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  ٤٨املائدة:  چۇ  ۇ      ڭ     

 دانةا   بةرنامةيةةكمان  ياساو! كيتاب ئةهلي و موسَلمانان ئةي لةئيَوةش هةريةكيَ بؤواتة: )
 و طةة   يةة   دةكةددة  هةةمووتاني  ويسةتباي  خوا خؤئةطةر النةدةن  ليَي و ثيَبكةن كاري بؤئةوة
 ويسة   ثيَمانةااون  بةوشةتانة  بةَلام دادةنان بؤ ةشيبةرنام ية  هةرلةسةرةتاوة و ئوممةت و ية 

 خيَةد  ضةاكةو  كاريَكي هةموو بؤ ئةجنامااني بكةن  ثيَشربِكيَ طشتتان كةوابوو بكاتةوة  تاقيتان
 دةكةا   ئاطادارتةان  لةوشةتانة  بةوردي زؤر ئةوساش دةطةرِيَنةوة خوا بؤالي هةر هةموو دَلنياشنب
 تؤَلةةة و ثةةاداش خةةؤي  كةةاروكددةوةي بةةةثيَي ركةسةةةهة ثاشةةاني  بةةوو  كيَشةةةتان و نةةاكؤكي

 (.وةردةطديَت
 



:ديارية
ى هةستانةوةى ئوممةى بةهةموو زانستخوازانى زانستة شةرعيةكان كةهةوَل-

خوينان و زانست.مةنهةج و ئيسالمى دةدةن لةرِيَطةى 
يسةةا  بةهةةةموو ئةةةو زانسةةتخوازانةى ئيسةةالم وة  ثةةةيامى خةةوداى و رِ-

يانكددوَتة ثيشة و هوَكارى ثةيااكددنى ثةييوى ييةان و بازرطةانى ثةيَ     هةَلاةطدن نة
كددن.
زانن بوَ طيَدِانةوةى حوكمى ست بةهوكارى سةرةكى دةنبةهةموو ئةوانةى زا-
.خودا
دا يسا  و رِيَدِةوو ثةيدِةوى سةلةف بةهةموو ئةوانةى بةدواى مةنهةجى رِ-

 يةتى بكةن.دةطةرِيَن تا ئيسالم وة  خوَى ثيَشكةش بةمدوَظا
وةدانى و بةهةموو ئةوانةةى بةزانسةت سيسةتةمى ئيسةالمى طشةتط  ئةا      -

 .شارستانيةت بةرثا دةكةن
بةهةموو ئةوانةى هةوَلى بونيادنانى مةعديفة و زانسةت دةدةن لةرِيَطةةى   -

وةحى.
بةهةموو ئةو ماموستا ئاينية بةرِيَزانةى هةوَلى طةيانانى ثةةيامى خةودا   -

هةستانةوةى ئومةت لةرِيَطةى زانستى و زانستخوازان. دةدةن  هةنطاو دةنيَن بوَ

 



 
 

سوثاس و ثيَزانني:
( كة دةفةةرمويَت )ئةةوةى   ش ينى ثيَغةمبةر ) لةييَد رِوَشنايى فةرمودةيى

سوثاسةةى خةةةَلك نةةةكات سوثاسةةى خةةودا ناكةةات( بةثيَويسةةتى دةزا  سةةوثاس و   
ار عبةاا  و دكتةورة خونةاو    ثيَزانينى خوَم ثيَشكةش بةهةر ية  لةبةةرِيَزان: م حية  

: م فاتح مةال سةليمان و كةا  بةةهيَز      هةروةها بةرِيزان  بكةم هةَلسان بةهةلةضنى
ك يارمةةتيان دا ئةركى تايبكددنيان كيشا  لةطة َ هةموو ئةوانةى بةهةر شةيَوازيَ 

 بة خودا ثاداشتيان بااتةوة. لةنوسينى ئةم كتيَ
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َيبةررِ
ئيسةةالمى   بةةوونىااانى رِهةَلسةةةر هؤىبةةة وبةةددو ى راسةةاَللةةةماوةى سةةةد  

  كةسةايةتى   (1)و و مةدرةسةةى جيةاواز   كةة وَب تةدين  زؤر رِاسةت اتى ناوةهةَلرِؤيلة
لةة جيهةانى ئيسةالمى سةةريان      و وةسيلة بوَ كاركددن جياواز رِاىو  (2)خاوةن فكد

 ةَلطاكؤمة و تاكةةكانى   كؤمةَلطاى جياوازيان لةسةر كاريطةريان وو هةمو ااوةهةَل
طةيانةانى  بؤ ثيَ يانو تةقةال هةو َى زؤربةشي  جيا جيا وازىداناوة هةر يةكة بةشيَ

دروسةةتكددنى ى ئةةايينى و مامؤسةةتاو  بةةانطخوازب مةنةةاان و خوازان و سةةتزان
دانةةوةى حةوكمى   اتةة طيَ ة تا دةطبووو رِوَشةنب   ثيَشكةوتوو شارةزايةكى كؤمةَلطا
يةةان بطةةات   تك بنيَةةت هةةةنطاويَدةيةةةويَ ككاتيَةة  وايةةة مةةدؤظسدوشةةتى  خةةودا. 
ى جيةاواز دةطدنةة   وازو ئاليةةت طةيشنت بةم ئاماجنةة شةيَ  بؤ   كداوكى دياريبةئاماجنيَ

بةؤ   نةة ومنوبةؤ    كةىَ ئاماجنةكةة بييَ  نىَاك دةتةو اليةتيَواية بةئ ىثيَ   هةر يةكةوبةر
 روسةت و تةنا يةكى ستاناةركؤمةَلطازانستخوازانى سةركةوت و يان كددنى وستدر

 ؟بةيَ ن مةنهةج ضةوَ  ؟بكةين ثيَ دةست ىَوك كى عاديالنة لةيَانةوةى حوكمدِيان طيَ
ثةةروةردة     ؟بكةةين   ثةيَ  بةضةى دةسةت   ؟ ات بطة  ثةيَ  نضوَ بيَو قوتا زانستخواز
ت   يةةان دةسةةةال  كؤمةةَلطا ةعةةوة يةةان جيهةاد  تةةا  يةةان  ديةةان فكةد     عةقيةاة 

بةؤ   ةو هةيةة تيان بة دانانى مةنهةج و ثةيدِويسثيَ كانةوَب يياا هةر ية  لةم كؤتالة
ت  دريَة رِتةكةة دةطوَ ي ئاليةكي  بةثيَةويَهةر مةنهةج و ثةيدِطةيانانى تاكةكان  ثيَ

يسةالمى و  ئيخةوان مسةلمني و حيزبةي تةةحديد و جةماعةةى ئ      ( مةدرةسةى صوفى و سةلةفى و جيهةادى   1)
 ضةناان حيزب و مةدرةسةى تدى جياواز ثةياابوون.  

ئةبو ئةعالى مةودودى و حةسةن بةنا و سيا قوتة    ( مجا  الاين ئة فغانى و حمما عباة و حمما رِةشيا رةزاو2)
 و ضةناان كةسايةتى تدى فكدى لةم سةد ساَلة  ثةياابوون.
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ت بيَة جيةاواز دة طةيانان و طةيشةنت بةة ئامةان     بؤ ثيَ مةدرةسةية يياا هةر كؤتالة
ةناان تة ضبيَدة كؤمةَلطاتاكةكانى بؤ  نستدا وةرطدتنى زاليَدةكةواتة  ى تد.ةلةئةو

وانان و مةةرامى  شةيَ بؤ  بةرامبةرةكاني  مانطو بيَجياواز   مةنهةجىو  ويستطة
يان لةةم  هةنةايَك وةردان دةكةةن و  تيَدةسةت وةستان ناوةسةنت و  دةستة خؤيانتايبةتى 

 خوازانتزانسة نةةر و  خويَبؤ  واوية شيَليَ سةر دةبةن و  رِيَىماددانة بةالمةنهةج و 
 ن و بةضى دةستو ضوَ ىَولةكت بيَئاسان نا ستخواز و طةن زانالى  ت.بيَدروست دة

ك بةةريَ يَرِ ويستمان بةة ثيَ ةوةةو و مةنهةج و ثةيدِدِيَكددنى ئةم رِدياريبؤ   بكات ثيَ
و تاكى كةوردى   نوىَةوةى ن طةن  و و بيزانستخوازو قوتاونى بااتة ورِوة بةرضاهةي
نى ونةةبو  .بةيَ ةوان و رِ رِاسةت كى يَةوطدى مةنهةةج و ثةةيدِ  هةَلو  بيَشن روَ رِيَيتا 

يسةالي ئومةةى   و رِ نةانى وشةيار  و مةنهةجيَكى خويَ رِيَبةريَكى زانستخوازى بةهيَز
  كشةيةكى زوَر كددوو لةزوربةى بوارةكانى ييان بةجىَ مةاوة ئيسالمى توشى ثاشة

روَيئاوا طةورةتدين طةورزى لةةجيهانى ئيسةالمى دا بةةكاركددن لةسةةر مةنهةةجى       
كى طةورة لةةبوارةكانى  توانيان غةزويَ ان.هيَشتنةوةى زانستة تةقليايةك نان وخويَ

طاى يَرى لةةةجيهانى ئيسةةالمى دا بكةةةن  هةةةر لةةةرِ  وفةرهةةةنو و ئايةةاياو كلتةةو 
خوازان و نةةوةى  تو زانسة  نةاكار يان لةسةةر خويَ وَنانةوة تةواوى ئاماجنةكانى خخويَ

و  و سةةاكار و سةةادة نةةاةوارمةةة نةخويَكةةدد  تاكةةةكانى ئيَمةةة جةةيَ بةةةجىَ ئيَ نةويَى 
ون. بوَ شكةوتوو ئةواني  خاوةنى شارستانيةت و فةرهةنو و كلتورى ثيَ دواكةوتة
كى زانسةةتى و شةةيَويسةةتمان بةشوَرِبومنةةان لةنةهامةةةتى و دواكةوتةيةةة ثيَ  دةرباز

زانسةتى ريسةا  و    ةرهةنطى هةية ئةمانةش تةةنها بةةرِيَى  و فكدى و ف مةنهةجى
 ةكديَت.و مةعديفى د وشيارانة

 

 كاريتانى د. ئياريس                                                          
 يَدهةول. 20-12-2017
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 نةبخوَي
 نةةوة بةوَ  يَويسةتة بطةرِ ثيَ  بةوو  (چ)نةة  وشةةى وويَ  مةان لةة  ك طويَهةر كاتيَة 

نةاةوارى لةة   و خويَ خويَنةان  يى هاتنى وةحةى. تاةى جةزيدةى عةرةب و سةرويوميَ
ى خويَنةان نيةااى   ئانقور كاتيَك  (1)ددرانبةثةجنةى دةست دةيميَ ااةزيدةى عةرةبج
تكةى نةفامى و نةزانى ولو جةزيدةية  لة ية لةيماناى ض !بوواا دونيا سةر سام ليَ

ت  ئايةا ئةةم   يَنيةةكان دةلةةرزي  ةوة طويَخويَنانة و  خويَنةان ناةوارى بةانطى  و نةخويَ
و سياسةةي و  رىوئةةابويةةةتى و مةالتةةى كوَطدف رِووىة لةةةودواكةةةوتو كؤمةةةَلطا
كددن و تةواوى بةشةكانى تدى ييةان  فيَدو  ثةروةردة وو شارستانيةت يى ودواكةوتو

ةنضةة لةسةةر كةام بةدين       ثضارةسةر دةكاتبؤ  ة  كام طدفتىخويَنانويستى بةثيَ ض
و  شارسةتانيةت و فةرهةةنو    دةشتةكىو ك شوانةويََلة ي ميللةتيَيَبلَ توَ .تدادةنيَ
و  ناطوازنةةوة بةؤ   كى شارستانيى ئةو كاتةياننايَضى ويَبؤ  بيَبةرهةم  رى ليَوكلتو
ويسةتى بةة   ثيَ و وخاوة يةتى تةواو دارمةالى كوَاربو ديارة ى شارستانى بن  فيَد تا
ئةم    بيَ خويَنانى يدوا  سةرةتا ارىَب يةتى ليَمةالارى كوَج هةية با كددنةوةابين

كةةداوةو باشةة ين   كؤمةةةَلطاى وو ديداسةةةى تةةةوا  خوداييةةةى كثةةةياميَ  ثةيامةةة

چ  چ  چ ى: ارِية جة بؤ. ةخويَنان  تةوةتةواوى اليةنةكان بطديَكةا خيَدضارةسةرى 

                                                             
 يكتل   كللهم  رجلال  عشر سبعة قريش ويف اإلسالم دخل: قال العدوى جهم أبىَ ْبن اللَّهِ عَْبد ْبن بكر َأبيَ عن (1)

 سُلفييَان،  َأبليَ  ابلن  ويزيد وطلحة اجلراح، ْبن عُبيَدة وابو عَفَّان، ْبن وعُْثمَان طال ، َأبيَ ْبن وعلي اخلطاب ْبن عُمَر
 عَْبلد  ْبلن  سللمة  وابو ،قريش عن العامري عمرو بن سهيل أخو عَْمرو ْبن وحاط  ربيَعة، ْبن عتبة ْبن حذيفة وابو
 سلرح  أبليَ  بلن  سلعد  بن اهلل وعبد أخوه، سعيد بن وخالد أمية، بن العاصي بن سعيد بن وأبان املخزومي، األسد

 بلن  وجهليم  سفيان، أبيَ بن ومعاوية أمية، بن حرب ابن سفيان وابو العامري العزى عبد بن وحويط  العامري،
. واتة : كاتيَك ئيسالم هةات  احلضرمي بن العالء قريش حلفاء منو مناف، عبد بن املطل  بن خمرمة بن الصلت

 فتلوح ( كةةس بةوون ئةمانةةى سةةرةوة ناوةكانيانةة .بدوانةة:        17ئةوانةى خويناةواريان هةبوو لةناو قةوري  )  
 (.453: ص) البََلاذُري داود بن جابر بن حييى بن أمحد البلدان
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چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڎ  ڎ   ڈ    ژ  ژ  ڑ        ک  ک  ک  ک   

  .(1)چگ    

كةة هةةموو    وويَنةة بةة نةاوى ئةةو ثةروةردطارةتةةوة     " واتة: )ئةى حمما "
شةةتيَكى دروسةةت كةةددووةم ئةةادةميزادى لةةة ضةةةنا خانةيةةةكى هةَلواسةةداو )لةةةناو  
منااَلااناا( دروست كددووةم وويَنة لة كاتيَكاا هةر ثةروةردطارى تؤ بةخشةناةيةم  

 ن(.كددووة كة نةيزانيوئادةميزادى فيَدى ئةو شتانة 

 عَلَّلمَ  الَّلذِي : تفةةرموويَ دة  چ ژ  ژ  ڑ چ لةبارةى ئايةتىيب ئيمامى قورت
 َقتَادََة عَْن سَعِيٌد رِووىوَ. بِاليَقَلمِ اليخَطَّ اليإِْنسَانَ عَلَّمَ َأْي وَاليكِتَابََة، اليخَطَّ يَْعنِي بِاليَقَلمِ
. عَلْيشٌ  يَْصلُل ْ  وََللمْ  دِيلٌن،  يَُقْم َلْم ذَلَِك َلْوَلا عَظِيمٌَة، تَعَاَلى اللَّهِ مِنَ نِْعمٌَة اليَقَلمُ: َقالَ
 ُظليمَلةِ  مِلنْ  وَنََقَلهُلمْ  يَْعَلمُلوا،  َللمْ  مَلا  عِبَادَهُ عَلَّمَ بَِأنَّهُ سُْبحَانَهُ، َكرَمِهِ َكمَالِ عََلى دلََف

 اليمَنَللافِ ِ مِللنَ فِيلهِ  لِمَللا اليكِتَابَللةِ، عِليلمِ  َفْضلللِ عََللى  وَنَبَّللهَ اليعِليللمِ، نُلورِ  إَِلللى اليجَْهللِ 
 .(2)اليعَظِيمَةِ(
سني كدد وى نوفيَدةكانى مدؤظى كددن خويَنانسني و وى نوفيَدخودايةى ئةو  واتة:
 قةَلةةم ت: فةةرموويَ سةةعيا ئةةوي  لةةقتادة دة      ريوايةت كةداوة لةة  قةَلةمبةهؤى 
  ييةاني   بوونةدةاية ئاييني  بةرثا بو  ئةطةر ئةوة نةكى طةورةى خودايةنيعمةتيَ

ر تةةواوى كةةرِةمى خةودا بةةوةى     ية لةسةبةَلطةييان  ئةمةيان بؤ  بووفةراهةم نةدة
ئةةةوانى  هةةةروةهاكةةةنايزانن   كةةددووةى ئةةةو شةةتانة فيَةةد خةةؤىخةةودا بةنةةاةكانى 

ى يطةورة ئاطادارى كددنةوة لة اكى زانست  رِوونبؤ  تاريكايى نةزانى طواستةوة لة
 كى طةورةى هةية.يَسوودكة ضةناة   فيَدبوونسني و وى نورِيَزو 

                                                             
  . 5 -1ئايةتى  العلق( سورِةتى 1)
 .(120/ 20) القرطيب تفس   :( بدوانة2)
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ةكانى تةد  يانكاريرِجياواز لة طوَ  ارةلةجيهانى ئةم ج انكارىرِدرومشى طوَ كةواتة
  وة  كليلةي   بةوو   دةروازةى ضارةسةةريَكى طشةتط    كةدد  ثيَ دةستى خويَنان بة

 يةةةكى داخةةداوكؤمةَلطا رِووىبةةة كةةددووةسةةةرجةم طدفتةةةكان تةةةواوى دةرطاكةةانى 
  خؤىةرى ى ميللةتانى دةوروبو ييان ارستانيةتاو لةتةواوى شجيهان  دابدِ رِووىبة
كةوتن و ثيَشةةبةةؤ  اى داخةةداو دةرطةةدةرطةةاى جةهالةةةت و نةةةفام( چ) وشةةةى بةة 

 ىَكدايةةةوة  سةةةرجن رِاسةةتتى ناوةَاهةةةَلرِؤي رِووىبةةة كى نةةويَيَروفةرهةةنو و كلتةةو 
ايةةةتى مدؤظ بةوَ  وبةو  يَشةةا   سةةرةتايةكى نةو  اكيَي رِالى خةوَ بةؤ   هةةموو جيهةانى  

 نةوىَ كى تةا بةديةايَ    كةدد  ثةيَ  ةسةتى تايبةت د بةطشتى و ميللةتانى ناوضةكان بة
ضى بؤزاني ضى دةكا و   زيةوةدوَ خؤى مدؤظوة   لةويَمدؤظو  وربوونةييان و واننة بدِ

ئةةةم ثدسةةيارة  يَ   وتةوة كةةو دةضةةيَ هةةاتووةضةةى بؤو  هةةاتووة ىَودةيى و لةةةك
ى وةالمة وة يةان  بوونةة ما وةاَلم بيَبةة  وبةو كدد سةرقا َ خؤىفةلسةفيانةى دونياى بة

 خةةؤىو دروسةةتى  رِاسةةتى وةالمةةتةةةواوى ( چ) بةةةهاتنى بةةوويان وةرطدتةهةَلةة
ئةةةم وشةةةية   جيَبةةةجيَكددنىفةلسةةةفةو  دتن بةةةمانا وط  بةةة دةسةةت وةرطدتةةةوة

و  و هةزر  بة  ئةاوايى كةدد     نطى بةوان بةخشدا جةهالةةت مالَ شةثيَ سةرمةشقى و
داخداوةكةان   دةرطةا  نى طدتةةوة. ةوة شةويَ خويَنانة سةني و  وو نو خويَنةان و  فةلسةفة

