عومەر عەلی غەفوور

جیهاد لە ئیسالمدا

كورتەیەكی مێژوویی

ڕووی نــەداوە .زۆرترینیشــیان لــە ســاڵی دووی كۆچیــدا بــوە

ئەگــەر چــی وشــەی (الجهــاد) لــە ڕووی زمانەوانییــەوە

كــە  8غــەزوەی تێــدا ك ـراوە ...ئەمــە جگــە لــە رسیەكانــی

مانایەكــی گشــتیی هەیــە و بــە مانــای كۆششــكردن دێــت،
كــە دەكرێــت كۆششــی مەدەنیــش بگرێتــەوە و لــەم
ڕوانگــەوە بانگەوازكــردن بــە زمــان و قەڵــەم و پارەیــش
جۆرێكــە لــە كۆشــش ،بــەاڵم مانــای بەربــاوی وشــەی
جیهــاد لــە قورئــان و حەدیــس و ئەدەبیاتــی ئیســامیدا
بریتییــە لــە شــەڕی چەكــداری (القتــال) و لــە پێناســەیدا
گوت ـراوە« :أمــا تعريفــه رشع ـاً فهــو بــذل الجهــد يف قتــال
الكفــار» (واتــە :پێناســەی لە ڕووی شــەرعەوە كۆششــكردنە

كــە ژمارەیــان لــە غــەزوەكان زیاتــر بــوە بــە چــل تــا حەفتــا
رسیــە مەزەنــدە كـراوە(.)3
لــە مــاوەی ســێ ســاڵدا ( 5-2ك) هــەر ســێ شــەڕی
گــەورەی بــەدر و ئوحــود و خەنــدەق (ئەح ـزاب) 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

لــە شــەڕی كافرانــدا)(.)2
عەبدولــا عەززامیــش لــە كتێبــی (فــی الجهــاد ،آداب
وأحــكام)دا دەڵێــت ،لــە شــەرعدا جیهــاد تەنهــا مانــای
«كوشــتار و یارمەتیــدان تێیــدا» دەگەیەنێــت.
وەك زانــراوە تەمەنــی پێغەمبەرایەتیــی پێغەمبــەر
 23ســاڵ بــوە 13 ،ســاڵ لــە مەككــە بــوە كــە قۆناغــی
بانگــەواز و ئارامگرتــن و ڕووبەڕوونەبوونــەوەی ســتەمی
قوڕەیشــییەكان و پەنانەبــردن بــوە بــۆ شــەڕ و توندوتیــژی.
دە ســاڵی كۆتاییــش لــە مەدینــە بــوە كــە قۆناغــی جیهــاد
لەگــەڵ كاف ـران و دەوڵەتــداری و چەســپاندنی پایەكانــی و
بنبڕكردنــی ئــەو هێزانــە بــوە لــە دوورگــەی عەرەبــی ،كــە
مەترســییان هەبــوە.
بــە پێــی ســەرچاوە مێژووییــەكان غەزوەكانــی پێغەمبــەر

()2

لــە مــاوەی نێــوان ســاڵی 9-2ی كۆچــی بــوون ،واتــە نزیكەی
هەشــت ســاڵ و تێیــدا بــە پێــی ســەرژمێرییە جیــاوازەكان
لــە نێــوان  25تــا  29غــەزوەی كــردوە ،كــە لەوانــە تەنهــا
لــە نــۆ غەزوەیانــدا شــەڕ ڕووی داوە و ئەوانــی تــر شــەڕ
ژمارە  - 2نیسانی 2019
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قۆناغەكانی فەرزكردنی جیهاد

زۆر توێژینــەوە قۆناغەكانــی تەرشیعكردنــی جیهــادی
چەكــداری بــۆ چــوار قۆنــاغ دابــەش دەكــەن(:)5
 .1قۆناغــی ئارامگرتــن و وەاڵم نەدانــەوەی ئازاردانــەكان
(لــە مەككــە):
* قُــل �لِّل َِّذي ـ َن آ َم ُنــوا يَ ْغ ِف ـ ُروا لِل َِّذي ـ َن ال يَ ْر ُجــون أَيَّــا َم اللَّ ـ ِه...
{الجاثیە}14/
الصالَ َة
* أَلَـ ْم تَـ َر إِ َل ال َِّذيـ َن ِقيـ َـل لَ ُهـ ْم كُ ُّفــوا ْ أَيْ ِديَ ُكـ ْم َوأَ ِقي ُمــوا ْ َّ
ـب َعلَيْ ِه ـ ُم الْ ِقتَـ ُ
ـال إِذَا فَرِيـ ٌـق ِّم ْن ُه ـ ْم
َوآتُــوا ْ ال ـ َّزكَا َة فَلَـ َّـا كُ ِتـ َ
ـاس كَخَشْ ـ َي ِة اللّـ ِه أَ ْو أَشَ ـ َّد خَشْ َيةً{...النسـاء}77/
يَخْشَ ـ ْو َن ال َّنـ َ

 .2قۆناغی ڕێگەدان بە شەڕكردن بە بێ فەرزكردنی:
الســلَ َم
* فَــ ِإنِ ا ْعتَ َزلُوكُــ ْم فَلَــ ْم يُقَاتِلُوكُــ ْم َوأَلْقَــ ْوا ْ ِإلَ ْيكُــ ُم َّ

ــل اللّــ ُه لَكُــ ْم َعلَ ْيهِــ ْم َســبِيالً...فَ ِإن لَّــ ْم يَ ْعتَ ِزلُوكُــ ْم
َــا َج َع َ
ف َ
السـلَ َم َويَ ُك ُّفـ َوا ْ أَيْ ِديَ ُهـ ْم فَ ُخذُو ُهـ ْم َواقْتُلُو ُهـ ْم
َويُلْ ُقــوا ْ إِلَ ْي ُكـ ُم َّ
َح ْيــثُ ِث ِق ْفتُ ُمو ُهــ ْم َوأُ ْولَ ِئكُــ ْم َج َعلْ َنــا لَكُــ ْم َعلَ ْيهِــ ْم ُســلْطَانًا
ُّمبِي ًنا{الحــج}40-39/

 .3قۆناغــی فەرزكردنــی شــەڕكردن تەنهــا دژی ئەوانــەی
شــەڕی موســوڵامنان دەكــەن:

گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی
دەزگای ئایدیا دەریدەکات

الســلَ َم
* فَــ ِإنِ ا ْعتَ َزلُوكُــ ْم فَلَــ ْم يُقَاتِلُوكُــ ْم َوأَلْقَــ ْوا ْ إِلَ ْيكُــ ُم َّ
ــل اللّــ ُه لَكُــ ْم َعلَ ْيهِــ ْم َســبِيالً...فَ ِإن لَّــ ْم يَ ْعتَ ِزلُوكُــ ْم
َــا َج َع َ
ف َ
السـلَ َم َويَ ُك ُّفـ َوا ْ أَيْ ِديَ ُهـ ْم فَ ُخذُو ُهـ ْم َواقْتُلُو ُهـ ْم
َويُلْ ُقــوا ْ ِإلَ ْي ُكـ ُم َّ
َح ْيــثُ ثِ ِق ْفتُ ُمو ُهــ ْم َوأُ ْولَ ِئكُــ ْم َج َعلْ َنــا لَكُــ ْم َعلَ ْيهِــ ْم ُســلْطَانًا
ُّمبِي ًنا{النســاء}91-90/
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دینــی خــوا و شــكاندنی كاف ـران 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):

 .4دەستپێشــخەریی شــەڕكردن لەگــەڵ ســەرجەم بــێ

ســەركەوتن ،یــان شــەهیدبوون.

