
عومەر عەلی غەفوور

جیهاد لە ئیسالمدا



ژمارە 2 - نیسانی 2019
92

كورتەیەكی مێژوویی

ئەگــەر چــی وشــەی )الجهــاد( لــە ڕووی زمانەوانییــەوە 

مانایەكــی گشــتیی هەیــە و بــە مانــای كۆششــكردن دێــت، 

لــەم  و  بگرێتــەوە  كــە دەكرێــت كۆششــی مەدەنیــش 

ــش  ــەم و پارەی ــان و قەڵ ــە زم ــردن ب ــەوە بانگەوازك ڕوانگ

جۆرێكــە لــە كۆشــش، بــەاڵم مانــای بەربــاوی وشــەی 

ــالمیدا  ــی ئیس ــس و ئەدەبیات ــان و حەدی ــە قورئ ــاد ل جیه

ــە پێناســەیدا  ــال( و ل ــداری )القت ــە شــەڕی چەك ــە ل بریتیی

ــال  ــد يف قت ــذل الجه ــو ب ــاً فه ــه رشع ــا تعريف ــراوە: »أم گوت

الكفــار« )واتــە: پێناســەی لە ڕووی شــەرعەوە كۆششــكردنە 

ــدا()2(. ــەڕی كافران ــە ش ل

عەبدولــا عەززامیــش لــە كتێبــی )فــی الجهــاد، آ داب 

وأحــكام(دا دەڵێــت، لــە شــەرعدا جیهــاد تەنهــا مانــای 

دەگەیەنێــت. تێیــدا«  یارمەتیــدان  و  »كوشــتار 

پێغەمبــەر  پێغەمبەرایەتیــی  تەمەنــی  زانــراوە  وەك 

23 ســاڵ بــوە، 13 ســاڵ لــە مەككــە بــوە كــە قۆناغــی 

ــتەمی  ــەوەی س ــن و ڕووبەڕوونەبوون ــەواز و ئارامگرت بانگ

قوڕەیشــییەكان و پەنانەبــردن بــوە بــۆ شــەڕ و توندوتیــژی. 

دە ســاڵی كۆتاییــش لــە مەدینــە بــوە كــە قۆناغــی جیهــاد 

لەگــەڵ كافــران و دەوڵەتــداری و چەســپاندنی پایەكانــی و 

بنبڕكردنــی ئــەو هێزانــە بــوە لــە دوورگــەی عەرەبــی، كــە 

ــوە. ــییان هەب مەترس

بــە پێــی ســەرچاوە مێژووییــەكان غەزوەكانــی پێغەمبــەر)2( 

لــە مــاوەی نێــوان ســاڵی 2-9ی كۆچــی بــوون، واتــە نزیكەی 

ــاوازەكان  ــە پێــی ســەرژمێرییە جی هەشــت ســاڵ و تێیــدا ب

ــا  ــە تەنه ــە لەوان ــردوە، ك ــا 29 غــەزوەی ك ــوان 25 ت ــە نێ ل

ــر شــەڕ  ــی ت ــدا شــەڕ ڕووی داوە و ئەوان ــۆ غەزوەیان ــە ن ل

ڕووی نــەداوە. زۆرترینیشــیان لــە ســاڵی دووی كۆچیــدا بــوە 

كــە 8 غــەزوەی تێــدا كــراوە... ئەمــە جگــە لــە رسیەكانــی 

كــە ژمارەیــان لــە غــەزوەكان زیاتــر بــوە بــە چــل تــا حەفتــا 

رسیــە مەزەنــدە كــراوە)3(.

مــاوەی ســێ ســاڵدا )2-5 ك( هــەر ســێ شــەڕی  لــە 

گــەورەی بــەدر و ئوحــود و خەنــدەق )ئەحــزاب( ڕوویــان 

داوە، ئەمــە جگــە لــە پەالماردانــی هــۆزە جولەكــەكان 

)بەنــی قەینوقــاع، بەنــی نەزیــر و بەنــی قورەیــزە و بەنــی 

موســتەڵەق( لــەو ماوەیــەدا، پاشــر شــاری مەككەیــش هەر 

لــە ڕێــی فەتحــی ســەربازییەوە دەگیرێــت )ســاڵی 8ك()4(.

قۆناغەكانی فەرزكردنی جیهاد

جیهــادی  تەرشیعكردنــی  قۆناغەكانــی  توێژینــەوە  زۆر 

چەكــداری بــۆ چــوار قۆنــاغ دابــەش دەكــەن)5(:

1. قۆناغــی ئارامگرتــن و وەاڵم نەدانــەوەی ئازاردانــەكان 

ــە(: ــە مەكك )ل

ــِه... ــاَم اللَّ ِّلَِّذيــَن آَمُنــوا يَْغِفــُروا لِلَِّذيــَن ال يَرُْجــون أَيَّ * قُــل لل

}الجاثیە/14{

الََة  ــواْ أَيِْديَُكــْم َوأَِقيُمــواْ الصَّ * أَلـَـْم تـَـَر إَِل الَِّذيــَن ِقيــَل لَُهــْم كُفُّ

ــْم  ْنُه ــٌق مِّ ــاُل إَِذا فَِري ــُم الِْقتَ ــَب َعلَيِْه ــاَّ كُِت كَاَة فَلَ ــزَّ ــواْ ال َوآتُ

ــاَس كََخْشــيَِة اللّــِه أَْو أََشــدَّ َخْشيًَة...}النســا ء/77{ يَْخَشــْوَن النَّ

2. قۆناغی ڕێگەدان بە شەڕكردن بە بێ فەرزكردنی:

ــلََم  * فَــِإِن اْعتَزَلُوكُــْم فَلَــْم يَُقاتِلُوكُــْم َوأَلَْقــْواْ إِلَيُْكــُم السَّ

ــْم  ــْم يَْعتَزِلُوكُ ــِبيالً...فَِإن لَّ ــْم َس ــْم َعلَيِْه ــُه لَُك ــَل اللّ ــَا َجَع فَ

ــَواْ أَيِْديَُهــْم فَُخُذوُهــْم َواقْتُلُوُهــْم  ــلََم َويَُكفُّ َويُلُْقــواْ إِلَيُْكــُم السَّ

ــلْطَانًا  ــْم ُس ــْم َعلَيِْه ــا لَُك ــْم َجَعلَْن ــْم َوأُْولَِئُك ــُث ثِِقْفتُُموُه َحيْ

ِبيًنا}الحــج/40-39{ مُّ

3. قۆناغــی فەرزكردنــی شــەڕكردن تەنهــا دژی ئەوانــەی 

ــەن: ــوڵانان دەك ــەڕی موس ش
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــلََم  * فَــِإِن اْعتَزَلُوكُــْم فَلَــْم يَُقاتِلُوكُــْم َوأَلَْقــْواْ إِلَيُْكــُم السَّ

ــْم  ــْم يَْعتَزِلُوكُ ــِبيالً...فَِإن لَّ ــْم َس ــْم َعلَيِْه ــُه لَُك ــَل اللّ ــَا َجَع فَ

ــَواْ أَيِْديَُهــْم فَُخُذوُهــْم َواقْتُلُوُهــْم  ــلََم َويَُكفُّ َويُلُْقــواْ إِلَيُْكــُم السَّ

ــلْطَانًا  ــْم ُس ــْم َعلَيِْه ــا لَُك ــْم َجَعلَْن ــْم َوأُْولَِئُك ــُث ثِِقْفتُُموُه َحيْ

ِبيًنا}النســا ء/91-90{ مُّ

بــێ  ســەرجەم  لەگــەڵ  شــەڕكردن  دەستپێشــخەریی   .4

ــان  ــن، ی ــوڵان دەب ــا موس ــەكان ت ــت ئایین ــی گش باوەڕان

ــە  ــگ ل ــوار مان ــی چ ــاش تەواوبوون ــە پ ــە دەدەن، ك جیزی

حەجــی ســاڵی نــۆی كۆچــی و كۆتاییهاتنــی ئــەو پەیانانەی 

بەســرابوون دەســتی پــێ كــرد. كاتێــک پێغەمبــەر كۆچــی 

دوایــی كــرد حوكمــی جیهــاد لــە ســەر ئەمــە دامەزرابــوو:

* فَــِإَذا انَســلََخ األَْشــُهُر الُْحــرُُم فَاقْتُلُــواْ الُْمْرِكِــَن َحيْــُث 

كُلَّ  لَُهــْم  َواقُْعــُدواْ  َواْحُصُوُهــْم  َوُخُذوُهــْم  ُوُهــْم  َوَجدمتُّ

}التوبــە/5{ َمرَْصــٍد... 