  مدوظايةتىى مامؤستا بوونة  نةخويناةوارةكان بوونكدانةوة  طدفتةكان ضارةسةر 
 و ئةاياوةى طدتةةوة  نةةرمونيانى   و شةةرِ  جيَى طوَطفتووة  بوونة ا رِوونتاريكيةكان 

تةةواوى  بةؤ   ةوةيةةكى تةازة  خويَنان ةقةى طدتةةوة   دِدَلو  غزبةؤ  يشنت جيَىتيَطة ليَك
ةيى سوودئاو ييان و مدوَظ طوَرِدرا   وانني بوَ بونةوةردِتيَ  رايةوةيِيَدار ماناكانى ييان

 مةدؤظ   بةوو ش دونيةا خةاموَ    شاكيَ داى بةسةر ناوضةكةئارامى باَلو بةختةوةرى و 
ئافدةت   بوو راورِيَزةكانى ثايو تايبةمتةناي يشت مافتيَطة خؤى بوونىمدؤظتازة لة
لةبازنةةى بةناايةةتى بةنةاةكان     كةداوة.  هةيمار مدؤظايةتى و بةمدؤظى رِيَزهاتةوة 
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كددنةوةى ئازاد و ب خاوةن  بة بوونة بازنةى ئازادى و يةكسانى و سةربةستى  نهات
و هةسةتانةوة سةةر    انةةوة بارة طةرِو  بوَ دوبكةن هيَنانسةربةخوَ  توانيان دا عةقَلى

 بةةرو و ريَ لةييَد روَشنايى مةنهةةج  نةية!.ثيَى ئومةى ئيسالمى ثيويستمان بة وويَ
 رِاست و دروست. ثةيدِةويَكى
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 ؟بؤزانستخوازان و بةرى طةنجان َيرِ

سةتى و زانسةتخوازى   زان مةنهةجىهةية لةسةر  زؤر وسداوطةليَكيهةرضةناة نو
بؤ بةزوبانى كوردى  يَبةرةبةثيَويستم زانى ئةم رِ بةاَلم  بيانى عةرةبةتايبةتى بةزم

و خوازان تيى طةةجنان و زانسة  كةش بةتويَة شة ثيَ كةاا كتيَبيَتوَى زانستخوازان لةةدوو 
 وو:دا دةياخنةمة رِخاالنةبكةم لةبةر ضةنا هوَية  لةم نةوةى نوَى 

 بةني ك   يةكيَبنيخواز وة زانستومان كددوداواى لةهةمو( ) ثيَغةمبةر -1
 َأْو عَالًِملا  اغيلدُ »ت: فةةرموويَ وة  دة  بةني ى دةرِيَية شةي ال وتو  نابةشانة ئةطةر لةو

 خوازي زانسةةت. (1)«َفتَْهَلللَك اليخَللامِ َ تَُكللنِ وََلللا مُحِبًّللا َأْو مُْسللتَمًِعا َأْو امُتَعَلًِّملل
 ديارى بكا. بؤ  وانةمان ك لةةوى يةكيَدِيَك هةية تا رِبةريَيَويستى بةرِثيَ

ى زانسةتى  خويَنةان بةةرةكانى  يَلةمةنهةةج و رِ  بةشيَكلةجيهانى ئيسالمى  -2
  تناريَان بةكار دةهيَوالتسياسةتى بؤ  داستائيَطاكان بةطشتى لةخويَنانو عي شةر

دةيةان    كتيَة  كددنى و ضةاث  ناميلكةة  رِيَىى شانشينى سةعودية بةة  والتبةتايبةتى 
  !ةوةنو سون ئانقوردةكةن بةناوى  ة َكتيَ خؤيانةكانى يبةريةوةناي فكدى تايبةت بة

ى دةبن خويَنانواى د  مةنهةج اسة دةيكةن بةديدِ بيَان و طةجنان بةوالتبؤ  دنينيَةد
 نن.اةوةشيَهةَل ليَكان موسَلمانى رِيَزةوة ناعةو سونبيديى يةك  بةناوى  بة

  ية  ثةةروةردة دةبةن  مامؤسةتا تاب و سوننة لةةالى  يو ك بةناوى عةقياة -3
ازةكان يةان  دواى زانستخو  و فكدى ةئىة لة بنةماى مةبادوورضونكة مةنهةجةكة 
انيان موسةَلمان و وة  ئةمدى  ةكان و بةئةم ييدةستى عةملانطةجنةكان دةبن بة دار

سةةالم    كةلةةالى ئةةوان سةونةت نيةة      تك ين سةوننة وولةسةر بضة  بةاَلم  زانندة
                                                             

 ي (2/265) اإلميةان  شةع   لةة  هةةروا بةيهةةقى    ( 5171) ي (5/231) طيَدِاويةتيةةوة   أوسط لة طربانى( 1)
(1709) . 
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 .بة وة  ئةمد دةزانن (1)عةملانيةت بةاَلمناكات  خؤى اىدانى بموسَلمانلة

مان لةةجيهانى زانسةت و زانيةاري و شارسةتانيةت     ثاشكةوتن و دواكةةوتن  -4
 و فكةةدى و سةةا يكى رِمةنهةةةجيَ نةةةبوونىةكانى ية سةةةرةكيكارهؤك لةةةيةةةكيَ

 .ى و معديفة و نةهزةوييةب شةنروَ

ن بةةووعديفى ة و مةةسةةا بةةةري رييَان خةةاوةنى مةنهةةةج و رِموسةةَلمان تةةا -5
ئةاواو  رِؤيان كةددة سةةر   ييكاريطةةر   بةوون  خؤيانخاوةنى شارستانيةتى سةردةمى 

ةرى طةةكاريبة خؤيةةان ددانييَةةااهيَنانى بةةة ئةةاوارِؤيي زانيةةارى شؤرِشةةو  هةسةتانةوة 
بةتةةةواوى لةةةدونياى  ئيَسةةتاى   كةضةةبةةووةكان موسةةَلمانبةةةرى زانةةا يَمةنهةةةج و رِ

 اوين.كةوتنى زانيارى سةردةم دابدِثيَش يياوتةكنةلوَ

ان دئومةى ئيسالمى بةئةناازةيةة  كةةس د   بوونى ازان و ثارضةثارضةليَك -6
 ىو زيةاتدة لةة ملمالنيَة     قةولَ  خؤيانان سَلمانمووان لةنيَ ت و ملمالنىَبةكةس نانيَ
 بةرامبةرةكانى . لةطة َ موسَلمان

وحةى يةةك    كددن و رِلةةكار  هاماهةةنطي  نةةبوونى كددن و نةقةبووَليةك   -7
 كى تةناروستة.بةريَيَك و رِمةنهةجيَ نةبوونىدوبارة   تةواوكددن

دةكةةن و   يَةز رِمان ثيَغةمبةةر  نىيدةى ش وو فةرمو ئانقوردةيان ئايةتى   -8
كددن جيَبةة نةة سةةر جيَ  ديَ كةة   و وتار باسي دةكةةن  كتيَ بةتةواوى لةبةريانة و لة

 ناكةن. جيَ بةجيَ خؤياناا بةثيَش( لةقبيَالتط)

 (الفوضى)(ناغى )ثاشاطةردانيمان لةالى بةناة ناو نداوة قوَئيَستاناغي قوَ -9
                                                             

: (secularism) دةَليَت: كددووة و ناسةثيَ وا عةملاني بةريتاني مةعاريفي دائ ةىضيية؟  عةملانيةت (1)
النلا  وتلوجيههم ملن امهتملام بلاَمخرةا اص امهتملام بهلذه اللدنيا          هي حركة اجتملاعي تهلدف اص صلرف   )

 رِؤيي بةة   لةطدنطيةاان  خةَلكة ئارِاستةكددني ئاماجني كؤمةآليةتية  بزوتنةوةيةكي )عةملانيةت: واتة: ،(وحدها
 ةيتةةواوى وشةة  واتةةاي: دةَليَةت  سةةفةر حةةةوالي(  )شةةيَ . ( تةةنها ييةةانى دونيةاوة   بةةة طدنطيةاان  بةةؤ دواييةةوة 

العلمانيللة نشللأتها دونيةةايى(. بدِوانةة :   ئةةايني  يةان  لةةة )دوور واتةة: ( الانيويةةة أو الالدينيةة ) واتةةة عةملانيةةت 
  (.(EnsyBratannicavol.Hp19 . و( للشيخ سفر احلواص13ل  – 1وتطورهاا سفر احلواص )ب
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 نةبوونى هؤىةية بةه تواو بةشةكانى تدى فكدى ئيسالمى دالةفة زؤرسةروبةرى بيَ
ازانى وان جيلى طةةجنان و زانسةتخو  نيَ بةتايبةتى لة زؤرك فةوزايةكى مةرجةعيةتيَ

ودان كددنى يةك و جنيَة دةطاتة تاوانبار كددن بطدة تاف هةر لةتك  سةرةتايي هةية
كى بةةريَ يَو رِ مةنهةةج   نةةبوونى بةؤ   تةةوة يَةرِى دةطبةشةيَك و ... هتا ئةمةشةيان  

 عي.شةرستاناةرى 

كى ورد بةريَيَكى زانستى و رِانى ش ينى كوردى مةنهةجيَبةزم ئيَستاتا   -10
يان و خويَنانبةرى يَرِ كةن بةبي خؤيانانى اوةتةوة تا طةجنان بةئاسانى بةزمسدونةنو
 .ةوةتبيَ ونوضاويان رِبةر

ة و ية شةارةزا ني  عةةرةبى انى زمى لةزؤرى هةرة بةشيَك  نوىَجيلى نةوةى  -11
 بطات.تيَ بيَعةرة ثدؤطداميةبةتةواوى ل ناتوانىَ

و  مامؤسةتا لةةالى   ئيَسةتا لةقوتابييةان  و خوازان ئةو مةنهةجةةى زانسةت    -12
كى نن زيةةاتد مةنهةةةجيَويَيةةدةةكان يليةةية ئيسةةالميوَو كو مزطةوتةةةكان  حةةوجدة

خواز اليةنى كةددارى تةا زانسةت   سةر  جةخ  نةكددووةتة  و تيؤريية وتةوزانستى رِ
شى بكات و ضارةسةةرى طدفتةةكانى   كيَهةَلكتيَ خةَلكى يانةرِؤييانى  لةطة َ بتوانىَ
 بكات . ثيَ ىخةَلك

( ةسللاَلالربةةةرةكان ئيسةةالميان وة  ثةةةيام ) يَلةةة مةنهةةةج و رِ  بةشةةيَك  -13
غةمى تةنها طةيانانى ئيسالم  تا تابيانقوو خوازان و طةجنان ووة بة زانستنةناسانا

ى ئةايينى و بانطخوازمةان   مامؤسةتا يةة بةداخةةوة ضةةناان    بؤ. تبيَة  و ثةيامةكةى
خواز   زانسةت ئةمةة طةةورةتدين كارةسةاتة    (1)ةكانيكةوتونةتة بةرةى عةملاني  هةية

                                                             
 :يةكةةم  جةؤري  بكديَةت:  ؤلنيجةؤر ثة   سةيَ  بةة  دةبةيَ  نييةة   شيَوازي جؤر و ية  عةملانيةتكيَية؟ عةملاني (1)

بةاوةرِى بةة    هةةروةها  نييةة   ئةايني  خةودا و  بةة  بةاوةرِى  جؤرةيةان  ئةةم ( امللحدة العلمانية) باوةرِ  بيَ عةملانيةتي
باوةرِ  خاوةن عةملانيةتى :دووةم جؤري. )هيطلَ(ن و )ماركس( نيية. بانطةشةكارةكانى ئاييني  سيستةميَكي

دةكةات.   ييةن  لةة  ئةايني  بانطةشةةى دوورخسةتنةوةي   بةةالم  هةيةة   بةخودا ةرِىباو جؤرةيان ئةم بةخودا:  تةنها
← 
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ى خزمةتى فكةدى  يدوا  يبَ( ثةروةردة ب) ثيَغةمبةر ةتىنو سون ئانقورلةسةر 
 بكات.بؤ  عةملانى بكات و بانطةشةيان

ان دةكةات  خوازلةة زانسةت   بةشةيَك بةةرةكان وا لةة   يَمةنهةةج و رِ  هةنايَك  -14
 انثيَغةمبةةر  نةة  وة  وةزيفةةى    بكةةن  تةماشةا  ثيشة و زانستةكةش وة  دةعوة

 .)سةالمى خودايان لةسةر(

 ةتةة ضةةقى ملمالنيَةى   بوودونياى عةولةمة بةتايبةتى جيهانى ئيسالمى   -15
بةةرو  يَلةة رِ  زؤرى بةشةيَك ان موسةَلمان و نيَة  وةهةاتو وكةةى الدةر  ب ةهةا  جؤرفكدى 

و  تةزيلةة ش هةةر باسةي موع  ئيَسةتا نن تةا  ازةكان دةيةويَ خومةنهةجةةكانى زانسةت  
اليةةت و فيكدةكةانى تةد    ى ئةوانةة عةملانيةةت و ليربِ  لةجيَ ئيَستاخةوارجية  كةضى 
ت ئةةم  بيَك هةة يَبةريَويست دةكات رِثيَ يةبؤن   قاَليانةوة سةرثيَ لةمةياانن و طةن 

ئةم  رِووىوبةورِ  دةتوانىَ دةمةئةم سةربؤ  كتيَ بكاتةوة كة كام  ونورِبؤ  بابةتةيان
 تةوة.بيَفكدانة ب

  كيََلكةة تةوة تيَوسةداونة جيهانى ئيسةالمى نو  لةتازة  كتيَبىَ ليَكمةكوَ  -16
  هةةةروةها () ثيَغةمبةةر  دةىوو فةةرمو  قورِئةان بةمنونةةى ئايةتةةكانى    كةداون 

                                                                                                                                               
 ئيسةالمي   جيهةاني  لةة -رِؤسةؤ (.  جةا   جةان  بيَكوت  ديكارت  لو   جؤن )ظوَلتيَد  جؤرة ئةم بانطةشةكاري

عةفلةة    ميشةيَل  سادات   ئةنوةر موسا  سةالمة حصدي  ساَلح عازؤري  نةجي  حوسيَن  ئةمني  تةها )قاسم
 نةاميق  ثاشةا   توركةةكان: )مةدحةةت   لةة  -عةباولناسد( بوون. مجا  زةين عاباين  بؤرقيبة  سعادة  ئةنطون  

 دواي كةوردان  نةاو  لةة -. كةةما  ئةةتاتور ( بةوون    مسةتةفا  ثاشةا   ئةةنور  كةو    زيا ئةةل   ئةل   تكلني ثاشا 
 عةملانيةتةة  جةؤرة  ئةم هةَلطدي سةركددانة ئةم (1889) ساَلي تةرةقي( و تةعالي )ئيتحاد حيزبيَ دروستبووني

 جةؤري . (ئةمحةا  ئيةرباهيم  ثاشةا   شةةري   حلمةي   رةفيةق  جةودةت   عةباوَلال سكؤلي  لةوانة: )ئيسحا  بوون
 نويَةي و  خؤشةة   ئيسةالم  بةة  دَلةي  دينةاارة   موسَلمانة  تاكةي تاكة جؤرةيان ديناار(  ئةم )عةملانيةتي :سيَيةم
 هةةنطاو  عةملانيةةكاني   لةطةة َ  بةةالم  دةكةات   ئيسةالم  راسةيمةكاني مة دةكات  بةشةااري  خيَد دةطديَ  رِؤيي

 تيَكةة َ  دةوَلةت سياسةت و لةطة َ نابيَ طةيشتووة ئيسالم لة وا دةرِوات  دوايان لة دةدات ثيَ  دةنيَ  دةنطيان
نويَيييةة.  يَ  ثة  و و مارةبدِينةة  )تةةلقني(  كاريةان  ئاييين زاناياني مزطةوتة  بؤ تةنها ئيسالم ي وايةثيَ بكديَت 
. هةروةها: كتيَبىَ نةةوةى نةوي لةةنيوان فكةدى     (13ل  – 1العلمانية نشأتها وتطورهاا سفر احلواص )ببدوانة: 

 .151ئيسالمى و تيورى عةملاني دا   نوسةر     
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دار و بةةكد  بيةاخنوينى خواز   طةن  و زانستا الدةرةكان ئاسان ةرِوب وةشانةوةى هةَل
 يان بكات.بةجيَ جىَ

ازان خوطةجنان و زانست لة بةشيَكو ناميلكة  و نوسداو كتيَ ى زؤر هؤىبة  -17
 ة؟رِاستو ناميلكة  كتيَ و  ينة  كام مةدرةسةبوشيواوية  سةر ليَ و ىدَلتوشي دوو
 وةاَلم بيَن طةجنانى ليَكطةئةمانة ثدسيار دةطات؟ ثيَ ينَج وويَو مةنهة كام ماددة

 ة.وتةووشتهيَ

ون وكى رِبةريَيَرِ نةبوونىك هةن لةبةر خوازانيَزانستو  انيتابيقوطةجنان و   -18
ن   ونةطةيشةتو ى هةرثيَكةضة   عنيشةةر ى زانسةتى  خويَنانةريكى ة خساَلةهاى ساَل

يةةةة بؤ  مامؤسةةةتا و نةةةة بووةبةةةةريان هةةةةيَوة نةةةة رِوكيان بةسةةةةر بةةةددتةمةةةةنيَ
 النَّلا   ملن  كلثاا  َأن )اْعَللم : تفةةرموويَ ئةينب بةةدران دة   نةتة ئامان  ونةطةيشتو
 طائلل  على مِْنهُ حيصلون وََلا وَاحِد علم فِي بل اليعلم تعلم فِي الطوَال السنني يقضون
 َأمرْين ألحد ذَلِك يكون وَإِنَّمَا املبتدئني دَرَجَة عَن يرتقوا ومَل فِيهِ أعمارهم قضوا وَرُمبَا

 فِي وََلا فِيهِ لنا َكَلام َلا وَهَذَا التصوري ْدرَاكاليإِ وَاْنتَِفاء الفطري الذكاء عدم َأحدهمَا
  .(1)(التَّْعلِيم بطرق اليجَْهل عالجه وَالثَّانِي

  زانسةت  بةوونى فيَد بةسةةر دةبةةن لةة    زؤركى نيََاساَل زؤركى يَخةَلكواتة: بزانة 
سةرف دةكةةن  اا نن و تةمةنيان تيَبةدةستيشى ناهيَ  هةية لةية  زانست جارى وا
كةى  زيدة نةةبوونى ان كية يةةكيَ هؤكةار ئةمةةش لةبةةردوو   ثلةى سةرةتاي    ناطةنة

  ةية ة و ضارةسةريشى نيياا نيقسةمان تيَ ئيَمةن سدوشتى و دةر  نةكددنى ئةمةيا
 خوازى. ى زانسترِيَطانةزاني و نةشارةزايي بة :دووةميان
ك هةيةةةة بةةةةريَيَويسةةةتيان بةرِثيَ انيةةةتابيقوو  و طةةةةجنان خواززانسةةةت  -19

  ةكان )االصةو ( ئةطةةر نةا   ية زانسةتي كتيَبة يَتةوة سةر دةليل و سةرضةاوةو  ط ِبيان
                                                             

 .(485 ل) بدران مبن أمحد اإلمام مذه  إص املدخلبدِوانة:  (1)
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ملن مل  ) ناطاتة مةبةست  وة  طوتداوة: ت بيَخةريك دةزانستخواز بةكارى الوةكي 
ئةةةوةى نةطاتةةة سةرضةةاوة سةةةرةكى و  ) :واتةةة  (1)(يللتقن امصللول حللرم الوصللول 

يل ضلل  دَل)ملن حلرم الل   ة: هةروةها طوتداو .(لة طةيشنت بيَبةش دة بيَبنضينةكان 
 .(بزر دةكات رِيَطا تبيَ بةش بىَ يان رِيَوان رِيَبةرلة  كةسيَكهةر )واتة:  ل(بيَالس

هةسةةتانةوةى ئومةةةى ئيسةةالمى بةسةة اوةتةوة بةةةدانانى مةنهةةةجيَكى     -20
تةا    ى و مةةعديفى و واقيعةى  انستى و فكدى و فةلسةةفى و فةرهةةنط  يسا  و زرِ

 تةوة دةست.بطديَ مةشقى دونياكى تد سةرجاريَ

ى حةالَ  سكااَلى رِؤيانة انيتابيقوو  م لةخزمةت طةجنانزؤرى ةَلكتيَ هؤىةب  -21
ئةم سةردةمة بؤ  ويستةثيَ  ج طدنطةو مةنهة و كام ماددة كتيَ كةن كام دة خؤيان
لةة   تبيَة  و زاناو شارةزا رِاستسةر  بتوانىَ خؤىنى يان لةشويَ زانكؤ نني؟ تا لةوويَ

نى و بةشةةكانى تةد    ييةةتى و ئةاي  مةالى و كوَيواقيعةى سياسة   لةة   وَدونياى ئةمدِ
  تةا  ويسةت زانةى  بةةرةم بةثيَ يَيةة ئةةم رِ  بؤبكةيتةةوة  ى شةى  بةؤ ك يَوةالم بة ناكدىَ

و  خوازانطةجنان و زانسةت بؤ ئاستى مةعديفى بةرزكاتةوة  كبةريَيَتة رِبيَب بةكددةيى
 باةم. ثيَ ى زياتدىةيَيرد ىَوى تد نامةهؤكارضةناان  لةطة َ انيتابيقو

دواى ئةوةى هةردوو كتيَبى طةةجنان لةةبوارى ضارةسةةرى كوَمةاليةةتى و       -22
نةوةى نويَ لةبوارى ضارةسةرى فكةدى بةةثيَى وتةةى خويَنةةرةكانى بةشةيَكى بةاش       
هوَشةيارى الى تةاكى طةةةن  و نةةوةى نةوىَ ثةيةةاا طةدت وة  تةةواوكارى بةةاطيَكى       

لةبوارى ضارةسةرى مةنهةجى شتيَك بنوسم تةا  هةستانةوةو نةهزة بةثيَويستم زانى 
ئامةاية ثةيَ بكةةم و    الرو لةويَديةى لةمةنهةةجى زانسةتخوازان هةيةة    طدفت و ئةم 

 بةديايَكى نويَ  ضارةسةريان بوَ باوَزمةوة.