باوەڕانــی گشــت ئایینــەكان تــا موســوڵامن دەبــن ،یــان

لێــرەدا پێــم باشــە هــەم بــۆ خســتنەڕووی بەشــێك لــەو

جیزیــە دەدەن ،كــە پــاش تەواوبوونــی چــوار مانــگ لــە

ئایەتانــە و دەرخســتنی ڕادەی گرینگیدانــی قورئــان،

حەجــی ســاڵی نــۆی كۆچــی و كۆتاییهاتنــی ئــەو پەیامنانەی

هەروەهــا حەدیســیش ،بــە مەســەلەی (جیهــادی كافـران)،

بەس ـرابوون دەســتی پــێ كــرد .كاتێــک پێغەمبــەر كۆچــی

جــا لــە هــەر دۆخێكــدا بێــت ،هــەم بــۆ ئامــاژەدان

دوایــی كــرد حوكمــی جیهــاد لــە ســەر ئەمــە دامەزرابــوو:
ش ِكــ َن َح ْيــثُ
انســلَ َخ األَشْ ــ ُه ُر الْ ُحــ ُر ُم فَاقْتُلُــوا ْ الْ ُم ْ ِ
* فَــ ِإذَا َ

بەوەیــش كــە وەك ســەرەتا هــەر دوو ڕەوتــی جیهــادی

صو ُهــ ْم َواقْ ُعــ ُدوا ْ لَ ُهــ ْم ك َُّل
َو َجدتُّ ُو ُهــ ْم َو ُخذُو ُهــ ْم َوا ْح ُ ُ
َم ْر َص ٍ
ــد{ ...التوبــە}5/

* قَاتِلُــوا ْ ال َِّذيــ َن الَ يُ ْؤ ِم ُنــو َن بِاللّــ ِه َوالَ بِالْ َيــ ْومِ ِ
اآلخــ ِر َوالَ
يُ َح ِّر ُمــو َن َمــا َح ـ َّر َم اللّ ـ ُه َو َر ُســولُ ُه َوالَ يَ ِدي ُنــو َن ِدي ـ َن الْ َحـ ِّـق
ـاب َحتَّــى يُ ْعطُــوا ْ الْجيزيــة َعــن يَـ ٍـد
ِم ـ َن ال َِّذي ـ َن أُوتُــوا ْ الْ ِكتَـ َ
َو ُهــ ْم َصا ِغــ ُرو َن {التوبــە}29/

و مەدەنیــی ئیســامی سیاســی وەك یــەك باوەڕیــان بــە
واجبــی و پیرۆزیــی جیهــادی چەكــداری هەیــە ،پوختــەی
(رســالە الجهــاد)ی حەســەن بەننــا دامەزرێنــەری ئیخــوان
موســلیمین بگوێزمــەوە ،كــە تێیــدا ئامــاژە بــە كۆمەڵێــک
دەق لــە ئایــەت و حەدیــس و وتــەی زانایــان لــەو
بارەیــەوە دەكات ،كــە هەمــان ئەدەبیاتــە جیهادییەكانیــش
دەیڵێنــەوە.
بەننــا دەڵێــت« :خــوا جیهــادی لــە ســەر هەمــوو

جیهاد لە قورئاندا

موســوڵامنێك فــەرز كــردوە كــە هیــچ بــواری ئــەم ال و ئــەو

قورئــان گرینگییەكــی زۆری بــە جیهــاد بــە ســەر و مــاڵ لــە

الی تێــدا نییــە و هاندانــی زۆری بــۆ كــردوە و پاداشــتی

پێنــاوی خــودا ،بەرزكردنــەوەی (وشــەی خــودا) ،سەرخســتنی

گــەورەی بــۆ موجاهیــد و شــەهیدان دانــاوە و ئیمتیازاتــی

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

ڕۆحــی و كــرداری لــە دونیــاو ئاخیرەتــدا پــێ بەخشــیون،

مــاڵ و ســامان و كەســوكار و تەنانــەت بــاوك و دایكیــش

كــە بــە كەســی تــری نەبەخشــیوە و هەڕەشــەی تونــدی

پێــش ئــەو نەخــەن و هەڕەشــە لەوانــە دەكات جیهــاد

لەوانــە كــردوە پاڵــی لــێ دەدەنــەوە ...هیــچ سیســتمێكی

ناكــەن ،هەروەهــا بەڵێنــی پشــتیوانیی خــوا و مەالیكــەت لــە

كــۆن ،یــان نوێــی ئایینــی یــان مەدەنــی نابینێتــەوە وەك

دونیــا و شــەهادەت و بەهەشــتی نەبـڕاوە لــە ئاخیــرەت بــە

ئایینــی ئیســام بایەخــی دابێــت بــە جیهــاد و ســەرباز

موجاهیــدان دەدات ،ئەوانــەی شــەڕ لــە پێنــاو باڵوكردنەوەی

بــوون و بەســیجكردن و لــە بۆتەدانــی ئوممــەت لــە یــەك

ڕیــزدا بــۆ بەرگریكــردن لــە هــەق بــە هەمــوو توانایانــەوە.

جــا ژمارەیــەك لــەو ئایەتانــە دەخاتــە ڕوو ،لەگــەڵ

پەیــان شــكاند و دەیڵێــت:
نصكُــ ْم
قَاتِلُو ُهــ ْم يُ َع ِّذبْ ُهــ ُم اللّــ ُه ِبأَيْ ِديكُــ ْم َويُ ْخ ِز ِهــ ْم َويَ ُ ْ
َعلَ ْيهِــ ْم َويَشْ ِ
ــف ُصــ ُدو َر قَــ ْومٍ ُّم ْؤ ِم ِنــ َن {التوبــە...}14/
* پاش ئەوە بەیعەتێكی گشتگیر دێت

هەندێــک وردە ســەرنجی خــۆی بــەم شــێوەیە:
ـب َعلَ ْي ُكـ ُم الْ ِقتَـ ُ
ـى أَن تَ ْك َر ُهــوا ْ
ـال َو ُهـ َو كُـ ْر ٌه لَّ ُكـ ْم َو َعـ َ
* كُ ِتـ َ
ش لَّ ُكـ ْم
ـر لَّ ُكـ ْم َو َعـ َ
شَ ـ ْيئًا َو ُهـ َو َخـ ْ ٌ
ـى أَن ت ُِح ُّبــوا ْ شَ ـ ْيئًا َو ُهـ َو َ ٌّ

و هیچ بیانوویەك بۆ كەس ناهێڵێتەوە:
ــرى ِمــ َن الْ ُم ْؤ ِم ِنــ َن أَنف َُســ ُه ْم َوأَ ْم َوالَ ُهــم بِــأَ َّن
* إِ َّن اللّــ َه اشْ َ َ
لَ ُهـ ُم ال َج َّنـ َة يُقَاتِلُــو َن ِف َسـبِيلِ اللّـ ِه فَ َي ْقتُلُــو َن َويُ ْقتَلُــو َن َو ْع ًدا
َعلَ ْي ـ ِه َح ًّقــا ِف التَّ ـ ْو َرا ِة َوا ِإلنجِيــلِ َوالْ ُق ْرآنِ {...التوبــە.}111/

دەفەرمــوێ «كتــب علیكــم الصیــام».
ـن ال َِّذيـ َن قُ ِتلُــوا ْ ِف َسـبِيلِ اللّـ ِه أَ ْم َواتًــا بَـ ْـل أَ ْح َيــاء
* َوالَ تَ ْح َسـ َ َّ
ِعنـ َد َربِّ ِهـ ْم يُ ْر َزقُــو َن {آل عمـران}169/

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

ئایەتەكانــی قورئانــی پیــرۆز و حەدیســەكانی پێغەمبــەری
مــەزن (د.خ) پــڕن لــەم مانــا بااڵیانــە».