* قَاتِلُــواْ الَِّذيــَن الَ يُْؤِمُنــوَن ِباللّــِه َوالَ ِبالْيَــْوِم الِخــِر َوالَ 

ــقِّ  ــَن الَْح ــوَن ِدي ــولُُه َوالَ يَِديُن ــُه َورَُس ــرََّم اللّ ــا َح ــوَن َم يَُحرُِّم

ــٍد  ــواْ الْجيزيــة َعــن يَ ــى يُْعطُ ــاَب َحتَّ ــَن الَِّذيــَن أُوتُــواْ الِْكتَ ِم

ــە/29{ ــُروَن }التوب ــْم َصاِغ َوُه

جیهاد لە قورئاندا

قورئــان گرینگییەكــی زۆری بــە جیهــاد بــە ســەر و مــاڵ لــە 

پێنــاوی خــودا، بەرزكردنــەوەی )وشــەی خــودا(، سەرخســتنی 

)دینــی خــودا( داوە. هانــی بــڕواداری داوە كــە هیــچ شــتێك، 

ــش  ــاوك و دایكی ــەت ب ــوكار و تەنان ــامان و كەس ــاڵ و س م

پێــش ئــەو نەخــەن و هەڕەشــە لەوانــە دەكات جیهــاد 

ناكــەن، هەروەهــا بەڵێنــی پشــتیوانیی خــوا و مەالیكــەت لــە 

دونیــا و شــەهادەت و بەهەشــتی نەبــڕاوە لــە ئاخیــرەت بــە 

موجاهیــدان دەدات، ئەوانــەی شــەڕ لــە پێنــاو باوكردنەوەی 

دینــی خــوا و شــكاندنی كافــران دەكــەن. كۆمەڵێــک دەقــی 

بــە جۆشــیش هــەن بــۆ بەرزكردنــەوەی ورەی جەنــگاوەران 

و هەڵنەهاتــن لــە بــەرەی شــەڕی دوژمــن و پشتئەســتووری 

بــە كۆمەكــی ئاســان و چەندقاتبوونــی هێــز و توانایــان 

و بردنــەوەی یەكێــك لــە دوو شــتە باشــە )الحســنیین(: 

ــان شــەهیدبوون. ســەركەوتن، ی

ــەو  ــێك ل ــتنەڕووی بەش ــۆ خس ــەم ب ــە ه ــم باش ــرەدا پێ لێ

قورئــان،  گرینگیدانــی  ڕادەی  دەرخســتنی  و  ئایەتانــە 

هەروەهــا حەدیســیش، بــە مەســەلەی )جیهــادی كافــران(، 

ئامــاژەدان  بــۆ  بێــت، هــەم  لــە هــەر دۆخێكــدا  جــا 

بەوەیــش كــە وەك ســەرەتا هــەر دوو ڕەوتــی جیهــادی 

ــە  ــان ب ــەك باوەڕی ــی وەك ی ــالمی سیاس ــی ئیس و مەدەنی

ــەی  ــە، پوخت ــداری هەی ــادی چەك ــی جیه ــی و پیرۆزی واجب

ــەری ئیخــوان  ــا دامەزرێن ــاد(ی حەســەن بەنن )رســالە الجه

ــک  ــە كۆمەڵێ ــاژە ب ــدا ئام ــە تێی ــەوە، ك ــلیمین بگوێزم موس

لــەو  زانایــان  وتــەی  و  حەدیــس  و  ئایــەت  لــە  دەق 

بارەیــەوە دەكات، كــە هەمــان ئەدەبیاتــە جیهادییەكانیــش 

دەیڵێنــەوە.

هەمــوو  ســەر  لــە  جیهــادی  »خــوا  دەڵێــت:  بەننــا 

موســوڵانێك فــەرز كــردوە كــە هیــچ بــواری ئــەم ال و ئــەو 

ــتی  ــردوە و پاداش ــۆ ك ــی زۆری ب ــە و هاندان ــدا نیی الی تێ

گــەورەی بــۆ موجاهیــد و شــەهیدان دانــاوە و ئیمتیازاتــی 

ــێ بەخشــیون،  ــدا پ ــاو ئاخیرەت ــە دونی ــرداری ل ڕۆحــی و ك

ــدی  ــەی تون ــیوە و هەڕەش ــری نەبەخش ــی ت ــە كەس ــە ب ك

ــچ سیســتمێكی  ــەوە... هی ــێ دەدەن ــی ل ــە كــردوە پاڵ لەوان

ــەوە وەك  ــی نابینێت ــان مەدەن ــی ی ــی ئایین ــان نوێ ــۆن، ی ك

ئایینــی ئیســالم بایەخــی دابێــت بــە جیهــاد و ســەرباز 

بــوون و بەســیجكردن و لــە بۆتەدانــی ئوممــەت لــە یــەك 
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ڕیــزدا بــۆ بەرگریكــردن لــە هــەق بــە هەمــوو توانایانــەوە. 

ــەری  ــرۆز و حەدیســەكانی پێغەمب ــی پی ــی قورئان ئایەتەكان

ــە«. ــا بااڵیان ــەم مان ــڕن ل ــەزن )د.خ( پ م

لەگــەڵ  ڕوو،  دەخاتــە  ئایەتانــە  لــەو  ژمارەیــەك  جــا 

شــێوەیە: بــەم  خــۆی  ســەرنجی  وردە  هەندێــک 

ــرٌْه لَُّكــْم َوَعــَى أَن تَْكرَُهــواْ  ــاُل َوُهــَو كُ * كُِتــَب َعلَيُْكــُم الِْقتَ

َشــيْئًا َوُهــَو َخــْرٌ لَُّكــْم َوَعــَى أَن تُِحبُّــواْ َشــيْئًا َوُهــَو رَشٌّ لَُّكــْم 

}البقــرە/216{

ــَب: واتــە فــەرز كــراوە وەك خــوا لــە هەمــان ســورەتدا  كُِت

ــام«. دەفەرمــوێ »كتــب علیكــم الصی

* َوالَ تَْحَســَنَّ الَِّذيــَن قُِتلُــواْ يِف َســِبيِل اللّــِه أَْمَواتـًـا بـَـْل أَْحيَــاء 

ِعنــَد َربِِّهــْم يُْرزَقـُـوَن }آل عمــران/169{

ــا  نْيَ ــاَة الدُّ وَن الَْحيَ ــْرُ ــَن يَ ــِه الَِّذي ــِبيِل اللّ ــْل يِف َس * فَلْيَُقاتِ

ِبالِخــرَِة َوَمــن يَُقاتِــْل يِف َســِبيِل اللّــِه فَيُْقتَــْل أَو يَْغلِــْب 

فََســْوَف نُؤْتِيــِه أَْجــرًا َعِظيــًا }النســا ء/74{

* ســورەتی ئەنفــال هــەر هەمــووی هەڵنانــە بــۆ كوشــتار و 

دامــەزراوی لــە ســەری، لەبــەر ئــەوە موســوڵانانی پێشــوو 

كردبوویانــە رسوودێكــی ســەربازی و لــە كاتــی گەرمبوونــی 

شــەڕدا دەیانگوتــەوە:

بَــاِط الَْخيْــِل  ٍة َوِمــن رِّ ــن قُــوَّ ــا اْســتَطَْعتُم مِّ واْ لَُهــم مَّ * َوأَِعــدُّ

ــْم... }ااڵنفــال/60{. تُرِْهبُــوَن ِبــِه َعــْدوَّ اللّــِه َوَعُدوَّكُ

ــن  ــاِل إِن يَُك ــَى الِْقتَ ــَن َع ــرِِّض الُْمْؤِمِن ــيُّ َح ــا النَِّب ــا أَيَُّه * يَ

ــم  نُك ــن مِّ ــْنِ َوإِن يَُك ــواْ ِمئَتَ ــُروَن يَْغلِبُ ــْرُوَن َصاِب ــْم ِع نُك مِّ

ــال/65{ ــَن كََفُرواْ...}ااڵنف ــَن الَِّذي ــا مِّ ــواْ أَلًْف ــٌة يَْغلِبُ ئَ مِّ

و  شــەڕ  بــۆ  هانــدان  هەمــووی  )التوبــە(  ســورەتی   *

ئایەتــە  ئــەو  هــەر  ئەحكامەكانیەتــی،  ڕوونكردنــەوەی 

بەســە كــە خــوا لــە بــارەی شــەڕكردن لەگــەڵ مورشیكانــی 

پەیــان شــكاند و دەیڵێــت:

بُْهــُم اللّــُه ِبأَيِْديُكــْم َويُْخزِِهــْم َويَنُصْكُــْم   قَاتِلُوُهــْم يَُعذِّ

ْؤِمِنــَن }التوبــە/14{... َعلَيِْهــْم َويَْشــِف ُصــُدوَر قَــْوٍم مُّ

* پاش ئەوە بەیعەتێكی گشتگیر دێت

 و هیچ بیانوویەك بۆ كەس ناهێڵێتەوە:

ــأَنَّ  ــم ِب ــُهْم َوأَْمَوالَُه ــَن أَنُفَس ــَن الُْمْؤِمِن ــَرَى ِم ــَه اْش * إِنَّ اللّ

لَُهــُم الَجنَّــَة يَُقاتِلـُـوَن يِف َســِبيِل اللـّـِه فَيَْقتُلـُـوَن َويُْقتَلـُـوَن َوْعًدا 

ــْوَراِة َواإلِنِجيــِل َوالُْقرْآِن...}التوبــە/111{. ــا يِف التَّ ــِه َحقًّ َعلَيْ

ــاو  ــە ن ــوا ب ــی خ ــەواوی كتێب ــورەتێكی ت ــۆن س ــە چ * ببین

شــەڕ و كوشــتار )القتال(ـــە )دەڵێــن ئــەو ســورەتە ســورەتی 

لــە  هەمــووی  )الفتح(یــش  ســورەتی  محمدە-عومــەر(. 

