و شةشةم و شةست و حةوتةمدا هاتووة.
 ئةمةش ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة ئةم ياساية زياتر لة بربطة و ماددةيةكي ثيَضةوانةي
شةرعة و نابيَت كاري ثيَ باريَت.
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ياساي نؤيةم:
ةي  9113ياساي يانسييب ئاوةدان كردنةوةي هةريَمي
ياساي ذمارة ()7ي سال
كوردستان.

ذمارةي ئةو دةقانةي لةم ياسايةدا سةرثيَضيم تيايان تيَبيين كردووة :بيست و حةوت ( )17دة .
ذمارةي ئةو دةقانةي كة ئةخيةياة ربوو :بيست و شةش ( )16دة .
 .9تةواوي ياساكة كة لة بيست و ثيَاج ماددة ثيَاهاتووة ثيَضةوانةي شاةرعة ضاوناة يانساييب
حةآللَ كردووة و كاري ثيَاردووة و هةر دةقيَاي ربةتاردؤتةوة بة دةقة شةرعييةكانيشةوة كاة
ثيَضةوانةي ياساكة بيَت و فةرماني كردووة بة جيَبةجيَ كردني ياساكة .هةروةك لاة مااددةي
يةكةمةوة هةتا هؤيةكاني دةركردني ياساكة هاتووة.
 ئةوانة هةموو ثيَضةوانةي دة و كؤربا شاةرعييةكانن ،ضاوناة يانساي جؤريَااة لاة
قوماركردن و قومااريش حةراماة .وة ئاةوةش بةهاناة نيياة كاة بوتريَات " :ثاارةي
ةاةي
يانسيبةكة بؤ ئاوةداناردنةوة بةكارديَت " ،ضوناة ثارةي حاةرام حةراماة مامةل
ثيَوة باريَت.
 [ يَ َٰـٓأَيُّ َها ٱلَّذ َع َمط ِل ٱلع َّۡطي َٰ َ ِن
س ِم ۡطن َ
اب َو ۡٱّل َ ۡز َٰلَ ُم ِر ۡج ٞ
س ُر َو ۡٱّلَن َ
ِين َءا َمنُ ٓواْ ِإنَّ َما ۡٱل َخ ۡم ُر َو ۡٱل َم ۡي ِ
ص ُ
فَ ۡ
ون ( )16إِنَّ َمطا يُ ِريط ُد ٱلع َّۡطي َٰ َ ُن أَن يُوقِط َع بَ ۡيطنَ ُك ُم ۡٱلعَط َٰ َد َوةَ َو ۡٱلبَ ۡغ َ
ٱجتَنِبُووُ لَعَلَّكُمۡ ت ُ ۡر ِل ُح َ
ضطا ٓ َء فِطي
صطلَ َٰو ِۖ ِة فَ َه ۡطل أَنطتُم ُّمنت َ ُه َ
طون (( )11املائندة)
ص َّدكُمۡ عَطن ذ ِۡك ِطر َّ ِ
َطن ٱل َّ
س ِر َويَ ُ
ۡٱل َخ ۡم ِر َو ۡٱل َم ۡي ِ
ٱّلل َوع ِ

ئةي ئيمانداران بيَ طومان مةي و قومار و بت و بةخت رتاةوة طآلون و لة كاري شةيتانن جاا
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ةاو سةرفراز بن ( )12بيَ طومان شاةيتان ئةياةويَت دوذمااياةتي و رب
ليَي دوورباةونةوة بةل
خباتة ناوتانةوة لة مةي و قوماردا ،وة ربيَتان ليَ ئةطريَت ثيَيان لة زياري خوا و لة نويَي ،ئاياا
ئيَوة وازئةهيَان ليَيان (.] )19
طاس َو ِإ ۡي ُم ُه َمطا ٓ أ َ ۡكبَ ُطر ِمططن
يه َمطا ٓ ِإ ۡيط ٞطم َك ِب ٞ
َطن ۡٱل َخ ۡمط ِطر َو ۡٱل َم ۡي ِ
يطر َو َم َٰنَ ِرط ُع ِللنَّ ِ
 [ يَ ۡسطـِلُونَكَ ع ِس ِِۖطر قُط ۡطل فِ ِ
نَّ ۡر ِع ِه َما (الهقنرة  )211 -ثرسيارت ليَ ئةكةن دةربارةي مةي و قومار ،بةليَ تاوانيَاي طةورة و

ةاي ،وة تاوانةكةيان طةورةترة لة سوودةكةيان ].
سوودي تياية بؤ خةل
 [ جعمع العلماء على جن القمار حرام ،عالنرد جو عالشةرِ جو عأي ش ء يمأ األشياء ،وجِ جكللمال عالهاط (يموسوعٌ اإلعماِ يف الْق اإلساليم  )1862 -زانايان كاؤربان لةساةر ئاةوةي
قومار حةرامة ،بة زار يان بة شةترةنج يان بة هةرشتيَك ،وة قومار ثارة خواردنة بة بةتالَ ].
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ياساي دةيةم:
ةي  9113ياساي حزبةكاني هةريَمي كوردستاني عيَرا .
ياساي ذمارة ()97ي سال

ذمارةي ئةو دةقانةي لةم ياسايةدا سةرثيَضيم تيايان تيَبيين كردووة :حةظدة ( )97دة .
ذمارةي ئةو دةقانةي كة ئةخيةياة ربوو :ضواردة ( )94دة .
 .9ربيَ ةدان بة داناني حيزب ،بةتايبةت حيزبيَك كة بة شايَوازي دميوكراساي دانرابيَات .وةك لاة
ماددةي يةكةم و دووةم و سيَيةمدا هاتووة.
ةمانان يةك ئوممةتن و يةك دةساتة
 ئةمة ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة لة ئيسالمدا موسول
ةمانان و يدان لاة
ةاةي موساول
ةن .وة ثةرتةوازةيي و خؤ جياكردنةوة لاة كؤمةل
و كؤمةل
ةةحةتي
ربيَباز و بيوباوةربيان حةرامة بة دة و كؤربا .وة دروستاردني حيزب لاة مةسال
ةمانان نيية و جياوازي و رباجيايي ئةخاتة نيَوانيان.
يةك ربيزي موسول
س ِبي ِل ِه (األِعنام -
سبُ َل فَتَرَ َّر َ
ق ِبكُمۡ عَن َ
 [ َوأ َ َّن َٰ َهذَا ِص َٰ َر ِ ي ُم ۡست َ ِق ٗيما فَٱت َّ ِبعُو ِۖوُ َو ََل تَت َّ ِبعُواْ ٱل ُّ )121وة بيَ طومان ئةمة ربيَ اي رباسيت ماة جا شويَين باةون ،وة شاويَن ربيَضااةكاني تار
مةكةون لةبةرئةوةي لة ربيَ اي رباسيت خوا جياتان ئةكةنةوة ].
ِين فَ َّرقُطواْ
ين (ِ )11م َن ٱلَّطذ َ
صلَ َٰوةَ َو ََل تَكُونُواْ ِم َن ۡٱل ُم ۡع ِر ِك َ
 [ ُمنِي ِب َين ِإلَ ۡي ِه َوٱتَّقُووُ َوأَقِي ُمواْ ٱل َّ
ب ِب َما لَد َۡي ِهمۡ فَ ِر ُح َ
طون (( )12النروم) باؤ يي خاوا ب ةربيَااةوة و
دِينَ ُهمۡ َوكَانُواْ ِ
عيَ ٗع ِۖا ُك ُّل ِح ۡز ِۭ ِ

تةقواي باةن و نويَيةكان باةن و لة موشرياان مةبن ( )39لةوانةي دياةكةيان ثارضة كردووة
ةخؤشة بةو ربيَبازةي لةسةريةتي (.] )31
ةيَايش دل
ةيَاةوة ،هةر كؤمةل
و بوون بة ضةند كؤمةل
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 [ ِإ َّن ٱلَّذ َٱّلل (األِعنام
عيَ ٗعا لَّ ۡستَ ِم ۡن ُهمۡ فِي عَيۡ ٍء ِإنَّ َما ٓ أ َ ۡمط ُرهُمۡ ِإلَطى َّ ِ
ِين فَ َّرقُواْ دِينَ ُهمۡ َوكَانُواْ ِ

ةيَك (ئاةي موحةمماةد) تاؤ
  )121ئةوانةي دياةكةيان بةش كردووة و بوون بة ضةند كؤماةللةوان نيت و بةريت ليَيان ،كاري ئةوان بؤ يي خواية و خؤي سزايان ئةدات ].
 [ َو ۡٱّلل َج ِم ٗيعا َو ََل تَرَ َّرقُطواْ (لل عمران  )161 -وة هةمووتان دةسات ب ارن
ٱعت َ ِص ُمواْ ِب َح ۡب ِل َّ ِ

بة ديين خواوة و بةشبةش مةبن ].
َنمْ يَكُنأْ هلنمْ
َ املُسْنلِمِنيَ وإيمَنايمَهُمْ قُلنتُ :فنإنْ ل
َ؟ قالَ :تَلْزَمُ جَمَاعٌَ
َنِ ذلك
َما تَأْيمُرُِِ إنْ جدْرَك
 [فَ اَملوْتُ
َحْ ِ شَجَرَةٍ ،حتَّى يُدْرَِكك
َ الِْرَ َ ُكلَّهَا ،ولو جنْ تَعَضَّ عأ
َاعْتَزِلْ تِلك
َا إيمَامٌ؟ قالَ :ف
جَمَاعٌَ ول
ةيَك لة ثيَغةمبةري ثرسي :ضي باةم كاتيَك
َ (حبيح الهخاري  )7648 -هاوةل
َى ذلك
َِْتَ عل
وج
ةاي بؤ جةهةناةم بانل ئةكاةن؟ فاةرمووي:
سةردةمةكة خرا ئةبيَت و بان ةوازكةرانيَك خةل
ةمانان و ئيمامةكاةيان ئااةبيت .وتاي :ئااةي ئةطاةر كؤمةةلااة و
ةاةي موسااول
ثةيوةسايت كؤمةل
ئيماميان نةبوو؟ فةرمووي :ئةوا لةو كؤمةآلنة هةموو دووربااةوةرةوة ،ئةطةرضاي خاؤت باة
ربةطي داريَاةوة ب ريت ،هةتا مردن ئةت اتيَ و لةسةر ئةوةيت ].
َتْ على ثِنتيْأِ وسَهعنيَ فِرقٌ ،وجِتم تَْتَرِقونَ على يمِثلِها ،كلُّها يف النَّارِ
 [ إنَّ عَين إسرائي َ افتَرقةدا بةش بوو ،وة
إلَّا فِرقٌ (ختري املسند  )12264 -بةني ئيسرائي بةسةر حةفتا و دوو كؤمةل
ةةدا بةش ئةبن ،هةموويان لة ئاطران ج ة لة يةكيَايان ].
ئيَوةش بةسةر هةمان كؤمةل
ةي دوو و سايَ و ضاوار لاة
 .1فةرزكردني باوةرببوون و كاركردن باة دميوكراساييةت .وةك لاة خاال
ماددةي ضوارةمدا هاتووة.
 حةراميَيت كاركردن بة دميوكراسييةمتان باساارد لاة دووةم تيَبيايماان لةساةر يةكاةم
ياساي ئةم دةروازةية ،وة هةشتةم تيَبيين لةسةر دووةم ياسا.
ةي ثيَااج لاة مااددةي
 .3دياةكان جياواز نني و واجبة و مةرجة بة جياواز نةبياريَن .وةك لة خاال
ضوارةمدا هاتووة.
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 ئةمة ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة ئيسالم ديين خاواي طةورةياة و جياياة لاة هاةموو
دياةكاني تر ،وة تةنها ديين ئيسالم تةوحيدي تياية و هةموو دياةكاني تار شايك و
كوفريان تياية ،وة تةنها لةربيَي ئيسالمةوة عةبدةكان ئةضااة بةهةشاتةوة ،وة خاواي
طةورة تةنها ئيسالمي بة دين داناوة و ثيَي ربازيية و لة ديين تر ربازي نيية ،ئيرت ضؤن
دياةكان وةك يةكن؟ وة ئةو بان ةشةية ثيَضةوانةي دة و كؤرباية و كوفريَاي ربوونة.
 [ إِ َّن ٱلد َٱّلل ۡ ِٱۡل ۡس َٰلَ ُم (لل عمران  )11 -دين ي ي خوا تةنها ئيسالمة ].
ِين ِعن َد َّ ِ

 [ َو َر ِضيتُ لَ ُك ُم ۡ ِٱۡل ۡس َٰلَ َم د ِٗينا (املائدة  )1 -وة ربازي بووم ئيسالم دياتان بيَت ]. [ َو َمن يَ ۡبت َ ِب َٱۡل ۡس َٰلَ ِم د ٗ
س ِطر َ
ِينا فَلَن يُ ۡقبَ َل ِم ۡنهُ َوهُ َو فِي ۡٱّلٓ ِخ َر ِة ِم َ
ين (لل عمنران -
طن ۡٱل َٰ َخ ِ
غ ۡي َر ۡ ِ

ةبييَريَت ئةوا ليَي وةرناطييَت ،وة لة قيامةتدا لة
 )42وة هةركةل غةيري ئيسالم بة دين هةل
دؤرباوةكانة ].
ع ِبطد َ
ون (َٓ َ )1ل أ َ ۡعبُ ُد َمطا ت َ ۡعبُطد َ
 [ قُ ۡل يَ َٰـٓأَيُّ َها ۡٱل َٰ َك ِر ُر َُون َمطا ٓ أ َ ۡعبُط ُد (َ )1و َ َٓل أَنَ ۠طا
ُون (َ )2و َ َٓل أَنطت ُمۡ َٰ َ
ع ِبد َ
ِيطن (( )0الكافرون) بةليَ
عبَدتُّمۡ (َ )8و َ َٓل أَنت ُمۡ َٰ َ
عَا ِب ٞد َّما َ
يد ِ
ُون َما ٓ أ َ ۡعبُ ُد ( )2لَكُمۡ دِينُكُمۡ َو ِل َ

ئةي كافرياة ( )9من ئةوة ناثةرستم كة ئيَوة ئةيثةرس ( )1وة ئيَوةش ئةوة ناثةرس كة من
ئةيثةرستم ( )3وة من ئةوة ناثةرستم كة ئيَوة ئةيثةرس ( )4وة ئيَوةش ئاةوة ناثةرسا كاة
من ئةيثةرستم ( )5ديين خؤتان هةية و بؤ خؤتانة ،وة مايش ديين خؤم هةية (.] )6
ين َكط ۡطٱل ُم ۡج ِر ِم َ
 [ أَفَنَ ۡجعَط ُل ۡٱل ُم ۡسط ِل ِم َةمانان وةك تاوانباااران
ين (القلننم  )12 -ئايااا ئيَمااة موسااول

ةةئةكةين ].
مامةل
صط َ
طون (الهقننرة  )111 -ئيَمااة (ي ئيماناادار)
َ [ -ولَنَطا ٓ أ َ ۡع َٰ َملُنَططا َولَ ُكططمۡ أ َ ۡع َٰ َملُ ُكططمۡ َونَ ۡحط ُن لَطهُك ُم ۡخ ِل ُ

كردةوةي خؤمان هةية و ئيَوة (ي كافر)ايش كردةوةي خؤتاان هةياة ،وة جياوازمياان ئةوةياة
ةسؤزييةوة كردةوةكااان ئةكةين ].
ئيَمة بة دل
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َان ِإ ۡب َٰ َر ِهي ُم يَ ُهود ِٗيا َو ََل نَ ۡ
طن ۡٱل ُم ۡع ِطر ِك َ
َطان ِم َ
َان َحنِ ٗيرطا ُّم ۡسط ِل ٗما َو َمطا ك َ
ص َرانِ ٗيا َو َٰلَ ِكن ك َ
 [ َما ك َين

ةاو لةشايك ييادابوو باؤ تةوحياد و
(لل عمنران  )07 -ئيااهيم نة جوولةكة بوو نة طاور بةل
ةمان بوو ،وة لة موشرياان نةبوو ].
موسول
َان ِم َن ۡٱل ُم ۡع ِر ِك َ
ص َر َٰى ت َ ۡهتَدُواْ قُ ۡل بَ ۡل ِملَّمَ ِإ ۡب َٰ َر ِه ۧـ َم َحنِ ٗير ِۖا َو َما ك َ
ين
َ [ -وقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أ َ ۡو نَ َٰ َ

ةاو ئيَمة
(الهقرة  )112 -وة وتيان بنب بة جوولةكة و طاور ئةوسا هيدايةت وةرئةطرن ،بةليَ بةل
لةسةر ديين ئيااهيمني و لة شيك يمانداوة ،وة ئيااهيم لة موشرياان نةبوو ].
 [ اِعقد اإلعماِ على جن اإلسالم هو الديأ الذي فرض اهلل سهباِ وتعاىل على اإلِ واجلنأ،وجِ

ديأ هلل سواه ،وجِ ِاسخ جلميع الشرائع و ينسخ ديأ ععنده جعندا ،ويمنأ خنالف ذلنك

كْر عاإلعماِ .وعلي  ،فإن يمأ التزم ِا جاءت ع التوراة جو اإلجني جو جيٌ يملٌ جخنرى ومل يتهنع
القرلن يقه يمن ذلك ،وهو كافر يمشرك عاإلعماِ (يموسنوعٌ اإلعمناِ يف الْقن اإلسناليم -
 )214كؤربا دروستبووة لةسةر ئةوةي ئيسالم ئةو دياةية كة خوا فةرزي كردووة لةسةر مارؤظ
و جاؤكة ،وة ج ة لةو خوا ديين نيية ،وة ئةو سربةرةوةي هةموو شةريعةتةكانة و هيض ديايَك
دواي خؤي هةرطيز نايسا بريَتةوة ،وة هةركاةل سةرثيَضاي ئاةوة بااات كاوفري كاردووة يي
هةمووان .وة لةوةوة ،هةركةل ثابةند بيَت بةوةي كة تةورات ياان ئياجيا هيَااوياةتي ياان
هةر ديايَاي تر و شويَن قورئان نةكةويَت ئةوةي ليَ قبولَ ناكريَت ،وة كافر و موشرياة باةبيَ
رباجيايي ].
 [ وجعمع العلماء على كْر يمأ دعا إىل الوحدة عني األديان (متام املننٌ عنهعض يمنا اتْنق علينجه السننٌ) وة زاناياان كاؤرب ان لةساةر كاافريَيت ئاةو كةساةي كاة بان ةشاةي ياةك رتن و
يةكخستين دياةكان ئةكات ].
ةي ثيَااج لاة مااددةي سايَزدةيةمدا
ةك .وةك لة خال
 .4حيزب بؤي هةية ثيتاك كؤبااتةوة لة خةل
هاتووة.
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 ئةمة ثيَضةوانةي شةرعة لةو ربووةوة كة ج ة لة دةسةآلتي شةرعي بة مةرجي خاؤي،
ة اةي شاةرعي و ليَياان
ةاي بباات باةبيَ بةل
كةل بؤي نيية دةست بؤ سااماني خاةل
ةك لاة ئيساالمدا
بسيَايَت و باج و ثيتاكيان لةسةر واجا بااات .وة سااماني خاةل
ةك مةطةر حةقي خواي طةورةي تيا بيَت.
حةراماراوة لةسةر خةل
َنيْكُم حَنرامٌ (حنبيح
َعْراضَنكُمْ عل
َحْسِنهُ ُ قنالَ  -وج
َكُمْ - ،قالَ يمُبَمَّدٌ :وج
َيمْوال
 [ فإنَّ دِيماءَكُمْ وجالهخاري  )8860 -خويَن و سامان و ناموستان لةسةرتان حةرامة ].
َ َ إلَّنا اللَّن ُ ،وجنَّ يمُبَمَّندًا رَسنولُ اللَّن ِ ،ويُقِيمُنوا
َاتِ َ النَّاسَ حتَّى يَشْهَدُوا جنْ إل
 [ جُيمِرْتُ جنْ ُجقَامِ،
َن بق اإلسْنل
َ ُه ْم إلَّنا حب
َيمْنوَال
َ َعصَنمُوا ِيمنبن ِديمَنا َء ُه ْم وج
َ َعلُنوا ذلنك
ََ،فإِذَا ف
َاة
َ ،ويُؤْتُوا الزَّك
َاة
الصل
َّ
ةاي باةم هاةتا
َى اللَّ ِ (حبيح الهخاري  )22 -فةرمامن ثيَاراوة كة جةن ي خةل
وحِسَاعُهُمْ عل
شايةمتان ئةهيَان و نويَي ئةكةن و زةكات ئةدةن ،جاا طاةر واياان كارد خاويَن و ثارةياان لايَم
ثاريَزراوة مةطةر بة حةقي ئيسالم ،وة ليَثرسياةوةيان لةسةر خواية ].
ةي دوو لة ماددةي ثازدةيةمدا هاتووة.
 .5ربيَزطرتن لة ياساكاني ثةرلةمان ئةركة .وةك لة خال
 ئةو ياسايانةي ثةرلةمان يان ئةجنوومةني وةزيران يان هاةر يياةن و دةساةآلتيَاي تار
ةاو
هيض ربيَزيَايان نيية ئةطةر ثيَضةوانةي دةقي قورئان يان سوناةت يان كؤربا بن ،باةل
بة حوكم و بربياري نةفامي دادةنريَن.
ٱّلل ُح ۡك ٗمطا ِلقَ ۡطو جم يُوقِنُ َ
سطنُ ِم َ
 [ أَفَ ُح ۡك َم ۡٱل َٰ َج ِه ِليَّط ِم يَ ۡبغُ َطون (املائندة  )26 -ئاياا
طن َّ ِ
طون َو َم ۡطن أ َ ۡح َ

ةايا بن ].
ئةوانة حوكمي نةفامييان ئةويَت ،وة كيَ حوكمي لة خوا باشرتة بؤ كةسانيَك دل
 [ يقول تعاىل ذكره :جيهغ هؤ ء اليهود الذيأ احتكموا إليك ،فلم يرضوا حبكمك ،إذ حكمتفيهم عالقس  " .حكم اجلاهليٌ " ،يعين :جحكنامَ عهندة األوثنان يمنأ جهن الشنرك ،وعنندهم
كتاب اهلل في عيان حقيقٌ احلكم الذي حكمتَ ع فيهم ،وجِ احلق الذي جيوز خالف  .ثنم قنال
تعاىل ذكره يموعّخا هلؤ ء الذيأ جعوا قهولَ حُكم رسول اهلل حنلى اهلل علين وسنلم علنيهم وهلنم
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يمأ اليهود ،ويمستجهال فِعلهم ذلك يمنهم :ويمَأ هذا الذي هو جحسأ حكما ،جيّها اليهود ،يمِنأ
اهلل تعاىل ذكره عند يمأ كان يوقأ عوحداِيٌ اهلل ،ويقر عرعوعيت ؟ يقول تعناىل ذكنره :جيّ حُكنم
جحسأ يمأ حُكم اهلل  ،إن كنتم يمنوقنني جن لكنم رعنا ،وكننتم جهن توحين ٍد وإقنرار عن ؟ (تْسنري
الةربي  )112 /1خواي طةورة ئةفةرمويَت :ئايا ئةو جوولةكانةي كة حوكميان هيَااوةتاة يي
تؤ ،وة ربازي نةبوون بة حوكمت ،كاتيَك بة دادثةروةري حوكمت كردن " ،حاوكمي ناةفامي "
يان ئةويَت؟ واتة :حوكمي بت ثةرستةكان لاة موشارياةكان ،وة كتايَيب خواياان لةيياة كاة
ربووناردنةوةي رباسايت حوكمةكاةي تياياة كاة تاؤ لةناويانادا حوكمات داوة ثيَاي ،وة ئاةوة
حةقةكةية كة نابيَت سةرثيَضي باريَت .ثاشان خواي طاةورة باة سةرزةنشاتةوة بةواناةي كاة
نةيانويست حوكمي ثيَغةمبةر قبولَ باةن لةسةريان و بؤيان لة جوولةكاة ،وة باة نةفاميداناة
ةيان لةو كردارةياندا فةرمووي :وة ئةوة كيَية كة حوكمي باشرتة ئاةي جوولةكاة لاة خاواي
ثال
ةاد و بةرز لةيي كةسيَك كة يةقيين هةية بة تاقاناةيي خاوا ،وة دان باة ثةروةردطاريتييادا
بل
ةاياان كاة
ئةنيَت؟ خواي طةورة ئةفةرمويَت :ض حوكميَاك باشارتة لاة حاوكمي خاوا ،طاةر دل
ثةروةردطاريَاتان هةية ،وة خاوةن تةوحيد و دانثيانانن ثيَي؟ ].
 .6ئةم ياساية حيزبةكاني ثابةند نةكردووة بةوةي ثاةيربةوي ناوخؤياان ثيَضاةوانة ناةبيَت لةطاةلَ
شةرعدا ،يان دذايةتي ديين ئيسالم و دةقةكاني نةكةن.
 ئةمةش ثيَضةوانةي شةرعة لةو ربووةوة كة ربيَ ةي نةطرتووة لاة خراثاة و طاومربايي و
كوفر.
ُون إِلَى ۡٱل َخ ۡي ِر َويَ ۡأ ُم ُر َ
 [ َو ۡلتَكُن ِمنكُمۡ أ ُ َّم ٞم يَ ۡدع َوَ َويَ ۡن َه ۡو َن ع َِن ۡٱل ُمنك َِطر َوأ ُ ْولَط َٰـٓ ِكَ
ون بِ ۡٱل َم ۡع ُر ِ
هُ ُم ۡٱل ُم ۡر ِل ُح َ
ةيَك هاةبن بان اةواز
ةماندا كؤماةل
طون (لل عمران  )168 -با لةناو ئيَاوةي موساول

باةن بؤ باشة ،وة فةرمان باةن بة ضاكة وة ربيَ ربن لة خراثة ،وة ئةوانةن سةرفراز ].
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 .7فةرزكردني ياساكة لةساةر حاوماةت و حيزباةكان .وةك لاة مااددةي نؤزدةياةم و بيسات و
دووةمدا هاتووة.
ةك ،بةثيَي ئاةو دة
 ياساي ثيَضةوانة بة شةرع حةرامة و كوفرة فةرزباريَت لةسةر خةل
و كؤربايانةي لة دةروازةي يةكةمدا خستماناة ربوو.
 .8كاركردن بة ياساكة  ،وة كاار ناةكردن باة هايض دةقيَاك ئةطةرضاي شاةرعييش بيَات ماادةم
ثيَضةوانةي ئةم ياسايةية .وةك لة ماددةي بيست و يةكةم و بيست و سيَيةمدا هاتووة.
 كار بة ياساي ثيَضةوانة بة شةرع ناكريَت ،وة كارنةكردن بة دةقي شةرعي لة بةرامبةر
دةقي ياسايي دةستارددا كوفرة و ثيَضةوانةي ئةو دة و كؤربايانةية كاة لاة دةروازةي
يةكةمدا هيَاامانن.
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ياساي يانزةيةم:
ةي  9118ياساي سةنديااي ربؤذنامةنووساني كوردستاني
ياساي ذمارة ()4ي سال
عيَرا .

ذمارةي ئةو دةقانةي لةم ياسايةدا سةرثيَضيم تيايان تيَبيين كردووة :يانزة ( )99دة .
ذمارةي ئةو دةقانةي كة ئةخيةياة ربوو :هةشت ( )8دة .
ةي  .9117وةك لة سةرةتاي ياساكةدا هاتووة.
 .9كاركردن بة ياساي ذمارة ()92ي سال
ةي
 كاركردن بةو ياساية ثيَضةوانةي شةرعة ،ضوناة كاري بة ياساي ذماارة ()9ي ساال
 9111كااردووة و دةسااةآلتةكاني ثةرلااةماني ليَااوة وةرطرتااووة .وة سةرثيَضاايية
ةي  9111لة تيَبياييةكاني دووةم ياسااي ئاةم
شةرعييةكاني ياساي ذمارة ()9ي سال
دةروازةيةدا خستمانةربوو.
ةي ( )9لة مااددةي ضاوارةمي
 .1بةرجةستةكردني سيستمي فيدراليزم بؤ كوردستان .وةك لة خال
ياساكةدا هاتووة.
 سيستمي فيدراليزم شتيَاي نامؤياة باة شاةرعي ئيساالم باة نااو و ناوةرؤكيياةوة،
بةتايبةت طةر ناوةرؤكةكةي برييت بيَت لة ربيَ ةدان بة دةسةآلتيَك كة ياسا باؤ خاؤي
دابربيَاييَت ئةطةرضاي ثيَضاةوانةي شااةرعيش بيَات .وة ئاةوةش ثيَضاةوانةي شااةرعي
ئيسالمة ضوناة قورئان و سوناةت تاكة سةرضاوةي تةشريع و حاوكمن و كاةل باؤي
نيية حوكم داربيَييَت ثيَضةوانةي شةرع ،وة ئةو حوكمة دةستاردة نةفاميية.
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 وة طةر ناوةربؤكةكةي ئةوة بيَت كة دةسةآلتي ناوضةيةك سةربةخؤ بيَت و نةضايَتة ذيَار
دةسةآلتي ناوةنديي (يمركزي) وآلتةوة .ئاةوا ئاةوة ثيَضاةوانةي سيساتمي خيالفاةتي
ئيسالمة ضوناة لة ئيسالمدا سيستةمي وآلت مةركةزييةتاة و ثايتاةخت دةساةآلتي
بةسةر هةموو ناوضةكاني ذيَر دةسةآلتيدا هةياة لاة هاةموو ربوويةكاةوة ،وة هاةموو
وياليةتةكان بة شةرعي ئيسالم حوكم ئةكةن.
َ تَقْندَمُ
َمَّا عَعَثَ النهن ُّ حَلَّى اهللُ علي وسلَّمَ يمُعَاذَ عأَ جَهَ إىل َِ ْبوِ جهْ ِ اليَمَأِ قالَ ل  :إَِّنك
 [لَنإِذَا عَرَفُنوا
َى ،ف
جولَ يما تَدْعُوهُمْ إىل جنْ يُوَحبندُوا اللَّن َ تَعَنال
َىَقوْم يمِأ جهْ ِ الكِتَابَِ،فلْيَكُأْ َّ
عل
َتِهِمَْ،فإِذَا حََّلوْا ،فأخْهِ ْرهُمْ
َ ْيل
َرَضَ عليهم خَمْ َ حََلوَاتٍ يف يَويمِهِمْ ول
َ ،ف أخْهِ ْرهُمْ جنَّ اللَّ َ قدْ ف
ذلك
َى فقِريِهِمْ (حنبيح الهخناري
َتُرَدُّ عل
َاة يف ج ْيموَالِهِمْ ،تُؤْخَذُ يمِأ َنِيبهِمْ ف
جنَّ اللَّ َ افْتَرَضَ عليهم زَك
  )7172ثيَغةمبةري خوا صلى اهلل علية وسلم موعاذي نارد باؤ يةماةن و ثيَاي فاةرموو:سةرةتا بان يان باة بؤ بةتةنيا ناسني و ثةرستين اهلل ،جا طةر ئةوةيان زاناي و باوةربياان ثايَ
هيَاا ،ثيَيان بةليَ خوا ثيَاج نويَيي لةسةر فةرزكردوون لة شةو و ربؤذيَاياندا ،جا طاةر نويَاييان
ةةمةنااديان
كارد ثيَيااان بةلايَ خاوا زةكاااتيَاي لةسااةر فااةرزكردوون لاة سااامانياندا ،لااة دةول
وةرئةطييَت و ئةطةربيَاريَتةوة بؤ سةر فةقيةكانيان ].
 [ وفرّ رسول اهلل حنلى اهلل علين وسنلم يف عمينع النهالد النيت دخلنها اإلسنالم عمّنا علنىالصدقات (التاريخ للةنربي  )187 /1وة ثيَغةمبةري خوا صلى اهلل علياة وسالم لاة هاةموو
ناوضةكاندا كة ئيسالمي تيابوو كاربةدةستانيَاي دانابوو لةسةر زةكاتةكان ].
ةي ( )3لة ماددةي ضوارةمدا هاتووة.
 .3بةرطري كردن لة سةروةري ياسا .وةك لة خال
 سةروةري بؤ شةرعي ئيسالمة نةك ياسا دةستارد و نةفامييةكان ،وة باةرطري كاردن
لة ياسا نةفامييةكان كوفرة و حةرامة (اجملادلٌ ( )22 -النساء .)06 -
ةي ( )4لة ماددةي ضوارةمدا هاتووة.
 .4بةرطري كردن لة ئازاديية دميوكراسييةكان .وةك لة خال
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 بةرطري كردن لة دميوكراسييةت كوفرة ،ضوناة دميوكراسييةت ديايَاة جيا لة ئيسالم.
وة تةنها ئيسالم شايستةي بةرطري كردن و خؤ فيداكردنة لةساةري (الكنافرون )0-1
(املائدة ( )1 -الصف ( )8 -النساء .)74 -
ٱّلل ۡ
س ُهمۡ َوأ َ ۡم َٰ َطولَ ُهم ِبطأ َ َّن لَ ُهط ُم ۡٱل َجنَّطمَ يُ َٰقَتِلُ َ
ٱعت َ َر َٰى ِم َن ۡٱل ُم ۡؤ ِمنِ َ
ٱّلل
سط ِبي ِل َّ ِ
طون فِطي َ
ين أَنرُ َ
 [ ِإ َّن َّ َون َويُ ۡقتَلُ َ
فَيَ ۡقتُلُ َ
ةي لاة بااوةربداران كربياوة لاة بةرامباةر
ون (التوعنٌ  )111 -خوا نةفس و مال

ئةوةدا بةهةشيت ثيَ بةخشيون ،لة ثيَااو خوادا ئةجةن ن جا ئةكوذن و ئةكوذريَن ].
َاتِن ُ
َاتِن ُ لِلْمَغْننَمِ ،والرَّجُن ُ يُق
َنالَ :الرَّجُن ُ يُق
َق
 [ جَاءَ رَجُ ٌ إىل النهن ب حَلَّى اهللُ علين وسنلَّمَ ،فَاتَن َ لِتَكُنونَ َكلِمَن ٌُ اللَّن ِ هن
َالَ :يمَأ ق
َاُِ ُ ،فمَأ يف سَهي ِ اللَّ ِ؟ ق
َاتِ ُ لِيُرَى يمَك
لِلذبكْرِ ،والرَّجُ ُ يُق
َهو يف سَهي ِ اللَّ ِ (حبيح الهخاري  )2416 -ثياويَك هاتاة يي ثيَغةمباةر و ثرساي:
العُلْيَا ف
ثياويَك شةرب ئةكات بؤ دةستاةوتي شةرب ،وة ثياويَك شةرب ئةكات بؤ ناوبانل ،وة ثياويَك شةرب
ئةكات بؤ دةرخستين ئازايةتي (ريابازي) ،جا كامةيان لةثيَااو خواداية؟ فةرمووي :هةركةل
شةربباات بؤ ئةوةي قسةي خوا (ديين خوا) بةرز بيَت ،ئةوة لةثيَااو خواداية ].
َإنَّ
َالَ :يا رسول اهلل يما القِتال يف سهي اهلل؟ ف
َق
 [ جَاءَ رَجُ ٌ إىل النهن ب حَلَّى اهللُ علي وسلَّمَ ،فجحدَِا يُقاتِ ُ َضَها ،ويُقاتِ ُ حَمِيٌّ .فرفع إلي رجس قنال :ويمنا رفنع رجسن إ جِن كنان قائمنا،
َهو يف سَهي ِ اللَّن ِ عنز وجن (حنبيح الهخناري -
َاتَ َ لِتَكُونَ َكلِمٌَُ اللَّ ِ ه العُلْيَا ف
َالَ :يمَأ ق
فق
 )121ثياويَك هاتة يي ثيَغةمبةر و ثرسي :شةربكردن لةثيَااو خوادا كامةية؟ ضوناة تيامانة
لة توربةييا شةربئةكات ،وة تيامانة لةبةر هؤز و عةشرةت شاةربئةكات .فاةرمووي :هةركاةل
شةربباات بؤ ئةوةي قسةي خوا بةرز بيَت ،ئةوة لةثيَااو خواي طةورةداية ].
َننى (حننبيح الهخنناري )1142 -
َنناهُمْ يف النَّننارِ؟ قننالَ :عَل
َ ْتل
َنَّنٌِ وق
َاَِننا يف اجل
َ ْتل
َلنني َ ق
َقننالَ :ج
 [فعومةري كوربي خةطاب لة ثيَغةمبةري ثرسي :ئايا كوذراوةكااني ئيَماة لاة بةهةشاتدا ناني و
كوذراوةكاني ئةوان لة ئاطردا؟ فةرمووي :بةةليَ ].
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 .5لة ياساكةدا نةهاتووة كة كار لةسةر ربؤشابيي ئايايي باريَت بؤ خزماةتي ئاايين ئيساالم و
بآلوكردنةوةي بةشيَوةي دروست و لةسةر ربيَبازي ثيَغةمبةر و هاوةآلني ربةزاي خوايان ليَ بيَت.
 ئةمة ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة كاري ربؤذنامة نوساي سةرضااوةيةكي كاري اةرة باؤ
بآلوكردنةوةي ئايين ئيسالم بةشيَوةيةكي باش و ئاسان بةتايباةت باؤ ئاةو جيَياناةي
دةسيت زانايانيان ناطاتيَ و سةرضاوةي زانستة شةرعييةكان كاز و كاةمن تياياان .وة
هؤكاريَاي ئاوا طرنل لةثيَشرتة كة بؤ ئةو كاارة ثايؤزة تاةرخان باريَات (النبن -
( )122لل عمران .)168 -
ةي ( )9و ()1ي
ةي ( )4لاة مااددةي بيساتةم وة خاال
 .6وةرطرتين رةسم و ثيتااك .وةك لاة خاال
ماددةي بيست و دووةمدا هاتووة.
 لة ضوارةم تيَبيايمان لةسةر ياساي دةيةم بامسانارد.
ةي لة كوردستان قةدةغةياة .وةك لاة بربطاةي ()6ي
ةك بة رذيَمي فيدرال
 .7متمانة لةقاردني خةل
ماددةي بيستةم هاتووة.
 مادةم فيدراليزم ثيَضةوانةي شةرعة و نامؤية ثيَي ،كةواتة خساتاةربووي عةيباةكاني
ةمانان بةتايبااةتي .وة واجبااة بااؤ كااورد
ةك بةطشاايت و موسااول
واجبااة لةسااةر خااةل
ربوونباريَتةوة كة ئةو سيستمة ثيَضةوانةي شةرعة و ،حةراماة ئاةو رباساتييةيان لايَ
بشاردريَتةوة (لل عمران .)168 -
ةمارتة كاة
ٱّلل (الهقرة  )186 -وة كيَ لةو كةسة زال
 [ َو َم ۡن أ َ ۡظلَ ُم ِم َّمن َكت َ َم َع َٰ َه َدةً ِعن َدوُك ِم َن َّ ِ
شايةتييةكي لةيبيَت و بيشاريَتةوة ].
ع َٰ َه َدةَ َو َمن يَ ۡكت ُ ۡم َها فَ ِِنَّهُكٓ َءا ِي ٞم قَ ۡلبُهُ (الهقنرة  )241 -وة شايةتي مةشارنةوة
 [ َو ََل ت َ ۡكت ُ ُمواْ ٱل َّةي تاوانبارة ].
وة هةركةل بيشاريَتةوة ئةوا دل
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ق ٱلَّذ َ
طاس َو ََل ت َ ۡكت ُ ُمونَطهُ (لل عمنران )147 -
ٱّللُ ِمي َٰي َ َ
ِين أُوتُواْ ۡٱل ِك َٰت َ َ
ب لَتُبَ ِينُنَّهُك ِللنَّ ِ
َ [ -و ِإ ۡذ أ َ َخذَ َّ

ةك
ةيَين لة ئةهلي كيتاب وةرطرت ،ئةبيَت ثيَغةمبةرايةتي موحةممةد بؤ خةل
وة خواي طةورة بةل
روونباةنةوة و نةيشارنةوة ].
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ياساي دوانزةيةم:
ةي  9118ياساي سةنديااي هونةرمةنداني كوردستاني
ياساي ذمارة ()8ي سال
عيَرا .