{البقــرە}216/
ـب :واتــە فــەرز ك ـراوە وەك خــوا لــە هەمــان ســورەتدا
كُ ِتـ َ

ــرو َن الْ َح َيــا َة ال ُّدنْ َيــا
* فَلْ ُيقَاتِ ْ
ــل ِف َســبِيلِ اللّــ ِه ال َِّذيــ َن يَ ْ ُ
ب ِ
ــب
ــل ِف َســبِيلِ اللّــ ِه فَ ُي ْقتَ ْ
ِاآلخــ َر ِة َو َمــن يُقَاتِ ْ
ــل أَو يَ ْغ ِل ْ

يــا {النســاء}74/
ف ََســ ْو َف نُ ْؤتِيــ ِه أَ ْجــ ًرا َع ِظ ً

* ببینــە چــۆن ســورەتێكی تــەواوی كتێبــی خــوا بــە نــاو
محمدە-عومــەر) .ســورەتی (الفتح)یــش هەمــووی لــە
بــارەی غەزوەیەكــی پێغەمبەرەوەیــە»(( .)6دەقەكــەی بەننــا

تــەواو).
جگــە لــەم ئایەتانــەی بەننــا باســی كــردن ،دەیــان ئایەتــی
تریــش هــەن ،بــە تایبــەت ســورەتەكانی ئەنفــال و تەوبــە،

* ســورەتی ئەنفــال هــەر هەمــووی هەڵنانــە بــۆ كوشــتار و

كــە هەندێكیــان زۆر پێداگــرن لــە ســەر ئــەو شــەڕە و

دامــەزراوی لــە ســەری ،لەبــەر ئــەوە موســوڵامنانی پێشــوو

ڕۆحیەتێكــی هێرشــبەرانەیان هەیــە ،لەوانــە:
ش ِك َني كَآفَّ ًة ك ََم يُقَاتِلُونَ ُك ْم كَآفَّ ًة {التوبە}36/
* َوقَاتِلُوا ْ الْ ُم ْ ِ
* يَــا أَيُّ َهــا ال َِّذي ـ َن آ َم ُنــوا ْ قَاتِلُــوا ْ ال َِّذي ـ َن يَلُونَ ُكــم ِّم ـ َن الْ ُك َّفــا ِر

كردبوویانــە رسوودێكــی ســەربازی و لــە كاتــی گەرمبوونــی
شــەڕدا دەیانگوتــەوە:
* َوأَ ِعـ ُّدوا ْ لَ ُهــم َّمــا ْاسـتَطَ ْعتُم ِّمــن قُـ َّو ٍة َو ِمــن ِّربَـ ِ
ـاط الْ َخ ْيــلِ
تُ ْر ِه ُبــو َن ِبـ ِه َعـ ْد َّو اللّـ ِه َو َع ُد َّوكُـ ْم{ ...ااڵنفــال.}60/
ــى الْ ِقتَــا ِل إِن يَكُــن
ِــي َحــ ِّر ِض الْ ُم ْؤ ِم ِنــ َن َع َ
* يَــا أَيُّ َهــا ال َّنب ُّ
ــن َوإِن يَكُــن ِّمنكُــم
ــرو َن َصابِــ ُرو َن يَ ْغلِ ُبــوا ْ ِمئَتَ ْ ِ
ِّمنكُــ ْم ِع ْ ُ
ِّمئَــ ٌة يَ ْغ ِل ُبــوا ْ أَلْفًــا ِّمــ َن ال َِّذيــ َن كَ َف ُروا ْ{...ااڵنفــال}65/
* ســورەتی (التوبــە) هەمــووی هانــدان بــۆ شــەڕ و

َولِ َي ِج ـ ُدوا ْ ِفي ُك ـ ْم ِغلْظَ ـةً{ ...التوبــە}123/
* َوقَاتِلُو ُهـ ْم َحتَّــى الَ تَ ُكــو َن ِفتْ َنـ ٌة َويَ ُكــو َن ال ِّديـ ُن لِلّـ ِه فَـ ِإنِ
انتَ َهــوا ْ فَـاَ ُعـ ْد َوا َن ِإالَّ َعـ َـى الظَّالِ ِمـ َن {البقــرە}193/
جیهاد لە حەدیسدا:

بەننــا لــە (رســالە الجهاد)ەكەیــدا 31 ،دەقــی حەدیســی

ڕوونكردنــەوەی ئەحكامەكانیەتــی ،هــەر ئــەو ئایەتــە

هێنــاوە لــە بــارەی فــەزڵ و گرینگیــی جیهــاد و پاداشــتی

بەســە كــە خــوا لــە بــارەی شــەڕكردن لەگــەڵ مورشیكانــی

موجاهیــدان و سـزای ئەوانــەی جیهــاد ناكــەن ،كــە ئەمانــە
هەندێكیانــن:
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* «مثــل املجاهــد فــی ســبیل اللــه كمثــل الصائــم القائــم

بوە+بۆچوونــی ڕەوتــە مەدەنییــەكان و زۆر لــە بیرمەنــدان

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

كــە پێیــان وایــە جیهــاد بەرگریكــردن بــوە.

املجاهــد فــی ســبیل اللــه تعالــی « /بوخــاری و موســلیم.

ئەگــەر ســەدان ســاڵ فتوحاتــی ئیســامی بكرێتــە بەڵگــە،

* «مثــل املجاهــد يف ســبيل اللــه كمثــل الصائــم القائــم

ئــەوا بــە ڕوونــی دیــارە كــە جیهــاد دەستپێشــخەرانە

القانــت بآيــات اللــه ،ال يفــر مــن صيــام وال صــاة حتــى

و هێرشــبەرانەیە ،بــەاڵم ڕەوتــی دوەم هێشــتا هــەوڵ

يرجــع املجاهــد يف ســبيل اللــه تعــاىل») /بوخاری و موســلیم.

دەدەن بیســەملێنن جیهــاد بــە درێژاییــی ســەدان ســاڵ

* «لــوال أن يشـ ّـق عــى املســلمني مــا قعــدتُ خــاف رسيّــة،
ولــودّدتُ ّأن أغــزو يف ســبيل اللــه فأقتــل ،ثـ ّم أغــزو فأقتــل،

فەتحیــش هــەر بەرگریكــردن بــوە ،یاخــود هێرشــێكی
بەرگریكارانــەی بــەردەوام بــوە بــۆ دوورخســتنەوەی

ثـ ّم أغــزو فأقتــل») موســلیم.

دوژمــن كــە مەترســی هەیــە هێــرش بهێنێتــە ســەر

دەقــەكان هێنــدە زۆر و بــە حەمــاس و وزەبەخشــن ،كــە

موســوڵامنان ،ئــەوەی ئێســتا پێــی دەگوترێــت (الحــرب

ئــەو كەســەی كارلێكیــان لەگــەڵ بــكات ،ڕۆحیەتێكــی

االســتباقیە).

جەنگاوەرانــەی بــۆ دروســت دەبێــت و دڵگــەرم دەبێــت بۆ
ئــەو شــەڕە و بەگژداچوونــەوەی ئەوانــەی بــە الی ئــەوەوە
مەترســی ،یــان بەربەســن لــە بــەردەم باڵوبوونــەوەی
ئایینەكــەدا.
دیــارە وتــەی زانایانیــش لــە بــارەی فــەزڵ و گەورەیــی
جیهادكــردن زۆرە و وا بزانــم كــە ئایــەت و حەدیــس هەبــوو
ئیــر ئــەوی تــر باســكردنی زیــادە.
جیهاد بۆ بەرگرییە یان هێرش؟!

لێــرەدا ئــەو پرســیارە ســەر هەڵدەداتــەوە ئایــا جیهــاد لــە
ئیســامدا جیهــادی هێــرش (واتــە جیهــادی تەڵەب)ـــە،
یــان جیهــادی بەرگــری (جیهــادی دەفــع)؟! ئەگــەر هــەر
دوو ڕەوتــی ئیســامی (جیهــادی) و (مەدەنــی) خاوەنــی
هەمــان بیروبــاوەڕن لــە بــارەی جیهــاد و هەمــان دەق
دەڵێنــەوە ،ئــەی لــە چیــدا جیــاوازن؟!
ســەرەتا لــە بــارەی رسوشــتی جیهــاد دوو بۆچــوون هەیــە:
بۆچوونــی ڕەوتــە جیهادییــەكان كــە دەڵێــن جیهــاد هێــرش