بــارەی غەزوەیەكــی پێغەمبەرەوەیــە«)6(. )دەقەكــەی بەننــا 

ــەواو(. ت

جگــە لــەم ئایەتانــەی بەننــا باســی كــردن، دەیــان ئایەتــی 

تریــش هــەن، بــە تایبــەت ســورەتەكانی ئەنفــال و تەوبــە، 

كــە هەندێكیــان زۆر پێداگــرن لــە ســەر ئــەو شــەڕە و 

ڕۆحیەتێكــی هێرشــبەرانەیان هەیــە، لەوانــە: 

* َوقَاتِلُواْ الُْمْرِكَِن كَآفًَّة كََا يَُقاتِلُونَُكْم كَآفًَّة }التوبە/36{

ــاِر  ــَن الُْكفَّ ــواْ الَِّذيــَن يَلُونَُكــم مِّ ــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــواْ قَاتِلُ * يَ

ــە/123{ ــًة... }التوب ــْم ِغلْظَ ــُدواْ ِفيُك َولِيَِج

يــُن لِلّــِه فَــِإِن  * َوقَاتِلُوُهــْم َحتَّــى الَ تَُكــوَن ِفتَْنــٌة َويَُكــوَن الدِّ

انتََهــواْ فَــالَ ُعــْدَواَن إاِلَّ َعــَى الظَّالِِمــَن }البقــرە/193{

جیهاد لە حەدیسدا:

ــی  ــی حەدیس ــدا، 31 دەق ــالە الجهاد(ەكەی ــە )رس ــا ل بەنن

ــاد و پاداشــتی  ــی جیه ــەزڵ و گرینگی ــارەی ف ــە ب ــاوە ل هێن

موجاهیــدان و ســزای ئەوانــەی جیهــاد ناكــەن، كــە ئەمانــە 

ــن: هەندێكیان



95

گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــم  ــم القائ ــل الصائ ــه كمث ــبیل الل ــی س ــد ف ــل املجاه * »مث

القانــت بیــات اللــه، ال یفــر مــن صیــام وال صــالە حتــی یرجع 

املجاهــد فــی ســبیل اللــه تعالــی »/ بوخــاری و موســلیم.

* »مثــل املجاهــد يف ســبيل اللــه كمثــل الصائــم القائــم 

ــى  ــالة حت ــام وال ص ــن صي ــر م ــه، ال يف ــات الل ــت بآي القان

يرجــع املجاهــد يف ســبيل اللــه تعــال«(/ بوخاری و موســلیم.

* »لــوال أن يشــّق عــى املســلمن مــا قعــدُت خــالف رسيـّـة، 

ولــوّددُت أّن أغــزو يف ســبيل اللــه فأقتــل، ثــّم أغــزو فأقتــل، 

ثــّم أغــزو فأقتــل«( موســلیم.

ــە  ــاس و وزەبەخشــن، ك ــە حەم ــدە زۆر و ب ــەكان هێن دەق

ئــەو كەســەی كارلێكیــان لەگــەڵ بــكات، ڕۆحیەتێكــی 

جەنگاوەرانــەی بــۆ دروســت دەبێــت و دڵگــەرم دەبێــت بۆ 

ئــەو شــەڕە و بەگژداچوونــەوەی ئەوانــەی بــە الی ئــەوەوە 

بــەردەم باوبوونــەوەی  لــە  یــان بەربەســن  مەترســی، 

ــەدا. ئایینەك

دیــارە وتــەی زانایانیــش لــە بــارەی فــەزڵ و گەورەیــی 

جیهادكــردن زۆرە و وا بزانــم كــە ئایــەت و حەدیــس هەبــوو 

ــادە. ــر باســكردنی زی ــر ئــەوی ت ئی

 جیهاد بۆ بەرگرییە یان هێرش؟!

ــە  ــا جیهــاد ل لێــرەدا ئــەو پرســیارە ســەر هەڵدەداتــەوە ئای

ئیســالمدا جیهــادی هێــرش )واتــە جیهــادی تەڵەب(ـــە، 

ــەر  ــەر ه ــع(؟! ئەگ ــادی دەف ــری )جیه ــادی بەرگ ــان جیه ی

ــی  ــی( خاوەن ــادی( و )مەدەن ــالمی )جیه ــی ئیس دوو ڕەوت

هەمــان بیروبــاوەڕن لــە بــارەی جیهــاد و هەمــان دەق 

ــاوازن؟! ــدا جی ــە چی ــەی ل ــەوە، ئ دەڵێن

ســەرەتا لــە بــارەی رسوشــتی جیهــاد دوو بۆچــوون هەیــە: 

بۆچوونــی ڕەوتــە جیهادییــەكان كــە دەڵێــن جیهــاد هێــرش 

بوە+بۆچوونــی ڕەوتــە مەدەنییــەكان و زۆر لــە بیرمەنــدان 

كــە پێیــان وایــە جیهــاد بەرگریكــردن بــوە.

ئەگــەر ســەدان ســاڵ فتوحاتــی ئیســالمی بكرێتــە بەڵگــە، 

ئــەوا بــە ڕوونــی دیــارە كــە جیهــاد دەستپێشــخەرانە 

و هێرشــبەرانەیە، بــەاڵم ڕەوتــی دوەم هێشــتا هــەوڵ 

ــاڵ  ــەدان س ــی س ــە درێژایی ــاد ب ــەملێنن جیه دەدەن بیس

ــێكی  ــود هێرش ــوە، یاخ ــردن ب ــەر بەرگریك ــش ه فەتحی

دوورخســتنەوەی  بــۆ  بــوە  بــەردەوام  بەرگریكارانــەی 

دوژمــن كــە مەترســی هەیــە هێــرش بهێنێتــە ســەر 

ــرب  ــت )الح ــی دەگوترێ ــتا پێ ــەوەی ئێس ــوڵانان، ئ موس

االســتباقیە(.

كەم نین ئەو زانا ئایینی 
و بیرمەندە ئیسالمییانەی 

باوەڕیان وایە جیهاد لە 
ئیسالمدا سروشتێكی 

بەرگریكارانەی هەیە و بۆ 
بەرپەرچدانەوەی ستەم و 

دەستدرێژی و چەوساندنەوەی 
ئایینی دانراوە، نەك ئامرازێك 

بۆ باڵوكردنەوەی ئایینەكە 
بە زەبری هێز و هەڵكوتانە 

سەر كۆمەڵگە و واڵتانی 
ناموسوڵمانی بێوەی بە 

مەبەستی ملكەچكردنیان بۆ 
ئیسالم
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سروشتی جیهاد

ســەرەتا دەبێــت بزانیــن خاڵــی جیاكــەرەوەی ئــەو دوو ڕەوتە 

چییــە؟ هــەر یەكەیــان چــۆن چۆنــی لــە جیهــاد تــێ دەگات 

و بۆچوونــی هــەر یەكەیــان لــە ســەر چ فەلســەفەیەك 

ــەزراوە؟! دام

لــە  و  بەننــا  حەســەن  جیهادەكــەی  پەیامــی  لــە  وەك 

ــدا  ــالمییە مەدەنییەكانیش ــە ئیس ــەرجەم ڕەوت ــی س ئەدەبیات

جیهادییــەكان  هاوشــێوەی  ئەوانیــش  دەیخوێنینــەوە، 

ــەكان  ــە دەق ــە، چونك ــال( هەی ــادی قیت ــە )جیه ــان ب باوەڕی

لــەو بــارەوە هێنــدە زۆرن نكوڵــی ناكرێــن، هەروەهــا كۆكــن 

ــوڵانان  ــی موس ــاك و واڵت ــەر كات خ ــەوەی ه ــەر ئ ــە س ل

ــەرزی  ــە ف ــاد دەبێت ــرا، جیه ــر ك ــەوە داگی ــەن دوژمن ــە الی ل

عەیــن )واتــە لــە ســەر هەمــوو تاكێكــی موســوڵان واجــب 

دەبێــت( و لەمــەدا هــەر دوو ال هــاوڕان. 