ذمارةي ئةو دةقانةي لةم ياسايةدا سةرثيَضيم تيايان تيَبيين كردووة :يانزة ( )99دة .
ذمارةي ئةو دةقانةي كة ئةخيةياة ربوو :سيَ ( )3دة .
ةي ()9ي بربطاةي دووةماي مااددةي
 .9دامةزراندني هؤبةي سةما .وةك لة بربطاةي (ح) لاة خاال
بيستةم هاتووة.
 سةماكردن بةتايبةت ساةماي ئافرةتاان هةرضاةندة لاة باةربةتادا باة ماةرجي خاؤي
ربيَثيَدراوة ،بةآلم هؤكارة بؤ فيتااة و بآلوبووناةوةي بةدربةوشايت و كااري حاةرام لاةم
سةردةمةدا .وة هةر شتيَك هؤكار بوو بؤ حةرام حةرامة لة شةرعدا .وة لة ياسااكةدا
هيض مةرجيَاي شةرعي بال نةكراوة و بة ربةهاايي هؤباة و بةشاي باؤ كراوةتاةوة و
ئةوةش نابةجيَية.
َثِريًا :حَرَّيمَ ُ الشَّنارُِِ،
َى يمُبَرَّم ك
َيْضًا :كُ ُّ فِعْ َجفْضَى إل
َالَ الشَّيْخُ تَقِ ُّ الدبيأِ ج
 [ قال املرداوي :قَسَنادِ .اِتهنى يمنأ "اإلِصناف"
ََِّن ُ يَكُنونُ سَنهَهًا لِلشَّنرب وَالْْ
َبٌَ رَاجِبٌَ .لِأ
صل
َمْ يَكُأْ فِي ِ يمَ ْ
إذَا ل
(( )16/0يموقننع :اإلسننالم سننؤال وجننواب  /حكننم الننرقص) هااةموو كرداريَااك كااة سااةر بااؤ
ةةحةتيَاي طةورةتري تيا
حةراميَاي زؤر بايَشيَت داربيَيةري شةرع حةرامي كردووة ،طةر مةسل
نةبيَت .ضوناة ئةبيَت بة هؤيةك بؤ خراثة و فةساد ].
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َسُّرٌ
الرقْصَ الَّذِي فِي ِ تَثَ ّأ وَتَك
َكِأَّ َّ
َالَ الْبَلِيمِ ُّ :ل
َيْ َ عِبَرَام ،ق
َالرقْصُ ل
 [ قال النووي ره اهلل :و ََّى الربجَالِ وَالنبسَاءِ (يموقع :اإلسالم سؤال وجواب  /حكم الرقص)
َ ْفعَالَ الْمُخَنَّثِنيَ حَرَامٌ عَل
يُشْهِ ُ ج
نةوةوي بةربةمحةت بيَت فةرمووي :سةما حةرام نيياة ،حاةليمي فاةرمووي :باةآلم ساةمايةك
خؤيركردنةوة و شاانةوة و ضةمانةوةي تيا بيَت وةك كردةوةي ئةواناةي خؤياان باة ئافرةتاان
ئةضويَان حةرامة لةسةر ثياوان و ئافرةتان ].
 [ فذهب احلنْيٌ واملالكيٌ واحلناعلٌ والقْال يمأ الشافعيٌ إىل كراهٌ الرقص ،يمعللني ذلنك عنأنَ  ،وجِ يمأ يمسقةات املرسة ،وجِ يمأ اللهو  ..وهذا كل يما مل يصنبب النرقص
فعل دِاءة وسَْ
جيمر محرم كشرب المر ،جو كشف العورة وحنوهما ،فيبرم اتْاقا  ..وقيد الشنافعيٌ اإلعاحنٌ ِنا
إذا مل يكأ في تكسر كْع املخنثني وإ حرم على الرجنال والنسناء (املوسنوعٌ الْقهينٌ /21
 )16حةنةفييةكان و مالياي و حةنبةلييةكان و قةففال لة شاافيعييةكان لةساةر كةراهاةتي
سةمان ،بةبةهانةي ئةوةي ئةجنامداني سوكي و بيَ ربةوشتيية ،وة لة شايَاةري شةخسييةت و
ةاةرةكانة .ئةمة هةمووي طةر لةطةلَ سةمادا شتيَاي حاةرام ناةبيَت
كةسايةتيية ،وة لة غافل
وةك مةي خواردنةوة ،يان دةرخستين عةورةت ،يان هاوشيَوةيان ،ئةوكاتة حةرامة باة كاؤربا.
وة شافيعييةكان ربيَثيَدانيان بة بةنديَك (مةرج)اةوة بةساتووة ئاةويش طاةر خؤيركردناةوة و
شاانةوةي تيا نةبيَت وةك كردةوةي ئةوانةي خؤيان بة ئافرةتاان ئةضاويَان ،ئاةطياا حةراماة
لةسةر ثياوان و ئافرةتان ].
ةي ( )3لاة بربطاةي يةكاةمي مااددةي
 .1دامةزراندني هؤبةي هونةرة مؤسيقييةكان .وةك لة خال
بيستةمدا هاتووة.
 مؤسيقا لة شةرعدا حةرامة ،وة كردنةوةي بةشي تايباةت باؤ خويَاادن و فيَرباوون و
ةاو واجبة ئةو شويَاانة داخبريَن.
ذةنني و طويَ رتين ثيَضةوانةي شةرعة و حةرامة .بةل
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 [ قال اهلل تعاىل يف سورة لقمان " :ويمأ الناس يمأ يشرتي هلو احلديث ليضن عنأ سنهي اهلل" ،قال حرب األيمٌ اعأ عهاس رض اهلل عنهما :هو الغناء ،وقال جماهد ره اهلل :اللهو الةهن
( تْسري الةربي ( ) 86/21يموقع :اإلسالم سؤال وجواب  /حكم املوسنيقى والغنناء والنرقص)
ةايدا كةسانيَك هاةن خاةرياي
خواي طةورة لة سورةتي لوقماندا فةرموويةتي " :وة لةناو خةل
ةاةر و لةهوي قسةن بؤئةوةي ربيَ ري بااةن لاة ربيَ ااي خاوا " ،زانااي ئومماةت ئاينب
سةرقال
عةببال ربةزاي خوايان ليَ بيَات فاةرمووي :ئاةوة طؤرانيياة ،وة موجاهياد بةربةمحاةت بيَات
ةة ].
فةرمووي :لةهو تةثل
 [ قال اعأ القيم ره اهلل :ويكْ تْسري الصباعٌ والتاععني للهو احلديث عأِ الغناء فقند حنحذلك عأ اعأ عهاس واعأ يمسعود ،قال جعو الصههاء :سألت اعأ يمسنعود عنأ قولن تعناىل" :
ويمأ الناس يمأ يشرتي هلو احلديث " ،فقال :واهلل الذي إل ريه هو الغناء  -يرددها ثنالث
يمرات  ، -وحح عأ اعأ عمر رض اهلل عنهما جيضا جِن الغنناء (إ اثنٌ اللنهْان -224 /1
( )221يموقع :اإلسالم سؤال وجواب  /حكم املوسيقى والغناء والرقص) ئينب قاةيم بةربةمحاةت
بيَت فةرمووي :وة تةفسيي هاوةآلن و تابيعي بةسة بؤ لةهوي قساة كاة طؤرانيياة ،وة ئاةوة
سةملاوة لة ئينب عةبال و ئينب مةسعودةوة ،ئةبو صةهبائا فةرمووي :لة ئينب مةسعودم ثرسي
ةاةر و
ةايادا كةساانيَك هاةن خاةرياي ساةرقال
دةربارةي قسةي خواي طةورة " :وة لةناو خةل
لةهوي قسةن " ،فةرمووي :سويَاد بة اهلل كة هيض خوايةك نيية غةيري ئةو ئاةوة طؤرانيياة،
سيَ جار دووبارةي كردةوة .وة لة ئاينب عومةريشاةوة ساةملاوة ربةزاي خواياان لا َي بيَات كاة
طؤرانيية ].
 [ وقال تعاىل " :واستْزز يمأ استةعت يمنهم عصنوتك " عنأ جماهند رهن اهلل قنال :اسنتَنزِليمنهم يمأ اسنتةعت ،قنال :وحنوت الغنناء والهاطن (يموقنع :اإلسنالم سنؤال وجنواب  /حكنم
املوسيقى والغناء والرقص) وة خوا فةرمووي " :وة طومربايان باة بة دةن ةكةت هةركةسايان
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كة بتوانيت " ،لة موجاهيدةوة بةربةمحةت بيَت فةرمووي :ليَيان سوك باة هةركةل بتوانيت،
ةة ].
فةرمووي :وة دةن ي طؤراني و بةتال
ف (حنبيح الهخناري -
َعنا ِز َ
َمْن َر وامل
َرِينرَ ،وال
َيَ كوِ ََّأ يمِأ جُيمَّنيت جقْنوامٌَ ،يسْن َتبِلُّو َن احلِن َر واحل
 [ل )2216لة ئوممةتةكةمدا كةسانيَك ئةبن داويَن و حةرير و ماةي و ئااميَري مؤسايقا حاةآللَ
ئةكةن ].
َى عنأ الةَّرينقِ ،وقنال لن  :ينا
 [ سَمِعَ اعأُ عُمَرَ يمِزْيمارًا ،قال :فوَضَعَ إِحهَعَي ِ على جُذَُِين ِ ،وَِنأَعَ إِحهَعَي ِ يمأ جُذَُِي ِ ،وقال :كُننتُ يمنع النَّهنن ب
ِافِعُ ،ه تَسمَعُ شيئًا؟ قال :فقُلتُ ، :قال :فرَف
حلَّى اهللُ علي وسلَّمَ فسَمِعَ يمِث َ هذا ،فصَنَعَ يمِث َ هذا (ختري سنأ جع داود  )8128 -ئاينب
عومةر طويَي لة نشالَ بوو ،ثةجنةكاني خستة سةر طويَي و لةو ربيَياة ييادا ،وة باة ناافيعي
وت :طويَت لة هيضة؟ وتي :نةخيَر .ثاشان ثةجنةي لةساةر طاويَي يبارد و فاةرمووي :لةطاةلَ
ثيَغةمبةردا بووم صلى اهلل علية وسلم طويَي لة هاوشيَوةي ئةوة بوو جا هاوشيَوةي مين كارد
].
 [ قال اعأ القيم ره اهلل :يمذهب جع حنيٌْ يف ذلك يمأ جشد املذاهب ،وقول فين يمنأ ج لنظاألقننوال ،وقنند حننرح جحننباع عتبننريم مسنناِ املالهن كلننها كاملزيمننار والنندف ،حتننى الضننرب
عالقضيب ،وحرحوا عأِ يمعصيٌ يوجب الْسق وترد عها الشهادة ،وجعلغ يمأ ذلنك جِهنم قنالوا:
جن السماِ فسق والتلذذ ع كْر ،هذا لْظهم ،ورووا يف ذلك حديثا يصح رفع  ،قنالوا :وجينب
علي جن جيتهد يف جن يسمع إذا يمر ع جو كان يف جواره ،وقال جعو يوسف يف دار يسمع يمنها
حوت املعازف واملاله  :ادخ عليهم عغري إذِهم ألن النه عأ املنكر فرض ،فلو مل جيز الدخول
عغري إذن يمتنع الناس يمأ إقايمنٌ الْنرض .إ اثنٌ اللنهْان ( 822 /1يموقنع :اإلسنالم سنؤال
وجواب  /حكم املوسيقى والغناء والرقص) ئينب قاةيم رةمحاةتي خاواي لايَ بيَات فاةرمووي:
مةزهةبي ئةبي حةنيفة لةو بابةتةدا لاة تونادترين مةزهةبةكاناة ،وة قساةكةي لاة ربةقرتيان
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ةااةكاني رباي ئاشااارايان لةسااةر داوة بااة حااةراميَيت طااويَ رتن لااة
قسااةكانة ،وة هاوةل
ةاةرةكان هةمووي وةك نشالَ و دةف ،تةنانةت ليَدان بة لق و ثارضاة دار ،وة وتوياناة
سةرقال
كة ئةوة تاوانيَاي فاسقاةرة و شايةتي ثيَي ربةتةةكريَتةوة ،وة لةوة ربوونرت وتويانة :طاويَ رتن
فيسقة وضيَيبياني ليَي كوفرة .ئةوة لةفزةكةيانة ،وة لاةوةدا فةرموودةياةكيان هيَاااوة يوازة،
وتويانة كة واجبة لةسةري هةولَ بدات طويَي ليَ نةطريَت طةر بةييدا ربؤشت يان لةييادا باوو،
ةاةرةكان ئاةهات،
ةيَادا طاةر دةن اي مؤسايقا و ساةرقال
وة ئةبو يوسل فةرموويةتي :لة مال
ةةكاةوة
بضؤرة ذوورةوة بةبيَ ئيزنيان ضوناة ربيَ ري لة خراثة فةرزة ،جاا طاةر ضاوونة نااو مال
ةاي ئةوةس لة ئةجنامداني فةرزةكة ].
بةبيَ ئيزن ربيَثيَدراو نةبيَت ئةوا خةل
 [ وسئ اإليمام يمالك ره اهلل عأ ضرب الةه واملزيمار ،ينالك مساع وجتد لن لنذة يف طرينقجو جمل ؟ قال :فليقم إذا التنذ لنذلك ،إ جن يكنون جلن حلاجنٌ ،جو يقندر جن يقنوم ،وجيمنا
الةريق فلريجع جو يتقدم ( .اجلايمع للقريواِ  ،) 202وقال ره اهلل :إكا يْعل عندِا الْسنا
( تْسننري القرطه نن ( ) 22 /18يموقننع :اإلسننالم سننؤال وجننواب  /حكننم املوسننيقى والغننناء
ةليَادان و نشاالَ و
والرقص) لة ماليايان ثرسي ربةمحةتي خواي ليَبيَت دةربارةي بيساتين تةثل
ضيَيبياني ليَي لة ربيَ ا يان مةجليسدا .فةرمووي :با هةستيَت طةر ضايَيي لايَ بايين ،مةطاةر
دانيشتايَاي ناضاري و ثيَويست بيَت ،يان نةتوانيَت هةستيَت ،وة ربيَ اش يان ثيَشاةويَت يان
ب ةربيَتةوة .وة فةرمووي :لةيي ئيَمة فاسقةكان وا ئةكةن ].
 [ قال اعأ القيم ره اهلل يف عيان يمذهب اإليمام الشافع ره اهلل :وحنرح جحنباع العنارفونِذهه عتبرمي وجِكروا على يمأ ِسب إلي حل (إ اثٌ اللنهْان  ،)822 /1وقند عند حناحب
كْايٌ األخيار ،يمأ الشافعيٌ ،املاله يمأ زيمر و ريه يمنكنرا ،وجينب علنى يمنأ حضنر إِكناره
(كْايٌ األخيار ( )124 /2يموقع :اإلسالم سؤال وجواب  /حكنم املوسنيقى والغنناء والنرقص)
ةاة شاارةزاكاني باة مةزهةبةكاةي
ئينب قةيم لة باسي مةزهةبي شافيعيدا فةرمووي :وة هاوةل
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ةيَيت ئاةو
ةيياان كاردووة لةواناةي حاةآلل
ئاشارا حةراميَيت ئةو كارةيان باسااردووة ،وة ناول
ةي .وة خاااوةني كت ايَيب (كْايننٌ األخينار) نشااالَ و غااةيري ئااةوي لااة
كارةيااان داوةتااة ثااال
ةياردن بة واج ئةزانيَت لةسةر ئةو كةسةي لةييادا
ةاةرةكان بة خراثة داناوة ،وة ناول
سةرقال
بيَت ].
 [ وقال اعأ قدايمٌ  -محقق املذهب احلنهل  -ره اهلل :املاله ثالثٌ الضرب محرم ،وهنو ضنرباألوتار والنايات واملزايمري كلها ،والعود والةنهور واملعزفٌ والرعاب وحنوها ،فمأ جدام استماعها
ردت شهادت ( املغين  ،) 171 /16وقال ره اهلل :وإذا دع إىل وليمٌ فيها يمنكر ،كنالمر
والزيمر ،فأيمكن اإلِكار ،حضر وجِكر ،ألِ جيمع عني واجهني ،وإن مل ميكن

لحضر ( الكايف /1

( ) 114يموقننع :اإلسنالم سننؤال وجننواب  /حكننم املوسننيقى والغننناء والننرقص) ئااينب قودامااة
ةاةرةكان سيانن ،ليَدان حةرامة ،ئةويش ليَداني ذيَ و
ربةمحةتي خواي ليَبيَت فةرمووي :سةرقال
نةي و نشالَ هةموويان ،وة عود و ساز و ميعزةف و رةبااب و هاوشايَوةيان ،جاا هةركاةل
دريَية بدات بة طويَ رتايان شايةتي ربةتةةكريَتةوة .وة فةرمووي :وة طةر بان يَشايت خوانيَاك
ةي ئاةكات،
ةي باات ئةضيَت و ناول
كرا خراثةي تيا بوو ،وةك خةمر و مؤسيقا ،وة تواني ناول
ضوناة دوو واج كؤئةكاتةوة ،وة طةر نةيتواني ناضيَت ].
 .3دامةزراندني هؤبةي ويَاةكيَشان و داتاشني و ويَاةطرتن .وةك لة بربطاةي (أ) و (ب) و (ه) لاة
ةي ()4ي بربطةي دووةمي ماددةي بيستةم هاتووة.
خال
 ويَاةكيَشان و داتاشني و ويَاةطرتن حةرامن ،وة كردنةوةي بةش و شويَين تايباةت باؤ
ئةجنامداني ئةو كارة ثيَضةوانةي شةرعة .وة ئةو ويَااة و داتاشاراوانة هؤكااريَان باؤ
بآلوبوونةوةي شيك و ثةرستين غةيري خواي طةورة .وة مةبةست لة ويَاة و داتاشاراو
ةدا دروست ئةكريَن ،وة دةقي بربطةكان باة ربةهاايي
ئةوانةن كة لة شيَوةي مرؤظ و ئاذةل
ربيَ ةيان بة ويَاة و داتاشني كردووة و ئةو جؤرةيان ليَ دةرنةهيَااوة.
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ُون َما ت َ ۡن ِحت ُ َ
 [ قَا َل أَت َ ۡعبُد َطون (الصافات ( )12 -ئيااهيم علية السالم) ثيَي وتان ئاياا ئيَاوة

عيبادةتي شتانيَك ئةكةن كة خؤتان دايانةةتاشن ].
َاَِتْ يفَقوْمِ ُِوح يف العَرَبِ عَعْندُ جيمَّنا
 [ عَأِ اعْأِ عَهَّاس رَضِ َ اللَّ ُ عنْهمَا ،حَارَتِ األ ْوثَانُ الَّيت كَاَِنتْ لِمُنرَادٍ ،ثُنمَّ لِهَنِن
َك
َيمَّا يَغُوثُ ف
َاَِتْ لِهُذَيْ  ،وج
َيمَّا سُوَاٌِ ك
َنْدَلِ ،وج
َاَِتْ لَِكلْبٍ عدَوْيمٌَِ اجل
ودٌّ ك
ت ِل ِب ْميَن َر لِنآ ِل ذِي
َاَِن ْ
َك
َيمَّنا َِسْن ٌر ف
ت ِل َهمْندَانَ ،وج
َاَِن ْ
َك
َيمَّنا َيعُنو ُ ف
َ ْوفِِ ،ع ْن َد َسهَإ ،وج
ف عاجل
َيْ ٍ
ُة
َن ْو ِيم ِهمْ ،ج ِن
َا ُن إىل ق
َكُنوا ج ْوحَنى الشَّن ْية
َمَّنا َهل
َل
َن ْو ِم ُِنوح ،ف
َاِِ ،ج ْسمَا ُء ِرجَال حَنا ِل ِب َني يمِنأ ق
َل
الك
َمْ تُعْهَدْ ،حتَّنى
َعَلُواَ،فل
َْ
َسْمَائِهِمْ ،ف
َاُِوا يَ ْجلِسُونَ جِْصَاعًا وسَمُّوهَا عأ
اِْصِهُوا إىل يمَجَالِسِهِمُ الَّيت ك
َ وتَنَسَّخَ العِلْمُ عُهِدَتْ (حبيح الهخاري  )8126 -ئينب عةبال ربةزاي خواي ليَ
َئِك
َ جُول
إذَا هََلك
بيَت فةرمووي :بتةكاني قةومي نوح دواتر هاتة ناو عةرةبةوة ،بيت وةد بؤ هاؤزي كاةل  ،وة
سواع بؤ هوذةي  ،وة يةغوث بؤ موراد ،ثاشان بؤ بةني غوط يل لةيي سةبةئا ،وة يةعو بؤ
هةمةدان ،وة نةسر بؤ ئالي ذي كةيع ،ئةوانة ناوي ثياوضاكاني قةومي نوح بوون ،جا كاتيَك
مردن شةيتان بة قةومةكةياني وت لةو جيَيانةي تيايا دائةنيش بات داتاشان و بةناوياناةوة
ناويان بايَن ،ئةوانيش وايان كرد ،جا نةثةرسرتان هاةتا ئاةو قةوماة ماردن و زانسات ناةما
ثةرسرتان ].
َى الهَابِ،
َامَ عل
َمَّا رَلهَا رَسولُ اللَّ ِ حَلَّى اهللُ علي وسلَّمَ ق
ٌَ فِيهَا تَصَاوِيرَُ،فل
 [ جَِّهَا اشْتَرَتْ ُِمْرُقَى رَسنولِ ِ حَنلَّى
َقُلتُ :يا رَسولَ اللَّ ِ جتُوبُ إىل اللَّ ِ ،وإل
َ ،ف
َرَاهيٌ
َمْ يَدْخُلْ َُ،فعَرَفْتُ يف وجْهِ ِ الك
َفل
َنٌِ؟ قُلنتُ:
َقالَ رَسولُ اللَّ ِ حَلَّى اهللُ علي وسلَّمَ :يما عَالُ هذِه النُّمْرُق
اهللُ علي وسلَّمَ يمَاذَا جذَِْهْتُ؟ ف
َقالَ رَسولُ اللَّ ِ حَلَّى اهللُ علين وسنلَّمَ :إنَّ جحْنبَابَ هنذِه
َيْهَا وتَوَسَّدَهَا ،ف
َ لِتَ ْقعُدَ عَل
اشْتَرَيْتُهَا لك
َقْنتُمْ وقنالَ :إنَّ الهَيْنتَ النذي فين الصُّنوَرُ
َالُ هلمْ جحْيُوا يما خَل
الصوَرِ يَومَ القِيَايمٌَِ يُعَذَّعُونَ ،فيُق
ُّ
ٌَُ (حبيح الهخاري  )2162 -عائيشة ربةزاي خواي ليَ بيَات دؤشاةكيَاي كاربي
َائِك
تَدْخُلُ ُ اَملل
ربةمسي تيا بوو ،جا كاتيَك ثيَغةمبةري خوا بيين يي دةرطاكاة وةساتا و نةهاتاة ذوورةوة ،وة
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عائيشة لة ربوخساريدا رب و تووربةيي بيين ،وتي :ثيَغةمبةري خوا تؤبة ئةكةم بؤ يي خاوا وة
ثيَغةمبةرةكةي ،ض تاوانيَام كردووة؟ فةرمووي :ئةم دؤشةكة ضيية؟ وتي :بؤ تؤم كربيوة هاةتا
لةسةري دانيشيت و رباكشيَيت .فةرمووي :ئةوانةي ئةم ربةمسانةيان دروستاردووة لة قيامةتادا
ئةشااةجنة ئااةدريَن ،جااا ثيَيااان ئاةوتريَت ئااةوةي دروسااتتاناردووة زيااادووي باةنااةوة .وة
ةةي ويَاةي تياية فريشتةي تيَ ناضيَت ].
فةرمووي :ئةو مال
َمَّنا رَلهُ
َدْ سَتَرْتُ سَ ْهوَة ل عقِرَام في تَمَاثِي َُ،فل
 [ دَخَ َ عََل َّ رَسولُ اهللِ حَلَّى اللَّ ُ علي وَسَلَّمَ ،وَقَشَدُّ النَّاسِ عَذَاعًا عِنْندَ اهللِ يَنومَ القِيَايمَنٌِ ،الَّنذِيأَ يُضَناهُونَ
َونَ وَجْهُ ُ وَقالَ :يا عَائِشٌَُ ج
َ ُ وَتَل َّ
هَتَك
َجَعَلْنَا يمن وِسَادَةَ،جوْ وِسَادَتَيْأِ (حنبيح يمسنلم )2167 -
ََقَةعْنَاهُ ف
َتْ عَائِشٌَُ :ف
َخبلْقِ اللَّ ِ .قال
ثيَغةمبةري خوا هاتة يي عائيشة و ئةويش تاقيَاي بة ثةردةيةك داثؤشيبوو كة ويَااةي تياا
بوو ،جا كاتيَك ثيَغةمبةر بيين ليَي كاردةوة و ربةن اي ربووي طاؤربا ،وة فاةرمووي :عائيشاة
سةخترتين ئةشاةجنةي كةسيَك لة قيامةتدا يي خوا ئةوانةن هاوشيَوةي دروستاراوةكاني خوا
ئةكةن .جا ثةردةكةيان بربي و يةك دوو دؤشةكيان ليَ دروستارد ].
َرَتا للنَّهِ ب حَنلَّى اهللُ
َذَك
َهَشٌَِ فيها تَصاوِيرُ ،ف
َيْنَها عاحل
َنِيسٌَ رَج
َرَتا ك
َ ذَك
َمٌَ
َ ،وجُمَّ سَل
 [ جنَّ جُمَّ حَ هِيهٌََهْن ِر ِه َيمسْن ِجدًا،
َنى ق
َمناتََ ،عنَنوْا عل
الرجُن ُ الصَّنا ِل ُح ف
َ إذا كا َن فِني ِه ُم َّ
َ ِئك
إن جُول
علي وسلَّمَ ،فقالََّ :
َ شِرارُ اَللْقِ عِنْدَ اللَّ ِ يَومَ القِيايمٌَِ (حبيح الهخاري )1471 -
َئِك
لصوَرَ ،جُول
َ ا ُّ
وحَوَّرُوا في تِيك
ئوم حةبيبة و ئوم سةلةمة باسي كةنيسةيةكيان بؤ ثيَغةمبةر كرد لة حةبةشة كة ويَااةي تياا
بااووة ،فااةرمووي :ئةوانااة طااةر ثياوضاااكيَايان تيااا بووايااة و مبردايااة لةسااةر قةبرةكااةي
مزطةوتيَايان دروستةةكرد و ئةو ويَاانةيان تيا دروستةةكرد ،ئةوانة خراثرتين كةسن يي خاوا
لة قيامةتدا ].
َ َجعَن َ
ث ِيمئَن ٌِ ُِصُنبٍ ،ف
َنا ُ
ت سِنتُّو َن و َثل
َ ،وحَن ْو َل ال َهيْن ِ
وسنل َم يمَكَّنٌ
هلل علي َّ
 [ دَخَ َ النهن ُّ حَلَّى ا َُنقُّ ويمنا
َقُّ وزَهَقَ الهَاطِ ُ ،إنَّ الهَاطِ َ كانَ زَهُوقنا ،جَناءَ احل
يَ ْةعُنُهَا ععُودٍ يف يَدِهِ ،ويقولُ :جَاءَ احل
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يُهْدِئُ الهَاطِ ُ ويما يُعِيدُ (حبيح الهخاري  )8726 -ثيَغةمبةري خوا ضاووة مةكااةوة و لاة
ضواردةوري كةعبةدا سيَ سةد و شةست بت هةبوو ،جا بة داريَك ليَياني ئاةدا و ئةيفاةرموو:
َقُّ ويما يُهْدِئُ الهَاطِ ُ ويما يُعِيدُ ].
إن الهَاطِ َ كانَ زَهُوقا ،جَاءَ احل
َق وزَهَقَ الهَاطِ َُّ ،
جَاءَ احل ُّ
َمُبِيَنتْ
َيمَنرَ عهَنا ف
َمْ يَدْخُ ْ حتَّى ج
الصوَرَ يف الهَيْتِ ل
َى ُّ
َمَّا رَج
 [ جنَّ النهن َّ حَلَّى اهللُ علي وسلَّمَ ،ل(حبيح الهخاري  )1122 -كاتيَك ثيَغةمبةر ويَاةكاني لة كةعبةدا بايين نةضاووة ناوياةوة
هةتا فةرماني كرد و سربييانةوة ].
 [ يهاح تصوير الشجر وحنوه ،مما روح في  ،و حترم حننعت و التكسنب عن سنواء الشنجراملثمر و ريه ،وهذا يمذهب العلماء كافٌ ،إ جماهدا فإِ كره تصنوير الشنجر املثمنر (يموسنوعٌ
اإلعماِ يف الْق اإلساليم  )2204 -ويَاةكيَشاني درةخت و هاوشايَوةي ربيَثيَادراوة لةواناةي
ربؤحيان تيا نيية ،وة دروستاردن و ثارة ثةياكردن ليَوةي حةرام نيية ،جا درةخيت بةردار بيَات
يان هي تر ،وة ئةوة ربيَبازي هةموو زانايانة ج ة لة موجاهياد ،ئاةو ويَاةكيَشااني درةخايت
بةرداري بة حةرام زانيوة ].
 [ إن تصوير حورة احليوان حرام شديد التبنريم ،وهنو يمنأ الكهنائر ،سنواء جكنان التصنوير يفثوب ،جم دينار ،جم جدار ،جم ري ذلنك .وهنذا هنو قنول العلمناء (يموسنوعٌ اإلعمناِ يف الْقن
اإلسنناليم  )2201 -كيَشاااني ويَاااةي ئاااذةلَ حةرامااة حااةراميَاي تونااد ،وة لااة تاوانااة
طةورةكانة ،جا ويَاةكة لة ج يان دياار يان ديوار يان هي تردا بيَت ،وة ئةوة قساةي هاةموو
زانايانة ].
 [ إن اإلعماِ على جن الصور إن كاِت ذات ججسام (متاثي ) حرام جيب تغيريهنا ،سنواء جكاِنتمما ميتهأ جم  .وقال ععض السلف عالرخصنٌ يف اللُّعنب لصنغار الهننات (يموسنوعٌ اإلعمناِ يف
الْق اإلساليم  )2276 -كؤربا لةسةر ئةوةية كة ويَاة طةر هي خاوةن جةستة بيَت (ثةياةر)
حةرامة و واجبة ب ؤربدريَت ،جا لةوانة بيَت كة سوكايةتييان ثيَ ئةكريَت (واتة لاة جيَيةكادا
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داباريَت كة قاضي ثيا باريَت يان هاوشيَوةي لة سوكاردني ويَاةكة) ياان ناا ،وة بةشايَك لاة
ثيَشياان ربيَيان بة ياري داوة بؤ كضي ماالَ ].
 [ حتريم عيع األحنام علي العم عنند جهن العلنم (يموسنوعٌ اإلعمناِ يف الْقن اإلسناليم - )2271حةراميَيت فرؤشتين بت و ثةياةر كاري زاناياني لةسةرة ].
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ياساي سيانزةيةم:
ةي  9111ياساي باجي خانووبةرة (عقار)ي هةريَمي
ياساي ذمارة ()6ي سال
كوردستان.

ذمارةي ئةو دةقانةي لةم ياسايةدا سةرثيَضيم تيايان تيَبيين كردووة :شةش ( )6دة .
ذمارةي ئةو دةقانةي كة ئةخيةياة ربوو :دوو ( )1دة .
ةاي خانووةوة دةكةن ،لة نرخةكاةي لاة كااتي
ةة بة مول
 .9داناني باج لةسةر ئةو كةسانةي مامةل
كربين و فرؤشتادا .وةك لة ماددةي يةكةم و هؤية ثيَويستةكاني ياساكةدا هاتووة.
ةايدا بةريةيياناة لاة هاةموو
 ئةمة ثيَضةوانةي شةرعة ،ضوناة ئةس َ لة ساماني خةل
باج و زةكات و ليَ سةندنيَك .وة هيض بةةل ةياةكي شاةرعي رباسات و ربوون نيياة لاة
سةردةمي ثيَغةمبةري خوا صلى اهلل علية وسلم و هاوةآلني كاة ئاةو كاارة ربيَثيَادراو
ةاي
ةاو دة و كؤربا ثيَضةوانةي ئةوةن و حةراميان كردووة .وة سااماني خاةل
بيَت .بةل
ة ة و لة شتيَادا كة حةرامة.
حةرامة دةستيان بؤ بايَت بةبيَ بةل
َيْكُم حَرامٌ (حبيح الهخاري  )8860 -جاا خاويَن و
َعْراضَكُمْ عل
َكُمْ ،وج
َيمْوال
 [ فإنَّ دِيماءَكُمْ وجسامان و ناموستان حةرامة لةسةرتان ].
َ َ إلَّنا اللَّن ُ ،وجنَّ يمُبَمَّندًا رَسنولُ اللَّن ِ ،ويُقِيمُنوا
َاتِ َ النَّاسَ حتَّى يَشْهَدُوا جنْ إل
 [ جُيمِرْتُ جنْ ُجقَامِ،
َن بق اإلسْنل
َهُ ْم إلَّنا حب
َيمْنوَال
َ عَصَنمُوا يمِنبن دِيمَناءَهُمْ وج
َعَلُنوا ذلنك
ََ،فإِذَا ف
َاة
َ ،ويُؤْتُوا الزَّك
َاة
الصل
َّ
ةاي باةم هاةتا
َى اللَّ ِ (حبيح الهخاري  )22 -فةرمامن ثيَاراوة كة جةن ي خةل
وحِسَاعُهُمْ عل
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شايةمتان ئةهيَان و نويَي ئةكةن و زةكات ئةدةن ،جاا طاةر واياان كارد خاويَن و ثارةياان لايَم
ثاريَزراوة مةطةر بة حةقي ئيسالم ،وة ليَثرسياةوةيان لةسةر خواية ].
َ حاحبُ يمَكْ (ختري سنأ جع داود ( )2117 -املسند  )17218 -خااوةن
 [ يدخُ ُ اجلنٌَّباج و سةرانة ناضيَتة بةهةشتةوة ].
 [ اتْقوا على جن املراحد املوضوعٌ للمغارِم على الةنر  ،وعنند جعنواب املندن ،ويمنا يؤخنذ يفَجلوعٌ يمأ املارّة والتجار ،ظُلمٌ عَظيمٌ ،وَحَرامٌ ،وَفِسقٌ ،حاشنا
األسوا يمأ املكوس على السلع امل
يما جخذَ على حكم الزكاة ،وعامسها يمأ املسلمني يمأ حَول إىل حنول ممنا يتجنرون عن (يموسنوعٌ
اإلعماِ يف الْق اإلساليم  )1701 -كؤربان لةسةر ئةوةي ئاةو ضااوديَرانةي كاة باؤ ساةرانة
لةسةر ربيَ اكان دانراون يان لة دةروازةي شارةكاندا ،وة ئةوةي لة بازاربدا لة باج لةسةر كااآلي
ةميَاي طةورةية و حةرامة و فيسقة ،ج ة لةوةي باة
هيَاراو ئةسةنريَت لة ثيادة و بازرطان ،زول
ةمانان وةرئةطييَت سالَ بؤ ساالَ لاةوةي بازرطااني ثيَاوة
حوكمي زةكات و بةناويةوة لة موسول
ئةكةن ].
 [ األيمو ال السنلةاِيٌ النيت جحنلها يف الكتناب والسننٌ ثالثنٌ جحنناف :الغنيمنٌ ،والصندقٌ،والْ ء .فأيما الغنيمٌ فه املال املأخوذ يمأ الكْار عالقتال  ..وجيما الصندقات فهن ملنأ مسنى
اهلل تعاىل يف كتاع  ..إن الْ ء هو يما جخذ يمأ الكْار عغري قتنال (السياسنٌ الشنرعيٌ عنأ
ةةتييةكان ئةواناةي كاة بااةمايان هةياة لاة قورئاان و
تيميٌ –  )18 ،12 ،24سامانة دةول
سوناةتدا سيانن :دةستاةوتي جةنل لة كافران (غةنيماة) ،وة زةكاات ،وة دةساتاةوت لاة
كافران بةبيَ جةنل (فةيةا) ].
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ياساي ضواردةيةم:
ةي  9111ياساي ئاآلي هةريَمي كوردستاني عيَرا .
ياساي ذمارة ()94ي سال

ذمارةي ئةو دةقانةي لةم ياسايةدا سةرثيَضيم تيايان تيَبيين كردووة :نؤ ( )1دة .
ذمارةي ئةو دةقانةي كة ئةخيةياة ربوو :دوو ( )1دة .
 .9ربةن ي سثي لاة ئااآلي كوردساتاندا هيَمااي دميوكراسايية .وةك لاة بربطاةي ()1ي مااددةي
يةكةمدا هاتووة.
ةابن .وة ئاآل
ةمان ئاآلي كوفر هةل
 ئةوة ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة نابيَت ميللةتي موسول
ةاي
ةاةكة ئةكات و ،ئةماةش وا نيشاان ئاةدات كاة خاةل
تةعبي لة بيوبؤضووني خةل
كوردستان لةساةر دياين كاوفرين بؤياة ئاآلكاةيان تاةعبي لاةو كاوفرة ئاةكات .وة
ةمان ئةبيَت بةري بيَت لة كوفر بة هةموو شيَوة و ويَاةيةك ،لة قساة و كاردار و
موسول
شيعار و ئاآل و هتد.
ٱّلل فَقَ ِد ۡ
صطا َم لَ َهطا (الهقنرة
ت َويُ ۡؤ ِمن بِ َّ ِ
 [ فَ َمن يَ ۡكرُ ۡر بِٱل َّ َٰـغُو ِسكَ بِ ۡٱلعُ ۡر َو ِة ۡٱل ُو ۡيقَ َٰى ََل ٱن ِر َ
ٱست َ ۡم َ

  )220جا هةركةل كوفر بة تاغوت باات و باوةرب بة خوا بهيَايَت ئةوة دةسايت باة ثاةتيبةهيَزةوة طرتووة كة ثضرباني نيية ].
 [ َو ِإ ۡذ قَططا َل ِإ ۡبط َٰ َطر ِهي ُم ِّل َ ِبي ط ِه َوقَ ۡو ِم ط ِهۦٓ ِإنَّنِططي بَط َطرآءِ ٞم َّمططا ت َ ۡعبُطد َُون (الزخننرف  )20 -وة كاتيَااك

ئيااهيم بة باوك و قةومةكةي وت من بةريم لةو بتانةي ئةيثةرس ].
سنَ ٞم ِف ٓي ِإ ۡب َٰ َطر ِهي َم َوٱلَّطذ َ
ِين َمعَطهُكٓ ِإ ۡذ قَطالُواْ ِلقَ ۡطو ِم ِهمۡ ِإنَّطا بُ َر َءط َٰـٓ ُؤاْ ِمطنكُمۡ
 [ قَ ۡد كَانَ ۡت لَكُمۡ أ ُ ۡس َوةن َح َٱّلل َكرَ ۡرنَططا ِب ُكططمۡ َوبَطدَا بَ ۡينَنَططا َوبَ ۡيطنَ ُك ُم ۡٱلعَط َٰ َد َوةُ َو ۡٱلبَ ۡغ َ
َو ِم َّمططا ت َ ۡعبُطد َ
ضطا ٓ ُء أَبَطدًا َحتَّط َٰطى
ُون َّ ِ
ُون ِمططن د ِ
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ةيادا باوون ثيَشاةوايةتييةكي
ٱّلل َو ۡح َدوُ (املمتبنٌ  )8 -لة ئيااهيم و ئةوانةي لةطةل
ت ُ ۡؤ ِمنُواْ ِب َّ ِ
باشتان بؤ هةية ،كاتيَك كة بة قةومةكةيان وت ئيَمة بةرين لة ئيَاوة و لةواناةي ئةيانثةرسا
لةطةلَ خوادا ،بيَ باوةربين بة دياين ئيَاوة و لةنيَوااانادا دوذمااياةتي و رب دروسات باوو باؤ
هةميشة هةتا باوةرب بة خوا ئةهيَان بيَ شةريك ].
 [ ج إنَّ ك َّ ش ء يمأ جيمرِ اجلاهليٌِ حتتَ قديم يموضوٌِ (حنبيح اجلنايمع  )2604 -هاةمووشتيَك لة بابةتي نةفامي لة ذيَر ثيَمدا دانراوة ].
َنى اللَّن ِ
َرَ ِا يُعْهَدُ يمَأ دُونِ اهللِ ،حَنرُمَ يمَالُن ُ وَدَيمُن ُ ،وَحِسَناعُ ُ عل
َْ
َ َ إِلَّا اللَّ ُ ،وَك
 [ يمَأ قالَ :إِلةيَت :ي ئيالهة ئيللةآل ،وة كافر بيَت باةو شاتانةي غاةيري
(حبيح يمسلم  )21 -هةركةل بل
خوا ئةثةرسرتيَن ،سامان و خويَين حةرام بووة ،وة ليَثرسياةوةي لةسةر خواية ].
 .1تيشاةكاني خؤري ئاآلي كوردستان هيَماي جةذني نةورؤزن .وةك لاة بربطاةي ()3ي مااددةي
يةكةمدا هاتووة.
ةمانان تاةنها دوو جاةذنيان هةياة ئاةويش
 ئةمة ثيَضةوانةي شاةرعة ضاوناة موساول
ةمانان نيية .وة هةر شتيَاي تر بة جاةذن
ربةمةزان و قوربانة .وة نةورؤز جةذني موسول
ةمان نابيَات بةشاداري
ة ةي شةرعي هةية .وة موسول
ةة و ثيَويسيت بة بةل
داباريَت بةتال
جةذني دياةكاني تربيَت .وة نابيَت ئاآلكةي بيوباوةربي دياةكاني تر لاةخؤي ب ريَات،
لةبةر هةمان هؤي تيَبيين ثيَشوو.
 [ للمسلمني عيدان هما :عيد الْةر يمأ ريمضان  ..وعيد األضنبى  ..ولني للمسنلمني عيندريهما إ يوم اجلمعٌ ،وثالثٌ جيام ععد يوم األضبى .وهنذا خنالف فين عنني جهن اإلسنالم
ةمانان دوو جاةذنيان هةياة ئاةوانيش:
(يموسوعٌ اإلعماِ يف الْق اإلسناليم  )2148 -موسول
ةمانان جةذنيان نيية غةيري ئةو دووانة ج اة لاة
جةذني ربةمةزان و جةذني قوربانة ،وة موسول
ةماناندا ].
ربؤذي جومعة .وة ئةوة رباجيايي تيا نيية لة نيَوان موسول
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ياساي ثانزةيةم:
ةي  1229ياساي وةزارةتي مايف مرؤظ لة هةريَمي
ياساي ذمارة ()1ي سال
كوردستاني عيَراقيدا.