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

سروشتی جیهاد

بۆیــە تــا ئــەو دەستپێشــخەریی دەســتدرێژیكردن نــەكات

ســەرەتا دەبێــت بزانیــن خاڵــی جیاكــەرەوەی ئــەو دوو ڕەوتە

جیهــادی لــە دژ ناكرێــت ،بــەاڵم ڕەوتــە جیهادییەكــە دەڵێــت

چییــە؟ هــەر یەكەیــان چــۆن چۆنــی لــە جیهــاد تــێ دەگات
و بۆچوونــی هــەر یەكەیــان لــە ســەر چ فەلســەفەیەك
دامــەزراوە؟!
وەك لــە پەیامــی جیهادەكــەی حەســەن بەننــا و لــە
ئەدەبیاتــی ســەرجەم ڕەوتــە ئیســامییە مەدەنییەكانیشــدا
دەیخوێنینــەوە ،ئەوانیــش هاوشــێوەی جیهادییــەكان
باوەڕیــان بــە (جیهــادی قیتــال) هەیــە ،چونكــە دەقــەكان
لــەو بــارەوە هێنــدە زۆرن نكوڵــی ناكرێــن ،هەروەهــا كۆكــن
لــە ســەر ئــەوەی هــەر كات خــاك و واڵتــی موســوڵامنان
لــە الیــەن دوژمنــەوە داگیــر ك ـرا ،جیهــاد دەبێتــە فــەرزی
عەیــن (واتــە لــە ســەر هەمــوو تاكێكــی موســوڵامن واجــب
دەبێــت) و لەمــەدا هــەر دوو ال هــاوڕان.
بــەاڵم ناكۆكییەكەیــان لــە ســەر ئەوەیــە :ئاخــۆ ئەگــەر
(دوژمنــی كافــر) دەســتدرێژی نەكــرد و هیــچ زیانێكــی بــە
موســوڵامن نەدەگەیانــد و لــە ماڵوحاڵــی خــۆی وەدەری
نەدەنــا و پاڵپشــتی دوژمنانیــان نەدەكــرد ،موســوڵامن لــە
جێــی خــۆی نابزوێــت ،یــان نەخێــر دوژمــن بێــوەی بێــت و
بــەوەی بێــت ،لــە ســەر موســوڵامن فــەرزە دەستپێشــخەری
بــكات و جــاڕی جەنگــی لــە دژ بــدات ،تــا موســوڵامن
دەبێــت یــان تەســلیم دەبێــت و جیزیــە دەدات؟!
لێــرەدا دوو ڕەوتەكــە هــەر یەكەیــان لــە ڕوانگەیەكــی
تایبەتــەوە بــۆ فەلســەفەی جیهــاد دەڕوانێــت :ڕەوتــە
مەدەنییەكــە پێــی وایــە لەبــەر ئــەوە كافــر لەبــەر كوفرەكەی
جیهــادی واجــب نابێــت ،بەڵكــوو كاتێــک جیهــادی واجــب
دەبێــت كــە مەترســی بــۆ ســەر موســوڵامن دروســت بــكات،
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نەخێــر كافــر لەبــەر كوفرەكــەی جیهــادی لــە دژ دەكرێــت
لەبــەر ئــەوەی هــەر خــودی كوفرەكــە خــۆی گەورەتریــن
مەترســییە و خــوا فەرمانــی كــردوە شــەڕی خەڵــك بكرێــت
تــا دەڵێــن (ال الــه اال اللــه) ،یــان ملكەچــی دەســەاڵتی
ئیســام دەبــن و ئەوەیــش تــا قیامــەت بــەردەوام دەبێــت،
لەبــەر ئــەوە ئــەوان دەســتدرێژی بكــەن ،یــان نەیكــەن
موســوڵامن دەبێــت جیهادیــان لــە دژ بــكات تــا ملكەچیــان
دەكات .ئەمانــە ســڵ ناكەنــەوە لــەوەی بڵێــن ئیســام بــە
زەبــری هێــز بــاو بوەتــەوە و دەبێتــەوە.
ئــەم دوو ڕەوتــە ڕوانگەیــان تەنهــا لــە بابەتــی جیهــاد دژی
(بێبــاوەڕان) جیــاواز نییــە ،بەڵكــوو لــە بابەتــی جیهادكــردن
بــۆ گۆڕینــی ئــەو ڕژێامنــەی واڵتانــی ئیســامییش كــە
ســیكوالرن و حوكــم بــە شــەریعەت ناكــەن ڕایــان جیــاوازە.
ڕەوتــە مەدەنییەكــە بــاوەڕی وایــە لەبــەر چەنــد ئیعتیبارێــك
نابێــت پەنــا بــۆ شۆڕشــی چەكــداری و یاخیبــوون (جیهــاد)
دژی ئــەو ڕژێامنــە بربێــت ،لەوانــە :یەكــەم :ئەگــەر ســەرانی
ئــەو ڕژێامنــە خۆیشــیان ســیكوالر و بــێ بــاوەڕ بــن (لــەو
ڕوەوە بــە پێــی ئەدەبیاتــی ئیســامی سیاســیی هــەر حیــزب،
یــان كەســێك بــاوەڕی بــە تەحكیمــی شــەرعی خــوا نەبێــت
كافــرە) ،میللەتەكــە لەگەڵیــدا ســوپا و پۆلیســی واڵتەكەیــش
كــە بەرگــری لــەو ڕژێمــە دەكــەن موســوڵامنن و كوشــتنیان
جائیــز نییــە .دوەم :ئــەو ڕژێامنــە ئەگــەر چــی حوكــم بــە
شــەریعەت ناكــەن ،بــەاڵم بڕیــاردان لــە ســەر كافربوونیــان
كارێكــی مەترســیدارە مەگــەر خۆیــان ڕاشــكاوانە جــاڕی
بێباوەڕییــان بــدەن ،لــە كاتێكــدا ســەرانی هیــچ ڕژێمێكیــش
ئەوەیــان ڕانەگەیانــدوە و خۆیــان بــە موســوڵامن دادەنێــن.

گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی
دەزگای ئایدیا دەریدەکات
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ســێیەم :ئەگــەر جیهــاد بــۆ ڕوخاندنــی ئــەو ڕژێامنــە

ئــەو ڕژێامنــە خــۆی بەســە بــۆ ئــەوەی جیهادكــردن لــە

پێویســتیش بێــت ،هێشــتا زەمینــەی فیكــری و كۆمەاڵیەتــی

دژیــان واجــب بێــت ،هەروەهــا هــەر ســەرباز یــان پۆلیــس

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

و ئاساییشــێكیش بەرگــری لــە ڕژێمێكــی كافــر بــكات

لەبــەر ئــەوەی زۆرینــەی ڕەهــای خەڵــك واقیعــە نوێكەیــان

كافــرە و كوشــتنی حەاڵڵــە ،ئیــر گرینــگ نییــە ژمــارە و

قەبــووڵ كــردوە و باوەڕیــان بــە ڕەوتــە ئیســامییەكە نییــە

توانــای لۆجســتی و ڕادەی بنكــەی جەمــاوەری و ئەگــەری

و پشــتگیری ناكــەن ،هەروەهــا كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی و

ســەركەوتنی جیهادەكــە چەنــدە ،چونكــە خــوا بەڵێنــی

زلهێزانیــش دژی دەوەســتنەوە ،هــەر بۆیــە بااڵنســی هێــز

ســەركەوتنی بــە ئیامنــداران داوە و خــوا پشــت و پەنایــە و

لــە بەرژەوەندیــی ڕژێمەكانــە و جیهادەكــە بــە شــێوەیەكی

ســەركەوتن بــە زۆر و كەمــی نییــە ،بــۆ بەڵگەیــش چەندیــن
ـت
ئایــەت دەهێننــەوە ،لەوانــە «...كَــم ِّمــن ِفئَ ـ ٍة قَ ِليلَ ـ ٍة َغلَ َبـ ْ

دڕندانــە ســەركوت دەكرێــت و خوێنێكــی زۆر بەناهــەق
دەڕژێــت .زۆر جــار ئــەم قۆناغــە بــە قۆناغــی بانگــەوازی
ئیســامی لــە مەككــە دەشــوبهێنن كــە موســوڵامنان الواز و

الصا ِبرِي َن»{البقــرە.}249/
ِفئَ ـ ًة كَ ِث ـ َر ًة ِب ـ ِإذْنِ اللّ ـ ِه َواللّ ـ ُه َم ـ َع َّ
بــۆ ئــەو مەبەســتە هەندێكیــان تەنانــەت خۆیــان نەبــواردوە

كەمینــە بــوون و دەبــوو دان بــە خۆیانــدا بگــرن تــا دۆخەكــە

لــەوەی تــەواوی كۆمەڵگەیــش تەكفیــر بكــەن مــادام بــە

لــە بەرژەوەندییــان دەگۆڕێــت ،واتــە بــاوەڕی وایــە پێویســتە

حوكمــی (جاهیلیــەت) ڕازیــن ،لەوانــە گروپــی (التكفیــر

ســەرەتا كۆمەڵگــە لــە ڕێــی پــەروەردەوە بگۆڕیــن تــا

و الهجــرە) كــە لــە شەســتەكاندا لــە میــر دروســت بــوو.