 
                                                             

 تذكرة السام  واملتكلم . بدِوانة: (1)
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  سراوةوكؤسثةكاني بةردةم ئةم نو
ر  ة لةةة فكةةد و هةسةةتانة و ضارةسةةة يةةسةةداوانةى ناوةرِؤكةكةةةيان بديتيوئةةةو نو

سةةداويَك وة بتةةوانى نويةةديَتةةة ثةةيَ   زؤر ئاسةةان ني دين كؤسةةو و تةطةةةرةيانزؤرتةة
مةنهةجى خويَنان و فيَدبةوون   كةى ضارةسةرى بابةتيَكى زؤر هةستياروثيَشكةش ب

  رِونى خويَنةةر و دةرةكيت نةهيَتة ثيَ    بةوَ بةرضةاو  بكةى  دةيان طدفتى ناوةكى 
 ةمةرِوو:بةثيَويستى دةزا  طدفتةكان بةضةنا خاَليَك و

 ةكان.ييةكةم: طرفتى نوسراوة فكري
بابةتى فكدى و هةستانةوة خويَنةرى كةمة  بةتايبةتى ئةةمدِؤ زؤرتةدين كتيَة     

ثةرسةةتى و بةةوارة    كةةة بةسةةةرهات و بابةةةتى خوا  كةةة دةخويَنديَتةةةوة ئةوانةةةن  
وسةينى ئةةم كتيَبةةدا    وعاتفيةكانن  ئيَمة لةم بابةتانة كةم ناكةينةةوة  بةةاَلم لةة ن   

م بةدياريةوة  وى بابةتةكة لةالى بةناة دةيان شةو تا درةنطان دانيشتويةبةر طدنطل
و ثيَطةيانان  يان تا نويَيى بةيانى  تاكو بتوا  شتيَك لةبوارى فيكدى و هةستانةوة

بيَت و طةدف  زوَريشةى هةةبيَت      با خويَنةريشي كةم  بكةم ثيَشكةش بة طةلةكةم
كددنى و ديةةاري رِاى بةنةةاة زوَرتةةدين ضارةسةةةرةكان كةةة بةةةيةةتةةاوة  و بةةوارة فكدي

 و كارى ثىَ بكديَت.  ةى تيَااية وويَناريَتةوةبديَنةكانى ئومم

ة و يكارَيكى ئاسان ني ،و ضاكسازى دووةم: هةستانةوة
 ئاستةنكى زَورة.

رِيَدِةوى مةنهةجى بيَت و قوَناغ  هةموو ضاكسازى و هةستانةوةية  دةبىَ لةرِيَى
ومطةةى    ئةةوان ج و زانايانةةوة دةسةت ثةىَ بكديَةت     نوخبةة  ت  لةة بةناى بوَ بكديَة 

و  سةةةرةكى و كةةاكَلى طوَرِانكةةارين  ابةةن بةةاديس زؤر جةةوان نةخشةةةى هةسةةتانةوة 
ويَت: بةنةةاى بةةؤ دادةنيَةةت و دةفةةةرموازى لةةة فيَدبةةوون دةكيَشةةن و قؤنةةاغ ضاكسةة
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نايةان لةة نيَةو    ساز نابن تاوةكو زاناكانيان ضا  نةةبن  بةرِاسةتى زا  )موسَلمانان ضاك
ئةطةةر ضةا  بةن ئةةوة هةةموو الشةة ضةا  دةبَيةت  ئةطةةر            ئومةت وة  دأل وانة

ماناني  بة تيَطةيشةتنيان  خداثي  بن الشة هةموو خداث دةبيَت  ضاكبوونى موسَل
لةةة ئيسةةالم و كةةار ثيَكددنيةةةتى  فيَدبةةوونى كؤمةةةَلطاش لةسةةةر دةسةةتى زانايةةان  

سةى  طما بن لةة زانسةت و بةة هةةواو و هةوة    دوَدةكديَت  ئةطةر زانايان بن توانا و 
ي  وادةبةةن  كةواتةةة ئةطةةةر دةمانةةةو   انانخؤيةةان كةةددةوة بكةةةن ئةةةوة موسةةَلم 

 با زانايامنان ضا  بكةين(.  موسلمانان ضا  بن
مةنهةةجى خويَنةان و    وهةروةها دةفةرمويَت: )زانايةاني  ضةا  نةابن  تةاوةكو    

خواز رِابهيَنةن لةسةةر داهةاتووى    زاسةت  ونة دةتواننفيَدبوهةردبوون ضا  نةكد   فيَ
ييانى  هةةروةها داهةاتى زانسةتى خةؤيى و غةةيدى خةؤى ديةارى بكةات  ئةطةةر          

بةا مةنهةةجى خويَنةان و فيَدبةوون ضةا  بكةةين          ويستمان زانايةان ضةا  بكةةين   
مان بكاتة زانا  مةبةست لة مةنهةجى خويَنان و فيَدبوون ئةو فيَدبوونةية كة موسَل

 .(1)بكةن( الم دينى لي وةربطدن و ئيقتيااى ثىَزاناكانى ئيس
بدِوانى جوان ين قوناغبةناى  "ابن باديس"بةوردى لةم دوو وتة جوانةى  ئةطةر

 ة لةرِيَى زانايان و مةنهةجةوة.يو ضاكسازي بةرى هةستانةوةيَو رِ

 سَيةم: كارى بيرمةندان ئاسان نية.
نى ضةةناان  وة لةةبو وخاَلى نةةبو ى موسَلمانان هيض سةردةميَك ويوبةدريَيايى ميَ
رِيَبةةرى    و كةددوة  و شارةزا  كاريان لةسةر رِاسةتكددنةوةى رِيَةدِة   ب مةناى طةورة

ان لةةنيَو طوَمةةَلطا   ية تةةوة  طورِانكاري و دروستيان بةوَ خةةَلك روَشةن كددووة   رِاست 
 لةوانة:  و هةنطاوى زوَريان ناوة دروست كددوة

                                                             
 (.   217 -3ابن باديس ) اثاربدِوانة:  (1)
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 بةةةةرز زؤر سةةةداوةكانيانةوةونو يلةةةةرِيَطا خةةةةَلكيان وشةةةياري ئاسةةة  - أ
 .تةوةكددووة

 .وةوكدد دروست نيانورِابو و هيَناوة بةخةبةر كؤمةَلطايان  - ب

 .وةوناسانا بةجيهان عةملانيةت و ئايايولوَييا نارِاستةكانيان - ت

 سةداوةكانيان وبةنو هةةر تةةنها   تةوة شةيكددوو  بةةوردي  دويمانيان ثيالني - ث
 تةوة.تةكاناوو هةَليان شوبوهاتة هةرضي

 و ئةةانقور ئايةتةةكاني  و تةفسة   بةةؤ نويَيةان  و بابةتيانةة  خويَنانةوةيةةكي  - ج
 .كددووة( ) ثيَغةمبةرمان صةحيحي سوننةتي

 .ةوناساناو بةخةَلك ييان سيستةمي وة  شةريعةتيان  - ح

و ويديان لةميَة ولةطة َ ميَةيوو نةةيياون و ثشةتيان لةةداهاتوو كددبةىَ  سةو       - خ
 ة.وشتوو نةخشةيان بوَ داهاتوو دارِ بينيوة

نيَك ضارةسةةةريان وضةةون و بةةوَ هةةةر سةةةردةم و بةةةرةو ثيَشواقيعيانةةة ييةةاو - د
 ةتى ثيغةمبةر دوَزيوةتةوة.نلةقورئان و سون

  .ضوارةم: طرفتى ياسايي
طدفتى سةرةكيم ئةوةية ضةؤن داواى    سينى كتيَبيَكوهةركات تةواو دة  لة نو 

طوتدا كاريتانى ئةوة طدفت يمارةى سياردن بكةم  ضونكة لة زؤربةى دائ ةكان هةر 
سةم   ودروست دةبيَت  وة  سدوشتى خؤشم حةز ناكةم بةناوى خوازراوي  شةت بنو 

 نةوةيةة  وبو ووبةةرِ ورِو يان سزاية  هةر بةرثدسيارةتي خؤم رِاشكاوي بة خؤشة ثيَم
 .كارم بوَ كددوة مادام بدِوام ثيَيةتى و وة  ث ةنسي   هةَلطدم

 ماددي. طرفتي :ثَينضةم  
 بةة  ويسةتووة  نةةم   بوومةة  مةزنة ئيسالمة ئةم خزمةتي لة لةوةتةي يياناا ةل 
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( 12رِيَطةيةوة بةدةست بيَنم  تةنانةت ) لةم مادي سووديَكي هيض  شيَوةية  هيض
 هةةر  يةان  مزطةةوت  خةانووي  نةضةوومةتة  رِؤيان لةة  رِؤييَةك  بووم مزطةوت لة سا َ

 ئةوة ةممغ نةبووة  مادي ديَكيوسو هيض لة ضاوم سداوةكانيشمونو لة تد  سوديَكي
ةكةةة يخويَنةةراني  زوَر جةار طدفتةة مادي    دةسة   بطاتةةة و بكةديَ  ضةاث  ضةؤن  بةوة 

بةتايبةةتى هةنةايَك سةرضةاوةى سةةردةميم       موئاستةنطى زوَرى بوَ دروسةت كةددو  
 .ة نةتوانداوة دابني بكدىَوثيويست بو

 و فكري بوارة بؤ هاندان و ثاَلثشت نةبووني طرفتي :شةشةم
 .ةكانينةهزةوي

( )ثيَغةمبةةر  هةةبيَت   ثاَليشة   و باريَت هان خؤشة ثيَي بةسدوشت مدؤظ
 ئةةم  ةحابةكان سة  ثاَليشة   و هانةاان  بةؤ  هةةبووة  جياوازي وةسيلةي رِيَطاو دةيان
 لةة  جةار  زؤر  هةسةتانةوةن  و فكةدي  بةواري  زياتد  نووسم دةيان من بابةتةي ضةنا
 و ثةا   زانةا  لةة  يةةكيََك  نةة ومنو بةة  كةنةةوة. دة سةاردت  ثاَليشة   و هاناان جياتي
 كتةيَيب  تةازة  ومت ثيَي رِؤييَكيان مامؤستامة  خويَناوةو لةالم ب مةناةكان شارةزاو
طةوتى    كدابةوو  ضةاث  عةةملاني(  تيةؤري  و ئيسةالمي  فكةدي  نيَةوان  لة نويَ )نةوةي

 ديةين  بةيَ  رِيَةي  و نةةبيت  الرِيَ بةا  سةومةنو فكدي بواري لةسةر ئةوةناة مامؤستا
 جةةةنابت دةكةةةم جةةةنابت وووةكةة قوربةةان وت ثةةيَم فةةالن!. و فةةالن وة   بطةةدي

 .دينااري و رِاستةرِيَي زؤر و ب مةناي "احلماا "

 مين دةزا  نزيكةو من لة زؤر كة  دَلسؤز  ئايينى مامؤستايةكي تد رِؤييَكي
 مةن   بةؤ  خؤيةةتي  دَلسةؤزي  لة دةزا  بكات بؤ ثيَشنياريَكم هةر  دةويَ خؤش زؤر
 ئاطات باشة ثيَم مامؤستا  وتي كددووة تيَ كاري خةَلك قسةي دةركةوت بؤم بةَلام

 فكةد  لةسةةر  ئةوانةةي  وتةي  بةؤ؟  ومت سيونةنو و نةَليَي فكد لةسةر زؤر بيَ لةخؤت
 بدام: ومت كةس!  فَلانة وة  دةبن الرِيَ  دةكةن قسة بوارة لةم يان  دةنووسن
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كة توشي الرِيَي بني  ضونكة ثيَغةمبةةرمان  هةمومان ثيَويستمانة ب سني   -1
(         لةطةَ  ئةةوةي كةة ثيَغةمبةةري  بةووة بةةردةوام ئةةو دوعايةةي كةددووة )

يَا مَُقلِّ َ اليُقُلوبِ ثَبِّْت َقليبِي عََلى دَْينَِك َقاُلوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آمَنَّا بِلَك   )فةرمويةتي: 
ا َفَقلاَل نََعلْم ِإنَّ اليُقُللوَب َبلْيَن ُأْصلبُعَْيِن ِملْن َأَصلابِِ         وَبِمَا جِْئتَ بِهِ َفمَا تَخَافُ عََلْينَ

 الرَّْحمَنِ يَُقلِّبُهَا(.
 تةا  ةية ني ب مةنةا  و فكةد  ئةةهلي  ئةمةة  دةكةةي  باسي تؤ كة  كةسةي فالنة ئةو

 ئيَستا و هيَناوة شكس  سياسةت لة ئةمةيان بكديَت  حيساب ب مةناان لةسةر
 تايبةةت  ئةجيناايةةكي  بةؤ  كةار  و عةملانيةةكان  حيزبةة  اايئةجيَنة  ييَد تةكةوتووة
 لة يان ئيرباهم  عةدنان شةحدورو لة بووة بيس  طويَ يان دةيَليَ ئةوةي دةكات 

 بةة  و بةيَ  ب مةنةا  نةة   دةكةات   نةةقلي  و خويَناويةتيةةوة  كتيَبةوة هةنايَ رِيَي
 ئةةةم طةيشةةتبيَتة زانسةة  ليَكؤَلينةوةيةةةكي ئةةةجنامي لةةة خةةؤي قةناعةةةتي
 هةيض  و نةخويَنةاوة  شةةرعي  ديداسةاتي  رِؤييَةك  هةيض  ئةمة هةروةها دةرئةجنامة 
 و ب مةنةاان  رِيَةزي  بهيَننةة  ئةمانةة  طوناحةة  بؤية ةيني شةريعةت لة ثسيؤريةكي

 .بكةن لةسةر قياسي

 كةسانةي هةموو ئةم وابا ئةطةر ةيني فكدةوة بواري بة ثةيوةناي الرِيَبوون -2
 تةنانةةت  نةةبوون  رِازي دةكةدد  سونةتيان و قورئان شةيبانطة جيهان و كوردستان

 دةكةن  ئةوان بؤ داردةس  و عةملاني بونةتة بؤضي  بيَت ئيسالمي  فكدي ناوي
 بانطةشةي بةردةوام نةوةتةكان سةرةتاي كوردستان لة( فَلانةكةس) و( فَلانةكةس)

 بيَطومةان  فكدن؟ ئةهلي ئةوانة ئاية بوون الرِيَ ئيَستا  دةكدد سونةتيان و قورئان
 .فكد بة ةيني ثةيوةست الرِيَبوون كةواتة  نةخيَد

 و مةةةودودي نوريسةي و  ناسةدِى سةونانى و سةعيا    وة  طةةورةي  ثيةاواني  -3
 و بةةرزجني  مجا  و قط  حمما و عزام عباا  و قط  سيا و نةوةوي بةناو نةسةح
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 سةداو ونو ةلة  ثدِكةددووة  دونيايةان  جيهةاني  طةورةي ب مةناي هةزاران و قةرزاوي
 دةربةةدةر  ئيسةالم  بةة  دي وَلاتةاني  اليةةن  لةة  زؤربةيان ئيسالم خزمةتي و كتيَ و

 .ن؟ بيَطومان نةخيَدوالرِىَ وبىَ دين بو ئةمانة ئاية نوداواكداوبو و كداون

 سةرضاوة. نيونةبو حةفتةم:

 بةسةةر  طةؤرِاني  زةمانيَةك  و سةةردةم  بةؤ  فيَدبةوون  و خويَنةان  مةنهةجي بابةتي
بةؤ   بةةَلام  ة ونوسةيو  اريَكيةان وب لةهةةموو  بااتةةوة  ثاداشةتيان  خوا زانايان داديَت 

 كةجومطةةي  لةئيَسةتادا  بةتايبةةتي  زانسةتخوازان  بةؤ  نويَ رِيَبةريَكي و دارِشتنةوة
 شةتيَك  بةوارة  لةم ئةستةمة زؤر ةكانةيعةملاني لةدةست فيَدبوون و خويَنان سةرةكي
 بةرضةاورِوونيان  و خؤيةان  مةنهةةجي  بةة  بيكةةن  بكةات  زانستخوازان لة وا بنووسي

 .كةوت دةستم كةم زؤر دةمويست من ئةوةي بارةيةوة لةم سةرضاوةي هةبيَ  بؤية

 بابةت. هةندَي لة قسةكردن لة ترسان-:هةشتةم

 بابةةت  هةنةايَ  لةسةةر  قسة دةبو حةزةرةوة بة زؤر كتيَبة ئةم نوسيين كاتي لة
 هةنةةايَ بتةةوانن ئةسةةتةمة زؤر كوردسةةتان لةةة زانايةةان لةةة بةشةةيَك ضةةونكة  بكةةةم
 زانايانةة  رِاي ئةمةة  دةشةزانن  بيطةؤرِن  بووة دروست اليان لة كة  هةية بؤضوونورِاو
 زوو هةيةة  وا جةاري  هةةروةها   () ثيَغةمبةر حيحيسة ةينسون و قورئان نة 

 بةة  زؤر ئةةوة  لةبةر بيخويَننةوة ئةوةي بيَ بة كتيَ  هةنايَ ديايةتيكددني دةكةونة
 نةةةهيََلن و بدِةجنةةيَ دَليةةان نةةةوة  بكةةةم ب ؤكةةةكان دارِشةةتين دةبةةو حةةةزةرةوة