ذمارةي ئةو دةقانةي لةم ياسايةدا سةرثيَضيم تيايان تيَبيين كردووة :ثانزة ( )95دة .
ذمارةي ئةو دةقانةي كة ئةخيةياة ربوو :هةشت ( )8دة .
 .9وةزارةتي مايف مرؤظ كؤشش ئةكات لةثيَااو ضةسثاندني داب و دةستوور و دروني كؤمةةل ةي
ةي ()1ي ماددةي دووةمدا هاتووة.
مةدةنيدا .وةك لة خال
ةاةتيَاي دمياوكراتي دامباةزريَت ،وة لاةم
 بيؤكةي كؤمةةل ةي مةدةني ئةوةية كاة دةول
ةةتةدا هةموو كةسيَك ئةرك و مايف يةكسان بيَات و ،هايض جاؤرة جياوازيياةكيان
دةول
نةبيَت مادةم خاوةن ربةطةزنامةي هةمان وآلتن ،وة ئاين تةدةخول ناكات لة دةسةآلتدا
(العلماِيننٌ ،الليرباليننٌ ،الدميقراطيننٌ ،الدولننٌ املدِيننٌ يف يميننزان اإلسننالم  .)24 -وة
ئةمةش ثيَضةوانةي شةرعة ضاوناة دميوكراتيياةت كاوفرة و ديايَااي تارة جياا لاة
ئيسالم ،وة غةيري ئيسالم نابيَت كاري ثيَ باريَت ،وةك لة دووةم تيَبيايماان لةساةر
ياساي يةكةمي ئةم دةروازةية بامسانارد.
ةاي مبانةويَت يان نا جياوازن لة ربووي ربةطةز و ئاين و هتد ،وة ئاايين ئيساالم
 وة خةل
بةثيَي جياوازييةكانيان ئةرك و ماايف بةساةردا داون و وةك ياةك ساةيري ناةكردوون،
بؤاوونة ثياو جياية لة ئافرةت ،وة كافر جياية لة ئيماندار .وة يةكسااناردني ئةواناة
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بة ربةهايي ثيَضةوانةي شةرعة ،وة خواي طةورة خاؤي شاارةزاترة باة مااف و ئاةركي
عةبدةكاني.
س ٱلذَّك َُر ك َۡٱّلُني َ َٰى (لل عمران  )10 -وة نيَر وةك ميَ نيية ].
 [ َولَ ۡي َٱّللُ بَ ۡع َ
س طا ِٓء ِب َمططا فَ َّ
ٱلر َجططا ُل قَ َّو ط َٰـ ُم َ
طٓ َو ِب َم طا ٓ أَنرَقُططواْ ِمط ۡطن
ض ط ُهمۡ َ
ون َ
علَططى ٱلنِ َ
ض ط َل َّ
علَط َٰطى بَ ۡعط ج
ِ [ -

أ َ ۡم َٰ َو ِل ِهمۡ (النساء  )18 -ثياوان باآلدةست و سةرثةرش بةسةر ئافرةتانةوة بةهؤي ئةوةي خاوا
ةي خؤيان ئةبةخشان
ةي هةنديَاياني داوة بةسةر هةنديَاياندا ،وة بةهؤي ئةوةي كة لة مال
فةزل
(نةفةقة ،مارةيي) ].

ٱّلل َو ََل ِب ۡٱليَ ۡو ِم ۡٱّلٓ ِخ ِر َو ََل يُ َح ِر ُم َ
ِين ََل يُ ۡؤ ِمنُ َ
 [ َٰقَتِلُواْ ٱلَّذ َسطولُهُك َو ََل
ون ِب َّ ِ
ٱّللُ َو َر ُ
طون َمطا َح َّطر َم َّ
ون دِيط َ ۡ
صط ِغ ُر َ
طن ٱلَّطذ َ
طق ِمط َ
يَطدِينُ َ
ون
طب َحتَّط َٰطى يُ ۡع ُطواْ ۡٱل ِج ۡزيَططمَ عَطن يَط جطد َوهُطمۡ َٰ َ
ِين أُوتُططواْ ۡٱل ِك َٰت َ َ
طن ٱل َح ِ

(التوعنٌ  )21 -كوشتاري ئةوانة باةن كة باوةربيان بة خوا و قيامةت نيياة ،وة ئاةوة حاةرام
ناكةن كة خوا و ثيَغةمبةرةكةي حةراميان كردووة ،وة بة ديين حةقي ئيسالم دياداري ناكةن،
لةوانة كة ئةهلي كيتابن هةتا جزية ئةدةن و بيَ دةسةآلت و زةليلن ].

يطر (امللك  )18 -ئايا خوا ئاطادار و شارةزاي ئةواناة
 [ أ َ ََل يَ ۡعلَ ُم َم ۡن َخلَقَ َوهُ َو ٱللَّ ِ ُيَ ۡٱل َخ ِب ُ
نيية كة دروسيت كردوون ،وة خؤي بةبةزةيي و شارةزا و ئاطادارة ].
 [ قُ ۡطل أَتُعَ ِل ُم َعططيۡ ٍء
ُطل َ
سط َٰ َم َٰ َو ِ
ٱّللُ يَ ۡعلَط ُم َمطا فِطي ٱل َّ
ٓ َو َّ
ت َو َمطا فِطي ۡٱّل َ ۡر ِ
ٱّلل بِطدِينِكُمۡ َو َّ
ٱّللُ بِك ِ
طون َّ َ

َع ِل ٞيم (احلجنرات  )10 -بةليَ ئايا ئيَوة خوا فيَري دياةكةتان ئةكةن ،لةكاتيَادا خوا ئةوةي لاة
ئامسانةكان و زةويداية ئةيزانيَت ،وة خوا ئاطاداري هةموو شتيَاة ].
ع َّمطا يُ ۡع ِطرك َ
 [ قُ ۡل أَتُنَ ِبـُٔ َُون
س ۡب َٰ َحنَهُك َوت َ َٰعَلَ َٰى َ
س َٰ َم َٰ َو ِ
ٱّلل ِب َما ََل يَ ۡعلَ ُم فِي ٱل َّ
ٓ ُ
ت َو ََل فِي ۡٱّل َ ۡر ِ
ون َّ َ

(ينوِ  )14 -بةليَ ئايا ئيَوة هةوالَ بة خواي طةورة ئةدةن ،كة هةر خؤي زاناية بة هةرضي لة
ةادي بؤ ئةو لةو شةرياانةي بؤي دائةنيَن ].
ئامسانةكان و زةويداية ،ثاكي و بل
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 وة ثيَضةوانةي شةرعة لةو ربووةشةوة كة ئيسالم لاة سياساةت و باةربيَوةبردني وآلتادا
بةشدارة و شةريعةتي داناوة بؤ ئةوة ،وة يباردن و كةنارخساتين ديان لاة دةساةآلت
ثيَضةوانةي شاةرعة (

( )20 -األِعنام ( )122 -النسناء ( )02 -املائندة – ،88

( )81 ،84األحزاب ( )10 -الهقرة .)42 -
 وة ثيَضااةوانةي شااةرعة ضااوناة ربةطةزثةرساايت و وآلت و ناوضةض ايَيت حةرامااة لااة
ةمانة ئاةرك و
ئيسالمدا و ،مادةم كةسةكة مرؤظة و نيَر يان ميَية ،كاافر ياان موساول
مايف خؤي هةية و مايف نةفةوتاوة ئةطةرضي ربةطةزنامةي وآلتةكةشي نةبيَت.
طارفُ ٓواْ ِإ َّن أ َ ۡك َطر َمكُمۡ
اس ِإنَّا َخلَ ۡق َٰنَكُم ِمن ذَك جَر َوأُني َ َٰطى َو َجعَ ۡلط َٰنَكُمۡ عُطعُ ٗ
وبا َوقَبَا ٓ ِط َل ِلتَعَ َ
 [ -يَ َٰـٓأَيُّ َها ٱلنَّ ُ

ةاياااة ئيَمااة ئيَوةمااان
ٱّلل َع ِلططي نم َخ ِبيط ٞطر (احلجننرات  )11 -ئااةي خةل
ِعن ط َد َّ ِ
ٱّلل أ َ ۡتقَ َٰى ُكططمۡ ِإ َّن َّ َ
دروستاردووة لة نيَر و ميَيةك ،وة كردوومانن بة ضةند هؤز و تيةيةكةوة هةتا ياةكرت بااسان
بةربيَزترياتان يي خوا بةتةقواترياتانة ،خواي طةورة زانا و شارةزاية ].
 وة ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة لة ئيسالمدا باة دادثاةروةري حاوكم ئاةكريَت لاةنيَوان
ةايدا نةوةك يةكساني.
خةل
طاس أَن ت َ ۡح ُك ُمطواْ بِ ۡٱلعَ ۡطد ِل
ٱّلل يَ ۡأ ُم ُركُمۡ أَن ت ُ َؤدُّواْ ۡٱّل َ َٰ َم َٰنَ ِ
ت إِلَ َٰ ٓى أ َ ۡه ِل َها َوإِذَا َحك َۡمتُم بَ ۡطي َن ٱلنَّ ِ
 [ -إِ َّن َّ َ

(النساء  )24 -خوا فةرمانتان ثيَ ئةكات كة ئةمانةتةكان ب ةربيَااةوة بؤ خاوةناةكانيان ،وة
ةادا بة دادثةروةري حوكم باةن ].
طةر حوكمتان كرد لةناو خةل
 .1وةزارةتي مايف مرؤظ ثشت بة ياساا و دةساتوورة دةساتاردةكاني مارؤظ ئةبةساتيَت و لةباةر
ةي ( )3و ( )5و ( )7و ()8ي ماددةي
ربؤشاايي ئةوانةدا مايف مرؤظ دياري ئةكات .وةك لة خال
دووةم و ماددةي سيَيةم و هؤكارة زةروورةكاندا هاتووة.
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 ئةمةش ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة خواي طةورة مايف مرؤظةكاني ديارياردووة و هاةر
كةسيَاي تر ياسا دابايَت ثيَضةوانةي دةقي شةرعي بربيااريَاي نةفاميياة و ثاةنابردن
بؤي كوفرة (النساء ( )06 -امللك ( )18 -املائدة ( )26 -النور .)01 -
 .3وةزارةتي مايف مرؤظ ضاوديَري ياساكاني هةريَم ئةكات هةتا دذ ناةبيَت لةطاةلَ ماايف مارؤظ و
ةي ()4ي ماددةي دووةمدا هاتووة.
ئازادييةكاندا .وةك لة خال
 طةر ضاوديَريَك هةبيَت بةسةر ياسا دةرضوو و بةركارةكاني كوردساتانةوة يياةني كاةم
ةيَت دة و بربطة ماددةي ياسااكان ثيَضاةوانةي
ئةبيَت وةزارةتي ئةوقاف بيَت و ،نةهيَل
شةرعي ئيسالم بن ،نةك وةزارةتاي ماايف مارؤظ ياسااكان باةراورد بااات باة ياساا
دةستاردةكان و ئةوان ثيَوةري رباست و دروستييان بن .وة ئاةوة ثيَضاةوانةي شاةرعة
ضوناة شةرعي ئيسالمي ثةك خستووة و ياساي نةفاميي كاردووة باة ثيَاوةر لاةبري
دةقي شةرعي .وة ئةوةش ثيَضةوانةي دةقةكاني دةروازةي يةكةمي ئةم كتيَبةية.
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ياساي شانزةيةم:
ةي ( )1229سزاداني هةر ثياويَك كة لة دةرةوةي دادطا
ياساي ذمارة ()6ي سال
مارةي ذن باات.

ذمارةي ئةو دةقانةي لةم ياسايةدا سةرثيَضيم تيايان تيَبيين كردووة :شةش ( )6دة .
ذمارةي ئةو دةقانةي كة ئةخيةياة ربوو :يةك ( )9دة .
 .9بةثيَي ئةم ياساية طةر ثياويَك لةيي مةييةك يان بايَ ئاةوةش باة ربيَاوربةمسيَاي شاةرعي ذن
مارة باات سزا ئةدريَت بة سجن يان غةرامةي ماددي .وة طةر ذنةكة ذني دووةم يان سايَهةم
يان ضوارةم بوو ،ئةوا ثياوةكة سزاكةي توندترة بة زيادكردني ماوةي ساجاةكة لةساةري .وةك
لة ماددةي يةكةمي ياساكةدا هاتووة.
 ئةم ياساية ثيَضةوانةي شةرعة ضو ناة لاة شاةرعدا ماةرج نيياة باؤ ئاةوةي عةقادي
ةةت ئاطاداري بيَات.
هاوسةرطيي دروست و تةواو بيَت لة دادطا ئةجنامبدريَت يان دةول
وة طةر ياساكة لةو ربووةشةوة دةركرابيَت كة " :باشرتة لةم سةردةمةدا طريَبةساتةكان
لة دادطادا تؤمار باريَن بؤ ثاراستين مايف هاوسةرةكان " .ئةوا ئةو بربياارة شاتيَاي
ة اة
باشة بةآلم ثيَويست ناكات سزا داباريَت لةسةر نةكردني ئاةو كاارة ،ياان بايَ بةل
واج باريَت لةساةر هاوساةرةكان ،ضاوناة دوو هاوساةرةكة كااريَاي ناشاةرعييان
نةكردووة و ،طريَبةستةكةيان دروستة باة ماةرجي خاؤي (يموسنوعٌ اإلعمناِ يف الْقن
اإلساليم  .)8111 -وة مادةم طريَبةستةكة دروستة و ،ييةناةكاني طريَبةساتةكةش
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ةاةت ،هايض
بة ربةزامةندي خؤياان ناةهاتوون باؤ تؤمااركردني طريَبةساتةكة يي دةول
هؤكاااريَاي شااةرعي و ربةوا نااابيام لااة ساازاداني ثياوةكااة يااان هااةر ييااةنيَاي
ةاو ئةوة ستةمة و ناشةرعيية.
طريَبةستةكةدا ،بةل
 [ جعمعوا علنى جن النكناح جينوز دون إذن السنلةان (يموسنوعٌ اإلعمناِ يف الْقن اإلسناليم -ةتان ].
 )8121كؤربان لةسةر ئةوةي كة هاوسةرطيي ربيَثيَدراوة بةبيَ ربةزامةندي سول
ةمانانة لةساةر ثابةنادبوونيان باة
 ييةنيَاي تري ناشةرعي لة ياساكةدا سزاداني موسول
ئيسالمةوة .لاةو ربووةوة كاة لاة شاةرعي ئيساالمدا ربيَوشاويَين تايباةت هةياة باؤ
طريَبةسيت شةرعي و ،بةثيَي ئةم ياساية هةركةل بةو ربيَوشويَاانةوة ثابةند بيَت و باة
ةماة و دذاياةتي ئيساالم و حوكماة
ياساكةوة ثابةند نةبيَت سزا ئةدريَت .ئةماةش زول
شةرعييةكانة و ،حةرامة و كوفرة (املائدة ( )11 -الهقرة .)42 -
 وة ييةنيَاي تري ناشةرعي ئةوةية كاة ،شايَوازي داربشاتين ماددةكاة و تونادكردني
سزاكة لةسةر ئةو ثياوةي كة هاوسةرطيي دووةم و سايَهةم و ضاوارةم ئاةكات ،ئاةوة
نيشان ئةيات كة فرةذني تاوانة و تاوانيَاي طةورةشة ،هةربؤية سازاكة تونادتر كاراوة
لةسةر ئةو كةسةي فرةذنييةكةي لةيي دادطا نةكردووة .لةكاتيَادا فرةذناي كااريَاي
شةرعيية و دة و كؤرباي لةسةرة .وة بؤ هيض ييةن و كةل و حاوماةتيَك نيياة باة
ةماني لةسةر سزا بدات.
تاوان حسابي باات و موسول
اب لَكُم ِم َ
سطا ِٓء َم ۡينَ َٰطى َوي ُ َٰلَط َ َو ُر َٰبَط َع
 [ َوإِ ۡن ِخ ۡرت ُمۡ أ َ ََّل ت ُ ۡق ِطن ٱلنِ َ
س ُواْ فِي ۡٱليَ َٰت َ َم َٰى فَٱن ِك ُحواْ َما َ َ

(النسنناء  )1 -وة طااةر ترسااان لااةوةي دادثااةروةر نااةبن لةطااةلَ ئااةو كضااة هةتيوانااةي
سةرثةرشتييان ئةكةن و ويسيت نيااحيانتان هةية ،ئةوة ج ة لةوان مارة باةن لة ئافرةتااني
تر كة خؤتان بة باشي ئةزانن دووان و سيان و ضوار ].
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 [ اتْق املسلمون على جن املسلم ،احلر ،الهالغ ،العاق  ،العْيف ،الصبيح ،ري امجنور ،لن جنينكح يمعا جرععا يمأ النساء احلرائر ،ري زوان ،حبائح (يموسوعٌ اإلعماِ يف الْق اإلسناليم
ةي داويَاثااكي
ةغي عاقل
ةماني سةربةسيت بال
ةمانان كؤربان لةسةر ئةوةي موسول
  )8114موسولةةتةوة) ،باؤي هةياة ثيَااةوة ضاوار ئاافرةتي
ساغي ربيَليَاةطياو (لةييةن سةرثةرشت يان دةول
سةربةسيت داويَاثاكي ساغ مارة باات ].
 سجااردن لة شةرعدا سزاي هيض تاوانيَاك نيياة ،وة ئاةوة ثيَضاةوانةي شاةرعة كاة
ة اةي شاةرعي لاة قورئاان ياان
تاوانباريَك سزاكةي سجن كردن بيَات مةطاةر باة بةل
فةرموودة يان كؤربا.
 سةرثيَضييةكي تر جياوازي كردنة لة نيَاوان ربةطةزةكانادا هةرضاةندة هاةمان كارياان
كردووة بة سزاداني ثياوةكة دوور لة ذنةكة .كاة ئةماة هةرضاةندة تااوان نيياة طاةر
هاوسةرطيي باريَت بة مةرجة شةرعييةكان لة دةرةوةي دادطا وةك ومتان ،بةآلم طاةر
تاوان بيَت نابيَت ئافرةتةكة لة سزا بيَ بةش بيَت .ئةمةش ثيَضةوانةي شةرعة ضاوناة
تاوانبار سزا ئةدريَت طةر تاوانةكةي لةسةر بضةسثيَت بيَ ربةضاوكردني ربةطاةز و ئاايني
و ،بيَ ضاوثؤشي كردن لة هيض كةل.
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ياساي حةظدةيةم:
ةي ( )1229بةدةركردني ذن لة حوكمةكاني بربطة ()9ي
ياساي ذمارة ()7ي سال
ةي .9161
ماددةي ()49ي ياساي سزاكاني ذمارة ()999ي هةمواركراوي سال

ذمارةي ئةو دةقانةي لةم ياسايةدا سةرثيَضيم تيايان تيَبيين كردووة :حةوت ( )7دة .
ذمارةي ئةو دةقانةي كة ئةخيةياة ربوو :يةك ( )9دة .
ةاو
ةيَت " :تااوان نيياة باةل
 .9لةو دةقةي كة لة ياساي سزاكاني عيَراقادا باة كوردييةكاةي ئاةل
مافيَاي ياسايية طةر ميَرد ئةدةبي ذنةكاةي دابادات ،وة داياك و باوكاان و مامؤساتاكان و
ئةوةي لة حوكمي ئةواندان ئةدةبي ماالَ دابدةن ،لة ضوارضيَوةي بربياردراوي شاةرع ياان ياساا
يان عورف (ماددةي  49بربطةي  ." )9ئافرةت دةركاراوة و حوكمةكاة ناي ريَتاةوة .وةك لاة
ماددةي يةكةمي ياساكةدا هاتووة.
 ئةمةي ثةرلةماني كوردستان كردوويةتي ثيَضةوانةي شةرعة ،ضوناة لة شةرعدا ربيَ ة
بااة ميَاارد دراوة كااة ربيَ ااة و هااةن اوي شااةرعي ب ريَتااة بااةر لااةكاتي نوشااوزي
ةاة نيياة .وة
ئافرةتةكةيدا ،وة بربطةي ياسا عيَراقييةكاة لاةو ربووةوة ثيَاااويَيت و هةل
خؤزطة ثةرلةماني كوردي بةم شيَوةية ئاةو بربطةياةيان داربشاتبوايةتةوة طاةر باةدواي
ةاو مافيَاي شاةرعيية
ةة و كةموكورتي ضاكاردني ياساكانةوةن " :تاوان نيية بةل
هةل
ةةياةكي كاارد ،وة داياك و باوكااان و
طاةر ميَارد ئااةدةبي ذنةكاةي داباادات طاةر هةل
مامؤستاكان و ئةوةي لة حاوكمي ئةوانادان ئاةدةبي مااا َل دابادةن ،لاة ضوارضايَوةي
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بربياردراوي شةرع ياان عاورف و ،باةبيَ سااوربةزاندن و فةوتانادني مافياان ،وة باة
ثيَشخستين ربيَ اي شةرعي بةسةر ربيَ ااي عورفيادا طاةر ليَا يباوون .وة باؤ ذن و
مادالَ هةية داواي مافيان باةن طةر مافيان خورا بةهؤ ياان بياانووي ئةدةبدانياناةوة
".
ظوهُ َّن َو ۡ
اجع َو ۡ
ُوزهُ َّن فَ ِع ُ
ون نُع َ
ٱه ُج ُروهُ َّن فِي ۡٱل َم َ
 [ َوٱلَّ َٰـتِي ت َ َخافُ َٱض ِطربُوهُ َّن (النسناء -
ض ِ ِ

 )18وة ئةو ئافرةتانةي كة ئيَوة ترسي نوشوزيانتان هةية ،ئامؤذطارييان باةن ،وة لاة جيَادا
ليَيان جيا بباةوة ،وة ليَيانبدةن ].
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ياساي هةذدةيةم:
ةي ( )1229لةكارخستين بربطة ()1ي ماددةي ( )377لة
ياساي ذمارة ()1ي سال
ةي .9161
ياساي سزاكاني ذمارة ()999ي هةمواركراوي سال

ذمارةي ئةو دةقانةي لةم ياسايةدا سةرثيَضيم تيايان تيَبيين كردووة :ثيَاج ( )5دة .
ذمارةي ئةو دةقانةي كة ئةخيةياة ربوو :يةك ( )9دة .
 .9هةريةك لة دوو هاوسةرةكة بةثيَي ئةم ياساية طةر داويَاثيسييان كرد (زياا) ،ئاةوا خؤياان و
ئةو كةسةشي كة داويَاثيسييةكةي لةطةلَ كردوون بة بةندكردن سزا ئةدريَن .وةك لة مااددةي
دووةمي ياساكةدا هاتووة.
ةي
 ئةمة بيَج ة لةوةي كاركردناة باة ياسااي سازاكاني عيَارا ذماارة ()999ي ساال
( )9161كااة سةرثيَضااي زؤري تيايااة بةرامبااةر شااةريعةتي ئيسااالم .ثةكخسااتين
حوكميَايشة لة حوكمة شةرعييةكاني ئيسالم ،كاة بريتيياة لاة سازاي ذن و ثيااوي
زيااكار بة سةد جةلدة طةر كض يان كورب بوون ،وة بةردباراناردن تا مردن طةر ذن ياان
ثياو بوون .نةوةك زياداني كردنيان.
ۡ ۡ
ۡ ٞ
ٱلزانِي فَ ۡ
ٱلزانِيَمُ َو َّ
 [ َّٱّلل
ِيطن َّ ِ
ٱج ِلدُواْ ُك َّل َٰ َو ِح جد ِم ۡن ُه َما ِما ْ َمَ َج ۡلد ج َِۖة َو ََل تَأ ُخذكُم ِب ِه َما َرأفَم فِي د ِ
طن ۡٱل ُم ۡطؤ ِمنِ َ
ٱّلل َو ۡٱليَ ۡو ِم ۡٱّلٓ ِخ ِِۖر َو ۡليَ ۡع َه ۡد عَطذَابَ ُه َما َا ٓ ِرَ ٞطم ِم َ
إِن كُنت ُمۡ ت ُ ۡؤ ِمنُ َ
ين (الننور )2 -
ون بِ َّ ِ

كض و كوربي زيااكار هةريةكةيان سةد جةلديان ليَ بدةن ،وة باةزةييتان ثيَيانادا نةيةتاةوة لاة
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ةيَك لاة
ئةجنامداني ئةم حوكمةدا ،طةر باوةربدارن بة خوا و قيامةت ،وة باا سازاكةيان كؤماةل
ئيمانداران ئامادةي بيَت ].
 [ الهِكْرُ عالهِكْرِ جَلْدُ يمِئٌٍَ وَِ ْْ ُ سَنٌٍَ ،والثَّيبنبُ عالثَّيبنبِ جَلْندُ يمِئَنٌٍ ،والنرَّجْمُ (صاحي مسالم - )9612حوكمي زيااي كض و كورب سةد جةلد و دوورخساتاةوةيانة لاةو ناوضاةية باؤ مااوةي
ةيَك ،وة ذن و ثياو سةد جةلد و بةردباراناردنة تا مردن ].
سال
 [ إن املسلمني جعمعوا على جن الزاِ امصأ ،إذا زِى عايمدا ،عاملا ،خمتارا ،فبدّه النرجم حتنىةمانان كؤربان لةساةر ئاةوةي كاة
ميوت (يموسوعٌ اإلعماِ يف الْق اإلسناليم  )1114 -موسول
زيااكاري ثاريَزراو (ذن و ثياو) طةر بة ئةنقةست و زانني و ويسايت خاؤي زياااي كارد ،ئاةوا
سزاكةي بةردباراناردنة تا مردن ].
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ياساي نؤزدةيةم:
ةي
ةي ( )1229لةكارخستين ياساي ذمارة ()981ي سال
ياساي ذمارة ()92ي سال
(.)9182

ذمارةي ئةو دةقانةي لةم ياسايةدا سةرثيَضيم تيايان تيَبيين كردووة :ثيَاج ( )5دة .
ذمارةي ئةو دةقانةي كة ئةخيةياة ربوو :يةك ( )9دة .
 .9بةثيَي ئةم ياساية ثياو بؤي نيية ذني دووةم بهيَايَت ئةطةر بيَوةذنيش بيَت بةبيَ ئيزني دادطا.
وةك لة ماددةي يةكةمدا هاتووة.
 لة يةكةم تيَبيايمان لةسةر شانزةيةم ياساي ئةم دةروازةية بامساانارد كاة ربةزامةنادي
ةةت مةرج نيية بؤ دروسيت نيااح.
دادطا و دةول
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ياساي بيستةم:
ةي  1224 /ياساي دةوام ثيَداني بةركارخستين ياساي
ياساي ذمارة ()14ي سال
ةي ( )9151لة هةريَمي
ةي شةخصيي ذمارة ()988ي هةمواركراوي سال
ئةحوال
كوردستاني عيَراقدا.

ذمارةي ئةو دةقانةي لةم ياسايةدا سةرثيَضيم تيايان تيَبيين كردووة :شةش ( )6دة .
ذمارةي ئةو دةقانةي كة ئةخيةياة ربوو :دوو ( )1دة .
ةي ( )9151ئاةكريَت .وةك
 .9بةثيَي ئةم ياساية كار بة ياساي باري كةسي ذمارة ()988ي ساال
لة ماددةي يةكةم و دووةمي ياساكةدا هاتووة.
 كاركردن بةو ياساية ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة لة زؤريَك بربطةدا ثيَضةوانةي شاةرعة.
وةك :بربطةي ( )1لة ماددةي يةكةم ،كة كاركردني بة حوكمة شةرعييةكان خستووةتة
دواي كاركردن بةو ياساية .ئةوةش ثيَضةوانةي دة و كؤرباكاني دةروازةي يةكةمة.
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ياساي بيست و يةكةم:
ةي  1224ياساي دةزطاي طشتيي طةشتوطوزار لة هةريَمي
ياساي ذمارة ()31ي سال
كوردستاني عياقدا.

ذمارةي ئةو دةقانةي لةم ياسايةدا سةرثيَضيم تيايان تيَبيين كردووة :يانزة ( )99دة .
ذمارةي ئةو دةقانةي كة ئةخيةياة ربوو :يةك ( )9دة .
 .9دةزطاي طشيت طةشتوطوزار تيَدةكؤشيَ بؤ دامةزراندني جيَ اي ربابواردن .وةك لة بربطاةي ()3
لة ماددةي ثيَاجةمدا هاتووة.
 طةر مةبةست لة ربابواردن كاري داويَاثيسي و مةشروب خواردنةوة و هةر حاةراميَاي
ةاردني حااةراميَاي شااةرعيية و،
تاار بيَاات ،ئااةوة ثيَضااةوانةي شااةرعة و ،حااةآلل
بآلوكردنةوةي بةدربةوشتيية.

طى إِنَّ طهُك َكط َ
ٱلزنَط َِٰۖ ٓ
س طبِ ٗيۢ (اإلسننراء  )12 -وة نزياااي زياااا
طان َٰفَ ِح َ
س طا ٓ َء َ
عط ٗطم َو َ
َ [ -و ََل ت َ ۡق َربُططواْ ِ

مةكةونةوة ،ضوناة تاوانيَاي بيَزراو و ربيَ ايةكي خراثة ].
 [ يَ َٰـٓأَيُّ َها ٱلَّذ َع َمط ِل ٱلع َّۡطي َٰ َ ِن
س ِم ۡطن َ
اب َو ۡٱّل َ ۡز َٰلَ ُم ِر ۡج ٞ
س ُر َو ۡٱّلَن َ
ِين َءا َمنُ ٓواْ ِإنَّ َما ۡٱل َخ ۡم ُر َو ۡٱل َم ۡي ِ
ص ُ
فَ ۡ
ٱجتَنِبُووُ لَعَلَّكُمۡ ت ُ ۡر ِل ُح َ
ون (املائدة  )16 -ئةي ئيمانداران بيَ طوماان ماةي و قوماار و بات و

ةاو سةرفراز بن ].
بةخت رتاةوة طآلون و لة كاري شةيتانن جا ليَي دوورباةونةوة بةل
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عططمُ فِططي ٱلَّططذ َ
ِين يُ ِحبُّ َ
 [ ِإ َّن ٱلَّططذ َطيم فِططي ٱلططد ُّۡنيَا
ِين َءا َمنُططواْ لَ ُهططمۡ َ
عططي َع ۡٱل َٰرَ ِح َ
اب أ َ ِلط ٞ
ططون أَن ت َ ِ
ع طذَ ن

َو ۡٱّلٓ ِخ َر ِة (النور  )11 -ئةوانةي ثيَياان خؤشاة فاحيشاة لاةناو ئيماندارانادا باآلو ببيَتاةوة،
سزايةكي بةئيَشيان هةية لة دنيا و قيامةتدا ].
 [ واإلِسان يمتى حل احلرام اجملمع علي  ،جو حرم احلالل اجملمع علي  ،جو عدل الشرِ اجملمنع علينكان كافرا يمرتدا عاتْا الْقهاء (جمموِ الْتاوى  )207 /1وة مرؤظ هةركاتيَك حةرامي كاؤربا
ةي كؤربا لةسةري حةرامارد ،يان شةرعي كؤربا لةساةري طاؤربي
لةسةري حةآللَ كرد ،يان حةآلل
كافر و مورتةددة بة كؤرباي زاناياني فيقه ].
ةاو تةنها بةسةربردني كات بيَت
 طةر مةبةست لة ربابواردن ئةوانةي سةرةوة نةبيَت ،بةل
بة شيت ربيَ ةثيَدراوي شةرعي .ئةوا ثيَويستة ئةو بربطةية باة ماةرجي شاةرعي قةياد
ةريَت و حاةآللَ و
باريَت و ئةو كارانةي ليَ جيا باريَتةوة ،نةوةك بةو ربةهايية جيَ بهيَل
حةرام تيَاةلَ ببيَت.
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ياساي بيست و دووةم:
ةي  1224 /ياساي هةيةةي طشتيي ئاسايشي هةريَمي
ياساي ذمارة ()46ي سال
كوردستاني  -عيا .

ذمارةي ئةو دةقانةي لةم ياسايةدا سةرثيَضيم تيايان تيَبيين كردووة :ثيَاج ( )5دة .
ذمارةي ئةو دةقانةي كة ئةخيةياة ربوو :دوو ( )1دة .
ةيي
 .9هةيةةي طشيت ئاسايش تيَدةكؤشايَت باؤ ثاراساتين بااغاة و بااةماي سيساتمي فيادرال
ةةتي عيَرا  .وةك لة بربطاةي ()9ي مااددةي شةشاةم و هؤكاارة
دميوكراتي و ثةرلةمانيي دةول
زةروورةكاندا هاتووة.
ةي و دميوكراتي و ثةرلةمانيي كوفرة .حةرامة و ثيَضةوانةي
 لةكاتيَادا سيستمي فيدرال
شةرعة كة ثاريَزطاري لاةم سيساتةمة باريَات و هيَازي تايباةتي باؤ دروساتباريَت
ةمانان .وة لة شةرعدا حوكمي ئةو كةسةي ثاريَزطاري لة دةسةآلتي
بةتايبةت لة موسول
ةم و كافر ئةكات ،هةمان حوكمي دةسةآلتةكةية.
زال
 [ َو ََل ت َ ۡر َكنُط ٓطواْ ِإلَططى ٱلَّطذ َٱّلل ِمط ۡن أ َ ۡو ِليَطا ٓ َء ي ُط َّم ََل
ُون َّ ِ
ِين َظلَ ُمططواْ فَت َ َم َّ
سط ُك ُم ٱلنَّططا ُر َو َمططا لَ ُكططم ِمططن د ِ
ص ُر َ
ون (هنود  )111 -وة ئيَوة مةيلتان نةبيَت بةيي ساتةمااراندا دواياي ئااطري دؤزة
تُن َ

ئةتان ريَتةوة ،ئةو كاتة لة غةيري خوا هيض ثشتيوانيَاتان نابيَت ،ثاشان سةرناخريَن ].
 [ ِإ َّن ِف ۡرع َۡو َن َو َٰ َه َٰ َم َن َو ُجنُو َدهُ َما كَانُواْ َٰ َخ ِ طـِِٔ َين (القصص  )4 -بيَ طومان فيعةون و هامان

و سةربازةكانيان تاوانبار بوون ].
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سططولَهُك َولَط ۡطو َكططانُ ٓواْ
طٱّلل َو ۡٱليَط ۡطو ِم ۡٱّلٓ ِخط ِطر يُط َطوآد َ
 [ ََّل ت َ ِجط ُد قَ ۡو ٗمططا يُ ۡؤ ِمنُط َطون ِبط َّ ِ
ٱّلل َو َر ُ
ُّون َمط ۡطن َحطا ٓ َّد َّ َ

طيرت َ ُهمۡ (اجملادلننٌ  )22 -نااابيين كةسااانيَك هااةبن
َءابَطا ٓ َءهُمۡ أ َ ۡو أ َ ۡبنَطا ٓ َءهُمۡ أ َ ۡو إِ ۡخط َٰ َونَ ُهمۡ أ َ ۡو َ
ع ِ
عط َ
ئيمانيان بة خوا و قيامةت هةبيَت خؤشةويستييان بؤ دذايةتياةراني خاوا و ثيَغةمبةرةكاةي
هةبيَت ،ئةطةرضي باوان يان نةوة يان برا يان عةشرةتيان بن ].
ون إِلَ ۡي ِهم ِب ۡٱل َم َو َّد ِة َوقَ ۡد َكرَط ُرواْ
عد َُّوكُمۡ أ َ ۡو ِليَا ٓ َء ت ُ ۡلقُ َ
 [ يَ َٰـٓأَيُّ َها ٱلَّذ َعد ُِو َو َ
ِين َءا َمنُواْ ََل تَت َّ ِخذُواْ َ
بِ َما َجا ٓ َءكُم ِم َن ۡٱل َح ِق (املمتبننٌ  )1 -ئةي ئيمانداران دوذمين من و ئيَوة مةكةن بة دؤست،

خؤشةويسيت خؤتانيان بؤ دةربربن ،لةكاتيَادا كافرن بةو حةقةي بؤتان هاتووة ].
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ياساي بيست و سيَيةم:
ةي  1224 /ياساي سيَيةم هةمواركردني ياساي ذمارة
ياساي ذمارة ()47ي سال
ةبياردني ئةجنوومةني نيشتمانيي
ةي ()9111ي هةل
()9ي هةمواركراوي سال
كوردستاني عيا .