پــرۆژەی ئیســامییەكان قەبــووڵ بــكات ،ئــەو كاتــە كۆمەڵگــە

ئــەم گوتــارە لــە نووســینە حەرەكییەكانــی ســەیید قوتبــدا بــە

خــۆی لوتكــەی هەڕەمەكــە (واتــە دەســەاڵت) دەگۆڕێــت.

ڕوونــی دیــارە.

ئــەم ئیعتیبــارەی ســێیەم ئیعتیبارێكــی زیاتــر پراگامتییــە نەك

بــەاڵم لێــرەدا جارێــک لــە ســەر هەڵوێســتی ئــەو دوو ڕەوتــە

مەبدەئــی ،لــەو ڕوەوە ڕاگەیاندنــی جیهــادی زیاتــر لــە ســەر

دەوەســتین ســەبارەت بــە رسوشــتی جیهــاد دژی بێبــاوەڕان

كات و بــارودۆخ ڕاگرتــوە ،بــەو مانایــەی ئەگــەر دۆخەكــە

كــە ئایــا هێرشــبەرانە (هجومی)یــە ،یــان بەرگریكارانــە

گــۆڕا و ئەگــەری ســەركەوتن لــە پێــش بــوو ،ڕاگەیاندنــی

(دفاعــی)؟

جیهــاد ئاســایییە (لێرەوەیــە ئیخــوان موســلیمین لــە هیــچ
واڵتێكــی ئیســامی جیهــادی چەكــداری ڕانەگەیانــدوە ،بــەاڵم

جیهادی كافران الی ڕەوتی مەدەنی

كاتێــک ســاڵی  2011شۆڕشــی ســووریا دژی ڕژێمــی ئەســەد

كــەم نیــن ئــەو زانــا ئایینــی و بیرمەنــدە ئیســامییانەی

ســەری هەڵــدا ئەویــش گروپــی چەكداریــی دامەزرانــد ،لــە

باوەڕیــان وایــە جیهــاد لــە ئیســامدا رسوشــتێكی

هەشــتاكانیش ڕاپەڕینێكــی تــری دژی ڕژێمــی ئەســەدی

بەرگریكارانــەی هەیــە و بــۆ بەرپەرچدانــەوەی ســتەم و

بــاوك ئەنجــام دا كــە بــە تونــدی ســەركوت ك ـرا).

دەســتدرێژی و چەوســاندنەوەی ئایینــی دانــراوە ،نــەك

بــەاڵم ڕەوتــە جیهادییەكــە هەمــوو ئــەو پاســاو و

ئامرازێــك بــۆ باڵوكردنــەوەی ئایینەكــە بــە زەبــری هێــز

ئیعتیبارانــە ڕەت دەكاتــەوە و پێــی وایــە عەملانیبوونــی

و هەڵكوتانــە ســەر كۆمەڵگــە و واڵتانــی ناموســوڵامنی

بێــوەی بــە مەبەســتی ملكەچكردنیــان بــۆ ئیســام ،بــە

و پاراســتنی بانگــەوازی هــەق بــوو .عەبــدە پێــی وایــە

شــێوەیەك تەنانــەت جەنگەكانــی فتوحاتیــش هــەر لــەو

جەنگەكانــی هــاوەاڵن (واتــە صەحابــە) لــە ســەدری

چوارچێوەیــەدا لێــك دەدەنــەوە ،لەوانــە شــێخ محەمــەد

ئیســام لــەم ئاڕاســتەیە الی نــەدا و ئەوانیــش بــۆ پاراســتنی

عەبــدە ،ڕەشــید ڕەزا ،شــێخ مەحمــوود شــەلتوت (كتێبــی:

بانگەوازەكــە و موســوڵامنان بــوو لــە دەســتی زاڵــان .بــۆ

القــرآن و القتــال) ،شــێخ محەمــەد ئەبووزەهــرە (كتێبــی:

منوونــە ڕۆمــەكان دەســتدرێژییان دەكردە ســەر ســنوورەكانی

العالقــات الدولیــە) ،شــێخ محەمــەد عەبدولــا ئەلــدەراز

ئــەو واڵتــە عەرەبیانــەی چووبوونــە نــاو بازنــەی ئیســام،

(كتێبــی :مبــادئ العالقــات الدولیــە فــی اإلســام) ،شــێخ

فارســەكانیش لــەوان زیاتــر بڕوادارانیــان ئــازار دەدا ،هــەر

عەبدولوەهــاب خــەالف (كتێبــی :السیاســە الرشعیــە أو

بۆیــە ئــەو فتوحاتــە ئیســامییەی پاشــر ڕووی دا «رسوشــتی

الدولــە اإلســامیە) ،دكتــۆر عەبدولكەریــم زێــدان (كتێبــی:

دەســەاڵت خواســتویەتی و هــەر هەمــووی پڕاوپــڕی بــە

أحــكام الذمییــن واملســتأمنین فــی رشیعــە اإلســام) ،د.

پێــی ئەحكامــی ئایینەكــە نەبــوو».

وەهبــە ئەلزوخێــری (كتێبــی :مــن آثــار الحــرب فــی الفقــه

عەبــدە دەڵێــت :فەتحــی ســەربازیی ئیســامی تەنهــا

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

بەوەنــدەوە دەوەســتا كــە زەوییــە فەتحكراوەكــە بخاتــە ژێــر

د .عیســام ئەلبەشــیر و فەهمــی هوەیــدی و چەندینــی تــر،

ڕكێفــی خــۆی ،پاشــان خەڵكــی ئــازاد دەكــرد لــە ســەر ئایینی

لــە كوردســتانیش د.مســتەفا زەڵمــی ،تەنانــەت م.عەلــی

خۆیــان مبێننــەوە و تەنهــا جیزیەیەكــی لــە ســەر دادەنــان

باپیــر (ئەمیــری كۆمەڵــی ئیســامی)ش لــە زنجیــرە وتارێكیــدا

تــا بــە هۆیــەوە بتوانرێــت پارێــزگاری لــە ســەر و ســامانیان

كــە پــاش شــااڵوەكەی داعــش بــۆ ســەر كوردســتان لــە 2014

لــێ بكرێــت(.)7

نووســیونی ،جەخــت لــە هەمــان بۆچــوون دەكات.

شــێخ عەبــدە لێــرەدا ئەگــەر چــی دەیەوێــت بڵێــت

شــێخ محەمــەد عەبــدە ( ،)1905-1849ڕەتــی دەكاتــەوە

فتوحاتیــش جــۆرە بەرگرییــەك بــوە لــە مەترســیی هێرشــێكی

–وەك دوژمنانــی ئیســام و تەنانــەت لەوانــەی ســەر بــە

چاوەڕوانك ـراو ،بــەاڵم شــتێكی گرینگــی گوتــوە كــە دەڵێــت

ئایینەكەیشــن -ئیســام بــە زەبــری شمشــێر بــاو بووبێتــەوە

ئــەو فتوحاتــە «رسوشــتی دەســەاڵت خواســتویەتی و مــەرج

و جەخــت لــەوە دەكات جیهــاد بــە مــاڵ ،بــە مانــای

نییــە جێبەجێكردنــی فەرمانێكــی ئایینەكــە بووبێــت».