 بــەاڵم ناكۆكییەكەیــان لــە ســەر ئەوەیــە: ئاخــۆ ئەگــەر 

ــە  )دوژمنــی كافــر( دەســتدرێژی نەكــرد و هیــچ زیانێكــی ب

موســوڵان نەدەگەیانــد و لــە ماڵوحاڵــی خــۆی وەدەری 

ــە  ــوڵان ل ــرد، موس ــان نەدەك ــتی دوژمنانی ــا و پاڵپش نەدەن

جێــی خــۆی نابزوێــت، یــان نەخێــر دوژمــن بێــوەی بێــت و 

بــەوەی بێــت، لــە ســەر موســوڵان فــەرزە دەستپێشــخەری 

بــكات و جــاڕی جەنگــی لــە دژ بــدات، تــا موســوڵان 

دەبێــت یــان تەســلیم دەبێــت و جیزیــە دەدات؟!

ڕوانگەیەكــی  لــە  یەكەیــان  لێــرەدا دوو ڕەوتەكــە هــەر 

ڕەوتــە  دەڕوانێــت:  جیهــاد  فەلســەفەی  بــۆ  تایبەتــەوە 

مەدەنییەكــە پێــی وایــە لەبــەر ئــەوە كافــر لەبــەر كوفرەكەی 

جیهــادی واجــب نابێــت، بەڵكــوو كاتێــک جیهــادی واجــب 

دەبێــت كــە مەترســی بــۆ ســەر موســوڵان دروســت بــكات، 

ــەكات  ــتدرێژیكردن ن ــخەریی دەس ــەو دەستپێش ــا ئ ــە ت بۆی

جیهــادی لــە دژ ناكرێــت، بــەاڵم ڕەوتــە جیهادییەكــە دەڵێــت 

ــە دژ دەكرێــت  ــەر كوفرەكــەی جیهــادی ل ــر كافــر لەب نەخێ

ــن  ــۆی گەورەتری ــە خ ــودی كوفرەك ــەر خ ــەوەی ه ــەر ئ لەب

مەترســییە و خــوا فەرمانــی كــردوە شــەڕی خەڵــك بكرێــت 

تــا دەڵێــن )ال الــه اال اللــه(، یــان ملكەچــی دەســەاڵتی 

ــەردەوام دەبێــت،  ــا قیامــەت ب ــن و ئەوەیــش ت ئیســالم دەب

لەبــەر ئــەوە ئــەوان دەســتدرێژی بكــەن، یــان نەیكــەن 

موســوڵان دەبێــت جیهادیــان لــە دژ بــكات تــا ملكەچیــان 

ــە  ــالم ب ــن ئیس ــەوەی بڵێ ــەوە ل ــڵ ناكەن ــە س دەكات. ئەمان

ــەوە. ــەوە و دەبێت ــاو بوەت ــز ب ــری هێ زەب

ــە بابەتــی جیهــاد دژی  ئــەم دوو ڕەوتــە ڕوانگەیــان تەنهــا ل

)بێبــاوەڕان( جیــاواز نییــە، بەڵكــوو لــە بابەتــی جیهادكــردن 

بــۆ گۆڕینــی ئــەو ڕژێانــەی واڵتانــی ئیســالمییش كــە 

ســیكوالرن و حوكــم بــە شــەریعەت ناكــەن ڕایــان جیــاوازە. 

ڕەوتــە مەدەنییەكــە بــاوەڕی وایــە لەبــەر چەنــد ئیعتیبارێــك 

ــا بــۆ شۆڕشــی چەكــداری و یاخیبــوون )جیهــاد(  نابێــت پەن

دژی ئــەو ڕژێانــە بربێــت، لەوانــە: یەكــەم: ئەگــەر ســەرانی 

ــەو  ــن )ل ــاوەڕ ب ــێ ب ــە خۆیشــیان ســیكوالر و ب ــەو ڕژێان ئ

ڕوەوە بــە پێــی ئەدەبیاتــی ئیســالمی سیاســیی هــەر حیــزب، 

یــان كەســێك بــاوەڕی بــە تەحكیمــی شــەرعی خــوا نەبێــت 

كافــرە(، میللەتەكــە لەگەڵیــدا ســوپا و پۆلیســی واڵتەكەیــش 

كــە بەرگــری لــەو ڕژێمــە دەكــەن موســوڵانن و كوشــتنیان 

ــە  ــم ب ــەر چــی حوك ــە ئەگ ــەو ڕژێان ــە. دوەم: ئ ــز نیی جائی

ــان  ــە ســەر كافربوونی ــاردان ل ــەاڵم بڕی شــەریعەت ناكــەن، ب

كارێكــی مەترســیدارە مەگــەر خۆیــان ڕاشــكاوانە جــاڕی 

بێباوەڕییــان بــدەن، لــە كاتێكــدا ســەرانی هیــچ ڕژێمێكیــش 

ئەوەیــان ڕانەگەیانــدوە و خۆیــان بــە موســوڵان دادەنێــن. 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ڕژێانــە  ئــەو  ڕوخاندنــی  بــۆ  جیهــاد  ئەگــەر  ســێیەم: 

پێویســتیش بێــت، هێشــتا زەمینــەی فیكــری و كۆمەاڵیەتــی 

و سیاســی بــۆ ڕاگەیاندنــی ئــەو جیهــادە ســاز و لــە بــار نییــە، 

لەبــەر ئــەوەی زۆرینــەی ڕەهــای خەڵــك واقیعــە نوێكەیــان 

ــە  ــە ئیســالمییەكە نیی ــە ڕەوت ــان ب ــووڵ كــردوە و باوەڕی قەب

ــی و  ــەن، هەروەهــا كۆمەڵگــەی نێودەوڵەت و پشــتگیری ناك

ــز  ــی هێ ــە بااڵنس ــەر بۆی ــتنەوە، ه ــش دژی دەوەس زلهێزانی

ــە بەرژەوەندیــی ڕژێمەكانــە و جیهادەكــە بــە شــێوەیەكی  ل

دڕندانــە ســەركوت دەكرێــت و خوێنێكــی زۆر بەناهــەق 

ــەوازی  ــی بانگ ــە قۆناغ ــە ب ــەم قۆناغ ــار ئ ــت. زۆر ج دەڕژێ

ــە مەككــە دەشــوبهێنن كــە موســوڵانان الواز و  ئیســالمی ل

كەمینــە بــوون و دەبــوو دان بــە خۆیانــدا بگــرن تــا دۆخەكــە 

لــە بەرژەوەندییــان دەگۆڕێــت، واتــە بــاوەڕی وایــە پێویســتە 

تــا  بگۆڕیــن  پــەروەردەوە  ڕێــی  لــە  كۆمەڵگــە  ســەرەتا 

پــرۆژەی ئیســالمییەكان قەبــووڵ بــكات، ئــەو كاتــە كۆمەڵگــە 

ــت. ــە دەســەاڵت( دەگۆڕێ ــە )وات خــۆی لوتكــەی هەڕەمەك

ئــەم ئیعتیبــارەی ســێیەم ئیعتیبارێكــی زیاتــر پراگاتییــە نەك 

مەبدەئــی، لــەو ڕوەوە ڕاگەیاندنــی جیهــادی زیاتــر لــە ســەر 

ــە  ــەر دۆخەك ــەی ئەگ ــەو مانای ــوە، ب ــارودۆخ ڕاگرت كات و ب

ــی  ــوو، ڕاگەیاندن ــش ب ــە پێ ــەركەوتن ل ــەری س ــۆڕا و ئەگ گ

ــچ  ــە هی ــلیمین ل ــوان موس ــە ئیخ ــایییە )لێرەوەی ــاد ئاس جیه

واڵتێكــی ئیســالمی جیهــادی چەكــداری ڕانەگەیانــدوە، بــەاڵم 

كاتێــک ســاڵی 2011 شۆڕشــی ســووریا دژی ڕژێمــی ئەســەد 

ســەری هەڵــدا ئەویــش گروپــی چەكداریــی دامەزرانــد، لــە 

هەشــتاكانیش ڕاپەڕینێكــی تــری دژی ڕژێمــی ئەســەدی 

بــاوك ئەنجــام دا كــە بــە تونــدی ســەركوت كــرا(.