ذمارةي ئةو دةقانةي لةم ياسايةدا سةرثيَضيم تيايان تيَبيين كردووة :بيست و ضوار ( )14دة .
ذمارةي ئةو دةقانةي كة ئةخيةياة ربوو :يةك ( )9دة .
ةباياردني ثةرلاةمان ئاةبيَت ضاارةكيَاي
 .9ئةو حيزبانةي كة ليسات ثيَشااةش ئةكاةن باؤ هةل
ةيَوراوةكانيان ئافرةت بيَت .وةك لة ماددةي دةيةمدا هاتووة.
ثال
 ئةمة ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة بةرثرساياريَيت دةساةآلت ئةركاة و ئاةم ئةركاة باة
ئافرةت نةسثيَردراوة لة شةرعدا .وة ئافرةت بؤ ئاةو كاارة طوجنااو نيياة و ناتوانيَات
ةاةكة سةركةوتوو نابن لةذيَر دةسةآلتي ئافرةتدا.
تةواوي مايف خؤي بداتيَ و ،خةل
 [ َو ِل ِلر َجا ِل َعلَ ۡي ِه َّن د ََر َج ٞم (الهقرة  )224 -وة ثياوان ثلةيةكيان هةية بةسةر ئافرةتانةوة ].ٱّللُ بَ ۡع َ
س طا ِٓء ِب َمططا فَ َّ
ٱلر َجططا ُل قَ َّو ط َٰـ ُم َ
طٓ َو ِب َم طا ٓ أَنرَقُططواْ ِمط ۡطن
ض ط ُهمۡ َ
ون َ
علَططى ٱلنِ َ
ض ط َل َّ
علَط َٰطى بَ ۡعط ج
ِ [ -

أ َ ۡم َٰ َو ِل ِهمۡ (النساء  )18 -ثياوان باآلدةست و سةرثةرش بةسةر ئافرةتانةوة بةهؤي ئةوةي خاوا
ةي خؤيان ئةبةخشان
ةي هةنديَاياني داوة بةسةر هةنديَاياندا ،وة بةهؤي ئةوةي كة لة مال
فةزل
(نةفةقة ،مارةيي) ].
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َنومٌ يَلن جيمْنرَهمُ ايمنرَجة (ختنري املسنند -
َنحَ ق
 [ يمَأ يَل جيمْرَ فارِسَ؟ قالوا :ايمرَجة ،قالَ :يما جفل )26264ك ايَ كاروباااري فااارل ئااةبات بااةربيَوة؟ وتيااان ئافرةتيَااك .فااةرمووي :قااةوميَك
سةركةوتوو نابن كاريان ئافرةتيَك بيبات بةربيَوة ].
ةمي لةسةر يداوة بةوةي ئةو
ةاو زول
ةمي تيا نيية لة ئافرةت ،بةل
 ئةم حوكمةي شةرع زول
ئةركة قورسةي ثيَ نةسثاردووة هةروةك عالةمانييةت واجايب كاردووة لةساةريان .وة
ةاو داناني كةسي شاياوة باؤ شاويَين
ئةم حوكمةي شةرع بيَ ربيَزي نيية بة ئافرةت بةل
شياوي خؤي ،وة يبردني بيَ ربيَزيية لةسةر ئافرةت كة عالةمانييةت ئةو بايَ ربيَزيياة
ةيَني ثياو ئةبيَت شيي مااالَ بادات و ئاةركي
ئةكات ثيَي .وة هةروةك ضؤن نةشياوة بل
ناو مالَ بةربيَوة ببات ،كة دياريشة ثياو لةوةدا سةركةوتوو نابيَت وةك ئافرةت .ئاواش
نةشياوة و بيَ ربيَزيية كة ئافرةت بةزؤر لة مالَ دةربيَاني و ئةركيَاي قورل خبةياة سةر
شانيان و لة مووضةي كاباني مالَ بيَ بةشيان باةين ،وة وردة وردة فيَري لةشفرؤشيان
باةين بةناوي كاركردن و نةبووني جياوازي لة نيَوان كاركردن بة دةست و كاركردن باة
داميَن.
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ياساي بيست و ضوارةم:
ةي  1225 /ياساي سةرؤكايةتي هةريَمي كوردستان -
ياساي ذمارة ()9ي سال
عيَرا .

ذمارةي ئةو دةقانةي لةم ياسايةدا سةرثيَضيم تيايان تيَبيين كردووة :شانزة ( )96دة .
ذمارةي ئةو دةقانةي كة ئةخيةياة ربوو :سيانزة ( )93دة .
ةدةباييَردريَت .وةك لاة مااددةي دووةم و ضاوارةم و
ةك هةل
 .9سةرؤكي هةريَم باة دةن اداني خاةل
شةشةم و هةشتةمدا هاتووة.
 ئةوة ثيَضةوانةي شةرعة ،ضوناة طةر سةرؤكي هةريَم وةك سيفةتي خةليفة بيَت ،ئةوا
ةاي ئاساايي و ئاافرةت و نةشاارةزا و
ئةبيَت ئةهلي حةل و عةقد دايبايَن ،نةك خاةل
شيَت و كافر .وة طاةر وةك واليياةك بيَات بةساةر ناوضاةيةكةوة و لاةذيَر دةساةآلتي
ةك
ةةتادا خاةل
خةليفةيةكي شةرعيدا ،ئةوا ئةبيَت خةليفة دايبايَت .وة لة هاةردوو حال
ةياابييَرن .وة ئةو جؤرة ديارياردناة باؤ ساةرؤك لاة دميوكراساييةتدا هةياة ناةك
هةل
ئيسالم .وة لة دووةم تيَبيين لةسةر دووةم ياساي ئةم دةروازةية بامسان لةوة كرد.
 [ -واتْق العلماء على جِ

يشنرتَ لصنبٌ الهيعنٌ يمهايعنٌ كن النناس ،و كن جهن احلن

والعقد ،وإكا يشرتَ يمهايعنٌ يمنأ تيسّنر اجتمناعهم يمنأ العلمناء ،والرسسناء ،ووجنوه النناس
(يموسوعٌ اإلعماِ يف الْق اإلساليم  )1102 -وة زانايان كؤربان لةساةر ئاةوةي بةيعةتاداني
ةك مةرجي دروسيت بةيعةت نيية ،وة هةروةها هةموو ئاةهلي حاةل و عةقاديش،
هةموو خةل
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ةك ئةوةندة
ةاو ئةوانةي لةتواناداية كؤبباةوة لة زانايان و سةرؤكةكان و ثياوماقوآلن لة خةل
بةل
مةرجة ].
ةة ،وة ئاةكريَ ضاواري تاريش دةساتبةكاربيَت .وةك لاة
 .1ماوةي كاري سةرؤكي هةريَم ضوار سال
ماددةي سيَيةمدا هاتووة.
ةةوة بةند
 ئةوة ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة خةليفة يان والي ماوةي كاركردنةكةي بة سال
ةاو باة زياادوويَيت و باووني مةرجاةكاني وياليةتاةوة بةنادة .واتاة هاةتا
نيية ،باةل
مةرجةكاني تيادا مابن و زيادوو بيَت وياليةتةكةي كؤتايي نايةت و لاة ثؤساتةكةيدا
دةميَايَتةوة و ينابريَت .وة لة تيَبيين دووةم لةسةر ياساي سيَيةمي ئةم دةروازةياةدا
بامسانارد.
ةيَوراو بؤ ثؤسيت سةرؤكايةتي هةريَم ض سالَ و زياتر بيَات .وةك لاة بربطاةي ()9ي
 .3مةرجة ثال
ماددةي ثيَاجةمدا هاتووة.
ةغي هةية لاةربووي
 ئةو مةرجة ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة لة شةرعدا تةنها مةرجي بال
تةمةنةوة.
 [ عماعٌ جه السنٌ ،وجئمتهم ذكروا جن الليْنٌ جينب جن يكنون يمكلّْنا (يموسنوعٌ اإلعمناِ يفةةي ئةهلي سوناة و ثيَشةواكانيان باسيان كردووة كة خةليفة
الْق اإلساليم  )1106 -كؤمةل
ةغ) بيَت ].
ئةبيَت بةرثرسيار (عاق َ و بال
 .4لة ماددةي ثيَاجةمدا هيض مةرجيَاي شةرعي باساةكراوة بؤ سةرؤك.
 ئةوةش ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة طةر كةسةكة ئةو مةرجانةي تيا نةبن كاة دة ياان
ةة و ناشةرعيية .وة مةرجةكانيش ئةماناةن:
كؤربايان لةسةرة ،ئةوا دةسةآلتةكةي بةتال
ةغ) ،زانا و موجتةهيد بيَت ،دادثاةروةر
نيَرياةيي ،ئازاديي ،بةرثرسياريَتيي (عاق َ ،بال
بيَت (فاسق نةبيَت) ،ضاكةكار بيَات ،باةتوانا بيَات ،درؤزن ناةبيَت ،ترسااؤك ناةبيَت
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(يموسوعٌ اإلعمناِ يف الْقن اإلسناليم – ( )1106األحكنام السنلةاِيٌ للمناوردي -
 ،)11لة قورةيش بيَت (السياسٌ الشرعيٌ على يمنه الوحيني ملأيمون هو – )118
(األحكام السلةاِيٌ  ،)26 -حوكم بة شةرعي خوا بااات (املائندة – ( )84املائندة -
.)88
 [ واتْقوا على جن الالفٌ جتوز يمرجة ،و لكافر ،و لصهن مل يهلغ ،و جملننون (يموسنوعٌاإلعماِ يف الْق اإلسناليم  )1102 -وة كؤربان لةسةر ئةوةي كة خيالفاةت باؤ ذن و كاافر و
ةغ و شيَت نابيَت ].
ةي نابال
ماال
ةيَويَت بؤ ثؤسيت سةرؤك و داواي ثؤستةكة ئاةكات .وةك لاة بربطاةي
 .5كةسةكة خؤي خؤي ئةثال
()9ي ماددةي حةفتةمدا هاتووة.
 ئةوة ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة لاة شاةرعدا ويالياةت و دةساةآلت و ثؤسات و ثلاة
نادريَت بة كةسيَك كة خؤي داواي كردبيَت.
َيْأِ :جيمبرَِْا يا
َقالَ جحَدُ الرَّجُل
َانِ يمِأَق ْويمِ  ،ف
َى النهن ب حَلَّى اهللُ علي وسلَّمَ جَِا ورَجُل
 [ دَخَلْتُ علَنا يمَنأ حَنرَ َ علين (حنبيح
َ ُ ،ول
َل
َقالَ :إَِّا ُِوَِّل هذا يمَأ سَأ
َ ُ ،ف
رَسولَ اللَّ ِ ،وقالَ اآلخَرُ يمِ ْثل
الهخاري ( )7181 -حبيح يمسنلم  )1711 -ئةبو موساا ربةزاي خاواي ليَبيَات لةطاةلَ دوو
ثياودا ضووة يي ثيَغةمبةر ،دوو ثياوةكة بة ثيَغةمبةريان وت :ثيَغةمباةري خاوا مبانااة باة
ئةمي .فةرمووي :ئيَمة ئةم ئةركة نادةين بة كةسيَك كة داواي باات يان ثةرؤشي بيَت ].
ةسؤزي ئاةجنام بادات.
ةبياردني سويَاد ئةخوات كة ئةرك و فةرمانةكاني بة دل
 .6سةرؤك دواي هةل
وةك لة ماددةي نؤيةمدا هاتووة.
 ئةوةش ثيَضةوانةي شةرعة لةو ربووةوة كة سويَاد لةسةر ثابةندبوون بة شةرعي ئيسالم
و ئةركة شةرعييةكانييةوة ناخوات .كة ئةركي سةرةكي ئةو ثؤستةية لة شةرعدا.
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 .7ئةطةر سةرؤكي هةريَم داواي كؤتايي هاتين ماوةكاةي بااات ثةرلاةمان ييةاةبات .وةك لاة
بربطةي ()9ي ماددةي شازدةمدا هاتووة.
 ئةمة ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة سةرؤك بؤي نيية دةسات لاة كاار بايَشايَتةوة دواي
ديارياردن و بةيعةت.
 [ اإلعماِ على جِ لي لإليمنام جن ينعنزل ععند اِعقناد إيمايمتن (يموسنوعٌ اإلعمناِ يف الْقناإلسناليم  )1142 -كؤربا لةسةر ئةوةية كة ئيمام بؤي نيية دةست لاةكار بايَشايَتةوة دواي
طريَبةسيت ئيمامةتييةكةي ].
 .8لة ماددةي شانزةدا ئةو هؤكارانة باال ناةكراون كاة لاة ربووي شاةرعةوة ويالياةتي ساةرؤك
ةن.
ناهيَل
 ئةوةش ثيَضةوانةي شةرعة ،ضوناة طةر هؤكاريَاي شةرعي هةبيَت بؤ يداني ساةرؤك
ةةتاناة :كاافربوون ،شايَتبوون،
واجبة يبايَت و وياليةتةكةي ئةكاةويَت ،وةك لاةم حال
كويَربوون (يموسوعٌ اإلعماِ يف الْق اإلساليم  ،)1141 -يداني لة ربيَربةوي ئيساالم
(السياسٌ الشرعيٌ على يمنه الوحيني ملأيمون هو .)282 -
 .1سةرؤكي هةريَم لةييةن ثةرلةمانةوة بة دةن ادان دائاةنريَت .وةك لاة مااددةي حةظدةهةمادا
هاتووة.
 ئةمة ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة ئةهلي حةل و عةقاد ساةرؤك دائاةنيَن لاة شاةرعدا
نةوةك ثةرلةمان.
.92

داناني سةرؤكي هةريَم بؤ بةديهيَااني دميوكراسي و فيدراليية .وةك لة كؤتاايي هاؤي

داناني ياساكةدا هاتووة.
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ةمانان باؤ باةديهيَااني
 ئةمة ثيَضةوانةي شةرعة ،ضاوناة دانااني ساةرؤك باؤ موساول
ةاة بةثيَي شةرعي ئيسالم ،ناةك باؤ
فةرمانيَاي شةرعي و رباثةرباندني كار و باري خةل
كاركردن بؤ كوفر و نةفامي ،وة داناني بةطويَرةي ربا و عةق َ.
 [ -اتْقوا على جن اإليمايمٌ فرض ،وجِ

عد يمأ إيمام  ..وقند جعمعنوا علنى جن يمصندر وجنوب

ِصه هو الشرِ ،العق (يموسنوعٌ اإلعمناِ يف الْقن اإلسناليم  )1121 -كاؤربان لةساةر
ئةوةي ئيمامةتي فةرزة ،وة ئةبيَت ئيماميَك هةبيَت ،وة كؤربان لةسةر ئةوةي كاة سةرضااوةي
واجبيَيت داناني شةرعة نةك عةق َ ].
 [ والّذي يلزيم يمأ األيمور العايمٌ عشرة جشياء :جحدها حْظ الديأ على جحول املستقرة ويمناجعمع علي سلف األيمٌ  ..الثاِ تنْيذ األحكام عني املتشاجرِيأ  ..الثالث هايٌ الهَيضٌ والذّب
عأ احلريم  ..والراعع إقايمٌ احلدود لتصان محارم اهلل  ..والايم حتصنني الثغنور عالعندة املاِعنٌ
والقوة الدافعٌ  ..والسادس جهاد يمأ عاِد اإلسالم ععد الدعوة حتى يُسلم جو يندخ يف الذيمنٌ
 ..والساعع جهايٌ الْ ء والصدقات على يما جوجه الشرِ ِصنا واجتهنادا  ..والثنايمأ تقندير
العةايا ويما يستبق يف عيت املال يمأ ري سرف و تقتري  ..التاسع استكْاء األيمناء وتقليند
النصباء فيما يْوَّض إليهم يمأ األعمال ويكل إليهم يمأ األيموال  ..العاشر جن يهاشنر عنْسن
يمشنارفٌ األيمننور وتصنّْح األحننوال (األحكننام السنلةاِيٌ للمنناوردي  )86 -وة ئااةوةي لةسااةر
ئيمامة لة كاري طشيت دة شتة :ياةكيَايان ثاراساتين ديان لةساةر بااةما جيَ يةكااني وة
ئااةوةي ثيَشاايااني ئوممااةت كااؤربان لةسااةري ،دووةم جيَبااةجيَ كردنااي حوكمااةكان لااةنيَوان
ناكؤكةكان ،سيَيةم ثاراستين ساورةكان و دوورخستاةوةي مةترسي لةساةر ثاريَزراوةكاان ،وة
ضوارةم ئةجنامداني حةددةكان بؤ ثاراستين ساورةكاني خوا ،وة ثيَاجةم ثاراستين كةليَاةكاني
ةاةر ،وة شةشاةم جيهاادي سةرثيَضاياةري ئيساالم
ساورةكان بة كةرةستةي ربيَ ر و هيَزي ثال
ةمان يان ئاةبيَت باة زمماي ،وة حةوتاةم وةرطارتين
دواي بان ةوازكردني هةتا ئةبيَت بة موسول
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فةيةا و زةكات بةو شيَوةيةي شةرع واجيب كردووة بة دة و ئيجتيهاد ،وة هةشتةم خةمآلندن
و ذماردني بةخشياةكان وة ئةوةي شايستةية لة بةيتوملال بةبيَ زياادةربةوي و دةسات رتاةوة،
نؤيةم داواكردن لة دةستثاكةكان و داناني رباويَيكةرةكان لةوةي ثيَيان ئةساثيَردريَت لاة كاار و
ثيَيان ئةدريَت لة ثارة ،دةيةم خودي خؤي سةرثةرشيت و ضاوديَري كارةكان باات ].
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ياساي بيست و ثيَاجةم:
ةي  1226ياساي بةرةن اربوونةوةي تؤقاندن (تيؤر) لة
ياساي ذمارة ()3ي سال
هةريَمي كوردستان – عيَرا دا.

ذمارةي ئةو دةقانةي لةم ياسايةدا سةرثيَضيم تيايان تيَبيين كردووة :بيست و يةك ( )19دة .
ذمارةي ئةو دةقانةي كة ئةخيةياة ربوو :ثيَاج ( )5دة .
 .9ياساااكة ثيَااسااةي تاايؤري بااة توندوتياايي و هةربةشااة و ترساااندن كااردووة بااة ربةهااايي ،وة
بةديهيَااني مةبةسيت ئايايي بة تيؤر داناوة .وةك لة ماددةي يةكةمي ياساكةدا هاتووة.
 توندوتييي طةر بةواتاي هةر جؤرة توندييةك بيَت لة قسة يان كردار ،يان ثيَداطرياردن
و سوور بوون بيَت لةسةر بيوباوةرب و شةرع و حوكمةكاني ئيساالم ،ئاةوا ثيَضاةوانةي
ةةتادا فاةرمان باة توندوتيايي و
شةرعة .ضوناة لة شةرعي ئيسالمدا لة هةنديَك حال
ةةتاة
ربةقبوون و دامةزراويي و ثيَداطريي و ترساندن كراوة .وة بةدةرنةكرنادي ئاةو حال
شةرعييانة لة دةقي ياساكة ثيَضةوانةي شةرعة.
طين َو ۡ
طار َو ۡٱل ُم َٰنَ ِر ِقط َ
س ۡٱل َم ِصططي ُر
ٱغلُط ۡطظ َ
علَط ۡطي ِهمۡ َو َمط ۡطأ َو َٰى ُهمۡ َج َه طنَّ ِۖ ُم َو ِب ط ۡ َ
ي َٰ َج ِه ط ِد ۡٱل ُكرَّط َ
 [ -يَط َٰـٓأَيُّ َها ٱلنَّ ِب ط ُّ

ةيانادا ،وة
ةاربة باة لةطةل
(التوعنٌ  )71 -ئةي ثيَغةمبةر جيهادي كافر و مونافيقان بااة و دل
شويَايان جةهةناةمة و خراثرتين سةرةجنامة ].
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ٱّللُ ع َِز ن
سطبَا نَ َٰ َك ٗطۢ ِم َ
يطز َح ِكط ٞيم
طن َّ ِ
س ِار ُ
س ِارقَمُ فَ ۡٱق َعُ ٓواْ أ َ ۡي ِديَ ُه َما َج َطزآ َء ِب َمطا َك َ
ق َوٱل َّ
 [ َوٱل َّٱّلل َو َّ

(املائدة  )14 -دزي نيَر و ميَ دةستيان بابن ،وةك سازايةك باةهؤي ئاةوةي كردووياناة ،وةك
سزايةكيش لة خواوة ،وة خوا بة عيززةت و كاربةجيَية ].
ٱّلل َوٱلَّططذ َ
ططار ُر َح َمططا ٓ ُء بَ ۡيططنَ ُهمۡ (الْننتح )21 -
عطط َّدآ ُء َ
سططو ُل َّ ِ
ِين َمعَططهُكٓ أ َ ِ
 [ ُّم َح َّم ٞططد َّر ُعلَططى ۡٱل ُكرَّ ِ

ةيان سةخت و توندن لةسةر كافران و بةساؤز و
موحةممةد ثيَغةمبةري خواية ،وة ئةوانةي لةطةل
ميهرةبانن لةنيَوان خؤياندا ].
 [ َوأ َ ِعدُّواْ لَ ُهم َّما ۡٱسطت َ َ ۡعتُم ِمطن قُ َّطو جة َو ِمطن ِربَطا ِ ۡٱل َخ ۡيط ِل ت ُ ۡر ِهبُ َ
ٱّلل َوعَطد َُّوكُمۡ
طون ِبط ِهۦ عَطد َُّو َّ ِ
َو َءا َخط ِطر َ
ٱّللُ يَ ۡعلَ ُم ُهططمۡ (األِْننال  )06 -وة ضااةنديَك هيَااز لااة
ين ِمططن دُونِ ِهططمۡ ََل ت َ ۡعلَ ُمططونَ ُه ُم َّ

تواناتانداية بؤيان ئامادة باةن وة لة ربةناةي مااين ،كاة بةواناة دوذماااني خاوا و خؤتاان
برتسيَان ،وة كةسانيَاي تريش لة مونافيقان ئيَوة نايانااسن خوا ئةيانااسيَت ].
نطز َل ِإلَ ۡطيكُم ِمطن
ب لَ ۡست ُمۡ َ
 [ قُ ۡل يَ َٰـٓأ َ ۡه َل ۡٱل ِك َٰت َ ِنجيط َل َو َمطا ٓ أ ُ ِ
ٱۡل ِ
علَ َٰى عَيۡ ٍء َحت َّ َٰى ت ُ ِقي ُمطواْ ٱلت َّ ۡو َر َٰىطمَ َو ۡ ِ

َّر ِبكُطمۡ (املائدة  )04 -بة ئةهلي كيتاب بةليَ ئيَوة لةسةر هيض ديايَاي حة نني هةتا تةورات و
ئياجي جيَبةجيَ نةكةن (لة ميدةدان بة موحةممةد تياياندا) ،وة هةتا شويَن ئةوة نةكةون كاة
لة خواوة بؤتان دابةزيوة (قورئان) ].
 [ َوإنَّا ٓ أ َ ۡو إيَّاكُمۡ لَعَلَ َٰى هُطدًى أ َ ۡو فِطي َ َٰةمانان ياان
طين (سنهإ  )28 -وة ئيَماةي موساول
ِ
ِ
ضطلَ جل ُّم ِب ج

ئيَوةي كافر لةسةر هيدايةت يان لةسةر طومرباييةكي ئاشاراين ].
 بةديهيَااني مةبةستة ئاياييةكان ،بةديارياراويش تاكة ئايين خواي طةورة كة ئاايين
ثاايؤزي ئيسااالمة ئاماااجني سااةرةكي بااووني مرؤظااة لةسااةر زةوي .وة بااة تاايؤر و
تاوانداناني ئةوة ثيَضةوانةي شاةرعة و كاوفرة (النذاريات ( )20 -لل عمنران )11 -
(الهقرة ( )111 -األِعام ( )122 -املائدة .)84 -
 .1بةكافردانان كاري تيؤريية و تاوانة .وةك لة بربطةي ()1ي ماددةي دووةمدا هاتووة.
148

 ئةوة ثيَضةوانةي شاةرعة ،ضاوناة خاواي طاةورة خاؤي و ثيَغةمبةرةكاةي كةساان و
بيوباوةربانيَايان بة كافر و كوفر داناوة .وة كةل بؤي نيية حوكمةكاني خواي طةورة و
ثيَغةمبةرةكةي و دةقي ئايةت و فةرموودةكان بة تاوان و سةرثيَضي و خرا دابايَت.
وة ئةوة كوفريَاي ربوونة و دذايةتييةكي بيَ شاةرمانةي خاواي طاةورة و ثيَغةمباةر و
ئيسالمة.
 [ هُ َو ٱلَّ ِذ َخلَقَكُمۡ فَ ِمنكُمۡ كَافِ ٞر َو ِمنكُم ُّم ۡطؤ ِم ٞن (التغاعأ  )2 -خوا ئيَوةي دروساتاردووة جااتياتانة كافرة و تياتانة ئيماندارة ].
 [ لَّقَ ۡد َكرَ َر ٱلَّذ َٱّلل هُ َطو ۡٱل َم ِسطي ُ ۡٱبطنُ َم ۡطريَ َم (املائندة  )17 -بايَ طوماان ئةواناة
ِين قَالُ ٓواْ ِإ َّن َّ َ

كوفريان كرد كة وتيان خوا مةسيحي كوربي مةريةمة ].
 [ َو َمن لَّمۡ يَ ۡحكُم بِ َما ٓ أ َ َٱّللُ فَأ ُ ْولَ َٰـٓ ِكَ هُ ُم ۡٱل َٰ َك ِر ُر َ
ون (املائندة  )88 -وة هةركةل حوكم بةوة
نز َل َّ

نةكات كة خوا دايبةزاندووة ئةوا ئةوانةن كافران ].
ون (َٓ َ )9ل أ َ ۡعبُ ُد َما ت َ ۡعبُطد َ
 [ قُ ۡل يَ َٰـٓأَيُّ َها ۡٱل َٰ َك ِر ُر َُون (( )1الاافرون) بةليَ ئةي كافريااة ( )9ئاةوة

ناثةرستم كة ئيَوة ئةيثةرس (.] )1
ةي
 .3كاركردن و ثشتبةس باة ياسااي بااةماكاني دادطاايياردني سازايي ذماارة ()13ي ساال
 .9179وةك لة ماددةي حةفتةم و بربطةي (أ)ي ماددةي شازدةمدا هاتووة.
 كاركردن بةو ياساية ثيَضةوانةي شةرعة ،ضوناة بربطة و ماددةي ثيَضةوانة بة شاةرعي
تيَداية.
 .4هةركةل بة تاواني تيؤر بةثيَي ئةم ياساية ب ييَت ئةوا دةسات بةساةر طشات ساامانيَايدا
دةطييَت .وةك لة ماددةي يازدةمدا هاتووة.
ةمان و كاافرةوة
ةك بة موسول
 ئةوة ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة لة ئيسالمدا ساماني خةل
ةةتاة شاةرعييةكان .وة تؤقانادن و
حةرامة لةسةر غةيري خؤيان ،مةطاةر باةثيَي حال
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كوش و هةر تاوانيَك كة لةم ياسايةدا هاتووة ساماني تاوانبارةكة حةآللَ ناكةن نة بؤ
ةك .تةناناةت طاةر كةساةكان وةك خاةوارسيش ساةيرباريَن هاةر
ةةت نة بؤ خاةل
دةول
ةمانن و سامانيان حةرامة.
موسول
َيْكُم (حبيح يمسنلم  )1214 -خاويَن و ثارةتاان لةساةرتان
َكُمْ حَرَامٌ عل
َ ْيموَال
 [ إنَّ دِيمَاءَكُمْ وَجحةرامة ].
 [ وجكثر الْقهاء على جِهم (جي الوارج) عغاة و يرون تكْريهم (الرب اللماِ فيمنا يف املغنينيمأ اتْا وافرتا وإعماِ  )1801 -وة زؤرياةي زاناياني فيقه لةسةر ئةوةن كة ئةوانة (واتاة
ةمن و تةكفييان ناكةن ].
خةواريج) زال
 [ فأيما نيمٌ جيمواهلم (جي الوارج) وسهن ذريتهم فال ِعلنم يف حترمين عنني جهن العلنم خالفنا(الرب اللماِ فيما يف املغين يمأ اتْا وافرتا وإعماِ  )1800 -ئاةمما بردناي ساامانةكانيان
(هي خةواريج) وة ساةبي ناةوةكانيان ئاةوا هايض رباجيايياةك لاةنيَوان زانايانادا ناابياني لاة
حةراميَتييا ].
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ياساي بيست و شةشةم:
ةي  1227 /ياساي وةزارةتي ئةوقاف و كاروباري ئاييين
ياساي ذمارة ()99ي سال
لة هةريَمي كوردستان  -عيَرا .

ذمارةي ئةو دةقانةي لةم ياسايةدا سةرثيَضيم تيايان تيَبيين كردووة :بيست ( )12دة .
ذمارةي ئةو دةقانةي كة ئةخيةياة ربوو :ضواردة ( )94دة .
 .9ئاماجني وةزارةت طرن ي دانة بة ئيسالم و ئايياةكاني تري كوردستان ،وة ربيَزطرتاة لة زانايان
و ثياواني ئايين و ثاراستين ثايةي كؤمةآلياةتييان ،تااكو ضاايكي نيشاتيماني و نةتاةوةيي
باةن .وةك لة بربطةي ثيَاجةم و دةيةم و يازدةمي ماددةي دووةمدا هاتووة.
 طرن يدان بة ئاييةنةكاني تر طةر مةبةست ليَي يارمةتي حاومةت و وةزارةت بيَت لة
بان ةوازكردنيان بؤ دياةكانيان و دامةزراندن و كردناةوةي ثةرسات ةي ناويَ لةساةرو
ةمان نابيَات يارماةتي
ثيَويسيت خؤيانةوة ،ئةوا ئةوة ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة موسول
ةاو ئةبيَت خؤي ليَيان باةري بااات
ةةكةيدا ،بةل
كافر بدات لة بآلوكردنةوةي دياة بةتال
(الكافرون ( )0-1اجملادلٌ ( )22 -املمتبنٌ .)8 -
 ربيَزطرتن و ثاراستين ثلةي ثياواني ئايين طةر مةبةست ليَي ئةوة بيَت كة مةيياةك و
ةادا و يةك ثلةيان هةبيَت ،ئةوا ئةوة
كةسيَاي تري ئايايَاي تر وةك يةك بن لةناو خةل
ةك باؤ
ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة مةي لةسةر ديين ئيسالمة و لةسةر فيرتةتاة و خاةل
بةهةشت بانل ئةكات وة مةصيي بةهةشتة ،وة ثياوي ديااةكاني تار لةساةر دياين
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ةك بؤ جةهةناةم بانل ئةكةن و جةهةناةمني ،ئيرت ضؤن ئةم دوواناة ياةك
ةن و خةل
بةتال
ئاست و ثلةيان هةية؟
طن ۡٱل ُم ۡسط ِل ِم َ
صط ِل ٗحا َوقَطا َل ِإنَّ ِنطي ِم َ
ين (َ )11و ََل
سنُ قَ ۡو َٗل ِم َّمن َد َ
عا ٓ ِإلَى َّ ِ
ٱّلل َوع َِم َل َٰ َ
َ [ -و َم ۡن أ َ ۡح َ

ةك
س ِي َمُ (( )18فصلت) وة كيَ قسةي لاةوة باشارتة كاة باان ي خاةل
سنَمُ َو ََل ٱل َّ
ت َ ۡست َ ِو ۡٱل َح َ
ةمانامن ()33
ةيَت من لة موساول
ئةكات بؤ يي يةكخوا ثةرسيت ،وة كردةوةي ضاك ئةكات و ئةل
وة ضاكة و خراثة يةكسان نيية (.] )34
 [ أ ُ ْولَ َٰـٓ ِكَ يَ ۡدع َٱّللُ يَ ۡدع ُٓواْ ِإلَى ۡٱل َجنَّط ِم َو ۡٱل َم ۡغ ِر َطر ِة ِب ِِ ۡذ ِنط ِه (الهقنرة  )221 -ئاةو
ُون ِإلَى ٱلنَّ ِِۖار َو َّ

ةك ئةكاةن باؤ جةهةنااةم ،وة خاوا باانل ئاةكات باؤ بةهةشاات و
كافراناة بان اةوازي خاةل
ليَخؤشبوون بة ئيزني خؤي ].
ين فِي نَ ِار َج َهنَّ َم َٰ َخ ِلد َ
ب َو ۡٱل ُم ۡع ِر ِك َ
 [ إِ َّن ٱلَّذ َِين فِي َها ٓ أ ُ ْولَط َٰـٓ ِكَ هُطمۡ ع َُّطر
ِين َكرَ ُرواْ ِم ۡن أ َ ۡه ِل ۡٱل ِك َٰت َ ِ

ۡٱلبَ ِريَّط ِم (الهينننٌ  )0 -بايَ طومااان كااافران لااة ئااةهلي كيتاااب و موشاارياةكان لااة ئاااطري
جةهةناةمدان و نةمرن تيايدا ،ئةوانةن خراثرتيين مةخلوقات ].
ةاو ئاةركي ئةوةياة بان اةواز
 مةي ئةركي ئةوة نيية كة ضايكي نةتةوةيي باات ،بةل
باات بؤ ديين خواي طةورة ،وة فةرمان باات بة ضاكة و ربيَ لاة خراثاة ب ريَات ،وة
يةكخواثةرسيت بآلو بااتةوة وةك ثيَغةمبةران علايهم الساالم .وة ئاةوة ثيَضاةوانةي
شةرعة ضوناة ئةركي سةرةكي مةي ثةك ئةخات و لة ربيَ يي ئةدات و باة بيدعاةوة
ةيَايَت (محمد ( )11 -لل عمران ( )168 -النب .)122 -
ئةخيافل
 .1ئاماجنيَاي تري وةزارةت بةهيَزكردني ثةيوةنديية لةنيَوان ئاياةكاندا .وةك لة بربطةي شةشةمي
ماددةي دووةمدا هاتووة.
 طةر بةهيَزكردني ثةيوةندي مةبةست ليَي ئةوة بيَت كة ئيساالم و ديااةكاني تار وةك
ةمانان
يةكن و هيض جياوازييةكيان نيية و هاةموو دياين رباسات و حاةقن ،وة موساول
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ئةبيَت دياةكاني تريان قبولَ بيَت و بةرباستيان بزانن .ئةوا ئاةوة ثيَضاةوانةي شاةرعة
ضوناة تةنها ئيسالم ديين حةقة و ئيسالم جياية لاة هاةموو ديااةكاني تار ،باةوةي
تةنها ئيسالم ديين خواياة ،وة تاةنها ئاةو دياين يةكخواثةرساتيية ،وة تاةنها ئاةو
سةيمةت و ثاريَزراوة لة دةستاارياردن و طؤربان ،وة تةنها ئاةو وةآلماي كيَشاةكاني
ةاي تياية ،هتد( .لل عمران – ( )42 ،11الهقرة – ( )211 ،112اإلخنال
خةل

-1

( )8احلجر .)1 -
 [ وجعمع العلماء على كْر يمأ دعا إىل الوحدة عني األديان (متام املننٌ عنهعض يمنا اتْنق علينجه السننٌ) وة زاناياان كاؤربان لةساةر كاافريَيت ئاةو كةساةي كاة بان ةشاةي ياةك رتن و
يةكخستين دياةكان ئةكات ].
 .3ئاماجنيَاي تري وةزارةت دروساتاردن و نويَاردناةوةي ثةرسات اي ديااةكاني تارة .وةك لاة
بربطةي حةوتةمي ماددةي دووةمدا هاتووة.
 ئةوة ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة ئةو كارة فةرماناردنة باة خراثاة .وة ئاةو شاويَاانة
ئااةبيَت بربوخيَاااريَن طااةر هةشاانب و لااة سااةردةمي ئيسااالمدا دروسااتارابن نااةوةك
نويَباريَاةوة يان زؤرترباريَن .وة حاومةت ثارةي بةيتوملال لةو كارةيا سةرف ناكاات
وة يارمةتي دياةكاني تر نايات لة بووذانةوة و بآلوبوونةوةياندا ،ضاوناة ديااةكانيان
ةة و ئيسالم يارمةتي بآلوبوونةوةي بةتالَ نادات .وة طةر شاويَاةكة ثايَش هااتين
بةتال
ئيسالم دروستارابوو ناربووخيَاريَت ،مةطةر بةكارنةهيَاريَت و دياةكة شاويَاةكةوتووي
نةمابيَت .ئةمة لة غاةيري دوورطاةي عاةرةب ،وة لاة دوورطاةي عاةرةب باة هايض
شيَوةيةك نابيَت ديايَاي تر غةيري ئيسالم بووني هةبيَت.
 [ َوتَعَ َاونُواْ َعلَى ۡٱل ِب ِر َوٱلت َّ ۡق َو َِٰۖى َو ََل تَعَ َاونُواْ َعلَى ۡ ِٱۡل ۡي ِم َو ۡٱلعُ ۡطد َٰ َو ِن (املائدة  )2 -وة هاوكارييةكرت باةن لةسةر ضاكة و تةقوا ،وة لةسةر تاوان و دةستدريَيي مةياةن ].
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 [ كتب عُمرُ عأ عهد العزيز إىل عُروة عأ محمَّد :جنْ يهدم الكننائ النيت يف جيمصنار املسنلمني،َف عليها ،ثنم دعناِ فشنهدتُ كتنابَ عمنر ،وهندْمَ
قال :فشهدتُ عروة عأ محمَّد ركِب حتى وق
َ إيَّاها ،فهديمها (يمصنف عهد الرزا  )21 /0عومةري كوربي عبد العزيز ربةمحةتي خواي
عروة
ةماناندان .جاا
ليَ بيَت بؤ عوروةي نوسي :كةنيسةكان بربوخيَايَات كاة لاة ناوضاةكاني موساول
عوروةش كةنيسةيةكي ربووخاند ].
 [ عأ احلسأ الهصريب قنال :يمنأ السُّننٌَّ جن تُهندم الكننائ النيت عاأليمصنار القدمينٌ واحلديثنٌ(يمصنف عهد الرزا  )06 /0حةسةني بةصري ربةمحةتي خواي ليَ بيَت فةرمووي :ربووخانادني
ةماناندان كؤن و نويَيان لة سوناةتة ].
كةنيسةكان كة لة ناوضةكاني موسول
 [ قلت :جرجيتَ ه كان يمالك يقول :لي للنصارى جن يُبدثوا الكنائ يف عالد اإلسالم؟ قنال:ِعمْ ،كان يمالك يَكره ذلك (املدوٌِ الكربى  )812 /1ئيمامي مالياك لاةيي حاةرام باوو كاة
ةماناندا ].
مةسيحييةكان كةنيسة دروستباةن لة وآلتي موسول
 [ وقال اإليمام الشافع ُّ :و يُبدِثوا يف جيمصار املسلمني كنيسٌ ،و جمتمعًا لصلواتهم (األم /8ةماناندا
 )260ئيمامي شافيعي فةرمووي( :مةسيحييةكان) بؤيان نيية لة ناوضاةكاني موساول
كةنيسة دروستباةن ،يان جيَ ةي كؤبوونةوةيان بؤ نويَيةكانيان ].
 [ وقال اإليمامُ جهد :لي لليهود و للنصارى جن يُبدِثوا يف يمِصر يمَصَّنرَهُ املسنلمون عيعنٌ وكنيسٌ ،و يضرعوا في عناقوس (جحكام جه الذيمٌ  )1142 /1ئيمامي ئةمحاةد فاةرمووي:
ةمانان كردبيَتيان بة جيَ ة بيعة (هي جوولةكةية)
بؤ جوولةكة و طاور نيية لة ناوضةيةك موسول
و كةنيسة (هي مةسيحيية) دروستباةن ،يان ناقول (زةن ي ئاطاداريية) ليَبدةن ].
 [ -جعمع العلماءُ على حتريم عناء املعاعد الكْريٌَّ ،يمث  :الكنائ يف عالد املسلمني ،وجَِّ