 ةكانيئيسةالمي  خويَنةانطا و  مزطةوتةةكان  لةة  فةقيَيةكان تايبةتي بة زانستخوازان
 . بةردةمم لة طدفتيَك بوو بووة ئةمةش بؤية ةوةنبيخويَن
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 هاوسةنطي. رِاطرتني: نَويةم

 فكةدي  و سةالي يرِ ةريَكيرِيَبة  باسةي  كاتيَةك  بةوو  ئةوة طدفتانة لةم تد يةكيَكي
 لةنيَوان رِابطدم هاوسةنطي ضؤن  بوو لةوة طدفتةكة بةَلام زانستخوازان  بؤ دابدِيَيين
 كاتةاا هامان لةة  هةةروةها  ةكان يئيسالمي خويَنانطا و شةرعي زانس  مةنهةجني

 يخويَنةان  بةتايبةةت  بكةم بةقوتابياني  خزمةت تا رِابطدم هاوسةنطي بتوا  ضؤن
 .بطةييَينَ موسلمانان و ئيسالم بة سود شةريعةش لة جطة تد بوارةكاني هةموو

 ثَيويست. كاتي نةبووني: دةيةم

 زانيةاري  و وويَنيتةةوة  سةةري  لةة  دةويَةت  زؤري كاتيَكي شيًََوةية لةم بابةتيَكي
 ئةمانةةش  دةويَ  داهيَنةاني  و ب كددنةوةو و تيَدِامان هةروةها بكةي  ثةياا لةسةر
 بةة  زؤرم سةةرقاَلي  بةةحوكمي  بةنةاة  بةةَلام  هةيةة   ةكددنةوةخؤيةكالي بة يس ثيَو

 بو لةسةرقاَل جطة دةويَت  زؤري ئياارةيةكي و بةرنامة و ثدِؤية رِووناكي  دةزطاي
 بةمةش بوو  دةستةوة بة كةم زؤر كامت  خةَلك طدف  و مةاليةتي كاري هةنايَ بة
 .دةكددم دروست بؤ طدف  سةري دةطةرِامةوة تا و سينةكةونو لة دادةبدِام جار زؤر

 ئةم بةسةر توانيم شةوخنوني بة  بيَت جؤريَك بةهةر خودا بؤ سوثاس كؤتاياا: لة
 لةة  ئةمةةش     بةردةوام كؤتايي تا دام تةوفيقي طةورة خوداي ببم  زا َ طدفتانةدا

 .دةزا  خودا طةورةيي و فةزو َ
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 يى زانست وةك طرنط
 بةرى زانستخوازانسةرضاوة و رَِي

و طةةةورةيي زانسةةت  فةةةز َزانسةةتخوازى و   يشةةتنى بةنةةاةتيَطةي ديةةارة بةةةثيَ
 زؤرى بةشيَكئةوةى  لةطة َكورت نةكداوةتةوة تةنها لة زانسي شةرعي  اا ئانقورلة
بةةفداوانى   زؤراا قورِئانة زانسةت لة  مآلبة  كددووةى ئايةتةكان وايان تةفس  رِاظة لة

بةةؤ  كمةةةرجيَ بةةة  كةةداوةى تةةةواوى زانسةةتةكان  رِيَةةزو  فةةةز َو باسةةي  هةةاتووة
 بةيَ ت و نيةتى كةسةةكة خزمةةت   بيَبةكار خيَدضاكة و ايةتى و مدؤظخزمةتكددنى 

سةةم نةةاتوا  جةةوان  لةةة وهةةةر وشةةةية  بنو مةةانطوبيَ  و مدوَظايةةةتى كؤمةةةَلطابة
خةوداى    بكةةم  بةوونى فيَدزانست و  اس لة طدنطى و طةورةيى ب قورِئانئايةتةكانى 
زياتد   زانستى داوة بوونىفيَدتدين ئامايةى بةباسي زانست و زؤراا قورِئانطةورة لة

تد كةماناى  نىاة لة وشةكجط  ى هيَناوةها ناوى زانست )علم(جار تةن( 779) لة
 : يان دةكةينهةنايَكي ئاماية بةبةكورت  زانست دةطةينن

 و تةوةوةسةةتوزانسةةت بة بةةة  يةكتاثةرسةةتى يشةةنت لةةةتيَطةو ناسةةى خودا -1
واتةة:  . (1)چيب  جت     حت     خت   مت   ىت  چ  :  تفةةرموويَ دة كةددووة  ثيَ فةرمانى

 " جطة لة ا  هيض خوايةكى تد نيية(.)ضا  بزانة و دَلنيابة ئةى حمما "

 ثيَغةمبةةر  خوداى طةةورة لةةبارةى    اا طةرِاون بةدواى زانستان ثيَغةمبةر -2
ڑ  ڑ  ک  ک  ک   چ   :تفةةرموويَ دة ئولولعةزمةة سى علية السالم كة ومو

                                                             
 . 19ئايةتى  حمما( سورِةتى 1)
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)موسى "علية السالم" ثيَى طوت: واتة:  .(1)چک  گ  گ  گ  گ  ڳ 
ئاخؤ مؤَلةمت دةدةيت شةويَنت بكةةوم؟ تةا لةةو زانسةتةى لةاليةةن ثةروةردطارتةةوة        

و لة كاروبارمةاا كةةَلكى لةيَ    فيَدكداويت مني  فيَد بكةيت و نيشامنى باةي بةَلكو
  . (وةرطدم

 :تفةةرموويَ دة  ى زيدةكةى دانةاوة  و كاكَل عةقلَستى بة خاوةنى زان خاوةن -3
. (2)چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    ی       ی  ی    چ 

"  بَليَ: ئايا ئةو كةسانةى كة دةزانن و شةارةزان وة  ئةةو   )ئةى حمما " واتة:
ؤشةكان كة هيض نازانن و شارةزاييان نيية؟ بةرِاستى تةنها خاوةن ب  و ه  كةسانةن

 لةم جؤرة يادةوةريانة سود وةردةطدن و تيَاةطةن(.

: تفةرموويَدة  تةوةوةةناان ثلة بةرزتد كددوض ثلةى خاوةن زانستةكانى بة -4
خت  مت  ىت    يتجث  مث  ىث     يث    مبىب  يب  جت   حتچ 

كة زانست و   ئةوانةى ئيمانيان هيَناوة لة ئيَوة و ئةوانةشتان)واتة:  .(3)چحج
ة خواى طةورة ضةناةها ثلة و ثاية بةرزيان دةكاتةوةم خواش بة زانياريتان ثيَاراو

 .(ةو كار و كددةوانةى دةيكةنئاطاية ب

 اةر لةسةر ياة بةدادوةر و شاهيَوزانستةكانى كددو وةسفى خودان -5

ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  چ : تفةرموويَدة يةكتاثةرستى خودا

)خواى  . واتة:(4)چڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ

                                                             
 . 66ئايةتى  الكه  ( سورِةتى1)
 . 9ئايةتى  الزمد ( سورِةتى2)
 .١١ ئايةتى ة"اجملادل" ( سورِةتى3)
 .١٨ " ئايةتىآل عمران "( سورِةتى4)
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ثةرسنت طةورة شايةتى داوة كة بةرِاستى جطة لةو هيض ثةرس اويَك نيية شايةنى 
بيَتم هةروةها فديشتةكان و خاوةن زانستةكاني  بة رِيَطايةكى رِاست دةيسةمليَنن 

هيض خوايةكى تد نيية و ئةو  خوا هةميشة دادثةروةرى رِةهاية و جطة لةو زاتة
 اةست و داناية(.باَل

 سوجاة كددووةخودا فةرمانى  زانستةوة لة فديشتة طةورةتدة هؤىبة ؤظمد -6
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ : تفةرموويَدة ببةن مدؤظبؤ 

ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇڇ   ڇ  ڍ  

)ئادةمى فيَدى  واتة:. (1)چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ        
يَوة ناوى ئةو شتانةم ثيَ هةموو ناوةكان كدد و بة فديشتةكانى فةرموو: ئادةى ئ

كددنةوةى زةويتان هةيةم فديشتةكان ةر رِاست دةكةن و تواناى ئاوةدانبَليَن ئةط
وتيان: ثا  و بيَطةردى و ستاي  هةر شايستةى تؤيةم ئيَمة هيض زانستيَكمان نيية 
تةنها ئةوة دةزانني كة تؤ فيَدت كددووينم بةرِاستى تؤ ثةروةردطاريَكى دانا و 

 زانايت(.

 ت: فةةةرموويَفيان دةكةةات دةوةسةة ناسئةوانةةةى خةةاوةن زانسةةنت بةحةةةق    -7

واتةةة: . (2)چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  چ 
 تةؤ  بةؤ   كةة  ى وة زانن ئة ئة شاراون  سوور بة زانياريي  لة لةاليةن خواوةكة وانةش ئة)

 روستة(.د و استرِ و ئة ر هة  وة ردطارتة روة ثة ن الية لة  ناردراوة

 
 

                                                             
 .٣٢ – ٣١ ئايةتى "البقرة" سورِةتى (1)
 .6 ئايةتى سبأ ( سورِةتى2)
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 ك ويفةتَيتة سبؤلةبةر طةورةيى زانست 
 كراوة فوةس ثَي انىثَيغةمبةر

ان  ثيَغةمبةةر  ة دراوةتةة يايةتيمدؤظايةتى طةورةتدين ثلةى ثيَغةمبةر مانوطوبيَ
 يفةتى زانست وةص  كداون:اا بةسقورِئانبةيان لةزؤرة  بووتدين وةزيفةيان ديار
 كةرىفيَدى زانست و مامؤستا ةى بايةتمدؤظباوكى  "السالمعلية "ئادةم  - أ
ى دةكةات هةرضةى   ى زانسةت فيَةد دواى ئةةوةى خةودا     تيةت دادةنديَشةربة وهةمو

كةة ئادةمةة   ايةةتى   مدؤظبةاوكى  بةؤ   تةوةت دةطةريَبيَثةياا دةزانستة لةدواى ئةو 
هةموو ناوةكةانى  خودا ) واتة: .(1)چڦ  ڦ  ڄ  ڄچ :علية السالم

 فيَدى ئادةم كدد(.

( بةيَ ) سةةالمى خةوداى لةسةةر     للو   ثيَغةمبةةر  ة لةةبارةى خوداى طةور - ب
 رية   مبة ثيَغة لو   )بة واتة: .(2)چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ ت: فةرموويَدة

 خشي(. بة زانيارميان و دانايي و ت حيكمة

دانةةايى و زانيةةاري  ماند و سةةليَداو ثيَغةمبةةةر خةةوداى طةةةورة لةةةبارةى   - ت
ہ  ہہ  چ ت: وويَفةةرم دة( بةيَ لةسةةر   ) سةةالمى خودايةان   ثيَغةمبةر

  لةة  مةان  كةة  كيَشة ىر سة ضارة  ئيَمة )جا واتة: .(3)چہ  ھ  ھ  ھھ  
 و وعةيلم  دانايي و ت حيكمة  لة كددبوون ر وة هدة هةردووكيامنان بة طةيانا  سولةميان
 زانست(.

                                                             
 . 31ئايةتى  البقدة ( سورِةتى1)
 . 74ئايةتى  األنبياء ( سورِةتى2)
 . 79ئايةتى  األنبياء ( سورِةتى3)
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 سليمان يفتخر ومل)ت: فةرموويَلةبارةى زاستةوة دة لةرى وبوئيمامى نيسا  - ث
 أن ضلعفه  مل   للهدهد يكن مل العلم شرف ولوم ،بالعلم افتخر بل العظيمة باململكة
 إذا السلاقط  الرجلل  وهكلذا "ا بِلهِ  تُحِطي َلْم بِما َأحَطيتُ" بقوله سليمان حبضرة يتكلم
 .(1)(العلم بربكة إم ذاك وما السالطني، على القول نافذ صار العلم تعلم

تةى ك و دةسةةةالَلة شةانازى ناكةات بةةةم هةةموو مو    ثيَغةمبةةةر مانواتةة: سةوليَ  
 اية هةود وبوئةطةر طةورةيي زانست نة شانازى بةزانستةوة دةكات   بةَلكوهةيةتى 

مان قسة بكةات. ديةارة بةهةةمان    الي سوليَ لة نةياةتوانى خؤىهود بةم الوازيةى 
كى اويَثيَةة تةةةبيَدة  بةةووي زانسةةت فيَةةدخواردوو ئةطةةةر كى شكسةةتاويَثيَةة شةةيَوة
 ئةمة لةبةرةكةتى زانستة.  ومانطبيَتاارةكان  لةالى دةسةال ويشتوروَقسة

( بةيَ ) سةالمى خةوداى لةسةةر   ب ويعقو ثيَغةمبةر خوداى طةورة لةبارةى - ج
چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ۆئ  چت: فةةةرموويَدة

(2). 
  كددبةوو  فيَدمةان   ئيَمةة   ضةونكة  بةوو   زانستيَك خاوةنى بويةعقو بةرِاستى) واتة:
 نازانن(. ةكانيتيرِاس خةَلكى زؤربةى بةآلم

( بةيَ ) سةةالمى خةوداى لةسةةر    س  ويو ثيَغةمبةر خوداى طةورة لةبارةى - ح
 .(3)چېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  یۈئ چ ت:فةرموويَدة

 و تونةاوتؤَلى  وثةةرِى  ئة  طةيشتة و ثيَطةيشت يوس   كة )كاتيَكي  واتة:  - خ
 ر هةة  خشةةىم  ثيَبة انبامش زايي شارة زانياري و و دانايي وايي رماندِة فة ثلةى ش ئيَمة
 . وة( دةينة دة ضاكةكاران ثاداشتى ش شيَوةية و بة

( بةيَ ) سةةالمى خةوداى لةسةةر    وسا مو ثيَغةمبةر خوداى طةورة لةبارةى - د

                                                             
 .(233/ 1) الفرقان ورغائ  القرآن غرائ =  النيسابوري تفسا بدِوانة: ( 1)
 .68ئايةتى  يوسف سورِةتى (2)
 .22 يوسف ئايةتى سورِةتى (3)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   چ ت: فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرموويَ دة

چڀ
و  حيكمةةت  تونةاوتؤَلىم  وثةرِى ئة  طةيشتة )كاتيَك تةمةنى واتة: .(1)

 وة(. دةينة دة ضاكةكاران ثاداشتى ش شيَوةية و بة ر هة ىمخش يَبةث بامشان دانايي

( بةيَ ) سةةالمى خةوداى لةسةةر     عيسةا  ثيَغةمبةةر  خوداى طةورة لةبارةى - ي
چڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ چ ت: فةةةرموويَدة

 واتةةة: .(2)
 هةروةها فيَدى نوسني و دانايى و تةورِات و ئينجيلم كددى(.)

ۆئ  ۈئ  چ ت: فةرموويَ( دةن )ماثيَغةمبةر خوداى طةورة لةبارةى - ر

)خةةةةواى  واتةةةةة: .(3)چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  یی  
طةورة قورئان و دانايى  بؤ دابةزاناوويت و فيَدى ئةوشتانةى كددوويةت كةة جةاران    

 نةتاةزانى(.

واتةةة: )فديشةةتةى خةةاوةن هيَةةز )جوبدائيةةل( فيَةةدى  .(4)چٹ  ٹ  ٹ    چ 
 قورئانى كددووة(.

 يثيَ د َ بهيَينَ بةدةستى مدؤظةة كة شت بةرزتدين ت:موويَفةردة قةييم(و  )ئينب
 خةةوداي ئيمانةةة   و زانسةةت دوارؤي لةةة دونيةةا و تةةةوةبيَبةرزب يثيَةة بةنةةاة بطةةات 

مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ] كةةددووة. باسةةي بةيةكةةةوة طةةةورةش

 ةاراوثيَةة و ئةوانةشةةتان زانسةةت و زانياريةةان  ةئيَةةو ةلةةواتةةة )  (5)[ىت    يتجث  
 (. وةاتةكدةبةرزيان  ةثلةو ثايضةناةها 
  .(6)كؤمةَلطةن كاكَلي ناوةرؤ  و و بياردةهةَل ئةمانة

                                                             
 .14 القصص ئايةتى سورِةتى (1)
 .110ئايةتى  املائاة سورِةتى (2)
 .  113ئايةتى  النساء سورِةتى (3)
   . 5ئايةتى   النجم ( سورِةتى4)
 . 11 ئايةتى اجملادلة تى سوره (5)
 .(151  ) القيم ابن الفوائابدِوانة:  (6)
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 عى لةشةرِزانستى  بوونىفَير زانست وطةورةيى 

 ( ) ثَيغةمبةر فةرمودةكانى
بؤ  مةجا  كددووة( ديارى ى )ثيَغةمبةر ةتىنخوداى طةورة وةزيفةى سون

  ( بكةةةين) ثيَغةمبةةةر وةزيفةةةىطةةةو ثيَ تةوة قسةةة لةسةةةروشةةتونةهيَ ئيَمةةة
فى ئةاوا وةسة   يَةت بؤمنان ضوَ خؤمانى يو بةريةوةنا زةو  و فةلسةفة بىخةينة قالبي

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  چ :  (1)قامى كةم بكةينةوةةيان لةم  بكةين

تؤ دابةزانا تاوةكو بؤ خةةَلكى رِوون   )ئيَمة قورئامنان بؤ . واتة:(2)چڤ  ڤ  ڤ  
 هيَنداوةتة خوارةوة(.بكةيتةوة كة بؤيان 
جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  چ ت: فةةةةرموويَهةةةةروةها دة

تؤ دابةزاناووة تاوةكو خةَلكى  )ئيَمة ئةم قورئانةمان بؤواتة:  .(3) چمب  ىبيب  
 لة هةرضيية  كيَشةيان هةية  بؤيان  رِوون بكةيتةوة(.