و  پاســاو  ئــەو  هەمــوو  جیهادییەكــە  ڕەوتــە  بــەاڵم 

وایــە عەملانیبوونــی  پێــی  و  ئیعتیبارانــە ڕەت دەكاتــەوە 

ــە  ــردن ل ــەوەی جیهادك ــۆ ئ ــە ب ــۆی بەس ــە خ ــەو ڕژێان ئ

دژیــان واجــب بێــت، هەروەهــا هــەر ســەرباز یــان پۆلیــس 

بــكات  كافــر  ڕژێمێكــی  لــە  بەرگــری  ئاساییشــێكیش  و 

كافــرە و كوشــتنی حەاڵڵــە، ئیــر گرینــگ نییــە ژمــارە و 

ــەری  ــاوەری و ئەگ ــەی جەم ــتی و ڕادەی بنك ــای لۆجس توان

ســەركەوتنی جیهادەكــە چەنــدە، چونكــە خــوا بەڵێنــی 

ســەركەوتنی بــە ئیانــداران داوە و خــوا پشــت و پەنایــە و 

ســەركەوتن بــە زۆر و كەمــی نییــە، بــۆ بەڵگەیــش چەندیــن 

ــْت  ــٍة َغلَبَ ــٍة قَلِيلَ ــن ِفئَ ــم مِّ ئایــەت دەهێننــەوە، لەوانــە »...كَ

ــرە/249{.  اِبِريَن«}البق ــَع الصَّ ــُه َم ــِه َواللّ ــِإْذِن اللّ ــرًَة ِب ــًة كَِث ِفئَ

بــۆ ئــەو مەبەســتە هەندێكیــان تەنانــەت خۆیــان نەبــواردوە 

ــە  ــادام ب ــەن م ــر بك ــش تەكفی ــەواوی كۆمەڵگەی ــەوەی ت ل

حوكمــی )جاهیلیــەت( ڕازیــن، لەوانــە گروپــی )التكفیــر 

ــوو.  ــرس دروســت ب ــە می ــە شەســتەكاندا ل ــە ل و الهجــرە( ك

ئــەم گوتــارە لــە نووســینە حەرەكییەكانــی ســەیید قوتبــدا بــە 

ــارە. ــی دی ڕوون

بــەاڵم لێــرەدا جارێــک لــە ســەر هەڵوێســتی ئــەو دوو ڕەوتــە 

دەوەســتین ســەبارەت بــە رسوشــتی جیهــاد دژی بێبــاوەڕان 

یــان بەرگریكارانــە  ئایــا هێرشــبەرانە )هجومی(یــە،  كــە 

ــی(؟ )دفاع

جیهادی كافران الی ڕەوتی مەدەنی

كــەم نیــن ئــەو زانــا ئایینــی و بیرمەنــدە ئیســالمییانەی 

رسوشــتێكی  ئیســالمدا  لــە  جیهــاد  وایــە  باوەڕیــان 

بەرگریكارانــەی هەیــە و بــۆ بەرپەرچدانــەوەی ســتەم و 

نــەك  دانــراوە،  ئایینــی  و چەوســاندنەوەی  دەســتدرێژی 

ئامرازێــك بــۆ باوكردنــەوەی ئایینەكــە بــە زەبــری هێــز 

ناموســوڵانی  واڵتانــی  و  كۆمەڵگــە  ســەر  و هەڵكوتانــە 
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بێــوەی بــە مەبەســتی ملكەچكردنیــان بــۆ ئیســالم، بــە 

شــێوەیەك تەنانــەت جەنگەكانــی فتوحاتیــش هــەر لــەو 

چوارچێوەیــەدا لێــك دەدەنــەوە، لەوانــە شــێخ محەمــەد 

ــی:  ــەلتوت )كتێب ــوود ش ــێخ مەحم ــید ڕەزا، ش ــدە، ڕەش عەب

ــی:  ــرە )كتێب ــەد ئەبووزەه ــێخ محەم ــال(، ش ــرآ ن و القت الق

العالقــات الدولیــە(، شــێخ محەمــەد عەبدولــا ئەلــدەراز 

)كتێبــی: مبــادئ العالقــات الدولیــە فــی اإلســالم(، شــێخ 

أو  الرعیــە  السیاســە  )كتێبــی:  خــەالف  عەبدولوەهــاب 

ــی:  ــدان )كتێب ــم زێ ــۆر عەبدولكەری ــالمیە(، دكت ــە اإلس الدول

أحــكام الذمییــن واملســتأمنین فــی رشیعــە اإلســالم(، د. 

ــار الحــرب فــی الفقــه  وەهبــە ئەلزوخێــری )كتێبــی: مــن آث

اإلســالمی(، شــێخ یووســف قــەرزاوی )كتێبــی: فقــه الجهــاد(، 

د. عیســام ئەلبەشــیر و فەهمــی هوەیــدی و چەندینــی تــر، 

لــە كوردســتانیش د.مســتەفا زەڵمــی، تەنانــەت م.عەلــی 

باپیــر )ئەمیــری كۆمەڵــی ئیســالمی(ش لــە زنجیــرە وتارێكیــدا 

كــە پــاش شــااڵوەكەی داعــش بــۆ ســەر كوردســتان لــە 2014 

نووســیونی، جەخــت لــە هەمــان بۆچــوون دەكات.

شــێخ محەمــەد عەبــدە )1849-1905(، ڕەتــی دەكاتــەوە 

–وەك دوژمنانــی ئیســالم و تەنانــەت لەوانــەی ســەر بــە 

ئایینەكەیشــن- ئیســالم بــە زەبــری شمشــێر بــاو بووبێتــەوە 

مانــای  بــە  مــاڵ،  بــە  لــەوە دەكات جیهــاد  و جەخــت 

كوشــتار، یــان جیهــاد بــە مــاڵ، خــوا بــۆ موســوڵانانی تەنهــا 

»بــۆ بەرگریكــردن لــە هــەق و ئەهلەكــەی و پاراســتنی 

مورشیــكان  نــاوە.  دای  باوبوونــەوەی«  و  بانگەوازەكــە 

ــان  ــە ئایینەكەی ــا ل ــت ت ــوڵانان دەفرۆش ــە موس ــەڕیان ب ش

ــەر  ــەڕەكانی پێغەمب ــە ش ــەر بۆی ــەوە، ه ــگەزیان بكەن پاش

شــوێنكەوتوانی  و  هــەق  لــە  بــوون  بەرگریكــردن  )د.خ( 

و پاراســتنی بانگــەوازی هــەق بــوو. عەبــدە پێــی وایــە 

ســەدری  لــە  صەحابــە(  )واتــە  هــاوەاڵن  جەنگەكانــی 

ئیســالم لــەم ئاڕاســتەیە الی نــەدا و ئەوانیــش بــۆ پاراســتنی 

ــۆ  ــان. ب ــتی زاڵ ــە دەس ــوو ل ــوڵانان ب ــە و موس بانگەوازەك

منوونــە ڕۆمــەكان دەســتدرێژییان دەكردە ســەر ســنوورەكانی 

ــالم،  ــەی ئیس ــاو بازن ــە ن ــەی چووبوون ــە عەرەبیان ــەو واڵت ئ

ــەر  ــازار دەدا، ه ــان ئ ــر بڕوادارانی ــەوان زیات ــەكانیش ل فارس

بۆیــە ئــەو فتوحاتــە ئیســالمییەی پاشــر ڕووی دا »رسوشــتی 

دەســەاڵت خواســتویەتی و هــەر هەمــووی پڕاوپــڕی بــە 

ــوو«. ــە نەب ــی ئایینەك ــی ئەحكام پێ

تەنهــا  ئیســالمی  ســەربازیی  فەتحــی  دەڵێــت:  عەبــدە 

بەوەنــدەوە دەوەســتا كــە زەوییــە فەتحكراوەكــە بخاتــە ژێــر 

ڕكێفــی خــۆی، پاشــان خەڵكــی ئــازاد دەكــرد لــە ســەر ئایینی 

ــان  ــە ســەر دادەن ــی ل ــا جیزیەیەك ــەوە و تەنه ــان مبێنن خۆی

تــا بــە هۆیــەوە بتوانرێــت پارێــزگاری لــە ســەر و ســامانیان 

ــت)7(. ــێ بكرێ ل

بڵێــت  دەیەوێــت  چــی  ئەگــەر  لێــرەدا  عەبــدە  شــێخ 

فتوحاتیــش جــۆرە بەرگرییــەك بــوە لــە مەترســیی هێرشــێكی 

چاوەڕوانكــراو، بــەاڵم شــتێكی گرینگــی گوتــوە كــە دەڵێــت 

ئــەو فتوحاتــە »رسوشــتی دەســەاڵت خواســتویەتی و مــەرج 

ــت«. ــە بووبێ ــی ئایینەك ــی فەرمانێك ــە جێبەجێكردن نیی

ــال( ــرآ ن و القت ــی )الق ــە كتێب ــەلتوت ل ــوود ش ــێخ مەحم ش

ــال(،  ــی قیت ــانی )ئایەتەكان ــە ناونیش ــێكدا ب ــە سەرباس دا، ل

ئایەتەكانــی تایبــەت بــە شــەڕ بــۆ دوو گــروپ دابــەش 

دەكات، یەكــەم: ئەوانــەی تایبەتــن بــە شــەڕی ناوخــۆی نێــو 

ــەڕی  ــە ش ــن ب ــەی تایبەت ــان. دوەم: ئەوان ــوڵانان خۆی موس

نێــوان موســوڵانان و بێبــاوەڕان، كــە بەشــی زۆری بــۆ 

دوەم تەرخــان دەكات و پــاش خســتنەڕووی قۆناغەكانــی 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ملمالنێــی نێــوان بــڕواداران و بێبــاوەڕان تــا دەگاتــە قۆناغــی 