جيوزُ

اجتماِ قِهلتني يف علد واحد يمأ عالد اإلسنالم ،وجلَّنا يكنون فيهنا شن ٌء يمنأ شنعائر الكَّْنار
كنائ و

ريها ،وجعمعوا على وجوب هدْم الكنائ و ريها يمأ املعاعد الكْريٌَّ ،إذا جُحدثت
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يف اإلسالم (فتاوى اللجنٌ الدائمٌ  )21811 -زانايان كؤربان لةسةر حاةراميَيت دروساتاردني
ةماناندا ،وة لةساةر ئاةوةي ربيَثيَااةدراوة دوو
ثةرست اي كوفري ،وةك كةنيسة لة وآلتي موسول
ةماناندا كؤببيَتةوة ،وة لةسةر ئةوةي هيض مةراسايميَاي
قيبلة لة يةك وآلت لة وآلتاني موسول
كافراني تيا ناةبيَت ناة كةنيساة و ناة غاةيري ئاةو ،وة كاؤربان لةساةر واجبايَيت ربمانادني
كةنيسةكان و غةيري ئةوان لة ثةرست ا كوفرييةكان طةر لة ئيسالمدا داهيَارابوون ].
 [ إن الكنائ اليت كاِت قائمٌ يف الهالد اليت فتبها املسلمون عَنوة ،جتوز تهقيتهنا عاإلعمناِ(يموسوعٌ اإلعماِ يف الْق اإلساليم  )1821 -ئةو كةنيسانةي كة هةبوون لةو وآلتانةي كاة
ةريَاةوة بة كؤربا ].
ةمانان فةحتيان كردووة ،ربيَثيَدراوة بهيَل
موسول
 [ يُرتَكُ جبزيرةِ العربِ ديننانِ (الصنبيح املسنند – ( )1026ختنري املسنند  )20122 -لاةةريَت (نابيَت دوو دين هةبن) ].
دوورطةي عةرةبدا دوو دين جيَااهيَل
 .4ئاماجنيَاي تري وةزارةت ثةيربةوكردني هةموو شتيَاي نويَية لة بيي ئيسالمي لاة جيهانادا.
وةك لة بربطةي هةشتةم لة ماددةي دووةمدا هاتووة.
 طاةر مةبةسات لاة شايت ناو َي لاة بايي ئيساالمي طاؤربيين بيوبااوةربي ئيسااالم و
دةسااتاارياردني بيَاات بااةطويَرةي ويساات و حااةزي وآلت و دياااةكان .ئااةوا ئااةوة
ةمانان يةك عةقيدة و
ثيَضةوانةي شةرعة و كوفرة ،ضوناة عةقيدة و بيوباوةربي موسول
فيارة هةر لة سةردةمي ثيَغةمباةري خاوا صالى اهلل علياة وسالم و هاوةآلناةوة تاا
قيامةت .وة كةل هيدايةتي وةرنةطرتووة طةر باوةربي وةك هاوةآلني ثيَغةمبةر نةبيَت
ربةزاي خوايان ليَ بيَت (الهقرة .)117 -
 .5ئاماجنيَاي تري وةزارةت وةيناني بيي توندوتييي و بةكافرداناناة .وةك لاة بربطاةي نؤياةم و
يازدةمي ماددةي دووةم و هؤية ثيَويستيةكاني دةركردني ياساكةدا هاتووة.
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 طةر مةبةست لة توندوتييي و بةكافردانان ربةتاردنةوةي بابةتي تةكفي و بووني كافر و
مورتةدد بيَات لاة باةربةتاةوة ،ئاةوا لاة دووةم تيَبيايماان لةساةر ياسااي بيسات و
ثيَاجةمي ئةم دةروازةيةدا باسي بابةتي تةكفيمان كرد كة لة ئيساالمدا ئاةو بابةتاة
بووني هةية.
 .6ئاماجنيَاي تري وةزارةت بةديهيَااني طياني ليَبووردةيية لةنيَوان ئايياةكاندا .وةك لة بربطاةي
دةيةمي ماددةي دووةمدا هاتووة.
 طةر مةبةست لة ليَبوردةيي ئةوة بيَت كة هيض بيوباوةربيَاي غةيري ئيساالم تااوان و
كوفر نيية و ،خواي طةورة لة هةموويان خؤشةةبيَت و هةموو ئةضاة بةهةشتةوة .ئةوا
ةمانان ئةضااة
ئةوة ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة تةنها ديين ئيسالم حةقة و تةنها موسول
ةمانان ئةضاة جةهةناةماةوة و تاا هةتاياة تيايادان باة
بةهةشتةوة ،وة غةيري موسول
نةمري.
ين فِي نَ ِار َج َهنَّ َم َٰ َخ ِلد َ
ب َو ۡٱل ُم ۡع ِر ِك َ
 [ ِإ َّن ٱلَّذ َِين فِي َها ٓ أ ُ ْولَط َٰـٓ ِكَ هُطمۡ ع َُّطر
ِين َكرَ ُرواْ ِم ۡن أ َ ۡه ِل ۡٱل ِك َٰت َ ِ

ۡٱلبَ ِريَّط ِم (الهينننٌ  )0 -بايَ طومااان كااافران لااة ئااةهلي كيتاااب و موشاارياةكان لااة ئاااطري
جةهةناةمدان و نةمرن تيايدا ،ئةوانةن خراثرتيين مةخلوقات ].

َٰ
سط ِلي هُط ُز ًوا (الكهنف  )160 -سازاي
 [ -ذَ ِلكَ َج َزآ ُؤهُمۡ َج َهنَّ ُم ِب َما َكرَ ُرواْ َوٱت َّ َخذُ ٓواْ َءا َٰيَ ِتي َو ُر ُ

ئةم كةسانة جةهةناةمة بةهؤي كوفر كردنيان ،وة بةوةي ئاياةت و ثيَغةمباةراني ماياان باة
ةتة و ربابواردن طرتبوو ].
طال
 .7ئاماجنيَاي تري وةزارةت ضةسثاندني ثيَاةوةذياني ئاشاتييانةية لاةناو ئايياةكانادا .وةك لاة
بربطةي ثازدةمي ماددةي دووةمدا هاتووة.
ةاة و
ةمان بيَات ،ئاةوا ئاةوة بةتال
 طةر مةبةست لة ثيَاةوةذيان بةكافردانةناني ناموسول
ثيَضةوانةي شةرعة .وةك لة تيَبيين ثيَاجةم لةسةر ئةم ياساية بامسانارد.
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 وة طةر مةبةست ليَي بةرباستداناني بيوباوةربي دياةكاني تار بيَات ،ئاةوة ثيَضاةوانةي
شةرعة .وةك لة تيَبيين دووةم لةسةر ئةم ياساية بامسانارد.
 .8وةزارةت ضوار رباويَيكاري هةية ،يةكيَايان مةسيحي و يةكيَايان يةزيديياة .وةك لاة بربطاةي
ثيَاجةم لة ماددةي سيَيةمدا هاتووة.
 ئةوة ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة دةسةآلتي ئيسالمي نابيَت رباويَيكار و كاربةدةسيت لة
كافران هةبيَت.
 [ يَ َٰـٓأَيُّ َها ٱلَّذ َِين َءا َمنُواْ ََل تَت َّ ِخذُواْ ِب َانَ ٗم ِمن دُو ِنكُمۡ (لل عمران  )114 -ئةي ئيمانداران ئيَوة

كةسانيَاي كافر مةكةن بة خاوةن نهيَين خؤتان ].
 .1وةزارةت دوو بةربيَوةبةرايةتي طشيت هةية كة يةكيَايان تايبةتة بة ئايين مةسايحي و ئاةوي
تر بة يةزيدي ،وة لة ئةجنوومةني باآلي ئةوقافدا ئةندامن .وةك لة بربطاةي نؤياةم و دةياةمي
ماددةي سيَيةم و بربطةي ()3ي بةندي يةكةمي ماددةي ضوارةمدا هاتووة.
 طةر ئةم دوو بةربيَوةبةرايةتيية تايبةت بن بة خزمةتاردن بةو دوو ئايياة و كردنةوة و
تازةكردنةوةي شويَين ئايين و يارمةتيدانيان لة بآلوكردنةوةي دياةكانيان .ئةوا ئاةوة
ثيَضةوانةي شةرعة وةك لة سيَيةم تيَبيايمان لةسةر ئةم ياساية بامسانارد.
.92

لة ياساكةدا نةهاتووة كة طةر دةقيَاك ثيَضاةوانةي شاةرع باوو كااري ثا َي ناكريَات،

هةرضةندة كة ئةم ياساية تايبةتة بة ئايياةكان.
 ئةمةش ثيَضةوانةي شةرعة ،ضوناة طةر دةقيَك لة ياساكةدا ثيَضةوانةي شاةرع بيَات
ئةبيَت يبايَت.
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ياساي بيست و حةوتةم:
ةي  1227 /ياساي وةزارةتي رؤشابيي لة هةريَمي
ياساي ذمارة ()94ي سال
كوردستان  -عيَرا .

ذمارةي ئةو دةقانةي لةم ياسايةدا سةرثيَضيم تيايان تيَبيين كردووة :بيست و ثيَاج ( )15دة .
ذمارةي ئةو دةقانةي كة ئةخيةياة ربوو :نؤزدة ( )91دة .
 .9ئةركي وةزارةتة كة ربؤشابيي كوردستان بثاريَزيَت بةو جؤرةي لةطةلَ باةها مرؤظايةتييةكانادا
ب وجنيَت .وةك لة بربطةي يةكةمي ماددةي دووةمدا هاتووة.
 ئةمة ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة قيةمي ئيسالمي ثيَوةرة بؤ دروسيت ربؤشابيي ،نةك
قييةمي مرؤظايةتي.
سنَ ٞم ِل َمن ك َ
 [ لَّقَ ۡد ك َٱّلل َو ۡٱليَ ۡو َم ۡٱّلٓ ِخ َر (األحزاب -
سو ِل َّ ِ
ٱّلل أ ُ ۡس َوةن َح َ
َان لَكُمۡ فِي َر ُ
َان يَ ۡر ُجواْ َّ َ

 )21بيَ طومان بؤ ئيَوة لة ثيَغةمبةري خوادا ثيَشةوايةتييةكي ضاك هةية ،باؤ ئاةو كةساةي
ئوميَدي خوا و ربؤذي دوايي هةبيَت ].
 [ َو ِإنَّكَ لَعَلَ َٰى ُخلُ ٍق ع َِظ جيم (القلم  )8 -وة تؤ ئةي موحةممةد لةسةر ربةوشتيَاي بةرزيت ]. .1ئةركيَاي تاري وةزارةت بريتيياة لاة ثشات يي كردناي داناان و وةرطيَاربان و ضااثاردن ،وة
ةةتدان باة هؤياةكاني رباطةيانادن باةبيَ سانساؤريَاي شاةرعي .وةك لاة بربطاةي دووةم و
مؤل
ضواردةيةمي ماددةي دووةمدا هاتووة.
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 ئةبيَت ئةو سانسؤرة هةبيَت بؤ ئةوةي حورمةتي ديان و ثيؤزيياةكاني بثاريَزريَات و،
ةاي
بةناوي ئازادي و ربا دةربربين و هةر شتيَاي ترةوة كةل سااور نةباةزيَايَت و خاةل
لةخشتة نةبات و كوفر و بيدعة بآلونةكاتةوة.
وَ َو ۡٱنهَ ع َِن ۡٱل ُمنك َِطر (لقمان  )17 -وة فةرمان باة بة ضاكة و ربيَ لة خراثة
 [ َو ۡأ ُم ۡر ِب ۡٱل َم ۡع ُر ِب رة ].
َهَِقلْهِن ِ ،وذلنك
َ
َمْ يَسْتَةِعْ ف
َهِلِساِِ ِ ،فإنْ ل
َمْ يَسْتَةِعْ ف
َرًاَفلْيُغَيبرْهُ عيَدِهِ ،فإنْ ل
َى يمِنكُم يمُنْك
 [ يمَأ رَججضْنعَفُ اإلميننانِ (حننبيح يمسننلم  )81 -هةركااةل لااةئيَوة خراثةيااةكي باايين بااا بةدةساايت
ةي ،وة ئاةوة يوازتاريين
بي ؤربيَت ،جا طةر نةيتواني با بةزماني ،جا طةر ناةيتواني باا باةدل
ئيمانة ].
 .3ئةركيَاي تري وةزارةت بريتيية لة طرن يدان بة هونةر بة هةموو جؤرةكانييةوة ،وة كردنةوةي
بةربيَوةبةرايةتي تايبةتة بؤيان .وةك لة بربطةكاني سيَيةم ،ثيَاجةم ،شةشةم ،حةوتةم ،هةشتةم،
نؤيةم ،يانزدةيةم ،ثانزدةيةم ،هةذدةيةم وة نؤزدةيةمي مااددةي دووةم و بربطاةكاني حةوتاةم،
يازدةم ،دوازدةم وة سيَزدةمي ماددةي سيَيةم و هؤية ثيَويستةكاني دةرضوواندندا هاتووة.
 طةر مةبةست لة هونةر بابةتةكاني :مؤسيقا ،ويَاةي زيادةوةر ،سةما و طؤراني بيَات.
ئةوا لة تيَبيايمان لةسةر ياساي دوانزةيةمي ئةم دةروازةية بامسانارد.
 .4ئةركيَاي تري وةزارةت ربوواندني ضةماةكاني دميوكراسييةت و خؤشةويسيت نيشتيمانة .وةك
لة بربطةي شانزدةيةمي ماددةي دووةمدا هاتووة.
 بابةتي دميوكراسييةمتان لة دووةم تيَبيايمان لةسةر ياساي يةكةم باسارد.
 بابةتي خؤشويستين نيشتيمان طةر مةبةست ليَي بة ثيؤز سةيركردني ناوضةيةك بيَات
تةنها لةبةرئةوةي كوردنشايان ،ياان واجباردناي خؤكوشا بيَات لةساةر ثاراساتين
ساوريَاي داهيَاراوي سةردةمي جةن ي جيهااني ،ياان باة خاوا زانايين ناوضاةيةكي
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جوطرايف بيَت .ئةوا هةموو ئةوانة ثيَضةوانةي شاةرعن ،ضاوناة ثيؤزيَايت شاويَاةكان
ثيَويسيت بة دةقي شةرعيية ،وة بةبيَ دة لة خؤمانةوة نابيَت ثيؤزي بدةين بة هايض
شويَايَك .وة خؤكوش تةنها لةثيَااو ديين خواي طةورة و ديفاعاردن لاة ساةروةت و
ساماني كةسيي شةرعيية لة ئيسالمدا ،نةك خؤكوش لةساةر سااوريَاي دياارياراو
ةاةت ياان هاةريَم ياان كياان ياان ناوضاة (زؤن) بةتايباةت شاويَايَك كاة
بةناوي دةول
دةسةآلتيَاي كوفري بيبات بةربيَوة و كوفري ئاشارا و دذاياةتي دياين تياا باريَات و
ةةحةتي مانةوةي ئةو دةسةآلتة بيَتةوة .وة تةنها اهلل سابحانة
خؤكوشتاةكةش لة مةسل
وتعاىل خواي حةقة ،وة هيض شتيَاي تر خوا نيية و هةموو بةخواكراويَاي تر بةتالَ و
ثووضة و بة خوا زانيين نيشتيمان كوفرة.
ةايايي يةكاةم ماالَ
اس لَلَّ ِذ بِبَكَّمَ ُمبَ َاركٗ ا (لل عمنران  )10 -بة دل
 [ إِ َّن أ َ َّو َل بَ ۡي جت ُو ِض َع ِللنَّ ِةك دانرابيَت ئةوةي مةكاةية كة شويَايَاي موبارةكة ].
كة بؤ خواثةرسيت خةل

َٰ
ٱّلل ٱلَّذ َ
ِين يُ َٰقَتِلُطونَكُمۡ (الهقرة  )116 -وة لةثيَااو خاوا كوشاتاري ئةواناة
س ِبي ِل َّ ِ
َ [ -وقَتِلُواْ فِي َ

باةن كة كوشتارتان ئةكةن ].
 [ يمَأْ قُتِ َ دُونَ يمالِ ِ فهوَ شَهيدٌ ،ويمَأْ قُتِ َ دُونَ دِينِن ِ فهنوَ شَنهيدٌ ،ويمَنأْ قُتِن َ دُونَ دَيمِن ِ فهنوَشَهيدٌ ،ويمَأْ قُتِ َ دُونَ جهلِ ِ فهوَ شَهيدٌ (سنأ الرتيمنذي  )1821 -هةركاةل لةساةر سااماني
باوذريَت شةهيدة ،هةركةل لةسةر خويَين باوذريَت شةهيدة ،هةركةل لةساةر كةساوكاري
باوذريَت شةهيدة ].
َٰ
َٰ
َٰ
ٱلطر ِحي ُم (الهقرة  )101 -وة خواتان ياةك خواياة،
ٱلر ۡح َٰ َمنُ َّ
َ [ -و ِإلَ ُهكُمۡ ِإلَ ٞه َٰ َو ِح ِۖٞد َّ َٓل ِإلَهَ ِإ ََّل هُ َو َّ

هيض خوايةكي حة نيية ج ة لةو ،وة بةربةحم و ميهرةبانة ].
ٓ إِ َٰلَ ٞه (الزخرف  )48 -وة اهلل ية لة ئامساندا خواية
 [ َوهُ َو ٱلَّ ِذ فِي ٱل َّس َما ِٓء إِ َٰلَ ٞه َوفِي ۡٱّل َ ۡر ِ
و لة سةر زةويش خواية ].
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ٱّللُ ََل تَت َّ ِخذُ ٓواْ ِإ َٰلَ َه ۡي ِن ۡٱينَ ۡي ِۖ ِن ِإنَّ َما هُ َو ِإ َٰلَ ٞه َٰ َو ِح ٞد (النبن  )21 -وة خوا وتي دوو خاوا
 [ َوقَا َل َّةاو خوا تةنها يةك دانةية ].
بربيار مةدةن ،بةل
 [ فَ ۡٱّللُ (محمد  )11 -جا بزانة كة هيض خوايةكي حة بووني نيياة ج اة
ٱعلَمۡ أَنَّهُك َ َٓل ِإ َٰلَهَ ِإ ََّل َّ

لة اهلل ].
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ياساي بيست و هةشتةم:
ةي  1227ياساي وةزارةتي ثيَشمةرطة لة هةريَمي
ياساي ذمارة ()91ي سال
كوردستان  -عيَرا .

ذمارةي ئةو دةقانةي لةم ياسايةدا سةرثيَضيم تيايان تيَبيين كردووة :دة ( )92دة .
ذمارةي ئةو دةقانةي كة ئةخيةياة ربوو :ثيَاج ( )5دة .
 .9ئةركي وةزارةتي ثيَشمةرطةية كة بةرذةوةنديية نيشتيماني و نةتةوةييةكان مساؤطةر بااات.
وةك لة بربطةي يةكةمي ماددةي دووةم و هؤيةكاني دةركردندا هاتووة.
 مةرجي ئةوة دانةنراوة كة بةرذةوةندييةكة شةرعي بيَت .ئةوةش ثيَضةوانةي شاةرعة،
ضوناة طةر شتيَك ثيَضةوانةي شةرع بوو بةرذةوةندي نيية با نيشتيماني و نةتةوةييش
ةاو زةرةرة و ئاةبيَت ليَاي دوورباةوريَتاةوة (احلجنرات ( )1 -املائندة )1 -
بيَت ،باةل
(حبيح يمسلم .)81 -
 طةر مةبةست لة بةرذةوةندي نيشتيماني و نةتةوةيي ربةطةزثةرسيت بيَات ،ئاةوا ئاةوة
ةاو هاةموو
ثيَضةوانةي شةرعة ضاوناة ربةطةزثةرسايت حةراماة لاة ئيساالمدا ،باةل
مرؤظةكان نةوةي ئادةمن و جياوازي زمان و ناوضة و ج كاري ةريي دروست ناكةن.
طارفُ ٓواْ إِ َّن أ َ ۡك َطر َمكُمۡ
اس إِنَّا َخلَ ۡق َٰنَكُم ِمن ذَك جَر َوأُني َ َٰطى َو َجعَ ۡلط َٰنَكُمۡ عُطعُ ٗ
وبا َوقَبَا ٓ ِط َل ِلتَعَ َ
 [ -يَ َٰـٓأَيُّ َها ٱلنَّ ُ

ةايااة ئيَماة ئيَوةماان دروساتاردووة لاة نيَار و
ٱّلل أ َ ۡتقَ َٰىكُمۡ (احلجرات  )11 -ئاةي خةل
ِعن َد َّ ِ
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ميَيةك ،وة كردوومانن بة ضةند طةل و هؤزيَاةوة تا يةكرتي بااسان ،باةربيَزترياتان يي خاوا
بةتةقواترياتانة ].
 .1ئةركيَاي تري وةزارةت ثاراستين سيستمي حوكمي دميوكراسي و دةزطاا دةساتوورييةكانة لاة
هةريَم .وةك لة بربطةي دووةمي ماددةي دووةمدا هاتووة.
 ثاريَزطاري كردن لة سيستمي دميوكراساي و دةزطااي دةساتووريي حةراماة و كاوفر و
نةفامييااة .وةك لااة تيَبيايمااان لةسااةر ياساااي بيساات و دووةمااي ئااةم دةروازةيااة
بامسانارد .وة خؤكوش لةو ثيَااوةدا مردنيَاي نةفاميية.
ٌَ جاهِلِيٌَّ (حبيح يمسلم -
 [ يمَأ قُتِ َ تَبْتَ رايٌٍَ عِمبيٌٍَّ ،يَدْعُو عَصَهِيٌَّ ،ج ْو يَنْصُرُ عَصَهِيٌَّ ،فقِ ْتل )1426هةركةل لةذيَر ئاآليةكي كويَرانةيا شةرب باات ،كة بان ةشة و ثشتيواني تومخاياةتي
و هؤزايةتي بيَت ،ئةوا كوشتاةكةي نةفاميية ].
ةي عيَارا باةثيَي دةساتووري عيَارا و
ةثشيت حاومةتي فيادرال
 .3ئةركيَاي تري بريتيية لة ثال
كوردستان ،وة بةرةن اربوونةوةي تيؤر .وةك لة بربطةي سيَيةمي ماددةي دووةمدا هاتووة.
ةي كرد.
 ثيَشرت لة دووةم تيَبيين لةسةر ياساي يانزةيةم بامسان لة بابةتي فيدرال
 دةستووري عيَرا و كوردستان كاركردن ثيَيان و ثاراستايان حةرامة و ثيَضةوانةي دة
و كؤرباكاني دةروازةي يةكةمة ،ضوناة ماددة و بربطةي ثيَضةوانةي شةرعيان تيَداية.
 ثيَااسةي تيؤر و ئةو بابةتانةي لةخؤي ئاةطرن باةطويَرةي ياسااي بةرةن اربووناةوةي
تيؤر لة كوردستان ضةند بابةتيَايان تياية كة شةرعني بةآلم بة تاوان و تيؤر داناراون.
جا بةو ثيَية ثيَشمةرطة كاتيَك بةرةن اري تيؤر ئةبيَتةوة بةرةن اري شةرعي ئيسالم و
حوكااةكاني ئةبيَتااةوة و ئااةوةش حةرامااة و كااوفرة (املائنندة ( )11 -األِْننال )87 -
(إعراهيم ( )1 -احل .)22 -
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 .4ئةركيَاي تري بريتيية لة مةشق كردن باة يةكاة ساةربازييةكان لةساةر هاةموو هوناةريَاي
جةنل .وةك لة بربطةي ضوارةم لة ماددةي دووةمدا هاتووة.
 مةشق و هونةرة جةن ييةكان بةو ربةهايية و بةبيَ داناني مةرجي شةرعي ثيَضاةوانةي
شةرعة .ضوناة هةنديَك كردار و قسة هةن لة بابةتي مةشقدا كة ثيَضةوانةي شةرعن،
وة ثوكاندنةوةي فيرتةتن .وة ئةوانة نابيَت هةبن لةذيَر هةر ناو و بة هةر مةبةساتيَك.
وةك :دةرخسااتين عااةورةت لااةكاتي مةشااقدا ،جايَااودان و هاااواركردن بةسااةر ئااةو
سةربازةي كة وةك ثيَويست مةشقةكان ناكات يان سستة تيايان ،خواردني شتانيَك كة
ةيَك كاة لاة شاةرعدا نااخوريَن ،ليَادان و
حةرامن وةك طؤشيت مردارةوة بوو يان ئاذةل
سوكايةتي كردن بة سةربازةكان بةناوي مةشق يان رباهاتن لةسةر سةخيت بار ،هتد.
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ياساي بيست و نؤيةم:
ةي  1228ياساي هةمواركردني جيَ بةجيَ كردني ياساي
ياساي ذمارة ()95ي سال
ةي ()9151ي هةمواركراو لة هةريَمي
باري كةسيةتي ذمارة ()988ي سال
كوردستان  -عيا .

ذمارةي ئةو دةقانةي لةم ياسايةدا سةرثيَضيم تيايان تيَبيين كردووة :سي و ثيَاج ( )35دة .
ذمارةي ئةو دةقانةي كة ئةخيةياة ربوو :هةذدة ( )98دة .
 .9ثياو بؤي نيية لةطةلَ زياتر لة ئافرةتيَادا هاوسةرطيي باات مةطةر دادوةر ربيَي ثايَ بادات.
وةك لة بةندي دووةمي ماددةي يةكةمدا هاتووة.
 ئةمة ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة لة شةرعدا ئةس َ ربيَثيَدانة باة ثيااو باؤ ئةجناماداني
فرةذنااي هااةتا ضااوار ئااافرةت .وة طااةر مةرجااة شااةرعييةكاني نيااااح هااةبن
هاوسةرطيييةكة ربووئةدات و دروستة ئةطةرضي دادوةر ربازيش نةبيَت .وة ربةزامةنادي
دادوةر مةرجي دروستيي طريَبةستةكة نيية (النساء ( )1 -يموسوعٌ اإلعماِ يف الْقن
اإلساليم – .)8121 ،8114
 .1ثياو بؤ ئةوةي ذني دووةم بهيَايَت ئةبيَت ذني يةكةمي ربازي بيَت ئاةطياا ناتوانيَات .وةك لاة
بربطةي (أ)ي بةندي دووةمي ماددةي يةكةمدا هاتووة.
 ئةوة ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة ربةزامةندي خيَزاني يةكةم بؤ دووةم ياان سايَهةم ياان
ضوارةم ،وة خيَزاني دووةم بؤ سيَهةم و ضوارةم ،وة سيَهةم بؤ ضاوارةم ماةرج نيياة باؤ
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دروسيت طريَبةسيت هاوسةرطيي .وة طريَبةستةكة دروستة ئةطةرضي خيَزانةكاني تاري
ناربازيش بن.
 [ يما عَالُ جَُِاس يَشْتَرِطُونَ شُرُوطا لي َ يف كِتَابِ اللَّ ِ ،يمَأِ اشْنتَرََ شَنرْطا لني َ يف كِتَنابِ اللَّن َِوْثَ نقُ (حننبيح الهخنناري )2122 -
َ اللَّ ن ِ جحَننقُّ وج
َ شَ ن ْرٍَ شَ ن ْر ُ
َهننو عَاطِ ن ٌ ،وإنِ اشْ نتَرََ يمِئَنٌ
ف
ةيَك مةرج دائةنيَن كة لة قورئاندا نيياة و ثيَضاةوانةيةتي ،هةركاةل
كةسانيَك ضييانة كؤمةل
ةاة ،ئةطةرضاي ساةد ماةرجيش دابايَات
مةرجيَك دابايَت ثيَضةوانةي قورئان بيَت ئاةوة بةتال
مةرجي خوا لةثيَشرت و توندترة ].
 .3ثياو بؤي نيية ذني تر بهيَايَت مةطةر خيَزاني يةكةمي نةخؤشي دريَيخايةني هةبيَت كة ربيَ ار
بيَت لة سةرجيَيي و ضارةسةري نةبيَت ،يان ئافرةتةكاة ناةزؤك بيَات .وةك لاة بربطاةي (ب)ي
بةندي دووةمي ماددةي يةكةمدا هاتووة.
ة اةي
ةن و بةل
 هةموو ئةوانة ثيَضةوانةي شةرعن ،ضاوناة ماةرجي ناشاةرعي و باةتال
قورئان يان فةرموودةيان لةسةر نيية.
 .4ثياو بؤي نيية ذني تر بهيَايَت ئةطةر ذني يةكةم لة عةقدةكةي خؤيدا ماةرجي كردبيَات ذناي
بةسةر نةيةت .وةك لة بربطةي (ه)ي بةندي دووةمي ماددةي يةكةمدا هاتووة.
 ئةوة ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة مةرجي ناشةرعي و بةتالَ كاري ثيَ ناكريَت ئةطةرضاي
لة طريَبةستيشدا نوسرابيَت و ييةنةكان لةسةري ربازيش بووبن.
 .5طةر كةسيَك ثيَضةوانةي بربطاةكاني ثيَشاوو هاوساةرطيي بااات سازا ئاةدريَت باة طارتن و
ةاو ئةبيَت جيَبةجيَي باات .وةك لة
غةرامةي ماددي ،وة دادوةر نابيَ ئةو سزايانة رباب ريَ بةل
بربطةي (و) و (ز)ي بةندي دووةمي ماددةي يةكةمدا هاتووة.
ةمانان لةسةر ثابةندبوونيان بة حوكمةكاني دياةكةياناةوة ،ياان لةساةر
 سزاداني موسول
ثابةند نةبوونيان باة بربطاة و مااددةي ياسااييةوة كاة ثيَضاةوانةي دياةكاةيان بيَات
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ةمانانة و كوفرة ،وة سزاداني
ةاو دذايةتياردني ئيسالم و موسول
ثيَضةوانةي شةرعة ،بةل
ةمانانة بة ناحة  ،وة دةستادنة بؤ سامانيان بة شيَوةيةكي نا شاةرعي (املائندة
موسول
 ( )11حبيح الهخاري .)22 - .6بةندي دووةمي ماددةي يةكةم مةرجة شةرعييةكاني تيا نيياة كاة ثيَويساتة لاة طريَبةسايت
هاوسةرطييدا هةبن ،وةك :ثياو بؤي هةية تا ضوار ئافرةت لة يةك كاتدا هاوسةري بن ،نابيَات
دوو خوشك ثيَاةوة هاوسةري بن ،نابيَت كض و ثوور ثيَاةوة هاوسةري بن ،نابيَت كض و داياي
ثيَاةوة هاوسةري بن ،هةر ئافرةتةو مارةيي جياي هةية ،هتد.
 ئةوة ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة طةر ئةو مةرجانة بوونيان نةبيَت يان دذةكانيان هاةبن
ةة.
طريَبةستةكة بةتال
 .7ثياويَك و ئافرةتيَك يان دوو ئافرةت كة لةربووي ياساوة طوجناو بن بؤ شايةتي ئةتوانن شاايةتنب
لةسةر طريَبةسيت هاوسةرطيي ،ضوناة ثياو و ئافرةت يةكسانن .وةك لة بةندي (د) لة بربطةي
()9ي ماددةي سيَيةمدا هاتووة.
 لة بابةتي هاوسةرطييدا تةنها ثياو وةك شايةت وةرئةطييَت لة شةرعدا باةثيَي دة و
رباي زؤرياةي زانايان .وة ثياو يةكسان نيية بة ئافرةت لاة باباةتي شاايةتيدا ،وة لاة
ةةتيَادا كة ثياو تيايدا بة شايةت وةرطييَت يةك ئافرةت بةتةنيا باة شاايةت
هيض حال
ةاو ئةبيَت دووان بن.
وةرناطييَت بةل
 [ ِكاحَ إلَّا عول ّ وشاهدَيْ عَدل (ختري حبيح اعأ حهنان  )8672 -هاوساةرطيي دروساتنيية مةطةر بة بووني وةلي و دوو شايةتي داد ].
 [ قال اعأ قدايمٌ يف "املغين" ( " :)4/7و ينعقد النكاح عشهادة رج وايمرجتني .وهنذا قنولالنخع  ،واألوزاع  ،والشافع  .لقول الزهري :يمضت السننٌ عنأ رسنول اهلل حنلى اهلل علين
وسلم جن جتوز شهادة النسناء يف احلندود ،و يف النكناح ،و يف الةنال  .رواه جعنو عهيند يف
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"األيموال" اِتهى عاختصار (يموقع اإلسالم سؤال وجواب  /يكْ شنهادة جرععنٌ ِسنوة علنى
عقد النكاح) ئينب قوداماة فاةرمووي :وة طريَبةسايت هاوساةرطيي نابةسارتيَت باة شاايةتي
ة ةي ئيمامي
ثياويَك و دوو ئافرةت ،وة ئةمة فةتواي نةخةعي و ئةوزاعي و شافيعيية ،بة بةل
زوهري :سوناةتي ثيَغةمبةر صلى اهلل علية وسلم وا بووة كاة شاايةتي ئاافرةت لاة حاةدد و
نيااح و تةآل ربيَثيَدراو نيية ].
ض ۡطو َن ِم َ
طان ِم َّمطن ت َ ۡر َ
طن ٱلعُّط َه َدا ِٓء أَن ت َ ِضط َّل إِ ۡحط َد َٰى ُه َما
 [ -فَ ِِن لَّمۡ يَكُونَا َر ُجلَ ۡطي ِن فَ َر ُج ٞطل َو ۡٱم َرأَت َ ِ

فَتُذَ ِك َر ِإ ۡحد ََٰى ُه َما ۡٱّل ُ ۡخ َطر َٰى (الهقرة ( )242 -لة بابةتي قةرزدا) جاا طاةر دوو ثيااو ناةبوو باؤ
شايةتي با ثياويَك و دوو ئافرةت بيَت ،لةوانةي خؤتان ربازين لة شايةتةكان ،نةوةك يةكيَك لاة
ئافرةتةكان لةبيي بضيَتةوة با ئةوي تريان بيي خباتةوة ].
 مةرجة شايةتةكان لةربووي شةرعةوة شايستة و طوجناو بان باؤ شاايةتي ناةوةك ربووي
ياسايي .وة ئةوة ثيَضةوانةي دة و كؤرباكااني دةروازةي يةكاةمي ئاةم كتيَبةياة كاة
كاركردن بة شةرع واجبة و ثةكخستين حةرامة.
 .8ثياو بؤي هةية تةآل بداتة دةسات ئافرةتةكاةي .وةك لاة بربطاةي ()5ي مااددةي سايَيةمدا
هاتووة.
 طةر مةبةست لةوة ئةوة بيَت كة حوكمي خستين تاةآل لاة ثياوةكاةوة ئةضايَتة يي
ئافرةتةكة بة يةكجاري ،يان ثياو و ئافرةتةكة هةردووكيان بة جياا ياان باة هاوباةش
تةآلقيان بةدةستة .ئةوا ئةوة ثيَضةوانةي شةرعة ،ضوناة تةآل تةنها بةدةسات ثيااوة
لة شةرعدا و ئافرةت بةدةسيت نيية و ناشبيَت .وة طةر مةبةست ليَي وةكالةت بيَات،
ئةوا ربيَثيَدراوة كة ثياوةكة خيَزانةكةي باات بة وةكيلي خؤي لاة تاةآلقي خؤيادا ،وة
ئةوة وةكالةتة نةك طواستاةوة يان هاوبةشياردني حوكمي تةآل .
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 [ األح اجملمع علي جن الةال عيد الزوج ،جو يمأ جع ذلك إلي (يموسنوعٌ اإلعمناِ يف الْقنةة كؤربا لةسةرةكة ئةوةياة كاة تاةآل بةدةسات ميَاردة ،ياان ئاةو
اإلساليم  )2761 -ئةسل
كةسةي وةكالةتي ثيَدراوة ].
ةييةوة ربيَثيَاادراوة ،وة ربةزامةناادي وةلااي مةرجااة بااؤ
 .1هاوسااةرطيي لااة تةمااةني شااانزة سااال
هاوسةرطيي نيَر و ميَ .وةك لة بربطةي ()9ي ماددةي ثيَاجةمدا هاتووة.
 ئةوة ثيَضةوانةي شةرعة طاةر كةساي خاوار تةماةن شاانزة ساا َل بريَاي ثا َي ناةدريَت
ةاو
هاوسةرطيي باات .ضوناة تةمةني شةرعي بؤ هاوسةرطيي ديارياراو نيية ،باةل
ةغ باوو وة توانااي
ةغيَيت و تواناي سةرجيَييةوة .جا هةركةل طاةر باال
ثةيوةستة بة بال
جيماعي هةبوو بؤي هةية داواي هاوسةرطيي باات ئةطةرضي تةماةني خاوار شاانزة
ةغيش نةبوو ئةوا وةلييةكةي بؤي هةية ذني بؤ بيَايَات ياان
ةيش بيَت .وة ئةطةر بال
سال
بةشووي بدات.
 [ جعمع املسلمون على جن النكاح يمشروِ ،وجن األيمر ع ملأ استةاع  ،وتاقت إلي ِْس يمُجمعةمانان
علي  ،لكأ جيمر ِدب إجياب (يموسوعٌ اإلعماِ يف الْقن اإلسناليم  )8127 -موساول
كؤربان لةسةر ئةوةي كة نيااح ربيَثيَدراوة ،وة فةرماناردن ثيَاي لةساةر ئاةو كةساةي توانااي
هةبيَت ،وة نةفسي حةزي ثيَ باات كؤرباي لةسةرة ،بةآلم فاةرمانثيَاردنيَاي ساوناةت ناةك
فةرز ].
 [ جعمعوا على جن إِكاح األب إعن الصغري جائز  ..وإن إعماِ املسلمني على جن لألب جن ينزوجاعنت الصغرية و يشاورها  ..ولو كاِت يوطأ يمثلها  ..ويصح تزوجيها قه علو هنا عو ينٌ
ري جعيها  ..ولو كاِت يف املهد ،لكنأ ميكّنأ النزوج يمنهنا حتنى تصنلح للنوَء (يموسنوعٌ
اإلعماِ يف الْق اإلساليم –  )8104 ،8121 ،8182كؤربان لةسةر ئةوةي باوك باؤي هةياة
ةمانان لةسةر ئةوةية كة باوك بؤي هةية كضاة
ذن بؤ كوربي بضووكي بهيَايَت ،وة كؤرباي موسول
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بضووكةكةي بةشوو بادات و ثرسيشاي ثايَ ناةكات ،ئةطةرضاي هاوشايَوةي ئاةويش توانااي
ةغ بووني باة سةرثةرشايت غاةيري بااوكي
جووتبووني نةبيَت ،وة بةشووداني دروستة ثيَش بال
طةرضي لة بيَشاةشدا بيَت ،بةآلم ربيَ بة ميَردةكةي نادريَت بضيَت بةييدا هةتا ئةو كاتةي باؤ
جووت بوون ئةشيَ ].
ََِنا عنْنتُ تِسْنعِ سِننِنيَ
ََِا عنْتُ سِتب سِنِنيَ ،وَعَنَنى عن وَج
 [ تَزَوَّجَنِ النهن ُّ حَلَّى اللَّ ُ علي وَسَلَّمَ وَجةي ،وة
(حبيح يمسلم  )1822 -عائيشة فةرمووي :ثيَغةمبةر ماارةي كاردم باة شاةش ساال
ةي ].
طواستميةوة بة نؤ سال
 وة ئةوة ثيَضةوانةي شةرعة طةر ربةزامةندي وةلي بؤ ثياو باريَت باة ماةرج .ضاوناة
ربةزامةندي وةلي لة نيااحدا تةنها باؤ ئاافرةت مةرجاة ناةك باؤ ثياوةكاة ،مةطاةر
ةغ بيَت وةلييةكةي ذني بؤ بيَايَت (يموسوعٌ اإلعماِ يف الْق اإلسناليم -
ثياوةكة نابال
.)8182 ،8111
.92