كوشــتار ،یــان جیهــاد بــە مــاڵ ،خــوا بــۆ موســوڵامنانی تەنهــا

شــێخ مەحمــوود شــەلتوت لــە كتێبــی (القــرآن و القتــال)

«بــۆ بەرگریكــردن لــە هــەق و ئەهلەكــەی و پاراســتنی

دا ،لــە سەرباســێكدا بــە ناونیشــانی (ئایەتەكانــی قیتــال)،

بانگەوازەكــە و باڵوبوونــەوەی» دای نــاوە .مورشیــكان

ئایەتەكانــی تایبــەت بــە شــەڕ بــۆ دوو گــروپ دابــەش

شــەڕیان بــە موســوڵامنان دەفرۆشــت تــا لــە ئایینەكەیــان

دەكات ،یەكــەم :ئەوانــەی تایبەتــن بــە شــەڕی ناوخــۆی نێــو

پاشــگەزیان بكەنــەوە ،هــەر بۆیــە شــەڕەكانی پێغەمبــەر

موســوڵامنان خۆیــان .دوەم :ئەوانــەی تایبەتــن بــە شــەڕی

(د.خ) بەرگریكــردن بــوون لــە هــەق و شــوێنكەوتوانی

نێــوان موســوڵامنان و بێبــاوەڕان ،كــە بەشــی زۆری بــۆ
دوەم تەرخــان دەكات و پــاش خســتنەڕووی قۆناغەكانــی
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ملمالنێــی نێــوان بــڕواداران و بێبــاوەڕان تــا دەگاتــە قۆناغــی

و شــەرەفی موســوڵامنان دانـراوە كــە جیهــادی دەفعــە و پێــی

جیهــادی چەكــداری و قۆناغەكانــی ،لــە شــیكردنەوەی كــۆی

دەگوترێــت «فــەرزی عەیــن» ،نــەك دەســتدرێژیكردنە ســەر

ئــەو ئایەتانــەدا ،كــە یەكــەم دەســتە ئایەتیــان ئایەتەكانــی

خەڵكــی بێــوەی لــە نــاو ســنووری خۆیانــدا و ناچاركردنیــان

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

بــە موســوڵامنبوون یــان ســەركزی ،كــە ئــەوە بــە (جیهــادی

بــە خەباتــی چەكــداری ،بــەو دەرەنجامــە دەگات كــە ئــەو

تەڵــەب) نــارساوە و پێــی دەگوترێــت «فــەرزی كیفایــە» كــە

جەنگــە لــە پێنــاو بەگژداچوونــەوەی ســتەم و دەســتدرێژی و

لــە كۆنــدا بــاوەڕ وا بــوە پێویســتە النــی كــەم ســاڵی جارێــك

دەربەدەركردنــی خەڵــك و چەوســاندنەوەی ئایینــی دانـراوە

«غــەزوی كافــران» بكرێــت .قــەرزاوی پێــی وایــە جیهــادی

كــە لــە ســەر دەســتی قووڕەیــش بــە ســەر بڕوادارانــدا هات.

تەڵــەب تەنیــا كاتێــک دروســتە كــە مەترســیی ئــەوە هەبێــت

ئامانــج لــەو شــەڕە بەدیهێنانــی ئاشــتی و ئازادیــی ئاییــن و

دوژمــن هێــرش بكاتــە ســەر نیشــتامنی موســوڵامنان ،پێغەمبــەر

نەهێشــتنی فیتنەیــە لــە ئایینــدا ،هــەر بۆیــە جەنگەكــە دژی

بۆیــە چــوو بــۆ غــەزوەی تەبــوك لەبــەر ئــەوەی دەنگــۆی ئــەوە

ســتەمكار و دەســتدرێژكارانە بــۆ نەهێشــتنی ســتەمەكەیان

هەبــوو ڕۆمــەكان و عەرەبــە شــوێنكەوتەكانیان بەنیــازن بــدەن

نــەك ناچاركردنــی خەڵــك بــۆ باوەڕەێنــان .بــۆ ئەوەیــش

بــە ســەر شــاری مەدینــەدا ،هەروەهــا پێــی وایــە هەلومەرجــی

دیارتریــن ئــەو ئایەتانــەی لــە بــواری جیهــاد دا زەق و

مێژوویــی و بارودۆخــی ئــەو ســەردەمە كۆنانــە نــەك دەقــەكان

بەرچــاون دەخاتــە ڕوو و شــییان دەكاتــەوە(.)9

وای كــردوە هەندێــک لــە زانــا و فیقهوانــان بڵێــن جیهــادی

شــێخ یووســف قــەرزاوی ،ســەرۆكی یەكێتیــی جیهانیــی

تەڵــەب و پەالماردانــی واڵتــی كافـران واجبــە ،بــۆ ئەمــڕۆ ئــەوە

زانایانــی موســوڵامن و یەكێــك لــە زانــا نــاودار و پــڕ

ئەركــی موســوڵامنان نییــە ،ئەركیــان تەنیــا ئەوەیــە ســوپایەكی

بەرهەمەكانــی ســەردەم كــە لــە  150كتێب تێپەڕیــان كردوە،

بەهێزیــان هەبێــت تــا دەســتدرێژییان نەكرێتــە ســەر ،هــەر

لــە كتێبــی (فقــه الجهــاد)دا ،بــە تونــدی ڕەخنــە لەوانــە

بۆیــە ڕاشــكاوانە دەڵێــت :ئەمــڕۆ هیــچ پێویســت بــە جیهــادی

دەگرێــت پێیــان وایــە پێویســتە موســوڵامنان جــاڕی جەنــگ

تەڵــەب نەمــاوە و پێویســت نــاكات ســوپا بــۆ ئەورووپــا،

دژی هەمــوو دونیــا ،بــە شــەڕخواز و ئاشــتیخوازییەوە بــدەن

ئەمەریــكا ،چیــن و هینــد بنێریــن ،لەبــەر ئــەوەی هیــچ

تــا موســوڵامن دەبــن ،یــان بــە ســەر كــزی جیزیــە دەدەن و

بەربەســتێك لــە بــەردەم ئازادیــی بانگــەوازدا نەمــاوە و تــۆ

ئــەو بیركردنەوەیــە بــە «مەترســیدار» دادەنێــت ،چونكــە بــە

دەتوانــی ئازادانــە لــە ڕێــی كەناڵــە ئاســانییەكانەوە بــە هەموو

الی ئــەو گروپــەوە نابێــت موســوڵامنان بچنــە نــاو ڕێكخراوی

زمانــی دونیــا پەیامــی خــۆت بگەیەنێــت و ئینتەرنێتــەوە ،ئیــر

نەتــەوە یەكگرتــوەكان و ئیم ـزای میســاقەكەی بكــەن ،كــە

ئەمــڕۆ پێویســتامن بــە ســوپایەك نییــە شــەڕ بــە شمشــێر و

كار بــۆ چارەســەركردنی ئاشــتییانەی كێشــە نێودەوڵەتییــەكان

تــۆپ بــكات ،بەڵكــوو پێویســتامن بــە ســوپایەكە جیهــاد بــە

دەكات.

قەڵــەم و زانســت و فیكــر بــكات ،بۆیــە ئیســام پێشــوازی لــەو

قــەرزاوی جەخــت لــەوە دەكاتــەوە جیهــاد فەریزەیەكــە بــۆ

پەیامننامــە نێودەوڵەتییانــە دەكات كــە بانگەشــە بــۆ ئاشــتی

بەرگریكــردن لــە ئاییــن و ئازادیــی بانگــەواز و ســەروەریی خاك

لــە پێوەندییــە نێودەوڵەتییــەكان و قەدەغەكردنــی دەســتدرێژی

دەكــەن .دەتوانیــن بــە ئیســامەكەمانەوە لــە جیهانێكــدا
بژیــن كــە بانگەشــە بــۆ ئاشــتی نــەك جەنــگ ،ئاســاییش نــەك
تــرس ،لێبوردەیــی نــەك دەمارگیــری و خۆشەویســتی نــەك
ڕق بــكات .دەتوانیــن لەگــەڵ نەتــەوە یەكگرتــوەكان و یاســا
نێودەوڵەتییــەكان و میســاقەكانی مافــی مــرۆڤ و گروپەكانــی
پاراســتنی ژینگــەدا بژیــن(.)10

* لَ يَ ْن َهاكُ ـ ُم اللَّ ـ ُه َعــنِ ال َِّذي ـ َن لَ ـ ْم يُقَاتِلُوكُ ـ ْم ِف ال ِّديــنِ َولَ ـ ْم
يُ ْخ ِر ُجوكُــم ِّمــن ِديَا ِركُــ ْم أَن ت َ َُّبو ُهــ ْم َوتُق ِْســطُوا إِلَ ْيهِــ ْم إِ َّن
ــب الْ ُمق ِْس ِ
ــط َنيِ .إنَّ َــا يَ ْن َهاكُــ ُم اللَّــ ُه َعــنِ ال َِّذيــ َن
اللَّــ َه يُ ِح ُّ
قَاتَلُوكُــ ْم ِف الدِّيــنِ َوأَ ْخ َر ُجوكُــم ِّمــن ِديَا ِركُــ ْم َوظَا َهــ ُروا
ــى إِ ْخ َرا ِجكُــ ْم أَن تَ َولَّ ْو ُهــ ْم َو َمــن يَتَ َولَّ ُهــ ْم فَأُ ْولَ ِئ َ
ــك ُهــ ُم
َع َ
الظَّالِ ُمونَ{املمتحنــە( }9-8/بــە كورتــی واتــە خــوا ڕێگریتــان

الیەنگرانــی ئــەم ڕەوتــە بــۆ ئــەم ڕێبازەیــان لــە پەنــا نەبــردن

لــێ نــاكا دۆســتایەتی ئەوانــە بكــەن كــە شــەڕی ئایینەكەتــان

بــۆ جیهــادی چەكــداری لــە دژی بێباوەڕانی بێــوەی و بێزیان،

ناكــەن و لــە ماڵوحاڵتــان وەدەرتــان نانێــن.)...