جیهــادی چەكــداری و قۆناغەكانــی، لــە شــیكردنەوەی كــۆی 

ــی  ــان ئایەتەكان ــەم دەســتە ئایەتی ــە یەك ــەدا، ك ــەو ئایەتان ئ

)39-41(ی ســورەتی )الحــج(ن)8( كــە یەكــەم مۆڵەتــدان بــوو 

ــەو  ــەو دەرەنجامــە دەگات كــە ئ ــە خەباتــی چەكــداری، ب ب

جەنگــە لــە پێنــاو بەگژداچوونــەوەی ســتەم و دەســتدرێژی و 

دەربەدەركردنــی خەڵــك و چەوســاندنەوەی ئایینــی دانــراوە 

كــە لــە ســەر دەســتی قووڕەیــش بــە ســەر بڕوادارانــدا هات. 

ئامانــج لــەو شــەڕە بەدیهێنانــی ئاشــتی و ئازادیــی ئاییــن و 

نەهێشــتنی فیتنەیــە لــە ئایینــدا، هــەر بۆیــە جەنگەكــە دژی 

ــۆ نەهێشــتنی ســتەمەكەیان  ســتەمكار و دەســتدرێژكارانە ب

نــەك ناچاركردنــی خەڵــك بــۆ باوەڕەێنــان. بــۆ ئەوەیــش 

دیارتریــن ئــەو ئایەتانــەی لــە بــواری جیهــاد دا زەق و 

ــەوە)9(.  ــییان دەكات ــە ڕوو و ش ــاون دەخات بەرچ

شــێخ یووســف قــەرزاوی، ســەرۆكی یەكێتیــی جیهانیــی 

پــڕ  و  نــاودار  زانــا  لــە  یەكێــك  و  موســوڵان  زانایانــی 

بەرهەمەكانــی ســەردەم كــە لــە 150 كتێب تێپەڕیــان كردوە، 

ــە  ــە لەوان ــدی ڕەخن ــە تون ــاد(دا، ب ــه الجه ــی )فق ــە كتێب ل

دەگرێــت پێیــان وایــە پێویســتە موســوڵانان جــاڕی جەنــگ 

دژی هەمــوو دونیــا، بــە شــەڕخواز و ئاشــتیخوازییەوە بــدەن 

تــا موســوڵان دەبــن، یــان بــە ســەر كــزی جیزیــە دەدەن و 

ئــەو بیركردنەوەیــە بــە »مەترســیدار« دادەنێــت، چونكــە بــە 

الی ئــەو گروپــەوە نابێــت موســوڵانان بچنــە نــاو ڕێكخراوی 

ــە  ــەن، ك ــزای میســاقەكەی بك ــوەكان و ئیم ــەوە یەكگرت نەت

كار بــۆ چارەســەركردنی ئاشــتییانەی كێشــە نێودەوڵەتییــەكان 

دەكات.

ــۆ  ــە ب ــاد فەریزەیەك ــەوە جیه ــەوە دەكات ــت ل ــەرزاوی جەخ ق

بەرگریكــردن لــە ئاییــن و ئازادیــی بانگــەواز و ســەروەریی خاك 

و شــەرەفی موســوڵانان دانــراوە كــە جیهــادی دەفعــە و پێــی 

ــەر  ــتدرێژیكردنە س ــەك دەس ــن«، ن ــەرزی عەی ــت »ف دەگوترێ

ــان  ــدا و ناچاركردنی ــنووری خۆیان ــاو س ــە ن ــوەی ل ــی بێ خەڵك

ــادی  ــە )جیه ــەوە ب ــە ئ ــەركزی، ك ــان س ــوڵانبوون ی ــە موس ب

ــە  ــە« ك ــەرزی كیفای ــت »ف ــی دەگوترێ ــارساوە و پێ ــەب( ن تەڵ

ــك  ــی كــەم ســاڵی جارێ ــوە پێویســتە الن ــاوەڕ وا ب ــدا ب ــە كۆن ل

»غــەزوی كافــران« بكرێــت. قــەرزاوی پێــی وایــە جیهــادی 

ــا كاتێــک دروســتە كــە مەترســیی ئــەوە هەبێــت  تەڵــەب تەنی

دوژمــن هێــرش بكاتــە ســەر نیشــتانی موســوڵانان، پێغەمبــەر 

بۆیــە چــوو بــۆ غــەزوەی تەبــوك لەبــەر ئــەوەی دەنگــۆی ئــەوە 

هەبــوو ڕۆمــەكان و عەرەبــە شــوێنكەوتەكانیان بەنیــازن بــدەن 

بــە ســەر شــاری مەدینــەدا، هەروەهــا پێــی وایــە هەلومەرجــی 

مێژوویــی و بارودۆخــی ئــەو ســەردەمە كۆنانــە نــەك دەقــەكان 

ــادی  ــن جیه ــان بڵێ ــا و فیقهوان ــە زان ــک ل ــردوە هەندێ وای ك

تەڵــەب و پەالماردانــی واڵتــی كافــران واجبــە، بــۆ ئەمــڕۆ ئــەوە 

ئەركــی موســوڵانان نییــە، ئەركیــان تەنیــا ئەوەیــە ســوپایەكی 

ــەر  ــەر، ه ــە س ــتدرێژییان نەكرێت ــا دەس ــت ت ــان هەبێ بەهێزی

بۆیــە ڕاشــكاوانە دەڵێــت: ئەمــڕۆ هیــچ پێویســت بــە جیهــادی 

تەڵــەب نەمــاوە و پێویســت نــاكات ســوپا بــۆ ئەورووپــا، 

ئــەوەی هیــچ  لەبــەر  بنێریــن،  ئەمەریــكا، چیــن و هینــد 

ــۆ  ــاوە و ت ــەوازدا نەم ــی بانگ ــەردەم ئازادی ــە ب ــتێك ل بەربەس

دەتوانــی ئازادانــە لــە ڕێــی كەناڵــە ئاســانییەكانەوە بــە هەموو 

زمانــی دونیــا پەیامــی خــۆت بگەیەنێــت و ئینتەرنێتــەوە، ئیــر 

ــێر و  ــە شمش ــەڕ ب ــە ش ــوپایەك نیی ــە س ــتان ب ــڕۆ پێویس ئەم

ــە  ــاد ب ــوپایەكە جیه ــە س ــوو پێویســتان ب ــكات، بەڵك ــۆپ ب ت

قەڵــەم و زانســت و فیكــر بــكات، بۆیــە ئیســالم پێشــوازی لــەو 

ــتی  ــۆ ئاش ــە ب ــە بانگەش ــە دەكات ك ــە نێودەوڵەتییان پەیاننام

لــە پێوەندییــە نێودەوڵەتییــەكان و قەدەغەكردنــی دەســتدرێژی 
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جیهانێكــدا  لــە  ئیســالمەكەمانەوە  بــە  دەتوانیــن  دەكــەن. 