دايك بة وةلي دائةنريَت طةر باوك مردبيَت يان ديار نةبيَت .وةك لاة بربطاةي ( )3لاة

بةندي دووةمي ماددةي ثيَاجةمدا هاتووة.
 ئةوة ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة طةر باوك مرد يان ديار نةما ،ئاةوا نيَرياةياةكي تار
ئةبيَت بة وةلي ئافرةتةكة لة ربيزبةندي شةرعي وةلييةكاندا (يموسوعٌ اإلعماِ يف الْق
اإلساليم  .)8122 -وة طةر هيض وةلييةكي شةرعي ناةبوو ئاةوا حااكم ئاةبيَت باة
وةلي ئافرةتةكة (سنأ الرتيمذي ( )1162 -حبيح اعأ حهنان  .)8672 -وة ئاافرةت
هةرطيز نابيَت بة وةلي لة هاوسةرطييدا.
 [ اتْقوا على جن يمأ شرائ الول  :اإلسالم ،والذكوريٌ ،والهلوغ ،والعق  ..و و يٌ لنألم يفتزوي اعنتها عال خالف (يموسوعٌ اإلعماِ يف الْق اإلساليم  )8128 -كؤربان لةساةر ئاةوةي
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ةيياة ،وة داياك ويالياةتي
ةغي و عاقل
ةمانيَيت و نيَرياةيي و بال
كة لة مةرجةكاني وةلي :موسول
نيية لة بةشووداني كضةكةيدا بةبيَ رباجيايي ].
.99

طريَبةسيت هاوسةرطيي لة دةرةوةي دادطا تاواناة و سازاي لةساةرة .وةك لاة بربطاةي

()5ي ماددةي حةوتةمدا هاتووة.
 لة تيَبيايمان لةسةر ياساي شانزةيةمي ئةم دةروازةية بامسانارد.
.91

طااةر ذن هااةبووبيَت ئااةوا بةرثرسااياريَتيي نةفةقااة ئةكةويَتااة سااةر شاااني هااةردوو

هاوسةرةكة .وةك لة ماددةي هةشتةمدا هاتووة.
 ئافرةت لة شةرعدا هةرطيز نةفةقة ناكةويَتة سةر شااني ،ئةطةرضاي هاةبووش بيَات.
ةاو لةسةر ميَردةكةيةتي طةر ميَردي هةبيَت ،وة لةسةر وةلييةكةيةتي طةر ميَاردي
بةل
نااةبيَت (يموسننوعٌ اإلعمنناِ يف الْقن اإلسنناليم – ،8121 ،8116 ،8164 ،8162
.)8122 ،8128
.93

نوشوز بريتيية لة خؤبةطةورةزانيين يةكيَك لة دوو هاوسةرةكة بةسةر ئةوي تارا .وةك

لة بةندي يةكةمي ماددةي دةيةمدا هاتووة.
ةي نةكردني يةكيَك لة دوو هاوسةرةكة بؤ ئاةوي
 لة شةرعدا نوشوز بريتيية لة طويَرايةل
تريان لة شتيَ ي شاةرعي و ربيَثيَادراودا (حنبيح الهخناري  ،)7227 -ياان ناةداني
مافيَاي ربةواي بةرامبةرة ،يان ثابةند نةبوونة بة مةرجيَاي شاةرعي طريَبةساتةكةوة
(النساء – .)124 ،18
 [ خروج الزوجٌ عأ الةاعٌ الواجهٌ للنزوج (يمعجنم يمصنةلبات العلنوم الشنرعيٌ / 1018 /ةي واجيب ميَردةكةي ].
النشوز) نوشوز بريتيية لة دةرضووني ذن لة طويَرايةل
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 [ َِشَزَ املرجة جو الرج عالزوج :استعصى ،وجسناء العشنرة (القنايموس الْقهن لغنٌ واحنةالحالسعدي جعو جيب ِ /شز) ئافرةتةكة يان ثياوةكة ناشيز بوو بة هاوسةرةكةي :واتاة سةرثيَضاي
ةسوكةوتي بة خرا بةكارهيَاا ].
كرد ،وة هةل
َحَقُّ الشُّرُوََِجنْ تُوفُوا ع يما اسْتَ ْبَللْتُمْ ع الُْرُوجَ (حنبيح الهخناري  )2721 -لةثيَشارتين
 [جمةرجةكان كة وةفاتان بؤيان هةبيَت ئةوةية كة داويَين ئافرةتتان بيَ حةآللَ كردووة ].
.94

ةةتيَاي نوشوز ناةهاتوون .وةك :ئاافرةت
لة بةندي يةكةمي ماددةي دةيةمدا ضةند حال

ربيَ ري باات لة ميَردةكةي لة سةرجيَيي كردني باةبيَ هاؤي شاةرعي ،نةكيَشااني نةفةقاةي
ةي نةكردني ئافرةت باؤ
ئافرةتةكة لةييةن ثياوةكةوة بةثيَي توانا و بةطويَرةي عورف ،طويَرايةل
ميَردةكةي لة ضوونة دةرةوةدا لة مالَ ،هتد.
ةةتاناة باة نوشاوز دائاةنريَن و ئاةبيَت
 ئةوةش ثيَضاةوانةي شاةرعة ضاوناة ئاةو حال
باسباريَن.
.95

تةآل لةييةن ثياو يان ئافرةتةكةوة ئةخريَت ،وة تةآل باةثيَي شاةرع و ياساا ديااري

ئةكريَت .وةك لة بربطةي يةكةم لة ماددةي سيَزدةم هاتووة.
 تةآل تةنها بةدةست ثياوة ،وةك لة تيَبيين هةشتةم لةسةر ئةم ياساية بامسانارد.
 تةآل حوكميَاي شةرعيية و لة شةريعةتي ئيسالمدا خواي طاةورة باساي كاردووة و
ثيَغةمبةري خواش صلى اهلل علية وسلم ربووني كردووةتاةوة .وة هايض ثةيوةنديياةكي
ةةتةكاني بااات
نيية بة ياساوة و ياسا بؤي نيية دةيلةت لةسةر ثيَااسة و حوكم و حال
بة سةربةخؤيي و بيَ شويَااةوتين دة و كؤربا و رباي ثةسةندي زاناياني شةرع.
َمُن النديأ واسنتقر،
 [ واتْقوا جِ يمذ يمات النهن حلى اهلل علي وسلم ،فقد اِقةع الوح وكوجِ

لح ألحد جن يزيد شيئا يمأ رجي عغري استد ل يمن  ،و جن يَننقُص يمنن شنيئا ،و جن

يهدل شيئا يمكان ش ء ،و جن يُبدث شريعٌ ،وجن يمأ فع ذلك كافر (يمراتنب اإلعمناِ عنأ
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حزم  /عنابٌ يمنأ اإلعمناِ يف ا عتقنادات يَكُْنر يمنأ خالْن عإعمناِ) وة كاؤربان كاة لةوةتاةي
ثيَغةمبةر صلى اهلل علية وسلم وةفاتي كردووة وةحي ثضرباوة ،وة دين تةواو و جايَ ي باووة،
وة كة بؤ كةل حةآللَ نيية كة شتيَك زياد باات لة رباي خؤيةوة بةبيَ بةةل ةهيَاانةوة ليَي ،وة
نة هيضيشي ليَ كةم بااتةوة ،وة نة هيض خباتة شويَين هيض و جيَ ؤربكيَ بة هايض بااات ،وة
نة هيض شةرعيَك دابهيَايَت ،وة كة هةركةل واباات كافرة ].
طويَ بة تةآل نادريَ مةطةر بة ئامادة بووني دوو شايةت لة كاتي كةوتايادا ياان باة

.96

دانثيَدانان لةيي شايةتةكان ياان دادوةردا .وةك لاة بربطاةي سايَيةم لاة مااددةي سايَزدةمدا
هاتووة.
ةة ئةوةية كة تةآل ناكةويَت ئةطةر دةستةواذةكةشي بة نييةتةوة
 طةر مةبةست لةم خال
ةيَت ،ئاةوا ئةماة ثيَضاةوانةي
بة دةمي ميَرددا بيَت هةتا لةبةردةم دوو شاايةتدا ناةيل
شةرعة و تةآل ئةكةويَت مادةم دةستةواذةكةي بة دةمي ميَرددا هاتووة بة نييةتاةوة
و بيَ زؤرليَاردن (يموسوعٌ اإلعماِ يف الْق اإلساليم .)2766 -
ة ةنامة كردني تةآلقةكةية يي دادوةر ئةوا ئةبيَت بةم شيَوةية
 طةر مةبةست ليَي بةبةل
دابربيَيريَتةوة( :تةآل لة دادطادا جيَ ي ناكريَت مةطةر باة دانثيَاداناني ثياوةكاة ياان
شايةتي دوو شايةتي شياو و شةرعي يان سويَادخواردني ئافرةتةكة).
ميَرد ئةتوانيَت سةرداني ذنةكةي باات لة تاةآلقي رةجعيادا باةو مةرجاةي هاةردوو
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هاوسةرةكة ئاارةزووي ضااكبوونةوةيان هاةبيَت .وةك لاة بربطاةي ()9ي مااددةي شاازدةمدا
هاتووة.
 طةر مةبةست لةمة ئةوة بيَت كة ثياو ناتوانيَت ذنةكةي ب يَربيَتةوة لة ماوةي عيددةي
تةآلقي رةجعيدا ،هةتا ذنةكاة ربازي ئاةبيَت .ئاةوا ئاةوة ثيَضاةوانةي دة و كؤرباياة،
ةاو
ضوناة ربةزامةندي ئافرةت مةرج نيية بؤ دروسيت ياان ربووداناي طيَربانةوةكاة ،باةل
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بةوةندةي ثياوةكاة داواي طةرباناةوةي كارد ئاةبيَت ب ة بريَتاةوة يي و خاؤي ربادةسات
باات ،ئافرةتةكة ثيَي زانيبيَت يان نا ،بياةويَت ياان ناا (يموسنوعٌ اإلعمناِ يف الْقن
اإلساليم .)2776 -

 [ َوبُعُولَت ُ ُه َّن أَحَقُّ ِب َر ِد ِه َّن فِي َٰذَ ِلكَ ِإ ۡن أ َ َراد ُٓواْ ِإ ۡصط َٰلَ ٗحا (الهقرة  )224 -وة ميَردةكانياان لاة

هةموو كةل لةثيَشارت و شاايةنرتن باة طيَرباناةوةي ئاةو ئافرةتاناة لاةوةدا طاةر مةبةساتيان
ضاكسازي بيَت ].
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حاومةتي هةريَم ثارةي مان اناة باؤ ئاافرةتي تةآلقادراو ئةب بريَتاةوة باةو مةرجاةي

دةستاةوتي نةبيَت هةتا دةرفةتي كاري دةستةةكةويَت .وةك لة بربطةي ( )4لة بةندي دووةمي
ماددةي حةظدةمدا هاتووة.
 ئةوة ثيَضةوانةي شةرعة لة دوو ربووةوة :لاةو ربووةوة كاة تاةنها ئاةو كاتاة نةفةقاةي
ئافرةت ئةكيَشيَت كة ئيش يان دةستاةوتي ماددي و مةعاشاي ناةبيَت ،لةكاتيَاادا
ئافرةت نةفةقةي هةر واجبة ئةطةرضي هةبووش بيَات ،وةك لاة تيَبايين دوانزةيةمادا
لةسةر ئةم ياساية بامسانارد .وة لةو ربووةشةوة ثيَضةوانةي شةرعة كة هاني ئافرةتاان
ئةدات بؤ كاركردن تا لةبةرامبةردا نةفةقةكةيان بابيَت باة بياانووي ئيشااردنيانةوة،
ةي
لةكاتيَاد ئافرةت واج نيية لةساةري كاار بااات و نةفةقاةي خاؤي ياان ماادال
ةاةت نةفةقاةي
ةاو واجبة لةسةر وةلييةكاةي ياان ميَردةكاةي ياان دةول
بايَشيَت ،بةل
بايَشن.
ٱّللُ بَ ۡع َ
س طا ِٓء بِ َمططا فَ َّ
ٱلر َجططا ُل قَ َّو ط َٰـ ُم َ
طٓ َوبِ َم طا ٓ أَنرَقُططواْ ِمط ۡطن
ض ط ُهمۡ َ
ون َ
علَططى ٱلنِ َ
ض ط َل َّ
علَط َٰطى بَ ۡعط ج
ِ [ -

أ َ ۡم َٰ َو ِل ِهمۡ (النساء  )18 -ثياوان باآلدةست و سةرثةرش بةسةر ئافرةتانةوة بةهؤي ئةوةي خاوا
ةي خؤيان ئةبةخشان
ةي هةنديَاياني داوة بةسةر هةنديَاياندا ،وة بةهؤي ئةوةي كة لة مال
فةزل
(نةفةقة ،مارةيي) ].
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ذن بؤي هةية داواي تةآل باات طاةر ذناي بةساةر هاات .وةك لاة بربطاةي ( )5لاة

ماددةي هةذدةمدا هاتووة.
 ئةوة ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة ذنهيَااني ثياوةكة زةرةر لة ذني يةكاةم ناادات هاةتا
بةهؤيةوة داواي جيابوونةوة باات ،وة حةراماة باةبيَ هاؤي شاةرعي ئاافرةت داواي
تةآل و جيابوونةوة باات.
َتْ زَوجَها الةَّال َ يف ريِ يما عَأس ،فبَرامٌ عليها رائبٌُ اجلنٌَِّ (ختري املسنند -
َل
 [ جيُّما ايمرجةٍ سَأ )22886هةر ئافرةتيَك داواي تاةآل لاة ميَردةكاةي بااات باةب َي هايض كيَشاةيةك ،باؤني
بةهةشيت ليَ حةرامة ].
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ياساي سييةم:
ةبياردني ئةجنوومةنةكاني ثاريَزطاكان و
ةي  1221ياساي هةل
ياساي ذمارة ()4ي سال
قةزا و ناحيةكان لة هةريَمي كوردستان  -عيَرا .

ذمارةي ئةو دةقانةي لةم ياسايةدا سةرثيَضيم تيايان تيَبيين كردووة :سي و نؤ ( )31دة .
ذمارةي ئةو دةقانةي كة ئةخيةياة ربوو :بيست و حةوت ( )17دة .
ةبياردنةوة دروساتةةبن .وةك لاة بةشاي دووةم و ضاوارةمي
 .9ئةجنوومةني ثاريَزطاكان لةربيَي هةل
ياساكة و بربطةي يةكةم و دووةمي مااددةي ساي و يةكاةم و مااددةي ساي و دووةم و هؤياة
ثيَويستةكاني دةركردني ياساكةدا هاتووة.
 ضؤنييةتي ديارياردني دةسةآلتي وآلمتان لة تيَبيايماان لةساةر ياسااي دووةماي ئاةم
دةروازةيةدا باسارد.
 طةر ئةجنوومةني ثاريَزطا وةك والي سةيرباريَت ،ئةوا سةرؤكي وآلت دايانةةنيَت ناةك
ةااةوة دابااريَن .وة بةربيَوةباةر ياان هاةر بةرثرسايَاي ذيَار
ةبياردن لةييةن خةل
بة هةل
دةسةآلتيان خؤيان (والييةكان) دايانةاةنيَن (يموسنوعٌ اإلعمناِ يف الْقن اإلسناليم –
( )1141 ،1144األحكام السلةاِيٌ للماوردي  /الهاب الثالث يف تقليد اإليمارة علنى
الهالد ( )02 /األحكام السلةاِيٌ ألعو يعلى .)18 /
ةيَون بؤ ثؤست و ثلةكاني ئةجنوومةني ثاريَزطاكاان ،وة ئافرةتاان ئاةبيَت باة
ةك خؤيان ئةثال
 .1خةل
ةيَون .وةك لة بةشي سيَيةمي ياساكةدا هاتووة.
ربيَيةيةك خؤيان بثال
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 لة سيَيةم تيَبيايمان لةسةر ياساي دووةم و ،ثيَاجةم تيَبيين لةسةر ياسااي سايَيةمي
ئةم دةروازةية بامسانارد.
ةيَو بؤ ثؤساتةكان لاة بربطاةي ()1ي بةنادي
 .3مةرجي بووني زانسيت شةرعي دانةنراوة بؤ خؤثال
يةكةمي ماددةي ثيَاجةمدا.
 ئااةوة ثيَضااةوانةي شااةرعة ضااوناة دةسااةآلتدار ئااةبيَت شااارةزا بيَاات لااة شااةرع و
حوكمةكاني ،ضوناة ئةبيَت بة شةرع حوكم باات و هةر شتيَايش واج باةو ناةبيَت
نةيةتة دي واجبة.
نز ۡلنَا ٓ ِإلَ ۡيكَ ۡٱل ِك َٰت َ َ ۡ
علَ ۡي ِِۖه فَ ۡ
 [ َوأ َ َٱحكُم بَ ۡيطنَ ُهم
ب َو ُم َه ۡي ِمنًا َ
ق ُم َ
صد ِٗقا ِل َما بَ ۡي َن يَد َۡي ِه ِم َن ۡٱل ِك َٰت َ ِ
ب ِبٱل َح ِ
نز َل َّ ِۖ
ِب َما ٓ أ َ َ
ٱّللُ َو ََل تَت َّ ِب ۡع أ َ ۡه َوآ َءهُمۡ َع َّما َجا ٓ َءكَ ِم َن ۡٱل َح ِق (املائدة  )84 -وة ئيَمة قورئااان باؤ

دابةزاندووي بة حة و بيَ طومان كة بةرباستدانةري كتيَبةكاني ثايَش خؤياةتي وة باآلدةساتة
بةسةريانةوة ،جا تؤ لةنيَوان ئةهلي كيتابدا حوكم باة باةوةي خاوا دايبةزانادووة ،وة شاويَن
هةوا و ئارةزووي ئةوان مةكةوة لةوةي بؤت هاتووة لة حة ].
 [ قال اعأ تيميٌ ره اهلل :يما يتم الواجب إ ع كقةع املسافٌ يف اجلمعنٌ واحلن وحننو ذلنكفعلى املكلف فعل عاتْا املسلمني (يما يتم الواجب إ ع فهو واجب لعهد امسأ الصنويغ -
 )22ئينب تةمييية فةرمووي :ئةوةي واج تةنها بةو تةواو ئاةبيَت وةك باربيين ربيَ ةياةك لاة
ةمانان ].
جومعة و حةجدا و هاوشيَوةيان ،ئةوا لةسةر بةرثرسيارة بياات بة كؤرباي موسول
 .4تةكفيكردن قةدةغةية .وةك لة بربطةي يةكةمي ماددةي بيستةمدا هاتووة.
 لة دووةم تيَبيايماندا لةسةر ياساي بيست و ثيَاجةمي ئةم دةروازةية ئاةو بابةتاةمان
خستة ربوو.
 .5هةركةل تةكفي باات سزا ئةدريَت بة سجن و غةرامةي ماددي .وةك لاة بربطاةي سايَيةمي
ماددةي بيست و نؤيةمدا هاتووة.
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ةاو بابةتيَاي شةرعيية .وة لاة
 تةكفي بة مةرجي شةرعي و ربيَي خؤي تاوان نيية ،بةل
ةمان لةسةر بةكافرداناني كافران ثيَضةوانةي
ةةتدا واجبة .وة سزاداني موسول
هةنديَك حال
ةمانان و ئةو حوكمة شةرعييةية و ،ئاةوةش كاوفرة
شةرعة و دذايةتي ئيسالم و موسول
(املائدة ( )11 -اجملادلٌ .)26 ،2 -
 .6كورسي تايبةت تةرخان ئةكريَت بؤ دياةكاني تار لاة ئةجنوومةنادا لاة هاةموو ثاريَزطاكااني
كوردستاندا .وةك لة بربطةي يةكةم و دووةم و سيَيةم و ضاوارةم و ثيَاجاةمي مااددةي ساي و
دووةم (دووبارة)ادا هاتووة.
 لة يةكةم تيَبيايمان لةسةر ياساي يةكةمي ئةم دةروازةيةدا بامسانارد.
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ياساي سي و يةكةم:
ةي  1292ياساي دةستةي سةربةخؤي مايف مرؤظ لة
ياساي ذمارة ()4ي سال
هةريَمي كوردستان  -عيَرا .

ذمارةي ئةو دةقانةي لةم ياسايةدا سةرثيَضيم تيايان تيَبيين كردووة :ضواردة ( )94دة .
ذمارةي ئةو دةقانةي كة ئةخيةياة ربوو :هةشت ( )8دة .
ةةتييةكان ئةبةستيَت بؤ دابيااردني مايف مارؤظ.
 .9دةستةكة ثشت بة ثيَوةر و ثةمياناامة نيَودةول
وةك لة ماددةي سيَيةم و بربطةي ضوارةم و هةشتةم و نؤيةمي ماددةي ضوارةم و بربطاةي ()1ي
بةندي يةكةمي ماددةي حةوتةم و هؤي دةركردني ياساكةدا هاتووة.
 ئةوة ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة لة شةرعدا مايف مرؤظاةكان باسااراوة و ،باةو ثيَياة
نابيَت كار بة ياسا و بربيارة نةفامييةكان باريَات كاة ثيَضاةوانةي شاةرعن .وةك لاة
دةروازةي يةكةماادا بامسااانارد (امللننك ( )18 -املائنندة – ( )26 ،84الننتني )4 -
(النساء .)02 -
 .1سةرؤكي دةستةكة ئاةبيَت شاارةزاي مافاةكاني مارؤظ بيَات .وةك لاة بربطاةي ()1ي بةنادي
سيَيةمي ماددةي ثيَاجةمدا هاتووة.
 ئةمة ثيَضاةوانةي شاةرعة ضاوناة كةسايَك لاة دةساتةيةكي وادا ئاةبيَت شاارةزاي
شةريعةت بيَات ناةوةك ياساا و بربياارة نةفاميياةكان .وة لاة شاةرعةوة حوكماةكان
وةرطريَت و جيَبةجيَيان باات هةتا مايف مرؤظةكان دابني باات باةو شايَوةيةي خاواي
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طةورة بربياري داوة .وة كةسي نةشارةزا بة شةرع ئةو ثؤستةي نادريَيتَ ضاوناة حاةقي
خؤي ناداتيَ (املائدة ( )84 -احلجرات .)1 -
 .3سةرؤك و ئةنداماني دةستة سويَاد ئةخؤن كة ئةركاة ياسااييةكان جيَباةجيَ بااةن .وةك لاة
ماددةي شةشةمدا هاتووة.
 ئةوة ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة ئةبيَت كاار باة شاةرع باريَات ناةك ياساا ،وةك لاة
دةروازةي يةكةمدا بامسانارد.
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ياساي سي و دووةم:
ةي  1299ياساي بةرةن اربوونةوةي خيَزان لة توند و تييي
ياساي ذمارة ()8ي سال
لة هةريَمي كوردستان  -عيَرا .

ذمارةي ئةو دةقانةي لةم ياسايةدا سةرثيَضيم تيايان تيَبيين كردووة :بيست و ضوار ( )14دة .
ذمارةي ئةو دةقانةي كة ئةخيةياة ربوو :ضواردة ( )94دة .
 .9مادالَ بةشوودان و هاوسةرطيي بةزؤر توندوتيييية .وة ئةوة سازاي لةساةرة .وةك لاة بربطاةي
( )9و ()1ي بةندي يةكةمي ماددةي دووةم و ماددةي حةوتةمدا هاتووة.
 ئةوة ثيَضةوانةي شةرعة ،ضوناة لة شةرعدا ئاسايية مادالَ هاوساةرطيي بااات باة
شيَوةيةكي شةرعي و بيَ فةوتاني مافةكاني لةطاةلَ كةساي شاياودا باة سةرثةرشايت
ةةكة ناربازيش بوو.
باوكي (حبيح يمسلم  ،)1822 -ئةطةرضي ماال
 [ جعمعوا على جن إِكاح األب اعنن الصنغري جنائز ،وجن لن جن جينربه علنى النكناح (يموسنوعٌاإلعماِ يف الْق اإلساليم  )8182 -كاؤربان لةساةر ئاةوةي بريَثيَادراوة بااوك ذن باؤ كاوربي
بضووكي خؤي بهيَايَت ،وة بؤي هةية زؤري ليَ باات لةسةر هاوسةرطيي ].
 [ جعمع املسلمون على جِ جيوز لألب تزوي اعنت الصغرية الهكر ،ولنو كاِنت يوطنأ يمثلنها،و يستأيمرها .وقد جعمعوا على جِ جيوز ل تزوجيها يمع كراهيتها ،وايمتناعها ،إذا كان النزوج
ةمانان كؤربان لةسةر ئاةوةي بااوك
كْؤا (يموسوعٌ اإلعماِ يف الْق اإلساليم  )8121 -موسول
ةة شوونةكردووةكةي بةشوو بدات ،طةرضي هاوشيَوةشي ربيَاي جووتباووني
بؤي هةية كضة ماال
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نةبيَت ،وة ثرسيشي ثيَ نةكات .وة كؤربان لةسةر ئاةوةي باؤي هةياة بةشاووي بادات لةطاةلَ
ربقليَبوونةوة و ربيَاةداني كضةكةشدا ،ئةطةر ميَردةكة شايةن و هاوتاي كضةكة بوو ].
 بربطةي ( )1هةرضةندة ثيَضةوانةي شةرعة لة باةربةتادا ،باةآلم طاةر دروساتيش بواياة
نوقسان بوو وة دذيةك بوو .ضوناة تاةنها باساي ميَيااةي كاردووة ،وة باساي نيَاري
ةيش ذني بؤ بهيَاريَت .وة جياوازي كردن لةنيَوان نيَار
نةكردووة كة ئةشيَ نيَرياةي ماال
ةي نيَر ئاساايي بيَات ذن
و ميَ بةبيَ بةةل ةي شةرعي ثيَضةوانةي شةرعة .وة طةر ماال
ةي ميَياةش ئاسايية شوو باات.
بهيَايَت ،ماال
 .1ليَاجياكردنةوةي بةزؤر بة ربةهايي توندوتيييية .وةك لة بربطةي ()4ي بةندي يةكةمي ماددةي
دووةمدا هاتووة.
ةاةت هاةن ئاةبيَت ذن و
 ئةوة بةو ربةهايية ثيَضةوانةي شاةرعة ،ضاوناة هةناديَك حال
ثياوةكااة جيااا باريَاااةوة تياياناادا ضااوناة لااة ناشااةرعيدان .وةك :هاوسااةرطيي
مةحرةمةكان ،هاوسةرطيي ئافرةت لة عيددةدا ،هاوسةرطيي ئاافرةت باؤ زيااتر لاة
ةمان
ثياويَك ،ذنبةذن بةبيَ مارةييةكي شةرعي ،موتعة ،هاوسةرطيي ئاافرةتي موساول
ةةي خويَادا ،هتد.
لةطةلَ ثياوي كافردا ،هاوسةرطيي لة تؤل
 .3ميَرد بةزؤر كاري داويَاثيسي بة ذنةكةي باات توندوتيييياة .وةك لاة بربطاةي ()6ي بةنادي
يةكةمي ماددةي دووةمدا هاتووة.
ةةتةكة بة قةيادي (باةزؤر) بةنادكراوة ،وة
 ئةمة ثيَضةوانةي شةرعة لةو ربووةوة كة حال
ةاو ذنةكاة ربازي باوو باة
ربووكةشي بربطةكة ئةوة ئةطةيةنيَت كة طةر بةزؤر ناةبوو باةل
داويَاثيسي ئةوا ئةو كارة ئاسايية و ،ميَردةكة بؤي هةية داويَاثيسي بة ذنةكة باات
طةر ذنةكة ربازي بوو .ئةوةش ثيَضاةوانةي دة و كؤبراياة (اإلسنراء ( )12 -الننور -
.)11
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 [ جعمعوا على حتريم الزِى (يموسنوعٌ اإلعمناِ يف الْقن اإلسناليم  )1421 -كاؤربان لةساةرحةراميَيت زياا ].
 .4خةتةنةكردني ميَياة توندوتيييية و سازاي لةساةرة .وةك لاة بربطاةي ()7ي بةنادي يةكاةمي
ماددةي دووةم و بربطةكاني ماددةي شةشةمدا هاتووة.
 ئةوة ثيَضةوانةي شةرعة ضاوناة خةتةناةكردن باباةتيَاي شاةرعيية و ربيَثيَادراوة لاة
شةرعدا بة دة و كؤربا بؤ هةردوو ربةطةز.
 [ الِْةننرة خَمنن  :الِتننان (حننبيح الهخنناري  )2441 -فاايرتةت ثيَاجااة( :يةكااةميان)خةتةنةكردنة ].
 [ اخْض و تنهك (حبيح اجلنايمع  )210 -ثيَغةمبةري خوا صالى اهلل علياة وسالم باةئافرةتيَاي فةرموو كة ميَياةي خةتةنة ئةكرد :لة طؤشتة زيادةكة بابة وة زيادةربةوي مةكة لة
بربيايدا ].
 [ اتْقوا على جن يمأ خ اعن فقد جحاب السننٌ ،وعلنى جن ختنان النسناء يمهناح (يموسنوعٌاإلعماِ يف الْق اإلساليم  )1182 -كؤربان لةسةر ئةوةي هةركةل خةتةنةي كوربةكةي باات
سوناةتي ثيَااوة ،وة كؤربان لةسةر ئةوةي خةتةنةي ميَياة ربيَثيَدراوة ].
 .5ناضاركردني تاكي خيَزان بؤ جيَهيَشتين فةرمانبةريةتي بيَ ئارةزووي خاؤي توندوتيييياة .وةك
لة بربطةي ()8ي بةندي يةكةمي ماددةي دووةمدا هاتووة.
 بةو ربةهايية ثيَضةوانةي شةرعة .ضوناة هةنديَك ثيشة و كار هةن ثيَضةوانةي شةرعن
و كةسةكة طةر ربازيش نةبيَت ئةبيَت ربيَاي لايَ ب ييَات كاة ئاةجنامي ناةدات .وةك:
ثيَشمةرطايةتي ،ئةنداميَيت ئاسايش ،ئةندامي ثةرلةمان ،ئةندامي حيزبي عالةماني،
ةي عالةماني ،لةشفرؤشي ،هتد.
ثةيامايَري كةنال
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 .6ناضاركردني مادالَ بؤ كاركردن و جيَهيَشتين خويَادن توندوتيييية .هةروةها ناضاركردنيان باؤ
ةاردن .وةك لة بربطةي ()1ي بةندي يةكةمي ماددةي دووةمدا هاتووة.
سوال
 بةشي يةكاةم ثيَضاةوانةي شاةرعة ،ضاوناة خويَاادن بةتايباةتي خويَاادني زانساتة
دنياييةكان واج نيياة هاةتا وازهيَااان ليَاي تااوان بيَات .وة زانساتةكة ئةطةرضاي
شةرعيش بيَت ،ئةوا لةسةر هةموو كةل فاةرز نيياة هاةموو زانساتة شاةرعييةكان
ةك وازيان ليَ هيَاا و دةستيان كرد باة كةساابةت
خبويَان ،هةتاوةكو طةر بةشيَاي خةل
ةاو ثةيداكردني
تاوانبار بنب .وة كاركردنيَاي طوجناو و شةرعي تاوان نيية بؤ مادالَ بةل
ةة نيَرياةكانيان لةساةر
ربزقة و لةسةر نيَرياة واجبة .وة ئةركي دايك و باوكة كة مادال
كاركردن ربابيَان ماادةم تواناياان هةياة و طةشاتوونةتة تةماةني طوجنااو ،ئةطةرضاي
ةةكة ناربازيش بيَت.
مادال
َان ۡٱل ُم ۡؤ ِمنُ َ
 [ َو َما ك َُطل ِف ۡرقَ جطم ِم ۡطن ُهمۡ َا ٓ ِرَ ٞطم ِليَتَرَقَّ ُهطواْ ِفطي
طون ِليَن ِر ُطرواْ َكآفَّ ٗطم فَلَ ۡطو ََل نَرَ َطر ِمطن ك ِ
ططواْ ِإلَط ۡططي ِهمۡ لَعَلَّ ُهطططمۡ يَ ۡحطططذَ ُر َ
ون (التوعنننٌ  )122 -وة ناااابيَ
ِين َو ِليُنطططذ ُِرواْ قَط ۡططو َم ُهمۡ ِإذَا َر َجعُط ٓ
ٱلططد ِ

ةيَك لةواناة كةساانيَك مبيَاااةوة باؤ
باوةربداران هةموو ثيَاةوة دةرضن بؤ غةزا ،لة هةر كؤمةل
ئةوةي لة دين شارةزا بنب ،وة ثاشان قةومةكةيان ئاطادار باةناةوة كاة طةرباناةوة باؤ يياان،
ةاو ئةوانيش خؤيان بثاريَزن ].
بةل
ٱّللُ بَ ۡع َ
س طا ِٓء ِب َمططا فَ َّ
ٱلر َجططا ُل قَ َّو ط َٰـ ُم َ
طٓ َو ِب َم طا ٓ أَنرَقُ طواْ ِمط ۡطن
ض ط ُهمۡ َ
ون َ
علَططى ٱلنِ َ
ض ط َل َّ
علَط َٰطى بَ ۡعط ج
ِ [ -

أ َ ۡم َٰ َو ِل ِهمۡ (النساء  )18 -ثياوان باآلدةست و سةرثةرش بةسةر ئافرةتانةوة بةهؤي ئةوةي خاوا
ةي خؤيان ئةبةخشان
ةي هةنديَاياني داوة بةسةر هةنديَاياندا ،وة بةهؤي ئةوةي كة لة مال
فةزل
(نةفةقة ،مارةيي) ].
ٓ َو ۡٱبتَغُططواْ ِمططن فَ ۡ
ٱّلل (اجلمعننٌ  )16 -وة
ضط ِل َّ ِ
 [ فَط ِِذَا قُ ِضطيَ ِت ٱل َّ
صطلَ َٰوةُ فَٱنت َ ِ
عط ُرواْ فِططي ۡٱّل َ ۡر ِ

ةي خوا باةن ].
كاتيَك نويَي تةواو بوو بآلو بباةوة لة زةويدا ،وة داواي رز و فةزل
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ةةتيَادا .وة
ةاردن ئةس َ تياي حةراميَتيية لة شةرعدا ،مةطةر لة ضةند حال
 بابةتي سوال
ئةوة ثيَضةوانةي شةرعة كة تةنها لةكاتي زؤرليَاردندا قةدةغة باريَت.
 [ التسننول جيننوز إ يف جحننوال ثننالث قنند عينهننا النهنن حننلى اهلل علين وسننلم يف احلننديثالصبيح ،وهو يما رواه يمسلم يف حبيب عأ قهيصنٌ عنأ خمنار اهلاللن رضن اهلل عنن عنأ
النهن حلى اهلل علي وسلم جِ قال " :إن املسألٌ حتن ألحند إ لثالثنٌ :رجن حتمن هالنٌ
فبلت ل املسألٌ حتى يصيهها ثم ميسك ،ورج جحاعت جائبٌ اجتاحت يمال فبلت ل املسنألٌ
حتى يصيب قوايمًا يمأ عي  ،ورج جحاعت فاقٌ فقال ثالثٌ يمأ ذوي احلجى يمنأ قويمن  :لقند
جحاعت فالًِا فاقٌ ،فبلت ل املسألٌ حتى يصيب قوايمًنا يمنأ عني ثنم قنال حنلى اهلل علين
وسلم :يما سواهأ يمأ املسألٌ يا قهيصٌ سبت يأكل حاحه سبتًا " .فهذا احلديث :قد جوضنح
في النهن حلى اهلل علي وسلم جِواِ املسألٌ املهاحٌ ،وجن يما سواها محرم ،فمأ كان عننده يمنا
يسد حاجت يمأ راتب وظيٌْ جو جتارة جو لٌ وقف جو عقار جو كسب يدوي يمأ جنارة جو حندادة
جو زراعٌ جو حنو ذلك حريمت علي املسألٌ .جيما يمأ اضةر إليها فال حرج علين جن يسنأل عقندر
احلاجٌ ،وهكذا يمأ حتم هالٌ إلحالح ذات الهني جو النْقٌ على جهل وجو ده ،فال حنرج علين
جن يسأل لسد الغرايمٌ .واهلل ول التوفيق (جمموِ فتاوى ويمقا ت اعنأ عناز  )111 /18ساوالَ
ةةتدا كة ثيَغةمبةر ربووني كردووةتةوة لة فةرموودةي دروساتدا:
جائيز نيية مةطةر لة سيَ حال
" داواكردني ثارة جائيز نيية تةنها بؤ سيَ كةل :ثياويَك قةرز باات باؤ ضااكاردني نيَاواني
دوو ييةني ناكؤك ،ئةوا بؤي هةية داوا باات هةتا بةشي ئاةكات باؤ ئيشاةكة ،وة ثياويَاك
توشي ئافاتيَك ببيَت لة سامانةكةيدا ،ئةوا بؤي هةية داوا باات هةتا بةشي ثيَويسايت خاؤي
ةاادا سايَ لاة
ةةمةنديَك تووشي موحتاجييةكي توند ببيَت و لةناو خةل
دةستةةكةويَت ،وة دةول
ةيَن فآلن تووشي ثيَويستييةكي توند بووة ،ئةوا باؤي هةياة داوا
عةق َ كامآلن لة ناسياواني بل
باات هةتا بةشي ثيَويسيت خؤي دةستةةخات .وة غةيري ئةوانة ثارةيةكي حةرامي بةرةكةت
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ةةوة) " .جاا ئاةم فةرموودةياة ثيَغةمباةر جاؤرة
بةرة خاوةنةكاةي ئاةخيوات (باةناوي ساوال
ةي تيا ربووناردووةتةوة ،وة غةيري ئةوانة حةرامة ،جا هةركةل ئةوةندةي
ربيَثيَدراوةكاني سوال
هةبوو ثيَويستيي خؤي ب ريَت لة مةعاش يان تيجارةت يان وةقال ياان عاةقار ياان ئيشاي
دةست لة دارتاشي يان ئاسا ةري يان كشاتوكالَ ياان وةك ئةواناة ،حةراماة لةساةري ساوالَ
باات .ئةمما هةركةل ناضاري ببيَت ئةوا هايض ناربةحةتيياةكي لةساةر نيياة طاةر باةطويَرةي
ثيَويستييةكةي داوا باات ،بةهةمان شيَوة هةركةل داواي قةرز باات باؤ ضاكساازي نيَاوان
ةي ،ئاةوا ناربةحاةتي لةساةر نيياة داوا بااات باؤ داناةوةي
ةك يان نةفةقةي خيَزان و ماال
خةل
غةرامة .وة خوا ثشتيواني سةركةوتاة ].
 .7ليَداني تاكةكاني خيَازان باة هاةر بيانووياةك توندوتيييياة .وةك لاة بربطاةي ()91ي بةنادي
يةكةمي ماددةي دووةمدا هاتووة.
ةةتيَك هةن كاة شاةرع باة ماةرجي
 بةو ربةهايية ثيَضةوانةي شةرعة ،ضوناة ضةند حال
خؤي ربيَ ةي بة جؤريَك ليَدان داوة تياياندا .وةك :ليَداني مادالَ لةسةر نويَاي ،ليَاداني
ئافرةتي ناشيزة ،هتد.
ظوهُ َّن َو ۡ
اجع َو ۡ
ُوزهُ َّن فَ ِع ُ
ون نُع َ
ٱه ُج ُروهُ َّن فِي ۡٱل َم َ
 [ َوٱلَّ َٰـتِي ت َ َخافُ َٱض ِطربُوهُ َّن (النسناء -
ض ِ ِ

 )18وة ئةو ئافرةتانةي ترسي نوشوزيانتان هةية ،ئامؤذطارييان باةن ،وة لة جيَ اةدا ليَياان
دووركةونةوة ،وة ليَيان بدةن ].
 [ يمُروا جعناءَكُم عالصَّالةِ لسَهعِ سننيَ ،واضرِعوهم عليهَا لعَشنرِ سِنننيَ (يمسنند جهند )10 /11ةيدا
ةيدا ،وة لةسةري ليَيان بدةن لة دة ساال
ةةكانتان باةن بة نويَي لة حةوت سال
فةرمان بة ماال
].
 .8بةزؤر سةرجيَيي كردن توندوتيييية .وةك لة بربطةي ()93ي بةندي يةكةمي ماددةي دووةمادا
هاتووة.
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ةن ،وة نابيَات
 ئةوة ثيَضةوانةي شةرعة بةو ربةهايية ،ضوناة ذن و ميَرد بؤ يةكرت حاةآلل
هيض كاميان بيَ هؤي شةرعي خؤي لةوي تريان ب ريَتةوة .وة طةر ئاافرةت بايَ هاؤي
شةرعي خؤي ربادةسيت ميَردةكةي نةكرد بؤ سةرجيَيي ،ئاةوا ميَردةكاةي باؤي هةياة
ةة .وة طةر ئافرةتةكة هةر ربيَاي ناةدا
ةدا باات ضوناة بؤي حةآلل
بةزؤر سةرجيَيي لةطةل
ئةوا ناشيزةية.
َن ٌُ حتَّنى تُصْنهِحَ (حنبيح
َالئِك
ت جنْ تَجِ ءََ،لعَنَتْهنا امل
َتَ ُ إىل فِراشِ ِ ،فأعَ ْ
 [ إذا دَعا الرَّجُ ُ ايمْرَجالهخاري  )2111 -طةر ثياو ذنةكةي بان ارد بؤ جيَ ةكةي و ذنةكة نةهات ،فريشتةكان باة
لةعاةتي ئةكةن هةتا ربؤذئةبيَتةوة ].
 [ إذا دعا الرَّج ُ زوجتَ حلاجتِ فلْتُجِهْ وإنْ كاِتْ على التَّنُّورِ (حنبيح اعنأ حهنان )8102 -طةر ثياو ذنةكةي بؤ ثيَويسيت خؤي بان ارد با وةآلمي بداتةوة ئةطةرضاي لةساةر تاةنوريش
بيَت ].
 [ إعماعهم على جن للرج جن يتلذذ يمأ عدن الزوجٌ عك يموضع يمنن سنوى الندعر ألن وطأهنافي حرام ،حائضا كاِت جو طاهرا ،وعلي اتْا العلماء (يموسوعٌ اإلعماِ يف الْق اإلسناليم
  )1406كؤربان لةسةر ئةوةي ثياو بؤي هةياة ضايَي لاة هاةموو جيَياةكي لةشاي ذنةكاةيوةرطريَت ،ج ة لة دواوة (كؤم) ،لةبةر ئةوةي جووتبووني ليَيةوة حةرامة ،لة حةيزدا بيَت يان
ثاك بيَت ،وة كؤرباي زاناياني لةسةرة ].
 [ جعمعننوا علننى جن املننرجة إن اشننرتطت علننى الننزوج جلّننا يةأهننا مل جيننب الوفنناء عننذلك الشننرَ(يموسوعٌ اإلعماِ يف الْق اإلساليم  )8180 -كؤربان لةسةر ئةوةي طةر ئافرةت مةرجي كرد
ةي ،ثابةند بوون بةو مةرجةوة واج
(لة طريَبةستدا) لةسةر ميَردةكةي كة جووت نةبيَت لةطةل
نيية ].
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ياساي سي و سيَيةم:
ةي  1295ياساي ثاراستين مايف ثيَاهاتةكان لة كوردستان
ياساي ذمارة ()5ي سال
 -عيَرا .