ةوةى كددنة رِوون( شيكددنةوةو ) ثيَغةمبةر كةواتة مادام وةزيفةى سةرةكى
تةوة كةواتةة  بيَو شةيكدد  بيَكددرِاظةة  جةار زانسةت و زانيةارى    ( 779)  بيَ قورِئان

 تةةةنها لةةة  ةبةةوو( زانسةةت و زانيةةارى ) ثيَغةمبةةةر ضةةةقى سةةونةتى اداممةة
جار نةاوى زانسةت    (300)خارى بوصحيحى  كتيَيبَوة لةةكداوةتدةكانى كوَوفةرمو

                                                             
يةان وةحةى    مةبةستم ئةم بؤضوونة هةَلانةية كة قسة لةسةر سوننةت دةكةن طواية سةرضاوةى تةشديع نيية! (1)

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ    چ نية! خوداى طةورة زياتد لةبابةتةكانى تد بةة رِوون و ئاشةكدا  فةرموويةةتى :    

 . 4 -3ئايةتى  النجم سورِةتى چٿ   ٿ    
 . 44ئايةتى  النحل سورِةتى (2)
 . 64ئايةتى  النحل سورِةتى (3)
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تدمزى و نسائى و  و مسلميحي صحةكانى تد وة  كتيَبة لة   جط(1)هاتووة)علم( 
بةكورتى ئاماية بةطدنطى زانست دةكةين لةةم  و ئةوانى تد.  داود ابن ماجةو ئةبوو

  دانة:وفةرمو
و  خويَنةةانويسةةتى بةثيَ ايةةةتى و ييةان مدؤظ بةوونى سةةرةتاى دروسةةت   -1
 اهللِ رَسُلولَ  سَلمِْعتُ :  َقلالَ  ، الصَّلامِتِ  ْبلنِ  عن عُبَلادَةَ : هةية قةَلةمو خوازى زانست

() ، َُقالَ َأكيتُ ُ؟ مَا رَبِّ يَا: َفَقالَ اكيتُْ : َفَقالَ اليَقَلمُ اللَّهُ خََلقَ ما َأّولَ إِنَّ:  يَُقول :
 .(2)اليَأبَدِ( إَِلى َكائٌِن هُوَ وَمَا َكانَ مَا اليَقدَرَ اكيتُ ِ

يةكةم شةت كةةخودا دروسةتى     ىرِاستدةيفةرموو بة بوو ثيَغةمبةرم لةطويَواتة: 
سم؟ فةةرموى قةةدةر   وسة وتى ئةى خوداية ض بنووى فةرموو بنوثيَ  بوو قةَلةمكدد 
 ت هةتا هةتاية.بيَو ئةوةى دةبووةسة ئةوةى وبنو

ى خيَةةدبةهةشةةت و دوعةةاى   طةيشةةنت بةةة بةةؤ  يةةةرِيَطاخوازى زانسةةت -2
 دروستكداوةكانى خودا: 

 يَطيُلل ُ  َطرِيًقا سََلَك مَْن): ولُيَُق () اللَّهِ رَسُولَ سَمِْعتُ: َفَقالَ الدَّْردَاءِ بىَعن ا
 بِمَلا  رًِضلا  َأْجنِحَتَهَلا  َلتَضَ ُ اليمََلائَِكَة وَإِنَّ اليجَنَّةِ، إَِلى َطرِيًقا بِهِ اللَّهُ سََلَك عِليًما، فِيهِ

 جَلْوفِ  فِلي  اليحِيتَلانُ  حَتَّلى  وَاليلَأْرِِ،  السَّمَوَاتِ فِي مَْن لِليعَالِمِ َليَْستَْغفِرُ وَإِنَّهُ يَْصنَ ُ،
 اليَكوَاكِل ِ،  سَلائِرِ  عََلى اليبَْدرِ َلْيَلَة اليَقمَرِ َكَفْضلِ اليعَابِدِ عََلى اليعَالِمِ َفْضلَ وَإِنَّ اليبَْحرِ،
 وَرَّثُلوا  وَإِنَّمَلا  دِْرهًَما وََلا دِينَاًرا يُوَرِّثُوا َلْم اءَبيَاليَأْن إِنَّ اءِ،بيَاليَأْن وَرَثَُة هُْم اليعَُلمَاءَ وَإِنَّ

 .(3) «(وَافٍِر بِحَّظ َأخَذَ َأخَذَهُ َفمَْن اليعِليمَ،
  خةوداى طةةورة   تبيَ خوازىية  بطدىَ مةبةستى زانسترِيَطا كةسيَكهةر  واتة:

                                                             
 (.10سدجانى  )    د. راغ  الالعلم وبناء األمم( بدوانة: كتيَبى 1)
 . (2155) ي (4/457) طيَدِاويةتيةوة ترمذى( 2)
لةةةة   داود هةةةةروا ئةةةةبو  ( 21763) ( ي5/196) أمحةةةا لةةةة موسةةةنةدةكةياا طيَدِاويةتيةةةةوة ئيمةةةامي( 3)

 .( 3641) ( ي3/317) سونةنةكةياا
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ى مةالئيكةتةكان باَل ئاسان دةكات  بؤ  ى بةهةشتىرِيَطاية يى زانستخوازرِيَطابةم 
ئامسةان و زةوياايةة    ئةةوةى لةة   ن  وةخةن رازين بةم كددةوةى كة دةيكةرِادة خؤيان

و دةريةاش   ةكانى نيَيزانستخوازةكان  تةنانةت ماسيبؤ  دةكات بوونشخوَداواى ليَ
ية لةشةوى ك وة  جياوازى مانو واخواثةرستيَ لةطة َثلةى زانا جياوازة  ىرِاستبة

انن  ثيَغةمبةةةر زانايةةان م اتطدانةةى ىرِاسةةتدةكانى تةةد  بةئةسةةتيَ لةطةةة َضةةواردة 
 جىَزانستيان بةةم ات بةة   وبةَلكوة وشتونةهيَ جىَرهةميان بةان دينارو ديَغةمبةرث

 ة.وى باش طدتوبةشيَك دةستى بة  وة بطدىَثيَ دةستى كةسيَكهةر  ة وشتوهيَ
 :خوازتة زانستبيَدةو  ى زانستى دةكاتفيَد يَتبووبؤ  ىخيَدئةوةى خودا  -3

  .(1) (الدينِ يف يَُفقْههُ ًاخيَر بهِ اهلُل يُرِدِ مَن) : دةفةرمويَت () –ثيَغةمبةر 
 .نىَةدةطةيى تيَ خؤىلةدينةكةى  يَتبو كةسيَكهةر ى بؤ خيَدخودا  واتة:
 اللَّهِ رَسُولُ َقالَ: َقالَ مَالٍِك ْبنِ َأنَ ِ عَْن :ةيعيشةركى بيَواج زانستخوازى -4

() :(ُ ُكلِّ عََلى َفرِيضٌَة اليعِليمِ َطَل )(2)مُْسلٍِم. 

 . واجبة موسَلمانكى لةسةر هةموو تاكيَ زانستخوازىواتة : 

 :خودا رِيَىهياةكانة لةاثلةو ثايةى زانستخوازان وة  ثلةو ثايةى موج -5
 هَذَا مَْسجِدِي جَاءَ مَْن):  يَُقولُ () اهللِ رَسُولَ سَمِْعتُ:  َقالَ ، هُرَْيرََة بيَأَ عَْن

 .(3) اهللِ( لِبيَسَ فِي اليمُجَاهِدِ بِمَْنزَِلةِ َفهُوَ يَتَعَلَّمُهُ َأْو ، يُعَلِّمُهُ خيَرلِ إِمَّ يَأيتِهِ َلْم
تةنيا بؤ فيَدبةوونى خيَديَةك    كةسيَكدةيفةرموو هةر  بوو ثيَغةمبةرم لة: طويَواتة

ى زانسةت بكةةات ئةمةة لةثلةةى موجاهياانةةة    فيَةد  خةةؤىيةان   هاتبيَتةة مزطةةوت   
 ى خودا.رِيَطةلة

                                                             
 . (1037) بة يمارة وة موسلم  (7312) بوخاري طيَدِاويةتيةوة يمارة ( متفق عليه .1)
 .(81/ 1) لة سونةنةكةياا طيَدِاويةتيةوةماجه  ( ابن2)
 .(371/ 2) لة مُصن  دا طيَدِاويةتيةوة شيبة أبيَ ابن (3)
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 نىَ:انستخوازان سيَ ثلة بةدةست دةهيَزو مةجليسى رِوَدانيشنت لة ك -6

 مِلنْ  تبيَل  فِلي  يَْجتَمِعُونَ َقْوٍم مِْن مَا):  َقالَ( ) يبَالنَّ عَنِ ، هُرَْيرََة بيَأَ عَْن
 إِمَّ هُْم،بيلن  يَتَدَارَسُلونَهُ  وَجَللَّ  عَلزَّ  اهللِ كِتَلابَ  وَيَتَعَلَّمُونَ يَقيرَؤُونَ وَجَلَّ، عَزَّ اهللِ وتِبيَ

  .(1)عِْندَهُ(  فِيمَْن اللَّهُ وَذََكرَهُمُ ، الرَّْحمَُة وََغشِيَْتهُمُ اليماََلئَِكُة، بِهِمُ حَفَّْت
ى فيَةد  خؤيةان ننةوةو وويَهةر كؤمةَلةخةَلكيَك لة ماَليَكي خودا كؤببنةوة  واتة:
نن  ئيال مةالئيكةت دةوريان دةدات  خويَبيَوان يةك دا بةدةرس نيَ بكةن لة قورِئان
واتةا لةةالى مةالئيكةةتانى     خةؤى   خودا لةالى شيَدايان دةثوَ خؤىا بةرةمحى خود
 باسيان دةكات. خؤىالى 
 
 

                                                             
 . (2700) ( ي72/ 8) موسلم لة صةحيحةكةياا طيَدِاويةتيةوة ( 1)
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 ةكانى زانستجؤر

ةهةا  جؤرى جيهةان  سةةرقالَ   (أقةد إ)هةاتنى ئةايينى زانسةت و زانيةارى و      ثيَ 
 كةوتن و خزمةةتكددنى ثيَشة  زانسةتى  بووخدا طوىَئةوةى ثشت  بووزانستى جياواز 

ت هةةالَ خةوَرى زانسةت    كاتيَةك   بةوو عى و ئايينى شةرِى و و فةرهةنطايةتى مدؤظ
 كددن بةة   زانسةتى خزمةةت  سةرجةم زانسةتةكانى ييةان  بؤ  بووة لةوةى دةروازة جط
خسةتيةوة نيَةو    بةوو عى شةةر ايةتى و جومطةكانى ييان كة زانستى ئايينى و مدؤظ

ة بنةةماى ئةةم   زانسةتى كةدد    شةن كةددةوة  ايةةتى روَ مدؤظى تةواوى رِيَيو كؤمةَلطا
يةتى و مةالةكانى كوَبواربؤ  بةرى ييانيَبةناوى رِ بووك نة  زانستيَثيَش ةئومةتة ك

كددن. دواى كددنةوةى ئةم فيَدري و فكدى و فةرهةنطى و ثةروةردةو بووسياسي و ئا
و دابةشةكددنى  بةنةاى   رِيَزكددن و نليَثةوَ كخسةنت و  ريَ دةروازةية دةسةتى كةدد بةة   

لينيةان بكةات  هةةروةها    ثوَ مةدؤظ بؤ  بةناى و طدنكىوةرى خاَلثيَ يتا بةثيَ زانست
د وتةدين سةو  زؤرلةبةر كدد تةا   ىَينوكى ةكانيشى لةفلتةردا و بةرطيَسوودزانستة بة

بةةؤ  نةةةوةيَةكةةانى زانسةةت دةطةرِ جؤركددنى ديةةاريبةةؤ   نيَةايةةةتى بطةيةة مدؤظبة
ان موسةَلمان ة كة  ةوفةةرمو  كاتيَةك تةةى  وئةةم و  (لةاون ةنب خ)ئيثوختةيةكى جوانى 

دواى ئةةم    ةدابةوار لةةم   بةوو كةوتن ثيَش قوناغي كؤتاطةيشتنة لوتكةى زانست و 
 زانست و رِووىلة بوون زؤرشى الوازى و شكستيَكي وان توموسَلمانبارة وناغة دوقوَ
 :ةوةيينطشةثيَ

 ت: فةرمووَيلةبارةى زانستةوة دة 
ِ  الل   العللوم  أن اعلم)  حتصليالً  األمصلار،  يف ويتلداولونها  البشلر  فيهلا  خيلو

 نقللي  وصنف بفكره، إليه يهتدي لإلنسان عيبيَط صنف: صنفني على هي وتعليمًا،
 يقلف  أن ميكلن  ال  وهي الفلسفية، احلكمية العلوم هي واألول. وضعه عمن يأخذه
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 ومسلائلها  موضلوعاتها  إص البشرية مبداركه ويهتدي فكره، عةبيَبط اإلنسان عليها
 اخلطلإ  ملن  الصلواب  عللى  وحبثله  نظلره  يقفه حتى تعليمها، هووجو براهينها وأحناء
 كلها وهي الوضعية، النقلية العلوم هي والثاني. فكر ذو إنسان هو حيث من فيها،

 الفلرو   إحللاق  يف إم للعقلل،  فيها جمال وم. الشرعي الواض  عن اخلرب إص مستندة
 الشلرعيات،  هلي  هاكلل  النقليلة  العلوم هذه وأصل. ......،صول باَم مسائلها من
 .(1)(ورسوله اهلل من لنا مشروعة هي ال  والسنة الكتاب من

انةاا  والت نوانيَة  و لةة  يةاا قاَلبووةتةةوة  ايةتى تيَمدؤظئةو زانستانةى بزانة واتة: 
يان سدوشةتني  بةشيَك: ندوو بةش  بوونفيَدو  هيَناندةستوةبؤ   دةستاو دةست كداون

وةرطة اوة   (نةقليةة )وة  بةشةي دووةم زانسةتى   يةوي فكدودةكةن لةرِة رِاستئا مدؤظ
 لةو زاتةى كة دايناوة.

لةسةرى  مدؤظ ةيان دةكدىَجؤر. ئةم زانستى دانايي و فةلسةيف: زانستى يةكةم 
بةؤ   ىَن دةكدينويَةوة رِنوبو مدؤظكددنى ي دةركة فكديةكةيةوة. بةثيَوولةرِ ستىَبووة

تةيَ   اةطاوةكةةى. تةا تيَة   يكاريفيَدووة دارةكان و رِبةَلطةة ةو اليةنةة  سةأل بابةت و مة
ةوةى كةة ئةةو   وى ئة ووة. لةةرِ اتةة دةكجيةا   ةهةَل لة رِاستتةوة و يََلو دةكوَ وانىَدةرِ
 ة و خاوةن فيكدة.مدؤظ
و خةبةرانةة  طشةتى ثشةت بةة   زانستى نةقلى داناراو  ئةمةيان  زانستى دووةم: 

ة ثيَغةمبةةر  داو)مةبةسةتمان خةو  يعةت دانةداوة  شةةر دةبةستى كة لةاليةن دانةةرى  
()  بابةتةة الوةكييةةكان   تةوة   تةةنها لةة  وشةتو نةهيَ مةدؤظ  عةقَلىبؤ  ىاربو 
  بنضةينةو بنةةماى ئةةم زانسةتة     بةس اونةتةوة بة بابةتة سةةرةكييةكان  ت كةبيَنة

و  قورِئانة لةة لةة  ويةكانن كة سةرضةاوةى طدتةو  يعشةربةشة  يان لةونةقليانة هةمو
 يراون.يَ( دارِ) ثيَغةمبةر سونةت ئةوي  لةاليةن خودا و

ة تةا  بةوو ئةةوة  بةؤ   يعةقَلزانستى نةقلى و بؤ  ئةم دابةشكددنةى ئينب خةلاوون
                                                             

 .(249   ) خلدون ابن مقدمة( بدِوانة: 1)
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ى زانسةتى  فةةزلَ و  ةوةبكديَتة زانستةكانى تةد بةطشةتى جيا   لةطة َعى شةرزانستى 
ةوة وبةاوةرِ ب لةزانستةكانى تد ضونكة ثةيوةناى بةخودا ناسي و  تبيَ عى زياتدشةر
نةةقل   بؤمةان وة تةيعةشةةر ئةوةى لة ي مةبةست ليَزانستى نةقلى  انمطوبيَ  هةية

ةكانى مدؤظة ي عةةقلَ بةؤ   كة خوداى طةورة  ي  ئةو زانستةيةعةقَلكداوة. زانستى 
 ييَئةاوةدان بكةنةةوة بةةث    ثةيَ  ىوالت  شارو اا بكةن ى تيَهيَنانتا داة وجيَ هيَشتو

 (1)اا بكةةن كةوتنى تيَة ثيَش نكات و شويَ لةطة َايةتى طوجناو مدؤظويستى ييانى ثيَ

لةزانسةةتةكانى  بةشةةيَكةكان مدؤظةةكةةة   وةوخةةوداى طةةةورة ئامةةايةى بةةةوة كةةدد 
 هةسةتةكان   رِيَةي  لةة  مدؤظ كة  كةشةكانووتايبةتى زانستة رِ ايةتى دةزانن بةمدؤظ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  چ دةكةةات:  ثةةيَ يةةان بةةة تةجدوبةةة دةركةةى

ئةوانة هةر رِواَلةت لة ييانى دونيا تيَاةطةن و بةيَ  ) واتة:. (2)چٿ     ٹ  ٹ        
 ئاطاشن بةرامبةر بة قيامةت(.

بةشي سةرةكى  ودوبؤ  ى زانايان زانستيانزؤربةشي كةواتة: 
 :كردووةدابةش 

 عي )العلوم الشدعية(.شةرزانستى  -1

 يةةكان  و بةوارة عةقلَ يةان ئاوةدانكددنةةوة  ااويستيةكانى ييةان   ثيَ زانستى -2
 (.أو العلوم العقلية اتيةالعلوم احلي)

 
 

                                                             
فداوانيية نيشانةى طةيشةتنى زانسةتةكانة بةة لووتكةةى      باسكددنى ئةم زانستانة لةالي ئينب خةلاوون بةم  (1)

 ثيَشكةوتن لةسةردةمى ئةودا لةزانكؤ و جيهانى ئيسالمى بةطشتى.
 .  7ئايةتى  الدوم سورِةتى( 2)
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 :ةكانيعيشةرزانستة 
وازى بكةةةي و شةةيَبةةؤ  بناسةةي و بةناايةةتى  ثةةيَ ىكةةة خةودا   ئةةو زانسةةتانةن  

ة وةت دا هةاتو نو سةون  ئانقور يةكى زانستى وة  ئةوةى لةشيَوةخواثةرستيةكان بة
( ) ثيَغةمبةر دةىورموو فة ئانقورن لة: زانستى وك هاتوثيَ .ى بكةىبةجيَجيَ
يوو  و ئةةدةب و ميَة   و ئةةخال  و زانسةتى زمةان    و فقة و اصو  فقة و باوةرِب  و

 يعة هةية.شةران بةزانستى يتةواوى ئةم زانستانةى ثةيوةناي

 ئيسالمى مةنهةجىرِةهةندةكانى 
 ئيسالمى بةطشتى ئةم رِةهةناانةى هةية: مةنهةجى

ش دوو : ئةةةوة(امصللول) بنةةةماكان لةطةةة َكددن سةةوكةوتهةَل ىمةنهةةةجن  -1
ةتى نو سون ئانقور لةطة َكددن سوكةوتهةَلضؤنيةتى  مةنهةجى  ة دةطديَتةوةرِاستئا

 (.) ثيَغةمبةر صةحيحى
كةلةةةةةثوورى  لةطةةةةة َسةةةةووكةوت كةةةةددن هةَلضةةةةؤنيةتى  مةنهةةةةةجى -2

 ئةمةش مشو  دوو بابةت دةكات. )الرتاث(:ئيسالمى
و ضةؤنيةتى  لةةثوورى ئيسةالمى   كة لةطة َكددن سوكةوتهةَلضؤنيةتى  مةنهةجى

 كةلةثورى مدؤيى جيهانى. لةطة َكةوت كددن سوهةَل
 واقيع. لةطة َكددن سوكةوتهةَلضؤنيةتى  مةنهةجى -3

   دوو بابةت دةكات.مشو شيَوةئةمةش بةهةمان 
كةةة هةيةةةم يةةان بَلةةينَي بةةةثيَوةري    واقيةةع لةطةةة َكددن سةةوكةوتهةَلضةةؤنيةتي 

 كةة ضةؤن    واقيةع  لةطةة َ تكددن سةوكةو هةَلضةؤنيةتي  ؤَلينةوةي زانس  ضؤنةم ليَك
 .(1)ؤَلينةوانةي باس لة داهاتوو دةكةنليَكت  واتة ئةم بيَويستة بثيَ

                                                             
 ( .29املنهاج واملنهجية، طبيَعة املفهوم وأهميته واملفاهيم واملصطلحات ذات العالقة، )ل بدِوانة :   (1)
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 ةكان: ييعةقَلزانستة 
وى زانسةةةتة ويةكى طشةةةتى لةةةةرِشةةةيَوةبة ئيَسةةةتاطاكانى خويَنةةةانو  زانكةةةؤ

سةازى  ثيشة وكارى ب يةتى و مةالو كوَ زمانزانستى  :ن لةك ديَثيَ ةكانةوةييعةقَل
وة : ئةنةاازيارى و فيزيةاو كيميةاو     ىةكانيسدوشتي كارى وب زانستةو  توكا َو كش

 ات و نيةةةبوزانى و فةلةكناسةةي و ثزيشةةكى و وةرزشةةي و هونةةةرى و      زينةةاةوةر 
 ...هتا.و طيانةوةرو  يينطةيي جىَو بايولو جىَجيولو