بژیــن كــە بانگەشــە بــۆ ئاشــتی نــەك جەنــگ، ئاســاییش نــەك 

تــرس، لێبوردەیــی نــەك دەمارگیــری و خۆشەویســتی نــەك 

ــا  ــوەكان و یاس ــەوە یەكگرت ــەڵ نەت ــن لەگ ــكات. دەتوانی ڕق ب

نێودەوڵەتییــەكان و میســاقەكانی مافــی مــرۆڤ و گروپەكانــی 

ــن)10(. ــەدا بژی پاراســتنی ژینگ

الیەنگرانــی ئــەم ڕەوتــە بــۆ ئــەم ڕێبازەیــان لــە پەنــا نەبــردن 

بــۆ جیهــادی چەكــداری لــە دژی بێباوەڕانی بێــوەی و بێزیان، 

چەندیــن بەڵگــە لــە قورئــان دەهێننــەوە، كــە جەخــت لــەوە 

دەكــەن ئەســڵ لــە پێوەنــدی لەگــەڵ بێبــاوەڕان ئاشــتی 

ــەڕ  ــاوی ش ــە پاس ــە و تاك ــە و ژیرانەی ــەوازی هێمنان و بانگ

ــەدا بەرگریكــردن  ــەو حاڵەت ــە ل ســتەم و دەســتدرێژییانە، ك

مافێكــی رسوشــتییە و هەمــوو یاســاكان ڕێگەیــان پــێ داوە، 

لــەو ئایەتانــە:

ــُدواْ إِنَّ  ــْم َوالَ تَْعتَ ــَن يَُقاتِلُونَُك ــِه الَِّذي ــِبيِل اللّ ــواْ يِف َس * َوقَاتِلُ

ــوادا  ــاو خ ــە پێن ــرە/190{ )ل ــَن }البق ــبِّ الُْمْعتَِدي ــَه الَ يُِح اللّ

شــەڕی ئەوانــە بكــەن شــەڕتان دەكــەن و دەســتدرێژی 

ــاوێ(. ــۆش ن ــتدرێژكارانی خ ــوا دەس ــان خ ــەن، بێگوم مەك

...}البقرە/256{ َ الرُّْشُد ِمَن الَْغيِّ يِن قَد تَّبَنَّ * الَ إِكْرَاَه يِف الدِّ

ــلََم  إِلَيُْكــُم السَّ َوأَلَْقــْواْ  * فَــِإِن اْعتَزَلُوكُــْم فَلَــْم يَُقاتِلُوكُــْم 

ــەر  ــِبيالً }النســا ء/90{ )ئەگ ــْم َس ــْم َعلَيِْه ــُه لَُك ــَل اللّ ــَا َجَع فَ

پەیامــی  و  نەكــردن  شــەڕیان  و  گرتــن  لــێ  دوورییــان 

ــەداون  ــێ ن ــەی پ ــوا ڕێگ ــەوا خ ــتەكردن، ئ ــتییان ئاڕاس ئاش

بچــن(. بەگژیانــدا 

ــلِْم فَاْجَنــْح لََهــا َوتَــوَكَّْل َعــَى اللّــِه...  * َوإِن َجَنُحــواْ لِلسَّ

}ااڵنفــال/61{ )ئەگــەر ملیــان بــۆ ئاشــتی كــەچ كــرد تۆیــش 

ــتە(. ــوا ببەس ــە خ ــت ب ــە و پش ــی ب ملكەچ

ــْم  ــِن َولَ ي ــْم يِف الدِّ ــْم يَُقاتِلُوكُ ــَن لَ ــِن الَِّذي ــُه َع ــُم اللَّ * اَل يَْنَهاكُ

ــن ِديَارِكُــْم أَن ترََبُّوُهــْم َوتُْقِســطُوا إِلَيِْهــْم إِنَّ  يُْخرُِجوكُــم مِّ

ـُه َعــِن الَِّذيــَن  َــا يَْنَهاكُــُم اللَـّ ـَه يُِحــبُّ الُْمْقِســِطَن. إمِنَّ اللَـّ

َوظَاَهــُروا  ِديَارِكُــْم  ــن  مِّ َوأَْخرَُجوكُــم  يــِن  الدِّ يِف  قَاتَلُوكُــْم 

َعــَى إِْخرَاِجُكــْم أَن تََولَّْوُهــْم َوَمــن يَتََولَُّهــْم فَأُْولَِئــَك ُهــُم 

الظَّالُِموَن}املمتحنــە/8-9{ )بــە كورتــی واتــە خــوا ڕێگریتــان 

لــێ نــاكا دۆســتایەتی ئەوانــە بكــەن كــە شــەڕی ئایینەكەتــان 

ناكــەن و لــە ماڵوحاڵتــان وەدەرتــان نانێــن...(.

بــە ڕای ئــەم ڕەوتــە، ئــەم ئایەتانــە بەڵگــەی ئــەوەن ئیســالم 

ــەڕ  ــەڕخوازان ش ــەڵ ش ــتی و لەگ ــتیخوازان ئاش ــەڵ ئاش لەگ

ــی  ــە دژایەتی ــت ك ــە دەجەنگێ ــەڵ ئەوان ــا لەگ دەكات، تەنه

ــاوەڕداران  ــرن و ب ــەی دەگ ــە بانگەوازەك ــە ل ــەن و ڕێگ دەك

ــێننەوە. دەچەوس

هەروەهــا پێیــان وایــە جیهــاد تەنهــا وەســیلەیەكە بــۆ 

ئاســانكاریكردن بــۆ باوبوونــەوەی بانگــەوازی ئیســالمی 

ــا  ــی، ج ــییەكانی بەردەم ــت و مەترس ــتنی بەربەس و نەهێش

ــادی  ــۆ جیه ــردن ب ــێ پەناب ــە ب ــەو ئامانجــە ب ــرا ئ ــەر ك ئەگ

چەكــداری بــە دی بێــت، ئــەوە ئیــر پێویســت بــەو جیهــادە 

ــاكات)11(. ن

ئەمــە جگــە لــەوەی، وەك هەندێــک توێــژەر دەڵێــن، بــاوەڕ 

بــە بەردەوامیــی جیهــادی چەكــداری دژی ناوچــە و واڵتانــی 

ــی  ــان، دەرئەنجام ــتی ملكەچكردنی ــە مەبەس ــوڵان ب ناموس

ترســناكی هەیــە، كــە لــە چــوار خاڵــدا كــورت كراونەتــەوە:

ــە كار  ــوەكان، ك ــەوە یەكگرت ــەوەی میســاقی نەت 1. ڕەتكردن

لــە پێنــاو پێكەوەژیانــی ئاشــتییانەی نێــوان مرۆڤــەكان و 

ڕێگرتــن لــە ســەرهەڵدانی جەنــگ و بەرتەســككردنەوەی 

ئاســەوارەكانی ئەگــەر ڕووی دا دەكات، ئەوەیــش لەگــەڵ 

ــران  ــی كاف ــەب و پەالماردان ــادی تەڵ ــی جیه ــەی گروپ بیرۆك



101

گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــت. ــدا ناگونجێ ــدی خۆیان ــە زێ ل

2. بــە تاواندانانــی بوونــە ئەنــدام لــە نەتــەوە یەكگرتــوەكان، 

كــە بــە دەر لــە بەرگریــی چەكــداری ڕێگــە بــە هیــچ 

ــان  ــۆ ســەر دەوڵەت پەالمارێكــی ســەربازی و دەســتدرێژی ب

ــادات. ن

لــەو بــارەوە شــێخ عەلــی بــن نافــع ئەلعەلیانــی كــە یەكێكــە 

تەڵــەب  جیهــادی  لــە  داكۆكــی  سەرســەختانە  لەوانــەی 

دەكات، لــە كتێبــی )أهمیــە الجهــاد فــی نــر الدعــوە 

اإلســالمیە والــرد علــی الطوائــف الضالــە فیــه(دا بــە تونــدی 

ــۆ  ــاد ب ــە جیه ــان وای ــە باوەڕی ــت ك ــە دەگرێ ــە لەوان ڕەخن

ــن »ئیســالم لەگــەڵ  ــەی دەڵێ ــت ئەوان ــە و دەڵێ بەرگریكردن

ــەڕ دەكات،  ــەڕخوازان ش ــەڵ ش ــتی و لەگ ــتیخوازان ئاش ئاش

ســەنەدێكی شــەرعییان دایــە حكوومــەت و دەوڵەتۆكەكانــی 

واڵتانــی ئیســالمی كــە بچنــە نــاو ئــەوەی پێــی دەگوترێــت 

لــە  كــە جەنــگ حــەرام دەكات  یەكگرتــوەكان  نەتــەوە 

ــەوەی  ــێوەی بەرپەرچدان ــش ش ــت ئەوی ــێوەدا نەبێ ــەك ش ی

و  دەســتپێكردن  جیهــادی  چەكدارییــە.  دەســتدرێژیی 

تەڵــەب لــە شــەریعەتی نەتــەوە یەكگرتوەكانــدا حەرامــە و 

ــەوە  ــی ئایینیان ــە جیاوازی ــتی ب ــە گش ــك ب داوا دەكات خەڵ

لــە بتپەرســتی و ئاگرپەرســتی و بــوزی و جولەكایەتــی و 

ــە  ــی و هیندۆســی، بگــرە مولحیدەكانیــش كــە دان ب نەرسان

بوونــی خــوادا نانێــن، بــە تەبایــی و ئاشــتی و خۆشەویســتی 

و هــاوكاری بژیــن، ئەگــەر كێشــەیەكیش لــە ســەر ســنووری 

ــە  ــی دەكەن ــی تاغوت ــی ئاساییش زەوی ڕووی دا، ئەنجوومەن

ــەوەی  ــۆ الی ئ ــەوە ب ــاتێكیش نەگەڕاوەت ــۆ س ــە ب دادوەر، ك

ــدوە«. ــوا دای بەزان خ

ــی  ــە چ ــری بیانزانیای ــی بەرگ ــەر ئەهل ــت »ئەگ ــر دەڵێ پاش

لــەو قســە شــوومەیان دەكەوێتــەوە لــە خســتنی فەریــزەی 

جیهــاد و بەحاكمكردنــی كوفــر، بێبــەری بوونــی خۆیــان لــەو 

قســە پیســە دەردەبــڕی، ئەگــەر كەســێكیان تێــدا بێــت خــوا 

ــوا  ــەوەی خ ــنووری ئ ــت و س ــۆش بوێ ــەی خ و پێغەمبەرەك

فەرمانــی پــێ كــردوە بزانێــت«)12(.