ذمارةي ئةو دةقانةي لةم ياسايةدا سةرثيَضيم تيايان تيَبيين كردووة :ثانزة ( )95دة .
ذمارةي ئةو دةقانةي كة ئةخيةياة ربوو :دة ( )92دة .
 .9دياةكاني تر لة (مةسيحي ،ئيَزيدي ،سابيةةي مةندائي ،كاكةيي ،شةبةك ،فةيلي ،زةردةشيت
و هااي دياااة) يةكسااانن لااة ربووي سياسااييةوة ،وة مااايف بةشااداري دةسااةآلتيان هةيااة ،وة
حاومةت لةربيَي ياسا وة ئةوة مساؤطةر ئاةكات .وةك لاة بةنادي يةكاةمي مااددةي ( )3و
ماددةي ( )5و بربطةي يةكةم و دووةمي ماددةي ( )6و هؤية ثيَويستاارةكاندا هاتووة.
 ربيَ ةدان بة بةشداري كردني كافران لة دةساةآلتدا ثيَضاةوانةي شاةرعة ضاوناة كاافر
ةماناندا ،وة كافر لة دةسةآلتدا ثلةي نادريَيتَ (النسناء –
دةسةآلتي نيية بةسةر موسول
( )181 ،21لل عمران .)114 -
 ثيَداني مايف ئاياةكان بةطويَرةي دةقي ياسا نةوةك شةرع ثيَضةوانةي دة و كؤرباكااني
دةروازةي يةكةمي ئةم كتيَبةية.
 يارمةتيداني حاوماةت باؤ ديااةكاني تاري غاةيري ئيساالم لاة ربووي سياساييةوة
ةة و وةيئدانة بة كافران و داني دةساةآلتة
ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة سةرخستين بةتال
ةماناندا (لل عمران ( )168 -املمتبنٌ ( )1 -التوعٌ .)21 -
ثيَيان بةسةر موسول
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 .1هةموو شيَوةيةكي جياكاري دذي هةر ثيَاهاتةيةك لة كوردستان قةدةغةياة و ،سةرثيَضاياار
سزا ئةدريَت .وةك لة بةندي دووةمي ماددةي ()3دا هاتووة.
 لة ئايين ئيسالمدا جياوازي هةية لة نيَوان ديين خاوا و ديااةكاني تار ،وة جيااوازي
ةمان و كاافر ،وة جيااوازي هةياة لاةنيَوان هااوةآلني بةهةشات و
هةية لةنيَوان موسول
هاوةآلني جةهةناةم .وة هةرطيز نة لة دنيا وة نة لة قيامةتدا يةكسان نني و وةك ياةك
نني يي خواي طةورة .ئةطةرضي لة دنيادا لة هةنديَك ربووةوة حوكميان وةك يةك بيَات.
وة بةو ربةهايية ثيَضةوانةي شاةرعة (الكنافرون ( )0-1فصنلت ( )18 -هنود )28 -
(الاح – ( )76 ،75احلشر ( )26 -املائدة .)166 -
ٓ أَمۡ نَ ۡجعَط ُل ۡٱل ُمت َّ ِقط َ
سطد َ
 [ أَمۡ نَ ۡجعَط ُل ٱلَّطذ َطين
ص ط َٰـ ِل َٰ َح ِ
ِين َءا َمنُططواْ َوع َِملُططواْ ٱل َّ
ت ك َۡٱل ُم ۡر ِ
ِين فِططي ۡٱّل َ ۡر ِ

طار (
ك َۡٱلرُ َّج ِ

 )24 -يان ئيَمة ئةوانةي باوةربياان هيَاااوة و كاردةوةي ضااكيان كاردووة وةك

ئةوانة دائةنيَني كة ئاشووب ئةطيَربن لةسةر زةويدا ،يان تةقواكاران وةك خراثةكاران دائةنيَني].
ِين ۡ
ت أَن نَّ ۡجعَلَ ُهمۡ كَٱلَّذ َ
ب ٱلَّذ َ
س َطوا ٗٓء
صط َٰـ ِل َٰ َح ِ
س ِيـِا ِ
ِين َءا َمنُواْ َوع َِملُواْ ٱل َّ
 [ أَمۡ َح ِت َ
ٱجت َ َر ُحواْ ٱل َّ
س َ
سا ٓ َء َما يَ ۡح ُك ُم َ
ون (اجلاثينٌ  )21 -ئايا ئةوانةي كردةوةي خراثيان كاردووة
َّم ۡحيَاهُمۡ َو َم َمات ُ ُهمۡ َ

وا طومان ئةبةن وةك ئةوانة سةيريان ئةكةين كة ئيماندارن و كردةوةي ضااكيان كاردووة ،وةك
يةكة ذيان و مردنيان ،بربياريَاي خراثة ئةيدةن ].
ةمانان لةسااةر ثابةنااد بوونيااان بااة باااةماكاني ئاياةكةيانااةوة
 ساازاداني موسااول
ةمانانة ،وة كاوفرة (املائندة -
ثيَضةوانةيةكي ربووني شةرعة و دذايةتي ئيسالم و موسول
.)11
 .3هةر بان ةشةيةكي ئايين بؤ ربقوقياة لةسةر باةماي ئايين قةدةغةية .وةك لة بةنادي سايَيةم
لة ماددةي ()3دا هاتووة.
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 ئةوة ثيَضةوانةي بيوبااوةربي ئيساالمة كاة بااةماي بةرائاةت و ربقليَبووناةوة باةبيَ
ةم لاة كاوفر و كاافران بةشايَاي ساةرةكي دياةكةياة و بيوبااوةربي
دةستدريَيي و زول
ةماني لةسةر دائةمةزريَت.
موسول
سططولَهُك َولَط ۡطو َكططانُ ٓواْ
طٱّلل َو ۡٱليَط ۡطو ِم ۡٱّلٓ ِخط ِطر يُط َطوآد َ
 [ ََّل ت َ ِجط ُد قَ ۡو ٗمططا يُ ۡؤ ِمنُط َطون ِبط َّ ِ
ٱّلل َو َر ُ
ُّون َمط ۡطن َحطا ٓ َّد َّ َ
ٱۡلي َٰ َمط َ
طن َوأَيَّط َدهُم
َءابَطا ٓ َءهُمۡ أ َ ۡو أ َ ۡبنَطا ٓ َءهُمۡ أ َ ۡو ِإ ۡخط َٰ َطونَ ُهمۡ أ َ ۡو َ
ع ِ
طيرت َ ُهمۡ أ ُ ْولَط َٰـٓ ِكَ َكتَط َ
عط َ
طب فِططي قُلُططو ِب ِه ُم ۡ ِ
ِۖ
ضواْ
َٰت ت َ ۡج ِر ِمن ت َ ۡح ِت َها ۡٱّل َ ۡن َٰ َه ُر َٰ َخ ِلد َ
ٱّللُ ع َۡن ُهمۡ َو َر ُ
وح ِم ۡنهُ َويُ ۡد ِخلُ ُهمۡ َجنَّـ ج
ي َّ
ِين ِفي َها َر ِض َ
ِب ُر ج
ٱّلل هُط ُم ۡٱل ُم ۡر ِل ُح َ
طون (اجملادلنٌ  )22 -ناابيين كةساانيَك
ب َّ ِ
ب َّ ِ
ٱّلل أ َ َ َٓل إِ َّن ِح ۡطز َ
ع َۡنهُ أ ُ ْولَط َٰـٓ ِكَ ِح ۡطز ُ

هةبن كة ئيمانيان بة خوا و ربؤذي دوايي هةبيَت وة خؤشةويستيان بؤ كةساانيَك هاةبيَت كاة
دذايةتي خوا و ثيَغةمبةري خوا ئةكةن ئةطةر ئةو كافرانة باوكيشيان بن يان كوربياان بان ياان
برايان بن يان عةشرةت و هؤزيان بن ،ئةو كةسانةي بةم شايَوازةن خاواي طاةورة ئيمااني لاة
ةياندا جيَ ي كردووة وة بةهيَزي كردوون بة سةركةوتايَك لةيي خؤيةوة ،وة لةربؤذي قيامةت
دل
ئةياخناتة بةهةشتةوة كة ثاربة لاة باا و باخاات كاة جؤطاة ئااو باةذيَر دار و خانووةكانيادا
تيَةةثةربيَت و بة نةمري تياي ئةميَااةوة ،خواي طةورة ليَيان ربازيياة و ئاةوانيش ربازيان باةو
ةي خااواي طااةورة
ثاداشااتة ،ئةمانااة حياازب و سااةربازي خااواي طااةورةن ،ئاطاااداربن كؤمااةل
سةركةوتوو سةرفرازن ].
 [ تَط َطر َٰى َكيِيط ٗطرا ِمط ۡطن ُهمۡ يَت َ َولَّط ۡطو َن ٱلَّطذ َس ط ُهمۡ أَن َ
س َمططا قَ ط َّد َم ۡت لَ ُهططمۡ أَنرُ ُ
سط ِطخ َ َّ
ِين َكرَ ط ُرواْ لَ ِب ط ۡ َ
ٱّللُ
ُون (َ )46ولَ ۡو كَانُواْ يُ ۡؤ ِمنُ َ
ب هُمۡ َٰ َخ ِلد َ
نطز َل إِلَ ۡيط ِه َمطا
َ
ون بِ َّ ِ
علَ ۡي ِهمۡ َوفِي ۡٱلعَذَا ِ
طٱّلل َوٱلنَّبِطي ِ َو َمطا ٓ أ ُ ِ
َٰ
سق ُ َ
ون (( )41املائدة) ئاةي موحةمماةد تاؤ زؤريَاك لاة
ٱت َّ َخذُوهُمۡ أ َ ۡو ِليَا ٓ َء َو َٰلَ ِك َّن َكيِ ٗيرا ِم ۡن ُهمۡ فَ ِ

جولةكة و مونافيقان ئةبيايت وةيئ و خؤشةويستيان بؤ موشاريك و كافراناة ،كاة ئاةميش
خراثرتين شتة كة نةفسايان باةهؤي ئاةم كاارةوة توربةباووني خاواي طاةورةي ثيَشخسات باؤ
قيامةتيان ،وة ئةوان بة نةمري و هةميشةيي لة سزاي ئاطري دؤزةخادا ئةميَاااةوة ( )82وة
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ئةطةر ئيمانيان بهيَااية بة خواي طةورة و بة ثيَغةمبةري و ئةوةي بؤ ثيَغةمبةر دابةزيوة ئةوا
ةي خاوا
نةيانةةكردنة دؤست و خؤشةويسيت خؤيان ،بةآلم زؤريَك لةوانة فاسقن و لاة طويَراياةل
دةرضوون (.] )89

َٰ
س ِم َ
ُون ۡٱل ُم ۡطؤ ِمنِ ِۖ َ
ون ۡٱل َٰ َك ِر ِر َ
 [ ََّل يَت َّ ِخ ِذ ۡٱل ُم ۡؤ ِمنُ َٱّلل
طن َّ ِ
ين َو َمطن يَ ۡرعَ ۡطل ذَ ِلطكَ فَلَ ۡطي َ
ين أ َ ۡو ِليَا ٓ َء ِمطن د ِ

ٱّلل ۡٱل َم ِصطي ُر (لل عمنران -
سطهُك َوإِلَطى َّ ِ
ٱّللُ نَ ۡر َ
فِي عَطيۡ ٍء إِ َّ َٓل أَن تَتَّقُطواْ ِم ۡطن ُهمۡ تُقَ َٰى ٗطم َويُ َحطذ ُِر ُك ُم َّ
 )24نابيَ باوةربداران كافران باةن بةدؤست و خؤشةويست و ساةرخةر و ثشاتيواني خؤياان و
خؤشيانيان بويَن لة ج ة لة ئيمانداران ،وة هةركةل واباات ئةوا خاواي طاةورة بةرياة لاةو
كةسة و شتيَاي يي خواي طةورة ناميَينَ ،ئيال ئةطاةر هااتوو ترساان بتااناوذن ،وة خاواي
طااةورة ئةتانرتس ايَينَ و ئاطادارتااان ئةكاتااةوة بااة نةفسااي ثاايؤزي خااؤي ،وة سااةرةجنامي
طةربانةوةشتان هةر بؤ يي خواي طةورةية ].
َٰ
سوقَ َو ۡٱل ِع ۡ
صي َ َ
ان
ٱۡلي َٰ َم َن َو َزيَّنَهُك ِفي قُلُو ِبكُمۡ َوك ََّر َو ِإلَ ۡي ُك ُم ۡٱلك ُۡر َر َو ۡٱلرُ ُ
ٱّلل َحبَّ َ
ب ِإلَ ۡي ُك ُم ۡ ِ
َ [ -ولَ ِك َّن َّ َ

(احلجنرات  )7 -بةآلم خواي طةورة ئيمااني ي خؤشةويسات كاردوون و ربازاندوويةتيياةوة لاة
ةتاندا ،وة كوفر و لةربيَ دةرضوون و سةرثيَضي و تاوانيشي لةي بيَزراو كردوون ].
دل
 [ جوْثَقُ عُرَى اإلميانِ اُملوَا ةُ يف اهللِ ،واملُعنادَاةُ يف اهللِ واحلُنبُّ يف اهللِ ،والنهغضُ يف اهللِ (السلسنلٌالصبيبٌ  )1724 -توندترين طريَي ئيمان ثشتيوانياردنة لةبةر خوا وة ثشاتتيَاردنة لةباةر
خوا ،وة خؤشويستاة لةبةر خوا وة ربقليَبوونةوةية لةبةر خوا ].
 [ يمَأ جحَبَّ هللِ ،وجعغَض هللِ ،وجعةى هللِ ،ويمنَع هللِ ،فقد اسنتكمَ اإلمينانَ (سننأ جعن داود -ةك بيَات ،وة لةباةر
ةاي خؤشبويَت وة لةبةر خوا ربقي لة خاةل
 )8041هةركةل لةبةر خوا خةل
خوا ببةخشيَت وة لةبةر خوا ربيَب ريَت ئةوا ئيماني تةواوكردووة ].
َيْ ِ ممَّا سِوَاهُمَا ،وَجنْ يُبِنبَّ
َ اإلميَانِ :جنْ يَكونَ اللَّ ُ ورَسولُ ُ جحَبَّ إل
َاوَة
َاثٌ يمَأ كُأَّ في وجَدَ حَل
 [ ثَلف يف النَّنا ِر (حنبيح
َ ْن َيكْن َر َه ج ْن َيعُنو َد يف ال ُكْْن ِر كمنا َيكْن َر ُه ج ْن ُيقْن َذ َ
َ ْر َء ُيبِهُّن ُ إلَّنا لِلَّن ِ ،وج
امل
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الهخاري  )10 -سا َي شات هةياة هةركاةل تيااي بيَات شاييين ئيماان ئةضايَييَت :خاوا و
ثيَغةمبةرةكةي لة هةرشتيَاي تر خؤشةويسترت بيَت لاةيي ،وة كةسايَاي خؤشابويَت تاةنها
لةبةر خوا خؤشي بويَت ،وة ربقي ليَبيَت ب ةربيَتةوة ناو كوفر وةك ضؤن ربقي ليَية فربيَدريَتة نااو
ئاطرةوة ].
 .4ربيَ ة ئةطييَت لة هةر طؤرباناارييةكي دميؤطرايف ناوضةيةك بة هاةر هؤياةك بيَات و باة هاةر
ثاساويَك بيَت .وةك لة بةندي ضوارةم لة ماددةي ()3دا هاتووة.
 بةو ربةهايية ثيَضةوانةي شةرعة ،ضاوناة طاةر كةساانيَك لاة ناوضاةيةك ببااة هاؤي
ةمانان ،ئةوا بؤ دةسةآلت هةياة ياةكيَك
ةك بةتايبةت ئيسالم و موسول
نائارامي بؤ خةل
لة شيَوازي سزادان بةرامبةريان كاة رباطواساتايانة ب ريَتاة باةر هاةتا زيانياان دوور
ةمانان يان غةيري ئةوان بة شيَوة و لةسةر باةماي شةرعي .هاةروةك
خباتةوة لة موسول
ثيَغةمبةري خوا صلى اهلل علية وسلم واي لةطةلَ جوولةكةكاني شاري مةديااةدا كارد
(عمدة التْسري ( )011 /1فتح الهاري .)111 /7
ةايان ترساند)
ةك كرد و خةل
ٓ (املائدة  )11 -يان (طةر ربيَ رييان لة خةل
 [ أ َ ۡو يُنرَ ۡواْ ِم َن ۡٱّل َ ۡر ِئةوا لةسةر ئةو زةويية دوورئةخريَاةوة ].
 .5دياةكاني تر وةك ئيساالم يةكساانن لاة ئاازادي ربادةرباربين و دانااني دةزطااي رباطةيانادن و
ةة و رابيتةدا .وةك لة بربطةي دووةم لة ماددةي ()4دا هاتووة.
دامةزراندني كؤمةل
 ئااةوة ثيَضااةوانةي ئيسااالمة ضااوناة ربيَ ةدانااة بااة بآلوبوونااةوةي كااوفر لااة وآلتااي
ةماناندا (لل عمننران ( )168 -املائنندة ( )2 -حننبيح اعننأ يماجنن )1116 -
موسااول
(حبيح يمسلم ( )188 -النب  .)122 -وة ئةوة جياية لةوةي خاوةن دياةكاني تار
بيَ بان ةوازكردن بؤ دياةكانيان لة مالَ و شويَين تايباةت باةخؤيان ديااداري خؤياان
باةن.
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 .6حاومةت كلتور و ربؤشابيي ئاياةكاني تر ئاةثاريَزيَت .وةك لاة بربطاةي سايَيةمي مااددةي
()4دا هاتووة.
 ئةوة ثيَضةوانةي شةرعة ،ضوناة حاوماةت ئاةبيَت دياين خاواي طاةورة كاة تاةنها
ئيسالمة بثاريَزيَت ،نةوةك دياةكاني تر .وة ئةبيَت بان ةوازي دياةكاني تر باات باؤ
ربيَي رباست كة ديين ئيسالمة ،نةوةك هاندةر و ثاريَزةريان بيَت بؤ ماناةوةيان لةساةر
طومربايي و كوفر ( ياث األيمم للجويين  /الهاب الثايمأ تْصي يما إىل األئمٌ والو ة
( )111 /النب ( )122 -لل عمران – .)168 ،08
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ياساي سي و ضوارةم:
ةي .1298
ثةيربةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان  -عيَرا هةمواركراوي سال

ذمارةي ئةو دةقانةي لةم ياسايةدا سةرثيَضيم تيايان تيَبيين كردووة :ثةجنا و يةك ( )59دة .
ذمارةي ئةو دةقانةي كة ئةخيةياة ربوو :بيست و دوو ( )11دة .
 .9ئةبيَت بةييةني كةمةوة يةكيَك لة ئةنداماني سةرؤكايةتي ثةرلةمان ئاافرةت بيَات .وةك لاة
ماددةي ()92ي ياساكةدا هاتووة.
 لة سيَيةم تيَبيايمان لةسةر ياساي دووةمي ئةم دةروازةية بامسان كرد.
ةي  .9111وةك لة بربطةي دووةمي ماددةي ( )1و بربطاةي
 .1كاركردن بة ياساي ذمارة ()9ي سال
يةكةمي ماددةي ( )19و بربطةي ()1ي بةندي سيَيةمي ماددةي ()15دا هاتووة.
 ثيَشرت زانيمان كة ئةو ياساية زياتر لة ماددة و بربطةيةكي ثيَضةوانةي شةرعي تياياة،
هةربؤية كاري ثيَ ناكريَت .وة كاركردن ثيَاي ثيَضاةوانةي دة و كؤرباكااني دةروازةي
يةكةمي ئةم كتيَبةية.
 .3ساوري ثةرلةمان بة (حةرةم) وةسفاراوة .وةك لة بربطةي شةشةمي ماددةي ()14دا هاتووة.
 ئةوة ثيَضةوانةي شةرعة ضوناة لة ئيسالمدا تاةنها دوو شاويَن حاةرةمن ،ئاةوانيش
شاري مةكاة و مةدياةن .وة ثيَويستة دةقاي شاةرعي سايفةتي حاةرةمي بادةن باة
شويَايَك ،وة طةر دةقيَاي رباسات و ربوون ناةبوو ئاةوا نابيَات باة حاةرةم .وة كاتيَاك
ةيَك حاوكمي شاةرعي ئةي ريَتاةوة ،وة
ئةوتريَت ئةو جيَ اية حةرةماة ،ئاةوا كؤماةل
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ثةرلةماني كوردستان حةرةم نيية و ئةو حوكمة شةرعييانةش ناي رناةوة كاة حاةرةم
هةيةتي .بةو ثيَية نابيَت بةو سيفةتة وةسل باريَت.
اس ِم ۡن َح ۡطو ِل ِهمۡ (العنكهنوت  )07 -ئاياا
 [ أ َ َولَمۡ يَ َر ۡواْ أَنَّا َجعَ ۡلنَا َح َر ًما َءا ِم ٗنا َويُت َ َخ َّ َُ ٱلنَّ ُ
كافراني قورةيش نابيان ئيَمة ئةو حةرةمة (كةعبةية)مان داناوة كة بووةتة ماياةي ئاساايش
ةاي لة دةوروبةريانةوة ئةربفيَادريَن ].
بؤيان ،وة خةل
َا يُبْندَثُ فِيهَنا حَندَثٌ ،يمَنأ جحْندَثَ حَندَثًا
َعُ شَجَرُهَا ،ول
 [ اَملدِينٌَُ حَرَمٌ يمِأ َكذَا إىل َكذَا ،يُ ْقةٌَِ والنَّاسِ ججْمَعِنيَ (حبيح الهخاري  )1407 -شاري مةدياة حةرةماة
َائِك
َعلي َلعْنٌَُ اللَّ ِ واَملل
ف
لة فآلن جيَوة بؤ فآلن جيَ ،داري نابربدريَتةوة ،وة كوفري تيا ناكريَت ،هةركاةل تيااي كاوفر
ةاي ليَ بيَت ].
باات لةعاةتي خوا و فريشتة و هةموو خةل
 [ احلرم يراد ع عند اإلطال يمكٌ ويما حوهلا  ..يةلق على املديننٌ ،ويمنا عنني احلنرة الشنرقيٌ،َنرَم)
واحلرة الغرعيٌ ،ويما عني جه عري ،وجهن ثنور (يمعجنم يمصنةلبات العلنوم الشنرعيٌ  /احل
حةرةم مةبةست ليَي بة طشيت مةكاة و ضواردةوريَيت ،وة بة شاري مةدياة ئةوتريَت ].
 [ جعمع املسلمون على القول عأن يمكٌ حرم اهلل سهباِ (يموسوعٌ اإلعماِ يف الْق اإلساليم -ةمانان كؤربان لةسةر ئةوةي مةكاة حةرةمي خواي طةورةية ].
 )1702موسول
 [ جعمع املسلمون على جن املدينٌ حرم رسنول اهلل حنلى اهلل علين وسنلم (يموسنوعٌ اإلعمناِ يفةمانان كؤربان لةسةر ئةوةي مةدياة حةرةمي ثيَغةمبةرة ].
الْق اإلساليم  )1010 -موسول
 .4ثةرلةمان ياسا دائةنيَت و ئةياخناتة كار بةبيَ ئةوةي بة فلتةري شاةرعدا باربؤن و بايَ ئاةوةي
مةرجي ثيَضةوانة نةبووني دةقي ياساكة بة شةرع لةبةرضاو ب ييَت .وةك لة بربطاةي يةكاةم و
دووةم و سيَيةمي مااددةي ( )77و بربطاةي يةكاةم تاا ثيَاجاةمي مااددةي ( )78و بةنادي
يةكةمي ماددةي ( )71و بربطةي يةكةمي ماددةي ( )82و بربطةي يةكةمي مااددةي ( )85و
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بربطةي دووةمي ماددةي ( )87و بربطةي دووةمي مااددةي ( )81و بربطاةي دووةم و سايَيةم و
ضوارةمي ماددةي ()19دا هاتووة.
 داناني ياساي ثيَضةوانةي شاةرع حةراماة و ثيَضاةوانةي شاةرعة ،وةك لاة دةروازةي
يةكةمي ئةم كتيَبةدا خستمانة ربوو.
 .5ثةرلةمان ئؤثؤزسيؤني هةية كة بريتني لةو حيزباناةي لاة دةساةآلتدا ناني .وةك لاة مااددةي
()999دا هاتووة.
ةك
 لة شةرعدا دوو ييةن هةية لة ربووي سياسةت و حوكمةوة :دةسةآلت (سُنلةٌ) ،خاةل
(رَعيٌّ) .وة شتيَك بةناوي ئؤثؤزسيؤن يان ييةني سيَيةم بووني نيياة .وة دانااني ئاةو
جؤرة ييةنة يان ربيَدان بة بووني ثيَضةوانةي شةرعة و بيدعةية.
 لة ئيساالمدا حيزباياةتي حةراماة و واجباة ئومماةت هاةموو ياةك بيَات .وة ئاةوة
ةمانان هةبيَت
ةي موسول
ثيَضةوانةي شةرعة ربيَ بة بووني حيزب و كؤمةلَ غةيري كؤمةل
(لل عمران .)161 -
 دةسةآلت لة ئيسالمدا يةك ييةن دروسيت ئةكات نةوةك ضاةند حيازب و ديايَاك .وة
فرة حيزبي يان فرة ديين لة دةسةآلتدا ثيَضاةوانةي شاةرعة (املائندة ( )84 -حنبيح
يمسلم ( )1421 -حبيح الهخاري .)7648 -
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ضةند سةرجنيَك:

يةكةم /ئةو ياسايانةي بامساانارد ،وة ئةوانةشاي بامسانااةكرد زؤرباةي زؤرياان لاةم سةرثيَضاييانةدا
هاوبةشن و ،لةبةر دووبارة نةبوونةوة لة هةمووياندا نةماناوسي:
ةي
ةي  ،9111يان كاركردن بة ياسااي ذماارة ()92ي ساال
 .9كاركردن بة ياساي ذمارة ()9ي سال
 .9117كة ئةمة لة سةرةتاي هةموو ياسايةكدا هاتووة.
 .1كارنةكردن بة هيض دةقيَك (ئةطةرضي شةرعيش بيَت) ،مادةم ثيَضةوانةي ياساا دةرضاووةكةية
لة ثةرلةمانةوة .كة ئةمة لة كؤتايي زؤربةي ياساكاندا هاتووة.
 .3كاركردن بة ياساكة .كة ئةمة لة كؤتايي هةموو ياسايةكدا هاتووة.
ةك .كاة ئةماة لاة كؤتاايي
 .4واجباردني كاركردن بة ياساكة لةسةر حاومةت و دادوةر و خاةل
هةموو ياسايةكدا هاتووة.

دووةم /لة ماوةي نوسيين ئاةم كتيَباةدا حاوماةتي فةربةنساا و ساةرؤكةكةي (ئيمانويَا مااكرؤن)
ثشتيواني خؤيان بؤ ئةو ويَاانة دةربربي كة ربؤذنامةيةكي وآلتةكةيان بة ناوي (ضاارلي ئيبادؤ) لةساةر
ثيَغةمبةري خوا صلى اهلل علية وسلم دةري كردبوو ،وة تيَيدا سوكايةتي كرابوو بة ثيَغةمبةري خاوا.
وة هةر زوو حاومةتي كوردي بة ثيَشةوايةتي سةرؤكايةتي ثةرلاةمان و ئةنادام ثةرلاةماني ضاةندين
ةويَستةكاني دةربربي و ،خؤيان باة نويَااةري زؤريااةي هاةرة
حيزب ثشت يي خؤيان بؤ فةربةنسا و هةل
ةي فةرةنسايان كرد لاة هاةوليَر .وة ضاةند ئةنادام
ةاي كوردستانيش دانا و سةرداني قونسول
زؤري خةل
ثةرلةمانيَك نةبيَت كةل خؤي لةو كارةيان بةري نةكرد لةناو ئةندام ثةرلةمانةكاندا.
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وة جيَ ري سةرؤكي ثةرلةمان (هيَمن امحد محةصاحل محد) ناسراو بة (هيَمن هاةورامي) كاة ئةنداماة
لةسةر حيزبي (ثارتي دميوكراتي كوردستان) ،باة يااوةري ضاةند ثةرلاةمانتاريَك لاة حيزباةكاني تار
(يةكيَيت نيشتيماني كوردساتان ،بزووتااةوةي طاؤربان ،ثاارتي طةشاةثيَداني توركمااني) و لةباةردةم
ةةكاني تةلةفزيؤندا لة بةرواري ( )1212 /92 /18وتاي " :بؤياة ئيَماة هااتني باؤ هاةم ربيَاز و
كةنال
سوثال طةياندنةوة بة طاةل و حاوماةتي فةرةنساا و وة هاةم باؤ دةرباربيين ثشاتيوانيش باؤ هاةر
ةويَسااتيَك كااة ئيَسااتة حاومااةتي فةرةنسااا و رباي طشاايت فةرةنسااا هااةيبيَت " .وة وتيشااي" :
هةل
ةويَسيت فةرمي ثةرلةماني كوردستان ئةمةية كة سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردساتان وة زؤريااةي
هةل
ةاي كوردستان لةناو ثةرلةماني كوردستان تةعبيي ليَ ئةكات ،ئيَمة باةردةوام
هةرة زؤري ربةهاي خةل
ئةبني لة ثشتيواني كردني فةرةنسا وة ثشتيواني فةرةنساش بؤ هةريَمي كوردساتان باةردةوام ئاةبيَت،
وة ئيَمة ئيدانةي هةر جؤرة ليَدوان و هةر جؤرة دةربربيايَك ئةكةين كة ثيَاةوةذياني ئاياةكان ،ثيَاةوة
ةاردني يةكرتي ناديادة ب اريَ ،بؤياة جااريَاي تار باة نااوي
ةاردن لةطةلَ يةكرتي ،جياوازي قبول
هةل
ةويَستة فةرميية ".
ثةرلةماني كوردستان هاتياة ئيَرة بؤ تةعبيكردن لةو هةل
ة ةنةويستيشة كة جايَو و سوكايةتياردن بة ثيَغةمبةري خوا صالى اهلل علياة وسالم
وة ئاشارا و بةل
ةثشيت كردني ئاةو
كوفرة و خويَين كةسةكة حةآللَ ئةكات و تؤبةش حوكمةكةي لةسةر ينابات .وة ثال
ييةنةي كة جايَوي داوة و ساوكايةتي كاردووة كاوفرة و كةساةكة لاة ديان ئةباتاة دةرةوة ،ضاوناة
وةيئدانيَاي ربوونة بة كافران و دوذماااني خاوا و ثيَغةمبةرةكاةي و ،سةرخساتين كاوفر و كافراناة
ةماناندا .وة ئةوةش ثيَضةوانةي شةرعة.
بةسةر ئيسالم و موسول
سو ِل ِهۦ كُنت ُمۡ ت َ ۡسطت َ ۡه ِز ُء َ
ون (ََ )02ل ت َ ۡعتَط ِذ ُرواْ قَ ۡطد َكرَ ۡطرتُم بَ ۡعط َد ِإي َٰ َمط ِنكُمۡ
 [ .9قُ ۡل أ َ ِب َّ ِ
ٱّلل َو َءا َٰيَ ِت ِهۦ َو َر ُ

ةتاة ئةكاةن ()65
(( )00التوعٌ) بةليَ هيض نةماوة بة خوا و ئايةتةكاني و ثيَغةمبةرةكاةي طال
بيانوو مةهيَااةوة ئيَوة كافربوون دواي ئةوةي ئيمانتان هيَاابوو (.] )66
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 [ .1ا تسهزاء عاهلل وعكتاع وعرسول جو عش ء مما جاء عن كْنر جكنرب (تشننيف األمسناِ عنهعض
ةتةكردن بة خوا و قورئاان و ثيَغةمبةرةكاةي و هةرشاتيَك
يمسائ اإلعماِ لوليد السعيدان) طال
كة هيَااويَيت كوفري طةورةية ].
 [ .3وحكم ساعّ حلى اهلل علي وسلم جِن يمرتند عنال خنالف (املوسنوعٌ الْقهينٌ  )148 /22وة
حوكمي جايَودةري ثيَغةمبةر صلى اهلل علية وسلم ئةوةية كة مورتةددة بيَ رباجيايي ].
 [ .4يمأ سب النهن حلى اهلل علي وسلم يمِأ يمسلم جو كافر فإِ جيب قتلن  ،هنذا يمنذهبٌ علين
عايمٌ جه العلنم (الصنارم املسنلول علنى شنامت الرسنول  )1 -وة هةركاةل جايَاو بادات باة
ةمان و كاافر ئاةوا واجباة باوذريَات ،ئاةوة
ثيَغةمبةري خوا صلى اهلل علية وسلم لاة موساول
مةزهةبي زؤربةي زانايانة ].
ٱّلل َو ۡٱليَ ۡو ِم ۡٱّلٓ ِخ ِر يُ َوآد َ
ََّ [ .5ل ت َ ِج ُد قَ ۡو ٗما يُ ۡؤ ِمنُ َ
سطولَهُ (اجملادلنٌ )22 -
ون بِ َّ ِ
ٱّلل َو َر ُ
ُّون َم ۡن َحا ٓ َّد َّ َ

نابيين كةسانيَك هةبن كة ئيمانياان باة خاوا و ربؤذي دواياي هاةبيَت وة خؤشةويساتيان باؤ
كةسانيَك هةبيَت كة دذايةتي خوا و ثيَغةمبةري خوا ئةكةن ].
 [ .6يَ َٰـٓأَيُّ َها ٱلَّطذ َ
طٓ َو َمطن
ِين َءا َمنُطواْ ََل تَت َّ ِخطذُواْ ۡٱليَ ُهطو َد َوٱلنَّ َٰ َ
ص َطر َٰ ٓى أ َ ۡو ِليَطا ٓ ض َء بَ ۡعضُط ُهمۡ أ َ ۡو ِليَطا ٓ ُء بَ ۡع ج
ٱّلل ََل يَ ۡه ِد ۡٱلقَ ۡو َم ٱل َّظط َٰـ ِل ِم َ
ين (املائندة  )21 -ئاةي ئيماناداران
يَت َ َولَّ ُهم ِمنكُمۡ فَ ِِنَّهُك ِم ۡن ُهمۡ إِ َّن َّ َ

جوولةكة و طاور مةكةن بة دؤست و خؤشةويسيت خؤتان ،ئةوان هةنديَايان دؤسايت ياةكرتن،
وة هةركةل لةئيَوة ثشتيوانيان بيَت ئةوة لةوانة ،بةرباسيت خوا هيدايةتي قاةومي ساتةماار
نادات ].
 [ .7قول  " :يمظاهرة املشركني ويمعاوِتهم على املسلمني " :وهذا يكنون إ يمنأ شنخص كنافر
عاهلل ،واملراد عاملظاهرة النصرة ،جيِ :صرة املشركني ويمعاوِتهم علنى املسنلمني حبينث إذا وقعنت
حرب عني جه اإلسالم وجه الكْر يقف يف حف جه الكْر ويناحرهم ويعاوِهم ،ويكون حنْا
واحدا يمعهم يف ا ِتصار على جه اإلسالم ،فهذا يمأ الكْر عاهلل تهارك وتعاىل (شرح ِنواقض
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ةيَت " :ثشتيوانيي موشاريك و يارماةتييان
اإلسالم لعهد الرزا الهدر  )82 -قسةكةي كة ئةل
ةمانان " :وة ئةوة لة كةسيَاي كافر و بيَ باوةرب بة خواوة ناةبيَت ربوو ناادات ،وة
لةسةر موسول
مةبةست لة ثشاتيواني سةرخساتاة ،واتاة :سةرخساتين موشارياان و يارماةتييان بةساةر
ةمانان و كافران ربووبدات لة ربيزي كافرانادا
ةماناندا ،بةجؤريَك طةر جةنل لةنيَوان موسول
موسول
ةمانان،
ةيانادا لةساةر موساول
ئةوةستيَت و سةرخةر و يارمةتيدةريانة ،وة يةك ربيز ئةبيَت لةطةل
ةاد ].
جا ئةوة لة كوفركردنة بة خواي ثاك و بل

ةاو
سيَيةم /ئةوة بزانة كة ثةرلةماني كوردستان تةنها ياساي دةرنةكردووة لة ماوةي كاركردنيادا ،باةل
دةيان بربياريشي دةركردووة كة ئةوانة جيان لة ياساكان كة دةري كردوون .وة طةر بةناو ناوةرؤكي ئةو
بربيارانةدا ب ةربيَيت بيَ طومان سةرثيَضي شةرعييان تيا ئةدؤزيتةوة وةك لة ياساكاندا هةبوو .ضاوناة
لةسةر باةمايةكي ثيَضةوانة بة شةرع دةركراون.