 

 عى وشةرزانستى بؤ  كردنى زانستنلَيئايا ثَو
 تيرَيناط كدا تَيقورِئان لةطةَل عةقَلى 

مانةاى   تةةنها بةة   ااقورِئانة  و طةةورةيى  لةة   فةز َ و ئايا زانست و زانستخوازى
اى وتةةو  ةية كةى جيهاني كتيَبيَكى ئامسانى و ةياميَث ئانقور عى ديَت؟شةرزانستى  

 مَلا )  كددووةنةة  ب كى لةهيض زانستيَ ةوشتوكى جيهانى دارِوازيَضةمكةكانى بةشيَ
 وَُكلَّ): كددووةباس  دريَيى . هةموو زانستةكانى بة(1)(شَْيٍء ْنمِ اليكِتَابِ فِي َفرَّطينَا
بؤ  زاراوةكانىضةناان واتا و مةبةست  فداوانى بة بة زؤر ،(2)(تَفيصِيًلا َفصَّلينَاهُ شَْيٍء
جيهةانى   بة كددووة خؤىفى يشى وةسناوة  هةر خوَن و كاتى جياواز بةكار هيَشويَ

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ چ   تفةةةةةةةةةةةرموويَوة  دة

)بةرز و بَلنا و مةزنة ئةو زاتةى قورئانى دابةزاناووة بةؤ ئةةوةى    واتة: .(3)چۈ
انى وببيَتةةة جياكةةةرةوةى رِاسةةت و نارِاسةةت و ببيَتةةة هؤشةةياركةرةوة بةةؤ دانيشةةتو  

 جيهان(.
                                                             

 .  38ئايةتى  ماألنعا سورِةتى (1)
 . 12ئايةتى  اإلسراء سورِةتى (2)
   . 1ئايةتى  الفدقان سورِةتى (3)
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 وة و هةةةمويةةايةتيمدؤظكى تةةةواوى وشةةةى زانسةةت و زانسةةتخوازي  مةةولَ   
اا قورِئان ى زانست لةجؤرضةناان   يةتىثيَ ويستىثيَ و اةد مةنوي سوايةتى ليَمدؤظ

مةبةسةتى زانسةت    ئايةا واتةاو   عى  شةةر زانستى  كورت نةكداوةتةوة لة باسكداون
 ي  يان تةةواوى زانسةتةكاني   ؟ةوعى هاتوشةرمةبةستى زانستى  )العلم( تةنها بة

نةةوةو  و ئاوةدانكدد تبيَ انموسَلمانخزمةتكددنى  ىثيَ مادام خاوةنةكةى مةبةستى
ئايةا سةةقفى     ؟ى دةطةاتىَ خيَةد ببات هةمان  ثيَ  ان بةرةوموسَلمانشارستانيةتى 

 نى زانست و تةةواوى زاراوةكةانى تةد؟   واتاو مةبةستةكابؤ  ةيفداوان  ني زؤر ئانقور
بةةى  زؤر لةة  (ى لةتةواوى زانستةكانى تد زيةاتدة فةزَلعى شةرزانستى ) كةىوَب 

ى زانسةت  فةةزلَ تةاو  وابةؤ   نةةوة رِيَيكة دةطة ئيَمة و ةوتةفس ةكانى زانايان دا هاتو
لةة   بةشةيَك قسةةى  بةؤ   نةةوة رِيَيطةدين دةطة وةر قورِئةان  اكة لةة لةجياتى ئةوةى مان

 لةة  نايةاني  دةكةديَ  اقسةةى ز   ئةان قور واتاكةة لةة  بةؤ   انةةوةمان طةرِ ثيَ  زاناكان
ى ي زةمةةن و توانةاو يينطةةو ئاسةتى زانسةةت    ك بةةثيَ سةةردةميَ بةؤ   كةوةدةميَسةةر 
 يينطةي تواناى زانستى كةسةكةو كددنى بةثيَرِاظة   يان  تبيَ داانكارى بةسةررِطوَ

 وهةةمو بةؤ   يةة بؤ ئانقورت  واتاكانى يَرِكةوتنى زانستةكانى تد دةطوَثيَش و ئاستى
 دوانني و تيَة  لةطةة َ شةتوةو  خودا دايدِ كا  و جيهانيية ن و كات و لوَو شويَسةردةم 

 رِاسةت  شويَنيَككات و بؤ  ةكانمدؤظى رِاظة    دةكدىَياوازةج ليَك زؤر مدؤظى رِاظة
  و تططشة  قورِئةان طوجنةاو بةن  واتاكةانى     كاتيَةك هةموو بؤ  ةيمةرج ني بةاَلم  بن

ضةناان  زانست بة كة  تةوةبيَون دةورِبؤ  هةمة اليةنةية. لةم ضةنا ئايةتة ئةوةمان
  : ةوواتاى جياواز هاتو
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 ةنط: زانستى ج -1

ہ  ہ    ہ  ھ   چ ورة لةةةبارةى زانسةةتى ضةةةنطةوة دةفةةةرمويَت: خةةوداى طةةة

 ئيمةةةامى سةةةةمةرقةناى لةةةة  .(1) چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  
  .(2)(احلرب بأمر عاملا وكان جسيما رجال وكان) :دةَليَتتفس ى ئةم ئايةتةدا 

 بةة  بةوو زانا  بووهة ىبةهيَزبةرزو يةكى باالكى خاوةن الشةو اويَثيَ تالوتواتة: 
 ةنو.بارى جوكار

 ت: فةرموويَهةروةها: ئيمامى واحياى دة
 .(3)(بِالطُّولِ اليجِْسمِ وَفِيِ بِاليحَْربِ، اليعِليمِ فِي وَسَعًَة َفضِيَلًة بَْسَطًة وَزادَهُ)

 بةةهيَز يو ةنو  خاوةن الشةيةكى دريَة ج لة بوودرا ثيَ كى فداوانىزانستيَ واتة:
 .بوو

 :نودةفةرمو و نةسةيفهةروةها: ئيمامى بةغةوى 
 .(4)وقته( يف والديانات باحلرب إسرائيل بين أعلم )كان
نةةكان  يةنو و ئايزانستى ج لة وبو كةسي بةنو ئيسدائيلتالوت زاناتدين  واتة:

 .خؤىلةسةردةمى 
 
 
 

 

                                                             
 .  247ئايةتى  البقدة سورِةتى  (1)
 .(188/ 1) للسمرقندي، العلوم حبر تفسابدوانة: ( 2)
 .(357/ 1) للواحدي الوسيط التفسابدوانة:  (3)
 .(131/ 1) النفائ  دار - فيالنس . تفسا(334/ 1)- البغوي تفسابدِوانة:   (4)
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 كارى:بيرري و وبوزانستى ئا -2

ڄ   ڄ  ڃ   چ خوداى طةورة لةبارةى زانستى ئابوريةوة دةفةرمويَت:  

  .(1) چچ  چ    ڃ  ڃڃ  چ     
 بِسِنِيِّ عَلِيٌم اْستَْودَْعتَنِي، لِمَا حَفِيٌظ إِنِّي» :تفةرموويَتةبةرى دةئيمامي 

 . «اليمَجَاعَةِ
 .زانامة دسيةتىى بساَل بة دن م دةسييَثيَ طار دة  لةوةىرِيَزثاواتة: من 
 .(2)(ليسُنِباَم عَلِيٌم لِليحِسَابِ، حَافٌِظ إِنِّي) :تفةرموويَدة هةروةها

 انةوانى.زم ري  زانام بةوبوكارى و ئاب كاروبارى بؤ  ةرمرِيَزواتة: من ثا
 عليم للخزائن، حفيظ: َأي {عليم حفيظ إِنِّي} ت:فةرموويَئيمامى سةمعانى دة

 .(3)مصاحلها جُوهبؤ
ى ثاراستننيةتى زاناو شارةزام لة ضوَ نةكان ى خةزيَثاراستنواتة: من شارةزام بة 

 ريةكان.بووئا ةيثةريةوةناي

 ةنط:ج ثةلىزانستى ئاسنطةرى و كةلو -3

ۆ  ۆ  چ خوداى طةورة لةبارةى زانستى ئاسنطةرى دةفةرمويَت: 

)داودمان فيَدى دروستكددنى  واتة: .(4) چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   
 لة كاتى جةنطاا ببيَتة ثاريَزطارى بؤتان(. وقةَلغان و زرىَ كدد تاوةكو

 دةط يَ لةوانة:رمانةى لةم ئايةتة وةووهةفئةو م
 .(5)و كددويةتىناوةئاسنطةرى دايهيَ زانستى بوويةكةم كةس 

                                                             
 .٥٥ ئايةتى يوسف سورِةتى (1)
 .(150/ 16) شاكر ت البيَان جام =  الطربي تفسابدِوانة: ( 2)
 .(40/ 3) السمعاني تفسا( بدِوانة: 3)
 . ٨٠ ئايةتى األنبيَاء سورِةتى( 4)
 .(76/ 3) - النسفي ( بدِوانة: تفس 5)
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 دةفةرمويَت:{ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   }قةتادة لةبارةى ئةم ئايةتة
 .(1)«دَاوُدُ وَسَرَدَ اليحَليقَ هَذَا صَنَ َ مَْن َأوَّلَ وََكانَ: َقالَ صََفائِ ُ دَاوُدَ َقْبلَ َكانَْت: َقالَ

 .كددووةى دروست ةنطثة  جوة كةلبوويةكةم كةس 
كارو  بةاَلمة بوو ثيَغةمبةر ئةوةى لةطة َوة وخوارد خؤىنانى دةستى  -

 .وة وكةسابةتى كدد
 .(2)( يَدِهِ عَمَلِ مِْن يَأيُكلُ َكانَ السََّلام عََلْيهِ دَاوُدَ اللَّهِ يبَنَ وَإِنَّ"  -

 ةخوارد.د خؤىالسالم نانى دةستى  داود علية ثيَغةمبةر ىرِاستواتة: بة
و زانستى وو ثاداشتى وةكخيَدكةواتة  كددووةى ئةم زانستةى فيَدخودا  -
 علمناه و)ة  يعيشةر مانطوبيَ بيَى كددفيَدةو زانستةكة مادام خودا يعيشةر

 ةنو و ضة  و سيالح وج ى دروست كددنى زريَىفيَدواتة: "  ( لكم  بؤل صنعة
 ةنطمان كدد.ااويستى جثيَ

 :ندةكانو باَلى جياوازانزم بوونىفَيرزانستى  -٤

ڄ  ڄ  ڄ   چخوداى طةورة لةبارةى زانستى زمانةوة دةفةرمويَت: 

 بة نان ددان لةرِووي واتة: )سولةميان .(3) چڃ  ڃ  ڃ       ڃ  چ  چ    چچ  
 باَلناة ئاوازي و دةنو و زمان فيَدي ئيَمة! خةَلكينة: وتي خوا نيعمةتةكاني

 بةرِيَوةبددني بؤ ثيَاراوة بةشيَكمان. َليَندة ضي ئةزانني و تيَطةيةنداوين كداويني
 (. دةسةَلاتةكةمان و حكوومةت

                                                             
 . (389/ 2) الرزاق عبد ، وتفسا(329/ 16) الطربي تفسا( بدِوانة: 1)
 .(1966) ي (2/730)بوخارى لة صةحيحةكةياا طيَدِاويةتيةوة   (2)
 .  16ئايةتى  النمل سورِةتى (3)



 45 زانستخوازان یرەبڕێ

 :واتةة  .(1)شليء(  كلل  علم أعطينا يعين)ت: فةرموويَئيمامى سةمةرقةناى دة
 اا.ثيَ شتةكامنان وزانستى هةمو

 ىبةوون فيَد :واتةة  .(2)(الطلا  لغلة  عللم  أي) ت:فةرموويَزوهدة دة ئيمامى ئةبوو
 .كانةناباَلزانستى 

 .مرؤظ َولينةوة لةلَيكزانستى  -5

ٿ  چ خوداى طةورة لةبارةى زانستى ليَكوَلينةوة لةمدوَظةةكان دةفةةرمويَت:   

)مدؤظ بةا   واتة: .(3) چٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ   ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ     
سةيد بكات لةضى دروستمان كددووةم دروست كداوة لة ئاويَكى هةَلقوآلو كة مةنى 

كؤكةةةى ئافدةتةةةم لةةة نيَةةوان بدِبدِةكةةانى ثشةةت و ئيَسةةكةكانى سةةينةدا ثيةةاو و هيَل
  دةردةضيَت(.

واتة: )هةةروةها لةة    .(4) چڻ  ڻۀ  ۀ  ہچ هةروةها دةفةرمويَت: 
 ضةناان نيشانة هةية  بؤضى بيناييتان بةكار ناخةن(.خودى خؤشتاناا 

نيةتى ناسي دةكات بةتايبةةتى باسةي ضةوَ   مدؤظزانستى  ئةم دوو ئايةتة باس لة
يشةت  دا روَسةةدةى بةسةةر   13ئةةم زانسةتة     كاتى كؤرثةيي لة مدؤظ بوونىدروست

 ة.ييرِاستئينجا زانستى سةردةم توانى بطاتة ئةم 
 
 

                                                             
 .(576/ 2) الفكر دار   العلوم حبر=  السمرقندي تفسا( بدِوانة: 1)
 .(5443/ 10) التفاسا زهرةبدِوانة:  (2)
 .  7ئايةتى  الطارق سورِةتى( 3)
 .  21ئايةتى  الذارياتسورِةتي   (4)
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 ناسي: زانستى فةلةك -6

ڄ  ڃ  ڃ  چ خوداى طةورة لةبارةى زانسةتى فةلكناسةى دةفةةرمويَت:    

كة   ىواتة: )هةر ئةو خواية .(1)چڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ     ڃ
 ئةستيَدةكانى بؤ كددوونةتة ريَنيشاناةر لة تاريكايى شةودا لة وشكانى و دةريادا(.

ة ارو توةواوى بوو   يواو ئواو  و ط زانستى خوواردن و طيانوةوةر   -7
ةكان بوواك كووراوة وةك لوووةم   يوو جوووطرافي و زيندةوةري 

 . ضةند ئايةتةدا دةردةكةوَى

ڭ   چ ويَت: خةةوداى طةةةورة لةةةبارةى زانسةةتى خةةواردن و طيانةةةوةر دةفةةةرم 

ې  ې      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۉ  ۉ    ې   ڭ  ڭ  ڭ  

)دةبةةةا ئةةةادةميزاد سةةةةيدى  واتةةة:  .(2) چى  ائ    ەئ  ەئ    وئ  ۇئ    
كدد تا رِووةكى دابةزاناووةم زةوميان بؤ لةت لةتخؤراكةكةى بكاتم ئيَمة بارامنان بؤ 

رِوانةام هةةروةها تةديَ و سةةوزة و     تيَاا ضةكةرة بكاتم ئينجةا دانةويََلةةمان تيَةاا    
  ن و خورمام هةروةها باخضةى ضدِ و ثدِ(.وزةيتو

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے  ۓ  ۓ         چهةروةها دةفةرمويَت: 

)ئايةةةةا  واتةةةةة: .(3)چٴۇ  ڭ  ۇ       ۇ  ۆ  ۈ   ۈ  ڭ    ڭ  
اكةةن ضةؤن بةةرز رِامةان     سةيدى حوش  ناكةن ضؤن دروست كداوةم سةيدى ئامسةان ن 

هيض كؤَلةكةية م سةيدى شاخةكان ناكةن ضةؤن دامةان كوتةاوة بةة نةاخى      طدتووة بيَ
 زةوياام سةيدى زةوى ناكةن ضؤن نةخشاناوومانة(.

                                                             
 .  97ئايةتى  األنعام سورِةتي  (1)
 .  31ئايةتى  عبس سورِةتي  (2)
 .  20 – 17ئايةتى  الغاشية سورِةتي  (3)
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 واتة: .(1) چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑک     چ هةروةها دةفةرمويَت: 
 )ثيَيان بَليَ سةيدى ئامسانةكان و زةوى بكةن بزانن ضي تيَااية(.

وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  چ : هةةةةروةها دةفةةةةرمويَت 

واتةةةة: )ئيَمةةةة لةةةة داهةةةاتوودا بةَلطةةةةى سةرسةةةورِهيَنةريان    .(2) چۈئ  ېئ 
لةةة ئاسةةؤكانى بونةةةوةر و لةةة خةةودى خؤشةةياناا تةةاوةكو بؤيةةان رِوون نيشةاناةدةين  

 ببيَتةوة(.

 تروسكةيةك لةسةر ئةم بابةتة:
اوةنى ئةةم  خة ( بةيَ )صةالت و سةةالمى خودايةان لةي    انة ثيَغةمبةر ئةم دةكدىَ
ةواوى تة بةؤ   انيشةطوزةراني يةوةو خوَ رِطوَ ثةيَ  انيايةةتي مدؤظو ييانى  بوونزانستانة 

بةةؤ  بةةنة خةاوةنى ئةةةم زانسةةتة بةرزانةة   وانةةةنةاوة  ئايةةا ئ ةم هيَهةةايةةتى فةرا مدؤظ
بازنةةى   لةة و ثاداشةتى  خيَةد ن ئةمةة  يَبَلة  بيَناسةرخستنى دينى خودا بةكاريان هيَ

شةةرعى شةارةزاية    زانستى  ة كةيني كةسيَكى وة  دخيَيان  زانستةكانى دونياية 
 انى كةسةةكان نةاو ببةةى بةزانسةتى نةا     يية بةؤ   ويسةتانة ثيَ ئةم زانستة ئايا دةكدىَ

 زؤرة   ضةونك خيَدنةة  طوومةان بيَنةكةى عى هةيمارى شةرزانستى  يان لة  عىشةر
ى ئةةدا  بيَكةةس نةة   كاتيَةك يةةتى  ثيَ ويسةتيان ثيَ انموسةَلمان ار زانستى وا هةية ج

فةةرزى كيفايةة     بيَتة بةا ضةونكة دةضةيَ    طومان هةمويان طوناهبار دةبةن بيَبكات 
و ثاداشةتيان هةيةة وةكةو زانسةتى     خيَةد مادام بةنةكددنى طوناهبار بنب بةكددنيشى 

  عى.شةر

                                                             
 .  101ئايةتى  يونس سورِةتي  (1)
 .   53ئايةتى  فصلت سورِةتي  (2)
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و خَيرة بةوةى وفسيرى زانستيان كردوةئةو زانايانةى ت رِاى
  ةيعيشةرطرانى زانستى هةَلبؤ  تةنهاثاداشتى طةورة 

بةةفداوانى باسةي بابةةتى     زؤر ئةان قوردةركةةوت   بؤمةان وو ثيَشة  لةم ئايةتانةى
و خيَةةداني  ثيَغةمبةةةر ان داوةوثيَغةمبةةةرةهةةا زانسةةتى بةجؤرو كةةددووةزانسةةتى 

 زؤريايي ضةةنا سةةدةية  زانايةانى ئيسةالم       بةدريَة  ةوثاداشتيان لةسةةر وةرطدتةو  
 لةطةة َ هاوتةايى   نستة جياوازةكان بةة نةتة نيَو تةواوى زاوفداوانى ضو ي و بةلَوبةقو

ن كة ييةان  وي طةيشتوتيَ  زانستةكانى تد داوة عي طدنطى تةواويان بةشةرزانستى 
تةة  بوونةتةةواوى زانسةتةكان    يةة لةة  بؤ نةاكدىَ زانستةكانى تد خاوةنااريةةتى   بيَبة

 و نيثيَشةة لةةزانايانى  زؤرى بةشةيَك  بةةاَلم   كةددووة اا يةان تيَة  هيَنانسةرمةشةق و دا 
زانسةتى  بةؤ   تةةنها  ينيانثيَشة و ثاداش  طةةورة و لة خيَدة وابووضونيان بؤش يَستائ

 :دةكةين ثيَ بةكورتى ئامايةياننةى خوارةوة بةَلطاعى داناوة لةم شةر
 (علملا  فيله  يطلل   طريقلا  سللك  ملن ) ةرمودةيةة ى ئةةم ف رِاظةة  ئينب حبةان لةة  

 ت: فةرموويَدة
 اللذين  هلم  ذكرنلا  اللذي  الفضل هلم الذين العلماء أن واض  انبيَ احلديث هذا يف
 .(1)العلوم سائر من غاه دون( ) يبَالن علم يعلمون

و طةةورةييان   فةةز َ كةة ئةوانةةى     دةردةكةةويت  بةرِوونى دةيةوواتة: لةم فةرمو
تةةةواوى  يان هةيةةة جيةةا لةةةثيَغةمبةةةر زانسةةتى هةيةةة تةةةنها ئةةةم زانايانةةةن كةةة 

 زانستةكانى تد. 
 العلللم: بللالعلم واملللراد) ت:فةةةرموويَزانسةةتةوة دة: لةةةبارةى ئيبنوحلةجةةةر -

                                                             
 . (290/ 1) حبان ابن صحيح( بدِوانة: 1)
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 عباداتلله يف دينلله أمللر مللن املكلَّللف علللى ماجيلل  معرفللة يُفيللد الللذي الشللرعي
 .(1)( ومعامالته...