هەڵوەشــاندنەوەی  ڕێكەوتننامــەی  بەرهەڵســتیكردنی   .3

بــە  دژ  هێرشــبەرانە  جیهــادی  الیەنگرانــی  كۆیالیەتــی. 

كــە  كۆیالیەتــی(ن  )هەڵوەشــاندنەوەی  ڕێكەوتننامــەی 

نەتــەوە یەكگرتــوەكان پەســەندی كــردوە و ڕێگــە بــە كــەس 

ــادا لەبــەر هــەر هۆیــەك بێــت كەســی تــر بكاتــە كۆیلــە،  ن

ــە  ــەن ك ــەوان- شــتێك حــەرام دەك ــڕوای ئ ــە ب ــش –ب بەوەی

خــوا حەاڵڵــی كــردوە. لێــرەوە بــە تونــدی ڕەخنــە لــەو زانــا 

و بیرمەندانــە دەگرێــت كــە پێیــان وایــە )ئیســالم كۆیالیەتــی 

ــەو  ــردوە( و ئ ــی ك ــۆ بنبڕكردن ــوو كاری ب ــاوە، بەڵك دانەهێن

دەقەكانــی  شــێواندنی  و  دەســتكاریكردن  بــە  كەســانە 

شــەریعەت تۆمەتبــار دەكات)13(. 

4. بەرهەڵســتیكردنی ڕێكەوتننامــەی جنێــڤ لــە بــارەی 

مامەڵــە لەگــەڵ دیلەكانــی جەنــگ، كــە ئــەو ڕێكەتننامەیە لە 

ســەر الیەنــەكان پێویســت دەكات بەباشــی مامەڵــە لەگــەڵ 

ــتانەی  ــوهەوایەكی مرۆڤدۆس ــەن و كەش ــگ بك ــی جەن دیل

ــەوە  ــە خــواردن و خواردن ــت ل ــن بكرێ ــۆ دابی ــان ب گونجاوی

و جلوبــەرگ و چارەســەری نەخۆشــی و ئەشــكەنجەنەدان و 

ــان. ــن و بەكۆیلەنەكردنی نەكوش

و  دەكات  ئەمانــە  تــەواوی  لــە  نكوڵــی  عەلیانــی  شــێخ 

ئەوانــەی دانیــان پێــدا دەنێــن بــە )گۆڕینــی دیــن( تۆمەتبــار 

دەكات، لــەو ڕوەوە ئیســالم ڕێگــە بــە كوشــتنی دیــل و 

دەدات. بەكۆیلەكردنــی 



ژمارە 2 - نیسانی 2019
102

پەراوێزەکان:

شــێخ  الجهــاد،  ناونیشــانی:  بــە  لێكۆڵینەوەیــەك   .1

عەبدولقــادر شــیبە ئەلحەمــەد، كــە لــە ســایتی ڕەســمیی 

كراوەتــەوە. بــاو  ئیخــوان موســلیمین  ویكیپیدیــای 

2. غــەزوە ئەوەیــە پێغەمبــەر )د.خ( خــۆی تێــدا بــوە جــا 

ــەڕێ  ــە كەوتن ــت. ب ــەی كردبێ ــان ن ــت، ی چ شــەڕی كردبێ

بــۆ شــەڕی دوژمــن لــە زێــدی خۆیــدا گوتــراوە.

بــۆ  كــە  بــوون  بچــوك  بچــوك  مەفــرەزەی  رسیــە   .3

ــتییان  ــدەی گش ــن و فەرمان ــی دەردەچ ــی پارتیزان چاالكی

لەگــەڵ نییــە، بەڵكــوو یەكێــك لــە ســەركردەكانی لەگــەڵ 

ــب(. ــالم وی ــایتی: اس ــوە. )س ب

http://library. االســالمیە:  املكتبــە  بڕوانــە ســایتی:   .4

islamweb.net/newlibrary/index.php

5. بڕوانە:

ــه،  ــاد فــی ســبیل الل - حدیــث القــرآ ن عــن الجه

ــایتی:  ــە س ــری، ل ــز الخضی ــن عبدالعزی ــد ب محم

/http://www.saaid.net الفوائــد  صیــد 

-توێژینەوەیــەك لــە بــارەی جیهاد لــە ویكیپیدیای 

ڕەســمیی ئیخــوان موســلیمین بــە ناونیشــانی 

http://www.ikhwanwiki.com/ )الجهــاد(. 

index

ــا، الجــز ء  ــام الشــهید حســن البن 6. مجموعــە رســائل االم

ــت، ال254-217. ــاپ نهض ــی، چ الثان

7. بــۆ ئــەم گوتانــەی ســوود لــە لێكۆڵینەوەیــەك وەرگیراوە 

الفكــر  فــی  الجهــاد  مفهــوم  تطــور  ناونیشــانی:  بــە 

اإلســالمی، ماهــر الریــف، ســایتی: الحــوار املتمــدن- 

لــە: 2008-4-26. ژمــارە: 2322 

ـَه َعــَى  8. أُِذَن لِلَِّذيــَن يَُقاتَلُــوَن ِبأَنَُّهــْم ظُلُِمــوا َوإِنَّ اللَـّ

نَْصِِهــْم لََقِديــٌر }الحــج/39{ الَِّذيــَن أُْخرُِجــوا ِمــن ِديَارِِهــْم 

ِبَغــْرِ َحــّق إاِلَّ أَن يَُقولـُـوا َربَُّنــا اللَّــُه َولـَـْواَل َدفـْـُع اللَّــِه النَّــاَس 

َمــْت َصَواِمــُع َوِبيَــٌع َوَصلََواٌت َوَمَســاِجُد  بَْعَضُهــم ِببَْعــٍض لَُّهدِّ

يُْذكَــُر ِفيَهــا اْســُم اللَّــِه كَِثــرًا َولَيَنــُصَنَّ اللَّــُه َمــن يَنــُصُُه إِنَّ 

كَّنَّاُهــْم يِف اأْلَرِْض  اللَّــَه لََقــِويٌّ َعِزيــٌز }الحــج/40{ الَِّذيــَن إِن مَّ

كَاَة َوأََمــُروا ِبالَْمْعــُروِف َونََهــْوا َعــِن  ــاَلَة َوآتـَـُوا الــزَّ أَقَاُمــوا الصَّ

الُْمنَكــِر َولِلَّــِه َعاِقبَــُة اأْلُُمــوِر }الحــج/41{ 

9. القرآن و القتال، محمود شلتوت ال82-58.

ڕاســتییەكەی  بەرگــە،  الجهــاد( دوو  )فقــه  كتێبــی   .10

دەرفەتــم نەبــوە خــودی كتێبەكــە بخوێنمــەوە، بــەاڵم لــە 

ســایتی ڕەســمیی قــەرزاوی ڕانانێكــی پوخت و تێروتەســەل 

ــەو  ــتم ب ــە پش ــەم زانیارییان ــۆ ئ ــوو. ب ــە كراب ــۆ كتێبەك ب

ــوە. ــەرزاوی بینی ــری ق ــەی ت ــک دیان ــە و هەندێ پوختەی

11. توێژینەوەیــەك بــە ناونیشــانی: الجهــاد بیــن الدفــاع و 

الهجــوم، فەســڵێكە لــە كتێبێــك كــە بەداخــەوە ناونیشــانی 

زنجیــرە  نەبــوو/  ســەر  لــە  دانەرەكــەی  و  كتێبەكــە 

وتارێكــی عەلــی باپیــر بــە ناونیشــانی: نابێــت بــە هەڵــە 

ــات،  ــاو بخ ــەر چ ــە ب ــان ل ــاد، جیهادم ــی جیه ئەنجامدان

ئەڵقــەی حەوتــەم و كۆتایــی 2014/12/12.

12. كتێبی: )اهمیە الجهاد(، العلیانی، ال349-346.

13. هەمان سەرچاوە ال374-373.