ةاو هةناديَك جاار بربطاةي
ضوارةم /مةرج نيية هةموو دةقةكاني ياساكان ثيَضةوانةي شةرع بيَت ،باةل
هاوتةري بة شةرعيشيان تياية ،بةآلم ئةمة ئةوة ناطةيايَت كة دةقة ثيَضةوانةكان بة شةرع ربةوا بان،
يان لة تاوانةكة كةم باةنةوة.

ثيَاجةم /لةم دةروازةيةدا وةآلمي ناونيشاني كتيَبةكةمان دةستاةوت كة :بةةليَ ثةرلةماني كوردستان
لةماوةي ربابردوويدا و ،هةر لة كاتي دروستبوونيةوة تا ئيَستا دةيان ياساي بة سةدان ماددة و بربطةي
ثيَضةوانة بة شةرعي ئيسالمةوة دةركردووة و ،جيَبةجيَشي كردووة لة ناوضةكةدا.
200

دةروازةي سيَهةم
حوكمي ثةرلةماني كوردستان و ياساكاني و ضةند
ييةن و كةسانيَك
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دواي ئةوةي لة دةروازةي دووةمةوة وةآلمي ثرسياري سةرةكي ئةم كتيَبةمان دةساتاةوت كاة :باةةليَ
ثةرلةماني كوردستان زياتر لة ياسايةكي دةركردووة كاة ثيَضاةوانةي شاةريعةتي ثايؤزي ئيساالمة.
ماوةتةوة بزانني :حوكمي ثةرلةمان و ياساكاني و ضةند ييةن و كةسانيَاي تاري ئاةم ناوضاةية ضايية
ةويَستيان ضي بيَت لة ئاستياندا؟
ةمانان هةل
بةطويَرةي دةقي وةحي و رباي زانايان؟ وة ئايا موسول
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يةكةم /حوكمي ثةرلةمان:

ثةرلةمان دامةزراوةيةكة لة ديين دميوكراسييةتدا بووني هةية ،وة لة شةرعي ئيسالمدا بووني نيياة.
وة ثةرلةماني كوردستان ضةند كاريَك ئةكات كة ياةكيَايان ياساادانانة .وةك لاة ثاةيربةوي نااوخؤي
ثةرلةماندا هاتووة .وة ئةو ياسادانانةش وةك لة دةروازةي دووةمدا بامسانارد بةبيَ ماةرجي شاةرعي
دائةنريَت ،وة طويَش نادريَت طةر ثيَضةوانةي شةرع بيَت يان حوكميَاي شةرع ثةك خبات يان شتيَك لة
ةمان و كافري تياية و هةموو ثيَااةوة بربياار ئاةدةن و
ديادا دابيَايَت .وة ثةرلةماني كوردستان موسول
حوكم و ياساكان دةرئةكةن.
لةمةوة:
أ .بووني دامةزراوةيةكي وا لة باةربةتةوة شةرعي نيية ضوناة لة شةرعدا شتيَك نيية بةو نااو و
ناوةربؤكةوة .وة داناني ياسا لة بابةتيَادا كة دة ياان كاؤرباي لةساةرة ناشاةرعيية ،وةك لاة
دةروازةي يةكةمدا بامسانارد .وة لة شةرعدا كافر لة دةسةآلتدا بووني نيية ،وةك لة دةروازةي
ةوةشااندنةوةي ئاةو
دووةمدا خستمانة ربوو .وة حاوكمي ثةرلاةمان بريتيياة لاة واجبايَيت هةل
دامةزراوةية.
ةمانان نابيَت باوةربيان بة شةرعييةتي ئاةو دامةزراوةياة هاةبيَت ،وة نابيَات ياسااكاني
ب .موسول
ةي ياان
جيَبةجيَ باةن ،بةتايبةت ئةوانةي كة ثيَضةوانةي شةرعي ئيسالمن .وة ئاةبيَت هاةول
يبردن يان رباستاردنةوةي ئةو دامةزراوةية بدةن بة كردار طةر نةتوانرا باة قساة طاةر ناا لاة
ةةوة كة ئةوةي كؤتاييان يوازتريين ئيمانة.
دل
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دووةم /حوكمي ثةرلةمانتاران:

ثةرلةمانتار ئةو كةسةية كة دواي ئةوةي بة دميوكراسييةت ربازي بووة ض خؤي يان حيزبةكاةي ،خاؤي
ةاي لة هةموو جؤريَاك دةن ياان ثيَاداوة و ،باة ربيَ اياةكي دميوكراساي باووة باة
ةبياردووة و خةل
هةل
ثةرلةمانتار .وة لة ثةرلةماندا بةشدارة لة نوسني و دةركردني ياساكاندا ،و ثابةندة ثيَيانةوة.
لةمةوة:
أ .كاري ثةرلةمانتاري بةو شيَوةية ناشةرعيية ضوناة شويَين كارةكة كة ثةرلةمانة ناشاةرعيية.
وة ربيَ اي بوون بة ثةرلةمانتار ناشةرعيية و يةكيَك لة مةرجةكاني ربازي بوونة باة كاوفر .وة
دةن دان لةسةر ياساي ثيَضةوانة بة شةرع و داربشتين ياساكة كوفرة .وة حوكمي ثةرلاةمانتار
بريتيية لة كافر بوون بةو مةرجةي كةسةكة بزانيَت و تةئويليَاي ربةواي نةبيَت كاة كارةكاةي
كوفرة و ربيَ و شويَين بوون بة ثةرلةمانتار كاوفرة .وة واجباة لةساةر ثةرلاةمانتار كاة تؤباة
باات و واز لة ئيشةكةي بهيَايَت.
ةمانان نابيَت توخين ئةو ئيشة باةون ،وة ثيَويستة ثةرلةمانتارةكان ئاطادار باةناةوة و
ب .موسول
نةسيحةتيان باةن تا واز لةو ئيشة بهيَان ،وة ربيَ لة كةسوكاريان ب ارن نزيااي ئاةو ئيشاة
نةباةوة.
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سيَيةم /حوكمي ياساكاني ثةرلةمان:

ةمان ،شارةزا و نةشارةزا ،ذن و ثيااو باة زؤريااةي
ياساكاني ثةرلةمان ئةو بربيارانةن كة كافر و موسول
دةنل دايانااون بةطويَرةي باةما دميوكراساييةكان .وة تياياناة كاة ثيَضاةوانةي شاةرعة و تياشايانة
ثيَضةوانة نيية.
لةمةوة:
أ .ياساكاني ثةرلةمان لةسةر باةما و ثيَوةري بةتالَ و لةييةن كةسي نةطوجناوةوة دانراون .وة لاة
باةربةتدا كاريان ثيَ ناكريَت ئةطةرضي ثيَضاةوانةي شاةرعيش ناةبن هاةتا زانايااني شاةرعي
شارةزا ربيَيان ئةدةن .وة ئةوانةيان كة ثيَضةوانةي شاةرعن ياسااي ناةفامني و لاةذيَر ثيَادان و
سوكن و كاريان ثيَ ناكريَت.
ةمانان نابيَت طويَ بةو ياسايانة بدةن و بةدةمياناةوة بضان و ثيَياناةوة ثابةناد بان .وة
ب .موسول
ةةوة.
ةي يبردن يان رباستاردنةوةيان بدةن بة كردار يان قسة يان لة دل
ئةبيَت هةول
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ضوارةم /حوكمي دادطاكان:

ةةتيياةكان و جاربناماة
دادطاكان ئةوانةن كة ثةرلاةمان لةساةر بااةماي ياساا و بريَااةوتااة نيَودةول
جيهانييةكان داميةزراندوون ،وة قازييةكاني ثابةند كردووة بة ياساكاني خؤياةوة و باةري كاردوون لاة
هةر حوكم و بربياريَاي تر ئةطةرضي شةرعيش بيَت.
لةمةوة:
أ .دامةزراندني دادطا و دادوةر لةسةر ئةو باةمايانة ناشةرعيية ،وة ثابةند ناةبوون باة حوكماة
شةرعييةكانةوة لةو شويَاانة ثيَضةوانةي شةرعة و كوفرة .وة ئةو شويَاانة ييةني ناشةرعني و
ةبوةشيَاةوة يان رباستباريَاةوة.
ئةبيَت هةل
ةوةشاندنةوةي طريَبةست و داواكردني
ةمانان نابيَت بضن بؤ ئةو شويَاانة بؤ بةس يان هةل
ب .موسول
ةةتيَادا كة غاةيري ئاةو شاويَاانةيان دةساتاةكةويَت ،كاة باة
مايف خوراويان .مةطةر لة حال
ةييةوة ئةتوانن بضن و ثةنايان بؤ ببةن.
ناضاري و بة نابةدل
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ثيَاجةم /حوكمي دادوةرةكان:

دادوةرةكان ئةوانةن كاة لاة دادطاكانادا دةساةآلتيان هةياة و بةشايَوةيةكي دميوكراساي و باة ضاةند
مةرجيَاي نا شةرعي بوون بة دادوةر و ،بةو ياسا و جاربناماناة كاار ئةكاةن و حاوكم ئةكاةن لاةناو
ةادا كة ثةرلةمان بؤي داناون.
خةل
لةمةوة:
أ .كاري دادوةري بةو شيَوةية ناشةرعيية و ،ثابةنادبوون و كاركردنياان باة ياساا و دةساتووري
نةفامي حةرامة و كوفرة .وة حوكمي دادوةرةكان كافربوونيانة بةو مةرجةي كةسةكة بزانيَت و
تةئويليَاي ربةواي نةبيَت كة كارةكةي كوفرة .وة واجبة لةسةر دادوةر كة تؤبة باات و واز لة
ئيشةكةي بهيَايَت.
ةمانان ئااةبيَت لااةو كااارةوة دوور باان و بااةو جااؤرة نااةبن بااة دادوةر .وة نةساايحةتي
ب .موسااول
ةن كةساوكاريان لاةو
دادوةرةكان باةن و حوكمة شةرعييةكةيان باؤ ربوون باةناةوة .وة ناةهيَل
كارةوة تيَوةب ليَن.
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شةشةم /حوكمي سةرؤكي هةريَم:

ةمانة كة بااوةربي باة دميوكراساييةت هةياة و خاؤي
سةرؤكي هةريَم نيَر يان ميَيةكي كافر يان موسول
ةك يان هةردووكيان بة زؤرياةي دةن ي هةموو جؤرة كةسيَك داياناااوة.
ثاآلوتووة و ثةرلةمان يان خةل
ةةتي و نيَوخؤييةكاناةوة و ئيمازا لةساةر ياسااكاني ثةرلاةمان
وة ثابةندة بة ياسا و دةستوورة نيَودةول
ئةكات و ربةزامةندي ئةدات بة دةرضوونيان بةثيَي ويسيت خؤي نةك شةرع.
لةمةوة:
أ .كةسيَاي لةو جؤرة و لة شويَايَاي وادا لاة كاوفر و سةرثيَضاييةكي طاةورةي شاةرعداية .وة
حوكمةكةي كافربوونيَيت طةر شارةزا بوو وة هيض تاةئويليَاي ناةبوو .وة واجباة لةساةر ئاةو
كةسة كة تؤبة باات و واز لة ئيشةكةي بهيَايَت و كار بة شةرعي خواي طةورة باات و هاةر
ةبااتةوة كة ثيَضةوانةي شةرع دةركراوة.
ياسايةك ثووضةل
ةمانان نابيَت كةسيَاي وا بة سةرؤك ،خةليفة ،ئةمي ،والي ،وةلي ئةمر بزانن .وة نابيَت
ب .موسول
ةي بؤ بادةن .وة ئاةبيَت ئاةو كةساة يبادةن و كةسايَاي
بة ثؤسيت لةو جؤرة ربازي بن و هةول
ةمان بة مةرجة شةرعييةكان و بة ربيَ و شويَين شةرعي دابايَن كاة باة شاةرعي خاواي
موسول
طةورة حوكميان باات ،يان بة زمان دذي بوةس و كوفر و ناشةرعييةكاني بةيان بااةن ،ياان
ةن كةساوكاريان بضااة ثؤساتيَاي لاةو
ةةوة بيبوغزيَان و ربقيان ليَاي بيَتاةوة .وة ناةهيَل
لة دل
شيَوةيةوة.
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حةوتةم /حوكمي ئةجنوومةني وةزيران:

ةمانن و ،ثةرلاةمان باة زؤريااةي
ةيَك كةل كة نيَر و ميَ ،كافر و موسول
ئةجنوومةني وةزيران لة كؤمةل
ةاةتي
دةنل دايااون .وة بةثيَي ياساكاني ثةرلةمان و رباي كةسايي و ثةميانااماة و جاربناماةي نيَودةول
ةادا.
بربيار دةرئةكةن و ياساكاني ثةرلةمان جيَبةجيَ ئةكةن بةسةر خؤيان و خةل
لةمةوة:
أ .كةسانيَاي لةو جؤرة و لة شويَايَاي وادا لة كاوفر و سةرثيَضاييةكي طاةورةي شاةرعدان .وة
حوكمةكةيان كافربوونيانة طةر شارةزا بوون وة هيض تةئويليَايان نةبوو .وة واجباة لةساةريان
تؤبة باةن و واز لة ئيشةكةيان بهيَان و كار بة شةرعي خواي طةورة بااةن و هاةر ياساايةك
ةباةنةوة كة ثيَضةوانةي شةرع دةركراوة.
ثووضةل
ةمانان نابيَت كةسانيَاي وا بة وةزير ،سةرؤك ،رباويَيكاري سةرؤك ،هتد بزانن .وة نابيَات
ب .موسول
ةي بؤ بدةن .وة ئةبيَت ئةو كةساانة يبادةن و كةساانيَاي
بة ثؤسيت لةو جؤرة ربازي بن و هةول
ةمان بة مةرجة شةرعييةكان و بة ربيَ و شويَين شةرعي دابايَن كاة باة شاةرعي خاواي
موسول
طةورة حوكميان باةن ،يان بة زمان دذيان بوةس و كوفر و ناشاةرعييةكانيان باةيان بااةن،
ةن كةسوكاريان بضاة ثؤستيَاي لاةو
ةةوة بيانبوغزيَان و ربقيان ليَيان بيَتةوة .وة نةهيَل
يان لة دل
شيَوةيةوة.
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هةشتةم /حوكمي دةزطاي ئاسايش:

ةماني
دةزطاي ئاسايش ييةنيَاي ضةكداريية كة ثةرلةمان بة ياسا دروسيت كردووة ،وة كافر و موساول
تياية ،وة بةثيَي باةما دميوكراسييةكان كاار ئاةكات ،وة ثةرلاةمان و حاوماةت و ديااةكاني تار و
شويَين ربابواردنةكان ئةثاريَزيَت ،وة دذي تةكفيكردني كافرة.
لةمةوة:
ةني ،بةشةكةي تر كةوتوونةتة تاوان و
أ .دةزطايةكي لةو جؤرة كة ئاشاراية بةشيَايان كافري ئةسل
كوفريَاي طةورةوة .وة ئةندامةكاني حوكميان كافر بوونة طةر بزانن ناوةرؤكي ئيشةكةيان بةو
شيَوةيةية .وة ئةبيَت زوو تؤبة باةن و واز لةو ئيشاةيان بهيَاان هاةر لاة ساةرؤكةوة تاا دوا
ضةكدار و ئةنداميان.
ةمانان نابيَت بضاة دةزطاي لةو جؤرةوة و كاري تيا باةن باة هايض جؤريَاك ،وة نابيَات
ب .موسول
ةن كةسوكاريشيان بضن .وة ئةبيَت نةسيحةتي ئةندامةكاني ئةو دةزطاية باةن كة خؤياان
بهيَل
ةمان ئةزانن و بؤيان ربوونباةنةوة كة كارةكةيان حةرامة و كوفرة .وة ئةوانةشاي كاة
بة موسول
ةني لة :يةزيدي ،مةسيحي ،كاكةيي ،هتد .ئةبيَت نةسيحةت باريَن باة وازهيَااان
كافري ئةسل
ةماان و ضاوثؤشاي كردناة لاة
لةو ئيشةيان ضوناة دذاياةتي ئيساالمة و ديفاعاردناة لاة زال
بةدربةوشيت.
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نؤيةم /حوكمي ثيَشمةرطة:

ثيَشمةرطة ييةنيَاي ضةكداريية كاة ثةرلاةمان باة ياساا دروسايت كاردووة ،كاة ئاةركي ثاراساتين
سيستمي حوكمي دميوكراسي و ثةرلةمان و حاومةتة لة كوردستان ،وة دذي تةكفيكردني كافرة.
لةمةوة:
أ .دةزطايةكي لةو جؤرة ئةندامةكاني كةوتوونةتة تاوان و كوفريَاي طاةورةوة .وة ئةنداماةكاني
حوكميان كافر بوونة طةر بزانن ناوةرؤكي ئيشةكةيان بةو شيَوةيةية .وة ئةبيَت زوو تؤبة باةن
و واز لةو ئيشةيان بهيَان هةر لة سةرؤكةوة تا دوا ضةكدار و ئةنداميان.
ةمانان نابيَت بضاة دةزطاي لةو جؤرةوة و كاري تيا باةن باة هايض جؤريَاك ،وة نابيَات
ب .موسول
ةن كةسوكاريشيان بضن .وة ئةبيَت نةسيحةتي ئةندامةكاني ئةو دةزطاياة بااةن و بؤياان
بهيَل
ربوونباةنةوة كة كارةكةيان حةرامة و كوفرة.
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دةيةم /حوكمي حيزبة عةملانييةكان:

حيزبة عةملانييةكان ئةوانةن كة باوةربيان بةوة نيية كار بة دةقةكاني قورئان و فاةرموودة باريَات لاة
ةاو كار بة ياسااي دةساتارد و ربا و بؤضاووني
حوكمدا و شةرعي ئيسالم لة وآلتدا ثةيربةو باريَت .بةل
خؤيان يان كةسانيَاي تر ئةكةن.
لةمةوة:
ةة و حيزب و بريَاخاراو و بزووتااةوةي لاةو جاؤرة ناوةربؤكةكاةيان باةتا َل و ناةفامي و
أ .كؤمةل
دذايةتي شةرعي خواي طةورةية .وة ئةوةش كوفريَاي طةورةية كة تيَيااةوتوون و ثيَاي كاافر
ئةبن طةر حوكمة شةرعييةكة لةسةر خؤيان بزانن و هيض تةئويليَايان نةبيَت .وة ئاةبيَت ئاةو
ةوةشيَاةوة و لة ساةرؤكةوة تاا دوا ئةنادام تؤباة بااةن و واز لاةو حيزباة و لاةو
حيزبانة هةل
عةقيدةية بهيَان.
ةمانان نابيَت نة خؤيان نة كةسوكاريان بضاة شويَين واوة و ئةندام يان يياةن ريان بان.
ب .موسول
وة ئةبيَت دذيان بوةساتاةوة و بيوبااوةربي ضاةوتيان ئاشااراباةن ،وة نةسايحةتي ئةنادام و
ييةن رانيان باةن كة واز لةو كوفرة بهيَان.
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يانزةيةم /حوكمي حيزبة ئيسالمييةكان:

حيزبة ئيسالمييةكان ئةوانةن كة حيزبايةتي بة ربةوا ئةبيان ،وة باوةربياان باة دميوكراساييةتة و ثيَاي
ربازين و لةسةر باةماكاني ئةو دياة حيزبةكانيان دروستاردووة.
لةمةوة:
ة ةنةويسات و،
ةاردني حاةراميَاي بةل
أ .ئةو جؤرة حيزبانة كةوتوونةتة تاوان و كوفرةوة بة حةآلل
ة ةربانةوةياة لاة ديان باةو مةرجاةي بازانن و
ربازيبوونيان بة ديايَاي تار .وة حوكمياان هةل
ةوةشيَااةوة و تؤبة بااةن و خؤياان و
تةئويليَاي ربةوايان نةبيَت .وة ئةبيَت ئةو حيزبانةيان هةل
ةمانان يةكبخةنةوة لةسةر حة وةك جيايان كردوونةتةوة لةسةر بةتالَ.
موسول
ةاو
ةمانان نابيَت خؤيان و كةسوكاريان بنب بة ئةندام ياان يياةن ري ئاةو حيزباناة ،باةل
ب .موسول
ةمانان يةك بن نةك ثةرت و بآلو .وة ئةبيَت نةسيحةتي ئةندام و يياةن ري ئاةو
ئةبيَت موسول
ةياان
حيزبانة باةن كة تؤبة باةن و واز بيَان ،وة بابةتةكةيان بؤ ربوون باةنةوة .وة ئةبيَت حال
ةةتيَن.
ةاي تر ثيَيان نةخةل
ئاشارا باةن هةتا خةل
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دوانزةيةم /حوكمي مةيكاني كوردستان:

مةيكاني كوردستان بةطويَرةي حيزبايةتي حوكميان جياية.
لةمةوة:
أ .مةيي حيزبة عةملانييةكان حوكمي ئةندامي حيزباة عةملانيياةكانيان هةياة .ماةيي حيزباة
ئيسالمييةكان حوكمي ئةندامي حيزبة ئيسالمييةكانيان هةية .ئةو مةييانةي كة مةدخاةلني
يان بيَ ييةنن سةيري عةقيدةي طشيت و حوكميان لةسةر ثةرلةمان و ياساكاني ئةكريَت ،جاا
طةر عةقيدةيان كوفري تيا نةبوو وة ثةرلةمان و سةرؤكي هةريَميان بة وةلي ئاةمري شاةرعي
ةمانن .وة طةر عةقيدةيان كوفري تيا بوو يان ئاةم حاومةتاة دميوكراسايية
نةزاني ئةوا موسول
عالةمانييةيان بة وةلي ئةمر زاني ئةوا كةوتوونةتة كاوفرةوة و كاافرن باةو مةرجاةي باةزؤر
كوفريان ثيَ نةكريَت وة زاناي بابةتةكة بن وة تةئويليَاي ربةوايان نةبيَت .وة ئةبيَت تؤبة باةن
و ب ةربيَاةوة.
ةمانان نابيَت لةدواي مةيي كافرةوة نويَي باةن و دياياان ليَاوة وةرب ارن .وة ناشابيَت
ب .موسول
لةخؤيانةوة تةكفيي مةييةك بة ديارياراوي باةن بة نةفامي ،وة ئةبيَت حوكم لةسةر ئةسا َ
ةاياييةوة كوفر يان ريددةيان ئةضةسثيَت.
ةمانيَيت مةيكانة هةتا بة دل
بدةن كة موسول
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ةاي كوردستان:
سيانزةيةم /حوكمي خةل

ةمان و كافريان تياية .وة قساةمان لةساةر بةشاة زؤريااة
ةاي كوردستان بة تةبيعةتي حالَ موسول
خةل
ةمانةكةية و ،ئةوانيش هةر بة طويَرةي ئةم باسة حوكميان جياية.
موسول
لةمةوة:
أ .ييةن راني حيزبةكان حوكمي حيزبةكانيان هةية بة مةرجي خؤيان .وة بيَ ييةناةكانيش طاةر
ةمانن .وة
نةكةوتبوونة كوفرةوة و ئةم دةسةآلتةيان بة وةلي ئةمر و شاةرعي نةئاةزاني موساول
ةمان ئاةزاني ئاةوا كاافرن
طةر كةوتبوونة كوفرةوة يان ئةم دةسةآلتةيان بة وةلي ئةمر و موسول
بةو مةرجةي نةفام نةبن بة حوكميان و تةئويليَاي شةرعييان نةبيَت و بةزؤر كوفرةكةيان ثايَ
نةكرابيَت .وة ئةبيَت تؤبة باةن و واز لة كوفرةكة بيَان و شايةمتان بيَااةوة.
ةمانان ئةبيَت كافر و مورتةددةكان بة كافر بزانن ،وة نةسايحةت و دةعوةياان بااةن و،
ب .موسول
ئيقامة حوججةيان باةن و وةآلمي ثرسيار و طومانيان بدةنةوة طةر زانا بوون بة بابةتةكة .وة
ةة لةطاةلَ
ةمانيَيت مامةل
ةي موسول
ةاو لةسةر ئةسل
ةمان تةكفي باةن ،بةل
نابيَت بة نةفامي موسول
ةاياييةوة كوفر و ريددةيان ئةضةسثيَت.
ةاي ئةكةن هةتا بة دل
خةل
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ضواردةيةم /حوكمي هةريَمي كوردستان:

هةريَمي كوردستان ئةو ناوضانةية كة لةذيَر دةسةآلتي حاوماةت و ثةرلاةماني كوردساتاندان و ،باة
ياسا و بربيارةكاني ئةوان حوكميان ئةكريَت.
لةمةوة:
أ .خاكي كوردساتان حاوكمي وآلتاي كاوفري هةياة (دار الكْنر) ضاوناة ياسااكاني ناةفامني و
ةاو دذاياةتي هاةر يياةنيَايش ئاةكريَت كاة
حوكميان بة شاةريعةتي ئيساالم ناكريَات .باةل
بان ةشااةي حااوكمي شااةرع باااات .وة ثيَويسااتة دووبااارة باريَتااةوة بااة وآلتااي ئيسااالم و
حوكمةكاني شةرعي تيا جيَبةجيَ باريَت.
ةمان لة وآلتي كوفردا طةر تواني ئازادانة ديين خؤي رباطةيةنيَت و بيَ بااوةربي خاؤي باة
ب .موسول
دياةكاني تر ئاشارا باات ،وة دذايةتي خؤي و دياةكةي نةكريَت ،ئةوا ئةشيَ مبيَايَتةوة لاةو
شويَاة بةو مةرجةي وآلتيَاي ئيسالميي دةستاةكةويَت كاة باؤي بضايَت .وة طاةر ئةواناةي
نةت واني و دذايةتي ئةكرا ئةوا واجبة كؤض باات بؤ شويَايَك كاة ئازاداناة خاوا بثةرساتيَت و
ديين خؤي ئاشارا باات ئةطةرضي وآلتيَاي كوفريش بيَت.
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ضةند سةرجنيَك:

ةةناةكردن لاة حاوكمي طشايت و دياارياراو و
يةكةم /بؤ زانني و شارةزابوون لة باباةتي تاةكفي و هةل
ةة تيَاةطةش لة عةقيدةمان لةو باسةدا ،ب ةربيَرةوة سةر كتيَيب :ثوختةي بااةماكاني تاةكفي و
بةهةل
ةوةشيَاةرةوةكاني ئيماان ( .)1#كاة تيَيادا ماةرج و ربيَ ريياةكاني تاةكفي و ضاةند
سةرةكيرتين هةل
بابةتيَاي تر باساراوة بة كورتي و ثوخيت.

ةاةكةي كافر بن.
دووةم /مةبةست لة وآلتي كوفر كافريَيت سيستةمي حوكمةكةية ،وة مةرج نيية خةل

ةمياان لا َي باريَات و
ةماناندا ئاةذين حةراماة زول
ةيي انةي لاة وآلتاي موساول
سيَيةم /ئةو كاافرة ئةسال
ةمان ئاةبيَت خاؤي باةري بااات لاة ديان و عةقيادةيان و،
دةستدريَيييان باريَتاة ساةر .وة موساول
بةشيَوةيةكي جوان بان ةشاةيان بااات باؤ وةرطارتين دياين ئيساالم باة سةربةسايت خؤياان و بايَ
زؤرليَاردن.

تةواو بوو
واهلل أعلم واحلمد هلل رب العاملني
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سةرضاوةكان
 .9قورئان (القرلن).
 .1فةرموودة (احلديث).
 .3هاوةآلني ثيَغةمبةر ربةزاي خوايان ليَبيَت (حباعٌ النهن رض اهلل عنهم).
 .4كؤرباي زانايان بة ربةمحةت بن (إعماِ العلماء رههم اهلل).
 .5رباي زانايان خوا ليَيان خؤشبيَت (قول العلماء ْر اهلل هلم).
 .6تةفسيي ثيَشةنل  /أنور عزيز كؤيي.
 .7تةفسيي ربيَبةر  /صالح الدين عبد الاريم.
 .8يموقع الدرر السنيٌ.
ةثةربي فةرمي ثةرلةماني كوردستان.
 .1مال
.92

ةثةربي يميزان العدالٌ.
مال
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ناوةربؤك
بابةت

يثةربة

ثيَشةكي

1

دةروازةي يةكةم  /سةرضاوةكاني شةريعةتي ئيسالم
 -قورئان و سوناةت سةرضاوةي ئيسالمن

8

 -كؤرباي زانايانيش سةرضاوةية

11

 -وةيناني ئيسالم و كاركردن بة غةيري شةرع حةرامة و كوفرة

16

 -سةرجنيَك

57

دةروازةي دووةم  /اوونةيةك لةو ياسايانةي كة لة ثةرلةماني كوردستانةوة
ةةكاني  9111بؤ  1212ي زايين و ثيَضةوانةي دةقة
دةرضوون لة نيَوان سال
شةرعييةكاني ئيسالم و كؤرباي زاناكانيَيت
 -ثيَشةكي

51

 -ياساي يةكةم :بربياريَاي سةركردايةتي سياساي باةرةي كوردساتاني /4 /8

62

9111
 ياساي دووةم :ياساي ئةجنوومةني نيشتمانيي كوردستاني عيَرا ذمارة ()9يةي 9111
سال

65

ةباياردني ساةركردةي
ةي  9111 /هةل
 -ياساي سيَيةم :ياساي ذمارة ()1ي سال

71

بزووتاةوةي رزطارخيوازيي كورد
 ياساي ضوارةم :ياساي ئةجنوومةني وةزيراني هةريَمي كوردستان ذمارة ()3يةي 9111 /
سال

83

ةي  9111ياساي ثاراستين بيَ انةكان
 -ياساي ثيَاجةم :ياساي ذمارة ()6ي سال

84

219

و ئةو كارطةرانةي لةطةلَ ريَاخراوةكاني نةتةوة يةك رتووةكان و ريَاخاراوة
مرؤظايةتي يةكان لة هةريَمي كوردستاندا كار دةكةن
ةي  9111 /ياساي وةزارةتي ئةوقاف و
 -ياساي شةشةم :ياساي ذمارة ( )7سال

85

كاروباري ئيسالمي
ةي  9111 /ياساي وةزارةتي دادي
 ياساي حةوتةم :ياساي ذمارة ()91ي سالهةريَمي كوردستاني عيَرا

88

ةي  9111 -ياسااي دةساةآلتي
 -ياساي هةشاتةم :ياسااي ذماارة ( )94ساال

81

دادوةري
ةي  9113ياسااي يانساييب ئااوةدان
 ياساي نؤيةم :ياساي ذمارة ()7ي ساالكردنةوةي هةريَمي كوردستان

14

ةي  9113ياساي حزبةكاني هاةريَمي
 -ياساي دةيةم :ياساي ذمارة ()97ي سال

16

كوردستاني عيَرا
ةي  9118ياساااي سااةنديااي
 ياساااي يانزةيااةم :ياساااي ذمااارة ()4ي سااالربؤذنامةنووساني كوردستاني عيَرا

923

ةي  9118ياسااي ساةنديااي
 ياساي دوانزةياةم :ياسااي ذماارة ()8ي ساالهونةرمةنداني كوردستاني عيَرا

928

ةي  9111ياساي باجي خانووبةرة
 -ياساي سيانزةيةم :ياساي ذمارة ()6ي سال

998

(عقار)ي هةريَمي كوردستان
ةي  9111ياساي ئاآلي هةريَمي
 ياساي ضواردةيةم :ياساي ذمارة ()94ي سالكوردستاني عيَرا

912

ةي  1229ياساي وةزارةتي مايف مرؤظ
 ياساي ثانزةيةم :ياساي ذمارة ()1ي ساللة هةريَمي كوردستاني عيَراقيدا

911

ةي ( )1229سزاداني هةر ثياويَك كة
 -ياساي شانزةيةم :ياساي ذمارة ()6ي سال

916
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لة دةرةوةي دادطا مارةي ذن باات
ةي ( )1229باةدةركردني ذن لاة
 ياساي حةظدةيةم :ياساي ذمارة ()7ي ساالحوكمةكاني بربطة ()9ي ماددةي ( )49ي ياساي سازاكاني ذماارة ()999ي

911

ةي 9161
هةمواركراوي سال
ةي ( )1229لةكارخساتين بربطاة
 ياساي هةذدةيةم :ياساي ذمارة ()1ي ساالةي
()1ي ماددةي ( )377لة ياساي سزاكاني ذمارة ()999ي هةمواركراوي سال
9161

939

ةي ( )1229لةكارخستين ياسااي
 ياساي نؤزدةيةم :ياساي ذمارة ()92ي سالةي ()9182
ذمارة ()981ي سال

933

ةي  1224 /ياسااي دةوام ثيَاداني
 ياساي بيستةم :ياساي ذمارة ()14ي سالةي
ةي شةخصيي ذمارة ()988ي هةمواركراوي سال
بةركارخستين ياساي ئةحوال

934

( )9151لة هةريَمي كوردستاني عيَراقدا
ةي  1224ياسااي دةزطااي
 ياساي بيست و يةكةم :ياساي ذمارة ()31ي سالطشتيي طةشتوطوزار لة هةريَمي كوردستاني عياقدا

935

ةي  1224 /ياساي هةيةةي
 ياساي بيست و دووةم :ياساي ذمارة ()46ي سالطشتيي ئاسايشي هةريَمي كوردستاني – عيا

937

ةي  1224 /ياساي سايَيةم
 -ياساي بيست و سيَيةم :ياساي ذمارة ()47ي سال

931

ةبياردني
ةي ()9111ي هةل
هةمواركردني ياساي ذمارة ()9ي هةمواركراوي سال
ئةجنوومةني نيشتمانيي كوردستاني عيا
ةي  1225 /ياساااي
 ياساااي بيساات و ضااوارةم :ياساااي ذمااارة ()9ي سااالسةرؤكايةتي هةريَمي كوردستان – عيَرا

949

ةي  1226ياساااي
 ياساااي بيساات و ثيَاجااةم :ياساااي ذمااارة ()3ي سااالبةرةن اربوونةوةي تؤقاندن (تيؤر) لة هةريَمي كوردستان  -عيَرا دا

947
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ةي  1227 /ياساي وةزارةتي
 ياساي بيست و شةشةم :ياساي ذمارة ()99ي سالئةوقاف و كاروباري ئاييين لة هةريَمي كوردستان – عيَرا

959

ةي  1227 /ياساي وةزارةتي
 -ياساي بيست و حةوتةم :ياساي ذمارة ()94ي سال

958

رؤشابيي لة هةريَمي كوردستان – عيَرا
ةي  1227ياساي وةزارةتي
 ياساي بيست و هةشتةم :ياساي ذمارة ()91ي سالثيَشمةرطة لة هةريَمي كوردستان – عيَرا

961

ةي  1228ياساااي
 -ياساااي بيساات و نؤيااةم :ياساااي ذمااارة ()95ي سااال

965

ةي
هةمواركردني جيَ بةجيَ كردني ياساي باري كةسيةتي ذمارة ()988ي سال
( )9151ي هةمواركراو لة هةريَمي كوردستان – عيا
ةبااياردني
ةي  1221ياساااي هةل
 ياساااي سااييةم :ياساااي ذمااارة ()4ي سااالئةجنوومةنةكاني ثاريَزطاكان و قةزا و ناحيةكان لة هةريَمي كوردستان  -عيَرا

976

ةي  1292ياسااي دةساتةي
 ياساي سي و يةكةم :ياسااي ذماارة ()4ي ساالسةربةخؤي مايف مرؤظ لة هةريَمي كوردستان – عيَرا

971

ةي  1299ياسااااي
 ياسااااي ساااي و دووةم :ياسااااي ذماااارة ()8ي ساااالبةرةن اربوونةوةي خيَزان لة توند و تييي لة هةريَمي كوردستان  -عيَرا

989

ةي  1295ياساي ثاراستين مايف
 ياساي سي و سيَيةم :ياساي ذمارة ()5ي سالثيَاهاتةكان لة كوردستان – عيَرا

988

 ياساي سي و ضاوارةم :ثاةيرب ةوي نااوخؤي ثةرلاةماني كوردساتان  -عيَاراةي 1298
هةمواركراوي سال

914

 -ضةند سةرجنيَك

917

دةروازةي سيَيةم  /حوكمي ثةرلةماني كوردستان و ياساكاني و ضةند ييةن و
كةسانيَك
 -ثيَشةكي

121
222

 -حوكمي يةكةم :ثةرلةمان

123

 -حوكمي دووةم :ثةرلةمانتاران

124

 -حوكمي سيَيةم :ياساكاني ثةرلةمان
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