كةسةي  بةؤ   بةخشةة دوعيةية كةة سو شةةر زانست ئةو زانستة  واتة: مةبةست لة
و ى رِؤيانةةةو كاروبةةارى  امةةةالتعبطةةات لةةة م تةةيَ  موكةةةلي  تةةا لةدينةكةةةى 

  .تبيَ خودا شارةزابؤ  كددنىبةناايةتي
 النحويلون :  النحةو  علم :دةَليَت لةبارةى زانست )العلم(  بيةهئيمامى زة -

 وعري ، ةبيَالعر يف أمعن إذا النحوي لكن ، إليه حمتاج حسن وعلمهم ، بهم بأ  م
 هلو  لب ، اآلخرة يف اهلل هساَلي وم ، لعابا بطام فارغا بقي الكتاب والسنة علم عن

 مل إذا يعاقل   وم عليهلا  يثلاب  م واهلندسلة  واحلساب كالط  الصنائ  من كصنعة
 .(2)النا  على يتكرب

كةسةي   بةاَلميةتى  ثيَ ويستىثيَ خةَلكيان باشةو واتة: زانستى نةحوو زانستةكة
و  ئانقور بيَنةحوو بة تةنها لة بووشارةزا لةزانستى نةحوو ئةطةر زانستةكةى روت 

تةوةو ضةةديَناثيَ يى دواى ليَةةرِؤيتةيةةة  لةةةو طاَل ةو كةمةةةةكة بةتاَلةةة زانسةةتنسةةون
كارى و ئةنةاازيارى  ب زيشكى و ثسازى ثيشةلة جؤريَكة وبةَلكوة  يثاداشتيشى ني

 .خةَلكبةطةورة نةزانى لةسةر  خؤىئةطةر  و سزاش نادريَ ثاداشت وةرناطدىَ هيض
 فيه يلتم  طريقًا سلك )منى ئةم فةرمودةيةدا رِاظة ئيمامى نةوةوى لة -
 اهلل وجله  بله  يقصلد  أن ويشلرت   الشلرعي  العللم  وامللراد  ت:فةةرموويَ دة ...( علمًا
 .(3)تعاص

يةاا زانسةتةكة   ة مةةرج تيَ يعيشةةر زانسةتى    وشةى زانسةت  مةبةست لة واتة:
 .تبيَ ى طةورةلةثيَناوى خودا

                                                             
 (.141 / 1) الباري فتح( بدِوانة: 1)
 .(40  ) العلم زغلبدِوانة:    (2)
 .(21/ 17) مسلم صحي  على النووي : شرحبدِوانة (3)
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  ت:فةرموويَدا دة "موافقات" كتيَبى لة يبئيمامى شات -

 ،() رسلوله  وسنة اهلل كتاب فقه هو هبيَطال وعلى فيه لثناءا الذي فالعلم)
 فهلو  شلر  إص وسليلة  كلان  وإن ،خيَلر  فهلو  خيَلر  إص وسليلة  كان فإن ذلك عدا وما
 .(1)شر

 يشةتنة لةة  تيَطةطدةكةةى  هةَل لةطة َة يى سوثازطوزاريجيَطةواتة: ئةو زانستةى 
ئةمةة   خيَةد بةؤ   بةيَ  ارِيَطة ئةطةةر   جطة لةمانة ()ثيَغةمبةر و سونةتى قورِئان
 .ة شةرِئةمة  شةرِبؤ  بىَ رِيَطائةطةر   ةخيَد

 
 ت:فةرموويَدة (عباالدمحن النجاى)  شيَ -

 اللذي  الشرعي العلم به فاملراد أطلق إذا والعلم. يلهدَلب اهلدى معرفة وهو :العلم
 دينه. أمر من املكلف على جي  ما معرفته تفيد

  وةزانسةت ئةطةةر موتلةةقى    بةَلطةة ة بةى هياايةتة رِيَطةا واتة: زانست ناسينى 
ى ئةو فيَدتا  نىَةكةسةكان دةطةي د بةوعية كة سوشةري زانستى ثيَ طوتدا مةبةست
 لةسةريان واج  كداوة.  فةرمانانة بن كة
  ت:فةرموويَهةروةها دة

 يبَنسل  عللم  وغلاه ا القلوب وحياتها نور هو الذي الشرعي العلم: بالعلم واملراد
 ليسوا وأهلها ذلك غا أو وصناعية ةبيَحسا علوم أوا دنيوية مورأ إص إما إضايف
 .(2)الديين الشرعي العلم على إم العلم أهل من

 و ييانيةتى  جطةة لةة   د َنورى  عية كةشةرزانست زانستى  واتة : مةبةست لة
 بارى دونيايى يةان كاروبؤ  الدراون يان بؤيى و رِيَيةعى زانستةكانى تد شةرزانستى 

                                                             
 .(131 ل) العثيمني حممد بن صاحل بن الستة، للشيخ حممد األصول شرح ويليه الشبهات كشف : شرحبدِوانة( 1)
 ل)  النجدي احلنبلي القحطاني العاصمي قاسم نب حممد بن الرمحن عبداألصول للشيخ  ثالثة حاشية :بدِوانة( 2)

14). 
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سازى و ئةوانى تةدم ئةمانةة خاوةنةةكانيان ئةةهلى     ثيشة كارى وب ستةكانى زانبؤ 
 .بيَعي نةشةرزانست نيني تةنها زانستى 

 طوومةان  بةيَ   بةارةى بابةةتى زانسةت    لةة  بةوو لةو زانايانةة   بةشيَك رِاىئةمانة 
ئةةوةى  بةؤ   كدد ثيَ بةكورتى ئامايةمان بةاَلم  ايان هةيةانى تد هةن هةمان رِزاناي
ة لةسةةر  بوويان هةة كاريطةةر يةة   رِادةكيان هةيةةو تةا   يويَضةونانة ميَة  بؤئةم  بزانني

ئايةا ئةةوة نيةة     بةيَ كةوتن  لةم بابةتة ثدسةياريَك دروسةت دة  ثيَش ئاوةدانكددنةوةو
طةيشةةتونةتة لوتكةةةى زانسةةت و زانيةةارى و  وو ثيَشةة سةةةدةكانى ان لةةةموسةةَلمان

 دةوَلةةت ئةةو كاتةة    بةاَلم بة َ طوومانبيَة   بووونيان هةضبؤشارستانيةت هةمان 
  دام و دةزطا و سيستةمةكانى خزمةتطوزارى و ئاوةدانكددنةوة  رِيَىلة

زانسةتةكانى تةد    ثاداشتى لةة  وخيَدعى شةرزانستى  ) وكةىب ئايا 
ان موسةَلمان كةوتنى ثيَشة  زةرةرى بةة  (لةةزانايان  بةشةيَك لةةالى   زياتدة
 .نةداوة؟

تةةةواوى  لةةة بةةوونايةةةتى مدؤظنطى يشةةةث رِابةةددووسةةةدةكانى  ان لةةةموسةةَلمان
و  خويَنةان  مةنهةةجى   تةا  شارسةتانيةت و ئاوةدانكددنةةوةش   بةة  ةكانى ييةان بوار

طاكان لةةجيهانى  خويَنةان لةتةواوى مزطةةوت و    طدنكياان بة زانستةكان بةطشتى
سداوةكانى جيهانى وو نو كتيَ   اران بةزانستى فةلة  ناسيشةوة دةخويَنئيسالمى 

ة بةوو ان موسةَلمان زانسةتى     بةوو ئةاوا  رِؤيكانى زانكؤضاوةى هةموو ئيسالمى سةر
ثدسةيار بكةات    كةسيَك  لةوانةية خؤيانئاوا بةشاهياى رِؤيهةستانةوةى  بؤ هؤكار
ى ئةةم  وةالمة بؤ  كةوتن هةية؟ثيَشزانست ض ثةيوةنايةكى بة ة لةيئةم جياكاري بَلىَ

 بةشةيَك كةة   كةى دروسةت  يَةالموهةية تةا بطةينةة    خاالنةويستمان بةم ثيَ ثدسيارة
 وكةةى )تةةنها خةوَ   ب ئةاوا  رِؤيكةوتنى ثيَشة  ى دواكةةوتنمان لةة جيهةان و   هؤكارلة

 ى هةية نة  زانستةكانى تد(!!!.خيَدو  فةز َعى شةرخةريككددن بة زانستى 
وايةة تةةنها    ىثيَة  دةداتةةوةو  ليَكعي شةرزانستى  ئةوةى زانست تةنها بة -1
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 طوومةان بيَ   ةنهةَلة ن هةيةة زانسةتةكانى تةد نيانةة     ئةوانة لةالى خةودا ثاداشةتيا  
 زؤريةةكى  ةهةَلنةةدانى ئةمةشةيان    ثةيَ  عى و طدنكىشةرخستنى زانستى ثشتطويَ

بةؤ   هيضةيان  بيَنةا  بةةاَلم   عى بنةةماى زانسةتةكانة  شةروشناةية ضونكة زانستى ك
 بةةنيهاوسةةةنو  بةةيَدة وبةةةَلكو نةةةدريَ ثةةيَ و طدنطةةى وةةدىَ طوىَهيضةةيان ثشةةت

 انياناا.ولةنيَ

كةة زانسةت     ى سةملانامانئانقورى بةَلطةثاش ئةوةى لةبابةتى سةرةوة بة -2
بةؤ   ةكانيةةوة ئيةاى ئةمةة بةسةة    جؤرو طةورةيى هةيةة بةهةةموو    فةز َاا ئانقورلة

 ى ئةم ثدسيارة.وةالم

ةوة دةضنة خانةةى فةةرزى   يعيشةرحوكمى  رِووىلة مانطوبيَئةم زانستانة  -3
نةسنت تةواويان طوناهبةارن هةةتا كارةكةة    هةَلي ثيَ اننموسَلمائةطةر  :واتة  كيفاية

ان و موسةةةَلمانخزمةةةةتكددنى بةةةؤ  ئةةةةجنام دةدةن و بةةةةرثاى دةكةةةةن  ئةمةةةةش 
 ة.يايةتيمدؤظ

ى خيَةد و  فةز َعى شةرخةريككددن بة زانستى  وكةى )تةنها خوَب  كاتيَك -4
 ثيَ دنكىان ثشت لةزانستةكانى تد دةكةن و طموسَلمان. هةية نة  زانستةكانى تد(

 عى.شةرستى ة لة زانانةدا جطاربولةم  انموسَلمانكشةى هؤى ثاشةتة بيَنادةن دة
ويسةةتى بةةة  ثيَشارسةةتانيةتةوة و ئةةاوةدانى  رِووىلةةة والتكةوتنى ثيَشةة -5

 ايةتى بكات.مدؤظخزمةتكددنى ثشت لة  موسَلمان ناكدىَ  زانستةكانى تد هةية

( ) غةمبةةةةرثيَ دةى شةةة ينىوفةةةةرمو و ئةةةانقورئةةةةوةى ئايةةةةتى  -6
ئةوةى تد زانستةكان  بةاَلمتةوة و لةبةريةتى  نيَيويَةد رىتةوة تةنها بةتيويَدةخويَن

ت و بيَةةدة ودةكةةات زيةةاتد مانةةاو جىَبةةة جةةىَكةةارو لةةةواقيعي عةمةةة   اتةةةدةك
 . دةويَتنى زياتد وشةوخنو

ة زانستةكانى تد جطةكان لة ييثسيؤررئةناازيارو ثزيشك و تةواوى خاوةن   -7
يةان  نةةدةن!   خؤيةان زانسةتةكةى   ى ئةوة دةدةن طدنكى بةهةوَلعي ةرشنستى لة زا
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ة زانستةكةيان وطةيشتو ثيَ عى مادام وايانشةرشارةزايى لةزانستى  بؤ  بطوازنةوة
 ي قيامةتى ناطاتىَ.خيَد

كةوتن و خزمةتكددنى ثيَشبؤ  يةكةىثسيؤري كةسيَك و نالؤييكيية ناكدىَ -8
)ثزيشةك   :نةة ومنو بةؤ  بيَعي نةة شةةر تى وة  زانستى ثاداش ىَبينان بةكار موسَلمان
ويياى ى تةكنةةلَ اربةو ت  شارةزاى ناسازى بكابيضارةسةر بكات  ئةناازيار  نةخؤش
 مامؤسةةتا  رِاطةيانةةانطةيانةةان و   ان بكةةات لةةة يةةيوالتوهاردةم خزمةةةتى سةةة

سةةربازى لةة دروسةةتكددنى ضةة  و تفةةاقى     ثسةةيؤرييةكان ن دكةد فيَدلةثةةروةردةو  
 لةة  ورىوئةاب ى اربةو شةارةزاى   ان موسةَلمان ى والتة و و ى سةنور ثاراسةتن ؤ بة  جةنو
هةةموو ئةةم   و دروستكددنى تاقةى نةةوةوى   دةطاتةتا   والت رىوئابوكددنى بةهيَز

 اايةةتى بةطشةتى و  مدؤظو ت ان بةتايبةة موسَلمانزانستانةى بةنيةتى خزمةتكددنى 
و  خيَةد نني و زانستى دونيةايني  عى شةرِئةمانة لةبةر ئةوةى زانستى  باريَت قةَلةملة

 !!!.(ةيو ثاداشتيان ني فةز َ

ى والتلةة  موسةَلمان تة خاوةنى تةواوى زانستةكانى تد  بووةئاوا رِؤي ئيَستا -9
ضةاويان   بةيَ كةم طدنكى بةم زانسةتانة دةدةن  كةواتةة بةةردةوام دة    زؤران موسَلمان

 و بةرهةمى ئةم زانستانة. فيَدبوونبؤ  بيَئاوا رِؤيلة

ئيسالم ديى زانستة! يان بةالى  يبَى بوا حاَل نوىَنةوةى  كددووةواى  ئةمة -10
 ى ئةم زانستانة دةزانى.داهيَنةر ئاوا بةرِؤيكةوتنة  تةنها ثيَش كةم ديى

واتة ئةوةى دروست   تئاوا ديَرِؤيي لةعةقَلتةواوى بةرهةمةكانى زانستى   -11
ن لةدةستى ئةوانةة هةيض   ةكايااويستيثيَ و خؤرا ةها جؤربة داو دةرمان و  دةكديَت
ةكان توشةي  مدؤظة   حةرِامةة ة يةان  َل  حةالنى دروست دةكةنة ئايا ضوَيك نيزةمانيَ
 .ان يان نا؟موسَلمانبؤ  كة  و ثةلةكانيان زةرةر مةناني دةبن يان نا؟ نةخؤش

 هؤىكةوتن  بةة ثيَشة بةؤ   ةهؤكةار تدين بةةهيَز  رىوئابوى عةولةمة لةجيهان -12
  دةسةت ئةواناايةة   عى لةشةرلة زانستى  جطةردةم ئةوةى تةواوى زانستةكانى سة
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رين كةواتة ئةمةش لةدةست بووكددنى ئابةهيَزئةم زانستانةش سةرضاوةى سةرةكى 
 ئاوا.رِؤيتة دةستى ت و دةكةويَيَضان دةردةموسَلمان

تةةةوة زةوى ئةةاوةدان ناكديَ)وة  ناويةةان ليَنةةاوة(  انسةةتى دونيةةاوةز بيَبةةة  -13
ىئ  ی  ی  ی        ی   چ :دةكات ةمان ليَخوداش داواى ئاوةدانكددنةو

 .(1)چجئ  

 كددنيشةي  و بةةديهيَنان  و بةرثاكدد ئيَوةي زةويية لةم ئةوة هةر واتة: )ضونكة 
 (.زةويي بةئاوةدانكةرةوةي

 ويسةةتمان بةةة زانسةةتى دونيةةةوى هةيةةة:  ثيَ زىوَثةيةةااكددنى رز  و رِبةةؤ   -14
  .(2)چٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦچ 

 بتانةةويَ  شةيَوةية   بةهةةر  بؤتةان   امكةددووة رِ زةويةي  كةة  خوايةية اتة: )ئةوو
 ئيَةوة  سةورِانةوةياا   و مجوجووَلةة  هةموو ئةو لةطة َ ئامادةية  وةربطدن ليَ سوودي

 طؤشةو بةهةموو بضن كةوابوو جا ئةبةنةسةر  تيا خؤتاني يياني ئاسوودةيي بة زؤر
  .وؤن( رِؤزيي و رِز  لة و كةناريَكيا

كى كةة زانسةتيَ    بيَزانسةتى ثزيشةكى نةا    بيَةكان بةمدؤظضارةسةركددنى  -15
 طوومةان بيَ كددووة ثيَ فةرمانى( ) ثيَغةمبةر دونيايي كةضى وةص  كداوة بة

 ثاداشتى هةية: ()ثيَغةمبةر ىكددنى فةرمانبةجيَجيَ

 .(3)شِلفاًء...(   لهُ وَضَ َ إِلَّا دَاًء يَضَ  َلم وجلَّ عَز اهلَل َفإِنَّ تَدَاوَْوا اللَّهِ عِبادَ )...يَا 
ةن خوداى طةورة هيض نةخوشةيةكى  تان ضارةسةر بكواتة: )ئةى بةناةكانى خودا خوَ

 (.بةبيَ ضارةسةر دانةناوة
                                                             

 .  61ئايةتى  هودسورِةتى  (1)
 .  15ئايةتى  امللك ( سورِةتى2)
 (6/28) العلةل  لةة  دارقطنىهةروا  (18851) ي (4/315) أمحا لة موسنةدةكةياا طيَدِاويةتيةوة( ئيمامي 3)
 .(958) ي
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وة ودركةةى بةةةم هةقيقةتةةة كةةدد سةةا َ( 1000لةةة) بةةةر يشةةافعئيمةةامى  -
 وونةتةة كةوتو  ر كةوتونةتةةوة وةتى زانايانى ئيسالم لة زانستةكانى تةد دو فةرمووي

 ت:فةرموويَدةست ئةهلى كيتاب دة

 نابوغل قد الكتاب أهل أن إم الط ، من أنبل واحلرام احلالل بعد علما أعلم م)
 .(1)العلم( ثلث ضيعوا: ويقول  عليه

لة زانستى  حةرِاماك  دواى زانستى حةال  و ض بيَك هةواتة: نةم زانيوة زانستيَ
يةكى زانسةتمان  سةيَ  بةوون ة بةسةرماناا زاَلئةهلى كيتاب لةم زانست بةاَلمثزيشكى 