چەندیــن بەڵگــە لــە قورئــان دەهێننــەوە ،كــە جەخــت لــەوە

بــە ڕای ئــەم ڕەوتــە ،ئــەم ئایەتانــە بەڵگــەی ئــەوەن ئیســام

دەكــەن ئەســڵ لــە پێوەنــدی لەگــەڵ بێبــاوەڕان ئاشــتی

لەگــەڵ ئاشــتیخوازان ئاشــتی و لەگــەڵ شــەڕخوازان شــەڕ

و بانگــەوازی هێمنانــە و ژیرانەیــە و تاكــە پاســاوی شــەڕ

دەكات ،تەنهــا لەگــەڵ ئەوانــە دەجەنگێــت كــە دژایەتیــی

ســتەم و دەســتدرێژییانە ،كــە لــەو حاڵەتــەدا بەرگریكــردن

دەكــەن و ڕێگــە لــە بانگەوازەكــەی دەگــرن و بــاوەڕداران

مافێكــی رسوشــتییە و هەمــوو یاســاكان ڕێگەیــان پــێ داوە،

دەچەوســێننەوە.

لــەو ئایەتانــە:
* َوقَاتِلُــوا ْ ِف َســبِي ِل اللّــ ِه ال َِّذيــ َن يُقَاتِلُونَكُــ ْم َوالَ تَ ْعتَــ ُدوا ْ إِ َّن
ــب الْ ُم ْعتَ ِديــ َن {البقــرە( }190/لــە پێنــاو خــوادا
اللّــ َه الَ يُ ِح ِّ

هەروەهــا پێیــان وایــە جیهــاد تەنهــا وەســیلەیەكە بــۆ

شــەڕی ئەوانــە بكــەن شــەڕتان دەكــەن و دەســتدرێژی

مەكــەن ،بێگومــان خــوا دەســتدرێژكارانی خــۆش نــاوێ).
* الَ ِإكْ َرا َه ِف الدِّينِ قَد تَّ َب َّ َي ال ُّرشْ ُد ِم َن الْغ َِّي{...البقرە}256/
الســلَ َم
* فَــ ِإنِ ا ْعتَ َزلُوكُــ ْم فَلَــ ْم يُقَاتِلُوكُــ ْم َوأَلْقَــ ْوا ْ إِلَ ْيكُــ ُم َّ
فَـ َـا َج َعـ َـل اللّ ـ ُه لَ ُك ـ ْم َعلَ ْي ِه ـ ْم َس ـبِيالً {النس ـاء( }90/ئەگــەر
دوورییــان لــێ گرتــن و شــەڕیان نەكــردن و پەیامــی

ئاســانكاریكردن بــۆ باڵوبوونــەوەی بانگــەوازی ئیســامی
و نەهێشــتنی بەربەســت و مەترســییەكانی بەردەمــی ،جــا
ئەگــەر ك ـرا ئــەو ئامانجــە بــە بــێ پەنابــردن بــۆ جیهــادی
چەكــداری بــە دی بێــت ،ئــەوە ئیــر پێویســت بــەو جیهــادە
نــاكات(.)11
ئەمــە جگــە لــەوەی ،وەك هەندێــک توێــژەر دەڵێــن ،بــاوەڕ
بــە بەردەوامیــی جیهــادی چەكــداری دژی ناوچــە و واڵتانــی
ناموســوڵامن بــە مەبەســتی ملكەچكردنیــان ،دەرئەنجامــی

ئاشــتییان ئاڕاســتەكردن ،ئــەوا خــوا ڕێگــەی پــێ نــەداون

ترســناكی هەیــە ،كــە لــە چــوار خاڵــدا كــورت كراونەتــەوە:

بەگژیانــدا بچــن).
ــى اللّــ ِه...
ــح لَ َهــا َوتَــ َوك َّْل َع َ
* َوإِن َج َن ُحــوا ْ لِ َّ
لســلْمِ فَا ْج َن ْ
{ااڵنفــال( }61/ئەگــەر ملیــان بــۆ ئاشــتی كــەچ كــرد تۆیــش

 .1ڕەتكردنــەوەی میســاقی نەتــەوە یەكگرتــوەكان ،كــە كار
ڕێگرتــن لــە ســەرهەڵدانی جەنــگ و بەرتەســككردنەوەی

ملكەچــی بــە و پشــت بــە خــوا ببەســتە).

ئاســەوارەكانی ئەگــەر ڕووی دا دەكات ،ئەوەیــش لەگــەڵ

لــە پێنــاو پێكەوەژیانــی ئاشــتییانەی نێــوان مرۆڤــەكان و

بیرۆكــەی گروپــی جیهــادی تەڵــەب و پەالماردانــی كاف ـران
ژمارە  - 2نیسانی 2019
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لــە زێــدی خۆیانــدا ناگونجێــت.

جیهــاد و بەحاكمكردنــی كوفــر ،بێبــەری بوونــی خۆیــان لــەو

 .2بــە تاواندانانــی بوونــە ئەنــدام لــە نەتــەوە یەكگرتــوەكان،

قســە پیســە دەردەبــڕی ،ئەگــەر كەســێكیان تێــدا بێــت خــوا

كــە بــە دەر لــە بەرگریــی چەكــداری ڕێگــە بــە هیــچ

و پێغەمبەرەكــەی خــۆش بوێــت و ســنووری ئــەوەی خــوا

پەالمارێكــی ســەربازی و دەســتدرێژی بــۆ ســەر دەوڵەتــان

فەرمانــی پــێ كــردوە بزانێــت»(.)12

نــادات.

 .3بەرهەڵســتیكردنی ڕێكەوتننامــەی هەڵوەشــاندنەوەی

لــەو بــارەوە شــێخ عەلــی بــن نافــع ئەلعەلیانــی كــە یەكێكــە

كۆیالیەتــی .الیەنگرانــی جیهــادی هێرشــبەرانە دژ بــە

لەوانــەی سەرســەختانە داكۆكــی لــە جیهــادی تەڵــەب

ڕێكەوتننامــەی (هەڵوەشــاندنەوەی كۆیالیەتــی)ن كــە

دەكات ،لــە كتێبــی (أهمیــە الجهــاد فــی نــر الدعــوە

نەتــەوە یەكگرتــوەكان پەســەندی كــردوە و ڕێگــە بــە كــەس

اإلســامیە والــرد علــی الطوائــف الضالــە فیــه)دا بــە تونــدی

نــادا لەبــەر هــەر هۆیــەك بێــت كەســی تــر بكاتــە كۆیلــە،

ڕەخنــە لەوانــە دەگرێــت كــە باوەڕیــان وایــە جیهــاد بــۆ

بەوەیــش –بــە بــڕوای ئــەوان -شــتێك حــەرام دەكــەن كــە

بەرگریكردنــە و دەڵێــت ئەوانــەی دەڵێــن «ئیســام لەگــەڵ

خــوا حەاڵڵــی كــردوە .لێــرەوە بــە تونــدی ڕەخنــە لــەو زانــا

ئاشــتیخوازان ئاشــتی و لەگــەڵ شــەڕخوازان شــەڕ دەكات،

و بیرمەندانــە دەگرێــت كــە پێیــان وایــە (ئیســام كۆیالیەتــی

ســەنەدێكی شــەرعییان دایــە حكوومــەت و دەوڵەتۆكەكانــی

دانەهێنــاوە ،بەڵكــوو كاری بــۆ بنبڕكردنــی كــردوە) و ئــەو

واڵتانــی ئیســامی كــە بچنــە نــاو ئــەوەی پێــی دەگوترێــت

كەســانە بــە دەســتكاریكردن و شــێواندنی دەقەكانــی

نەتــەوە یەكگرتــوەكان كــە جەنــگ حــەرام دەكات لــە

شــەریعەت تۆمەتبــار دەكات(.)13

یــەك شــێوەدا نەبێــت ئەویــش شــێوەی بەرپەرچدانــەوەی

 .4بەرهەڵســتیكردنی ڕێكەوتننامــەی جنێــڤ لــە بــارەی

دەســتدرێژیی چەكدارییــە .جیهــادی دەســتپێكردن و

مامەڵــە لەگــەڵ دیلەكانــی جەنــگ ،كــە ئــەو ڕێكەتننامەیە لە

تەڵــەب لــە شــەریعەتی نەتــەوە یەكگرتوەكانــدا حەرامــە و

ســەر الیەنــەكان پێویســت دەكات بەباشــی مامەڵــە لەگــەڵ

داوا دەكات خەڵــك بــە گشــتی بــە جیاوازیــی ئایینیانــەوە

دیلــی جەنــگ بكــەن و كەشــوهەوایەكی مرۆڤدۆســتانەی

لــە بتپەرســتی و ئاگرپەرســتی و بــوزی و جولەكایەتــی و

گونجاویــان بــۆ دابیــن بكرێــت لــە خــواردن و خواردنــەوە

نەرسانــی و هیندۆســی ،بگــرە مولحیدەكانیــش كــە دان بــە

و جلوبــەرگ و چارەســەری نەخۆشــی و ئەشــكەنجەنەدان و

بوونــی خــوادا نانێــن ،بــە تەبایــی و ئاشــتی و خۆشەویســتی

نەكوشــن و بەكۆیلەنەكردنیــان.

و هــاوكاری بژیــن ،ئەگــەر كێشــەیەكیش لــە ســەر ســنووری

شــێخ عەلیانــی نكوڵــی لــە تــەواوی ئەمانــە دەكات و

زەوی ڕووی دا ،ئەنجوومەنــی ئاساییشــی تاغوتــی دەكەنــە

ئەوانــەی دانیــان پێــدا دەنێــن بــە (گۆڕینــی دیــن) تۆمەتبــار

دادوەر ،كــە بــۆ ســاتێكیش نەگەڕاوەتــەوە بــۆ الی ئــەوەی

دەكات ،لــەو ڕوەوە ئیســام ڕێگــە بــە كوشــتنی دیــل و

خــوا دای بەزانــدوە».

بەكۆیلەكردنــی دەدات.

پاشــر دەڵێــت «ئەگــەر ئەهلــی بەرگــری بیانزانیایــە چــی
لــەو قســە شــوومەیان دەكەوێتــەوە لــە خســتنی فەریــزەی

پەراوێزەکان:

 .1لێكۆڵینەوەیــەك بــە ناونیشــانی :الجهــاد ،شــێخ
عەبدولقــادر شــیبە ئەلحەمــەد ،كــە لــە ســایتی ڕەســمیی
ویكیپیدیــای ئیخــوان موســلیمین بــاو كراوەتــەوە.
 .2غــەزوە ئەوەیــە پێغەمبــەر (د.خ) خــۆی تێــدا بــوە جــا
چ شــەڕی كردبێــت ،یــان نــەی كردبێــت .بــە كەوتنــەڕێ
بــۆ شــەڕی دوژمــن لــە زێــدی خۆیــدا گوت ـراوە.
 .3رسیــە مەفــرەزەی بچــوك بچــوك بــوون كــە بــۆ
چاالكیــی پارتیزانــی دەردەچــن و فەرمانــدەی گشــتییان
لەگــەڵ نییــە ،بەڵكــوو یەكێــك لــە ســەركردەكانی لەگــەڵ
بــوە( .ســایتی :اســام ویــب).
 .4بڕوانــە ســایتی :املكتبــە االســامیەhttp://library. :
islamweb.net/newlibrary/index.php
 حدیــث القــرآن عــن الجهــاد فــی ســبیل اللــه،محمــد بــن عبدالعزیــز الخضیــری ،لــە ســایتی:
صیــد الفوائــد /http://www.saaid.net
توێژینەوەیــەك لــە بــارەی جیهاد لــە ویكیپیدیایڕەســمیی ئیخــوان موســلیمین بــە ناونیشــانی
http://www.ikhwanwiki.com/

index
 .6مجموعــە رســائل االمــام الشــهید حســن البنــا ،الج ـزء
الثانــی ،چــاپ نهضــت ،ال.254-217
 .7بــۆ ئــەم گوتانــەی ســوود لــە لێكۆڵینەوەیــەك وەرگیراوە
بــە ناونیشــانی :تطــور مفهــوم الجهــاد فــی الفكــر
اإلســامی ،ماهــر الرشیــف ،ســایتی :الحــوار املتمــدن-
ژمــارە 2322 :لــە.2008-4-26 :
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بَ ْعضَ ُهــم ِب َب ْعـ ٍ
ـت َص َوا ِمـ ُع َو ِب َيـ ٌع َو َصلَ َواتٌ َو َم َســا ِج ُد
ـض لَّ ُه ِّد َمـ ْ
ـر ُه إِ َّن
ـر َّن اللَّـ ُه َمــن يَنـ ُ ُ
يُ ْذكَـ ُر ِفي َهــا ْاسـ ُم اللَّـ ِه كَ ِثـ ًرا َولَ َينـ ُ َ
اللَّـ َه لَ َقـو ٌِّي َعزِيـ ٌز {الحــج }40/ال َِّذيـ َن ِإن َّم َّك َّنا ُهـ ْم ِف الْ َ ْر ِض
الصـ َـا َة َوآتَـ ُوا الـ َّزكَا َة َوأَ َمـ ُروا بِالْ َم ْعـ ُر ِ
وف َونَ َهـ ْوا َعــنِ
أَقَا ُمــوا َّ
الْ ُمن َكـ ِر َولِلَّـ ِه َعا ِق َبـ ُة الْ ُ ُمــو ِر {الحــج}41/

 .9القرآن و القتال ،محمود شلتوت ال.82-58

 .10كتێبــی (فقــه الجهــاد) دوو بەرگــە ،ڕاســتییەكەی
دەرفەتــم نەبــوە خــودی كتێبەكــە بخوێنمــەوە ،بــەاڵم لــە
ســایتی ڕەســمیی قــەرزاوی ڕانانێكــی پوخت و تێروتەســەل
بــۆ كتێبەكــە كرابــوو .بــۆ ئــەم زانیارییانــە پشــتم بــەو
پوختەیــە و هەندێــک دیامنــەی تــری قــەرزاوی بینیــوە.

 .5بڕوانە:

(الجهــاد).

ــى
 .8أُ ِذ َن لِل َِّذيــ َن يُقَاتَلُــو َن ِبأَنَّ ُهــ ْم ظُلِ ُمــوا َوإِ َّن اللَّــ َه َع َ
َص ِه ـ ْم لَق َِدي ـ ٌر {الحــج }39/ال َِّذي ـ َن أُ ْخ ِر ُجــوا ِمــن ِديَا ِر ِه ـ ْم
نْ ِ
ِب َغـ ْ ِ
ـاس
ـر َحـ ّـق إِلَّ أَن يَقُولُــوا َربُّ َنــا اللَّـ ُه َولَـ ْولَ َدفْـ ُع اللَّـ ِه ال َّنـ َ
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 .11توێژینەوەیــەك بــە ناونیشــانی :الجهــاد بیــن الدفــاع و
الهجــوم ،فەســڵێكە لــە كتێبێــك كــە بەداخــەوە ناونیشــانی
كتێبەكــە و دانەرەكــەی لــە ســەر نەبــوو /زنجیــرە
وتارێكــی عەلــی باپیــر بــە ناونیشــانی :نابێــت بــە هەڵــە
ئەنجامدانــی جیهــاد ،جیهادمــان لــە بــەر چــاو بخــات،
ئەڵقــەی حەوتــەم و كۆتایــی .2014/12/12
 .12كتێبی( :اهمیە الجهاد) ،العلیانی ،ال.349-346
 .13هەمان سەرچاوە ال.374-373