   .لةدةست داوة
 :زانستى ثزيشكى و بةسةرهاتى ئيمامى مازةرى -

ضارةسةةرى بكةات    بووكةةس نةة  بةةطدانى   زؤركةةوت   نةخؤشئيمامى مازةرى 
 ناردبؤ  خودا شيفاىيةهوديةكة  ضارةسةرى هؤىبة كاتيَكت  بيَتةنها يةهودية  نة

ى زانسةتى  اربولةة فةةتواى   بووى فيَدستى ثزيشكى تا ى زانخويَنانكدد بة  دةستى 
 .(2) دةدا ن فةتواى لةزانستى فيقهوَثزيشكى دةدا وة  ض

و  ضةة   بيَجيهةاد كةددني  بةة    كةددووة خوداى طةورة فةرمانى بةةجيهاد   -16
كددنيان واجبةة  مانةش هةر زانسةتى دونيةايني دروسةت   ئة بيَنا جةنوئةسبابةكانى 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ : و ثاداشةةتة خيَةةدكددني جيَبةةةجيَ

)هةرضةةةى لةةةة  واتةةة:  .(3) چۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  
تواناتاناا هةية  ئامادةى بكةن لة ئةسو و كةة  و ثةة  و كةمتةرخةةمى مةكةةن     

 دويمنانى خوا و ئيَوة ضاوتدس بكةن(. وتاوةكو

                                                             
 (.227 ل) يبَللذه النبؤي الط   بدِوانة: (1)
 .(105/ 20) يبَللذه النبالء أعالم سا بدِوانة:  (2)
 .60 ئايةتى األنفالسورِةتى  (3)
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بةؤ   ةكةةى هؤكارن اا زاَلة ناموسةَلمان بةسةةر   وَدارانةةى ئةةمدِ  زؤرتة ئةةم دةسةةالَ  
طدنكةةى نةةةدامنان بةةةم زانسةةتانةوة بةتايبةةةتى  ىورِوتةةةوة لةةةيَدةطةرِ ئيَمةةةى ية وازال

 ةكاني.يااويستيثيَ و جةنوزانستى 
 هةنةايَك ى فيَةد  كةددووة صةةحابة   هةنةايك فةةرمانى بة  () ثيَغةمبةر -17

 سلابت زياى كورى  كةناويان نداوة زانستى دونيايي لةوانة: فةرمانى بة  زانست بن
 .(1)يبَهودى و سديانى بية ى زمانىفيَدكدد 

ى دد منااَل( مي100َ) ب ئينب زوت: فةرموويَدا دة "املستار "ئيمامى حاكم لة 
 .(2)جياواز قسةيان دةكدد زمانيَكي هةر ية  بة بووهة

ي بةهاوسةةنطى  عةةقلَ عى و شةروة هةية هةردوو زانستى ويستمان بةثيَ كةواتة
 بضني. ثيَ  باةين ئينجا دةتوانني بةرةو ثيَ طدنطى

دوبةش بؤ  انست و شيكردنةوةىمةبةستمان لة دابةشكاري ز
 يةكةى ضية؟نكيو طر

 شةةيَوةبةةةم  بةةةاَلموو كةةداوة ثيَشةة ةكانىكتيَبةةة جةةاراني  لةيئةةةم دابةشةةكاري
ةييةكان ( شة ثي يي و)مدوَ ةو تةركيز كددن لةسةر بةشي دووةم لةزانست كددنةنليَثوَ

  هةةر دةسةتم   بيعةةرة لة زمانى ر ضى ئةطة  كوردى نةكداوة بةتايبةتى بة زمانى
اانةةة بةتةةةواوى  كددنةوةو طدنكيرِاسةةتيةةاا مةبةسةةتمان تيَ حا َبةهةةةر !نةكةةةوت

ة رِاطةيانانةةو حمةازةرةو وتةارى هةةينى و     كتيَةة ى زؤربةةى  زؤر  ديةارة  زانسةتةكان 
ةكان و يى زانسةتة ئيسةالمي  ربةوا  و ثةميانطا تايبةتةكان بةة وَةكان و زانكيئيسالمي

                                                             
 عََللى  يَهُلودَ  آمَلنُ  مَلا  وَاهللِ إِنِّلي : وََقالَ يَهُودَ، كِتَابَ َلهُ َفتَعَلَّْمتُ () اهللِ رَسُولُ َأمَرَنِي: ثَابٍِت ْبنُ زَْيدُ ( َقال1َ)

إَِلْيلهِ   ُكتِل َ  إِذَا َللهُ،  وََأقيلرَأُ  َكتَل َ  إِذَا َللهُ  َأكيتُل ُ  َفُكْنلتُ  حَذَقيتُهُ، حَتَّى شَْهٍر نِْصفُ إِمَّ بيَ يَمُرَّ َفَلْم َفتَعَلَّْمتُهُ، بيَكِتَا
 .(239/ 4) داود بيَأ : سننبدوانة

 املسلتدرك  بدوانةة: ُأْخلرَى(   بُِلغَلةٍ  مِلْنهُمْ  اَلٍمُغ ُكلُّ يَتََكلَّمُ ُغاَلٍم مِائَُة باالزُّ لِاْبنِ َكانَ:  َقالَ َقْيٍ  ْبنِ عُمَرَ )عَْن (2)
 .(549/ 3) للحاكم
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تةةدين وةسةةائيلةكانى طةيانةةان تةةةركيزيان تةةةنها زؤرينةةةوةو لَوَلةليَك رزؤى بةشةةيَك
اداشةتى ئةةم   و ثخيَدن يَي دةَلثيَ بةتايبةت مةبةستمان  عيةكانةشةرلةسةر زانستة 

كةباسةي زانسةت دةكةةن     ( ) ثيَغةمبةةر  دةكانىوو فةةرمو  ئةان قورئايةتانةى 
ةى ية يةة و وردةكاري يكارا دةكةةم بةةم جيا  ئوميَة  تةوة!عي دةطديَشةرتةنها زانستى 

شةةرعى  بةدواوة وةكو زانسةتى   ليَدة هؤكارتة بيَدا لةسةر زانستةكانى تد كدا بليَدة
 عي شةةر  كددنى زانسةتةكانى تةد زانسةتى   بةةهيَز   بةاةين طدنكى بةزانستةكانى تد

دةعةوةو زانسةتى   بةؤ   يشةتى ثاَلئةوةنةاةش   تبيَة  بةةهيَز دةكات  تا ئومةت  بةهيَز
ى لةزانسةتةكانى تةد هةةموو    بةةهيَز  هؤىبةة  ئيَسةتا ئةاوا  ؤيرِت  بيَة دة زؤرعى شةرِ

نن  تةنانةت يَرِوياةسوهةَلئاوا  يَتبوونيان ضوَ  ان كةوتوتة دةستيجيهانى ئيسالمي
يان لةزانستةكان بةهيَز هؤىبة ئيَستا  بوودراوةكان لةئةوروثا باويان نةمارِئايينة طوَ

ةكةةن  دةسةتيان دةطاتةة هةةموو     يياكانيان دئايةاولوَ بةؤ   بانطةشة شيَوةةها جؤربة
 ةكانى ييةان يااويسةتي ثيَ ينةةى زؤر دةطاتةة دةرمانةةوة تةا    لةةداو  خةَلكو  شويَنيَك

و كؤمةةَلطا وة لةسةر هةةموو تةا  و   وان دروست كددييكاريطةر  ويستيان بةوانةثيَ
  ديةارة  عىشةةر لةزانستى  جطةدةستة  باالتةواوى زانستةكان  ئاوا لةرِؤيك! يَوالت

 يةكيَكةة ئةمةةيان   بةةاَلم وتوو نةني  ةدواكة  الوازة خاَلةة ان تةنها لةبةر ئةةم  نموسَلما
ستانيةت و هةستانةوة  هةيض  ركةوتن و شاثيَش ى ونطشةثيَ ةكانىيسةرةكي خاَلةلة

ئيَسةتا بةؤ   تةةواوى زانسةتةكان     لةة  بيَدةسةت نةة  باال تةوة تةا ناستيَهةَلك ميللةتيَ
جيهةانى   لةة ى خةالفةةتى ئيسةالمى   نخةا ورِودواى  ماوةى سةدةيةكة بةتايبةتى لة

ت بيَة ى لةةوة دة ويَينبةرةكانةةوة تةةنها طة   ةوة لةهةةموو م ييئيسالمى تا  لةمنااَل
و خيَةد كداوةو تةةواوى  و مةةدح  ةت باسةكداوة نوسون ئانقور لة و ةيعيشةرزانستى 

ى لةسةةر  كاريطةةر تةفسة انة   ةجةؤر   ئةم خاوةنى ئةم زانستةيةبؤ  ثاداشتي  هةر
بؤ  ىَرِبطوَ خؤىةوى دِيَرِ بيَكى تدي  تواناى هةيَاربو ات ئةطةر لةروست دةكتا  د
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عى  يةان بةةالى كةةم ئةوةنةاة طدنكةى بةزانسةتةكانى تةد نةةدا وة          شةةر نستى از
  شةارةزاو  رِؤيلةثاداشةتى دوا  دوور  يي سةةيدى بكةات  ثيشةة  ى سدوشةتى و كةاريَك 

 بةةاَلم   نزؤر خودا يةةكجار بؤ  عى لةجيهانى ئيسالمى سوثاسشةرخاوةن زانستى 
 شةةتةخاوةنااريةةةتى دروسةةتكدن لة  ييةةةكان يةةان لةةة  يى و مدوَثيشةةة لةزانسةةتة

انى تةدى لةسةةرةو   والتة ثا و ورى ئةةور   مةوَ ةةيتة دةرزية طةورةكانةوة بطدة تا دةط
ن بةوانةة بةجلةةكانى   ويسةتيما ثيَ شةتيَك هةةموو   واتةة لةة   ئةوان دروستى دةكةةن  
ى بكةةين   بةةجيَ جيَيوة نةةمانتوان  بيَيةش فةرزى كيفا بيبابةريشمانةوة  ئةطةر لة

هةمومان  مانطو بيَو كارةكة ئةجنام نةدرا ضونكة فةرزى كيفاية ئةطةر نةهاتة دي 
  .تاوانبارين

 وةستةيةكهةَل
خوشةطوزةرانى  بةؤ   زانسةت و زانيةارى   ان دونيايةة  لةة  ية ني توانيثيَشة  زانايانى

كى زانسةتى  ةن  سةةروةتيَ ان بةتايبةتى فةراهةم بكة موسَلمانةكان بةطشتى و مدؤظ
هةةموو زانسةتة جياوازةكةان     ة   لةة وشةتو هيَ جةيَ  ئيَمةبؤ  فداوان و طةورةيان زؤر

 وَئةةةمدِبةةؤ  ش وة  ئةةةوةىئيَسةةتاسةةداوةكانيان تةةا وو نو كتيَةة طةيشةتنة لوتكةةة   
لةةم سةةردةمةدا    ئيَمةة   خوزطةة   وَزانستى ئةةمدِ بؤ  تةوة بنةماى سةرةكنيبيَنوسدا

زانست و  ان لةهيَنامناازةى ئةوان يان بةضةنا ثلة كةم  لةوان دائةن دةمانتوانى بة
ئاواين ئةوةناة رِؤيةري ليَكبةداخةوة ئةوةناةى خةريكى ضاو بةاَلمزانيارى بكدداية  

اا ثيَشة  ديارة ئةم بابةتةى لةيني خؤمانينى ثيَش ةىيلةم سةروةتة زانستي رِوومان
 ى زيةاتدة خيَةد ةها شيكارى كام زانست ةكانى زانست هةروجؤربامسان كدد لةبارةى 

يشةةةتنى بابةتةكةيةةة  نةةةة  تانةةةدان يةةةان   تيَطةخسةةةنت و شةةيكددنةوةو  ثيَشبةةؤ  
 ئةطةةر  بنيوو   تا ئةطةر باشني باش  ثيَش ى هةنطاوى طةورةى زانايانىطدتنبةكةم

ةوة هةستينةوة  كةام الو  يزانستي ىورِو  ئةطةر كةوتوين لة ثيَ  لةدواوةين بضينة
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بكةينةةةوة  ئيسةةالم و  ىرِاسةةتى ورِكن كةةةمويةةا  اايةةةى تيَةهةَلةةم ين ن كةةةشةةويَ
خسةنت و  ثيَشبةؤ   هؤكارتة بؤ وبةَلكونةتدساون  ات نةربوونيرةخنةى  ان لةموسَلمان
 سةركةوتن.بؤ  نانهةنطاو

 بؤ ةكانى ئيسالمييئاسانكار
 زانست بوونىفَيرخوازان و زانست 

بنةةما دةكةةن لةسةةر     بةيَ نطةشةةى  ان باةكية عةملاني لةة  هةنايَكجار لةالى زؤر
ة لة ريَطد ةتىموسَلمانبكات  يان هةَلى لةطةَل ئيسالم طواية ديى زانستة و ناتوانىَ

 زيةاتد لةة  ئيسةالم    و بنةمانبةَلطة بيَى مانطوئةمانة تةنها  طوومان بيَ  زانست 
كانى طاخويَنةان  زانكةؤو   ةكةانى زانسةتى طةيانةاة لوتكةة    اربوسةدة تةواوى ( 13)

ى مةيالدى طةيشةتنة   ( 710)ى سةالَ  ان لةة موسةَلمان  يةنرِاستان شاهياى ئةم جيه
يان لةسةر تةواوى جيهان و ريسانسةي ئةةوروثي   زؤرى كاريطةرئيسيانيا و صةقلية 
وقلد  ) :دةَليَةت ى الهوتيةة  مامؤسةتا مانى و كى ئةةلَ بيَراهي  (1) كدد)مارتن لوتةر(

العلماء املسلمني ال  ترمجت اص  ة متزال تعتمد على كت بيَوكانت اجلامعات امور
ةكانى زانايةانى  كتيَبة كانى ئةوروثا ثشت بة زانكؤش ئيَستا واتة: تا  (2) الالتينية(

 زؤرجطةة لةةوةى     (3) التينةى  سةر زمةانى بؤ  ددراونةرطيَكة و  ئيسالمى دةبةسنت
                                                             

 احلدة". املوسوعة بدوانة: ويكي ثيايا" (1)
 السباعي. مصطفى. حضارتنا ، د خصائص( بدوانة: 2)
دياتدين ناوى بةشيَك لة زانايانى موسوَلمان كة خاوةنااريةةتى زانسةتة جياوازةكانيةان كةددووة بةتايبةةتى       (3)
عللوم الرياضليات،   وانةى كاريطةرييان لةسةر ريسانسي ئةوروثى هةةبوو لةةبوارو زانسةتة جياوازةكةان وة :     ئة

. الفللك، اجلغرافيلا، الكيميلاء، الطل ، الطلل  النفسلي، امليكانيكلا، اهليلدروليات، التكنولوجيلا، البصللريات        
 وكامل، ثابت بن قلرة، الكلوهي، أبل    وبأ ، بكر الرازي ، خوارزمي والقاسم الزهرازي، أب وباابن سينا، ناوةكان: 
الفزاري، وابوو معشر البلخي، الفرغاني، إبراهيم بن سلنان، البتلاني،    زجاني، عمر اخليام، الكاشي.والوفاء الب

، با، ابن خردذابة، اإلصطرخي، ابن حوقل، املقدسي، البكري، اإلدريسي، ابن جبيَاليعقو نصا الدين الطوسي.
ابن اجلزار، علي بن العبلا ، الزهلراوي، ابلن    ،جابر بن حيان  الفداء، ابن بطوطة. وين، أبياقوت احلموي، القزوي

، رشليد  يبَالرازي، جربائيل بن خبتشيو ، وابن سينا، سكرة احللل ،سينا، ابن زهر، ابن النفي ، علي بن العبا  
← 
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 تةةدين ئاسانكاريشةةيزؤر مةةانطوبيَ رِابةةددوولةةةم سةةةدانةى طدنكةةى بةزانسةةت داوة 
خوازان الداوة بةردةم زانست و طدفتةكانى لةريَطد  زانست و زانستخوازانبؤ  وةكددو
 ن:بينتدين زانست بةدةست زؤرتا 

 لةوانة:
 تةوة.وةةرطاى زانستى بةفداوانى كددود -1

ى وا مدؤظو  كداوةتةوةبؤ  فداوانىدةرطاى  تبيَ فيَدت زانست ةويَبي كةسيَكهةر 
نةكات دةروازةى زانست  "اكتفا"زانستى كةم  بة  ناوة بةدواى زانست بكةوىَاهيَرِ

 :تةوةبيَدة رِوون زياتد ئانقورلةم ئايةتانةى  فداوانة زؤر
ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  چ  -

)ئةطةةر هةةموو درةختةةكانى    واتة:  .(1) چی  ی   جئ  حئ  مئ  ىئيئ   
هيَشةتا   رةكةةب ةةم بن و دةرياش ضةناةية ببيَتةة حةةوت ئةوةنةاة م   سةر زةوى قةَل

 زانست و زانيارييةكانى خوا تةواو نابيَت(. 
 .(2)العلم بها يداد ههنا الكلمات أن بنيت ت: فقافةرموويَئيمامى نوحاس دة

 ي زانستة. ثيَ دا باس كداوة مةبةستليَدةتةوة ئةم وشانة بووةرِوون بؤمانواتة: 
)بَلةةيَ ئةةةى ثةةةروةردطارم  زانسةةتم  واتةة:  .(3) چٺ  ٺ  ٿ  ٿ    چ  -

 ياتد بكة(.ز
 تَعَلاَلى  اللَّلهُ  َلَأمَرَ اليعِليمِ مِنَ َأْشرَفَ ءشي كان فلوت: فةرموويَدة يبَئيمامى قورت

                                                                                                                                               
الزملان اجللزري، وكملال اللدين     ووني، اخلازن، بدي  باحسن بن اهليثم، ال ،حليفة، بنو موسى بن شاكر والدين أب
  .ها اإلنساني: د. علي عفيفيدوورعلوم احلضارة اإلسالمية و بدوانة:. الفارسي

 .   27ئايةتى  لقمانسورِةتى   (1)
 .(291/ 5)للنحا   القرآن معاني بدوانة:( 2)
 .١١٤ ئايةتى طه سورِةتى (3)
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 .(1)اليعِليمِ مِنَ يَْستَزِيدَهُ َأْن َأمَرَ َكمَا مِْنهُ اليمَزِيدَ هُساَليَ َأْن( ) هُبيَنَ
انى زانسةةت خةةودا فةةةرم ايةةة باشةة و ضةةاك  لةةةبووهة شةةتيَكواتةةة : ئةطةةةر  
داواى   كةددووة  ثةيَ  دةكدد داواى بكات وة  ئةوةى فةةرمانى ( ) ثيَغةمبةربة

 زانست بكات. بوونىزياد
 يف إم شليء  يف الزيادة بطل  رسوله اهلل أمر مات: )فةرموويَئيمامى نةسةيف دة

 .(2)( العلم
داواى  شةتيَك نةةكدد لةةهيض   ( ) ثيَغةمبةةر واتة: خوداى طةورة فةرمانى بة

 لةزانست. جطة زيادى بكات
 رب يلا  أنلت  دُْملتَ  فملا  العللم،  ملن  لالسلتزادة  َ() يبَللن توجيه هذا -
 .(3)منه فزِْدني احلافظ

ت: فةةرموويَ ( دة عِليملاً  زِْدنِلي  رَّبِّ ) وَُقلئيمامى شةعداوى لةبارةى ئةم ئايةتة 
  تاوةكو ئةةى  ةزانست بوونىكددنى زيادداوابؤ  () ثيَغةمبةربؤ  ةيةرِاستئةم ئا

   زياد بكة.بؤ  بةردةوام زانستم مروةردطارثة
 .كددووةاوةتةوة و داواى زانستى لةخودا ثارِ( ) ثيَغةمبةر

 اللَّهُلمَّ : "يَُقلولُ  () اللَّلهِ  رَسُلولُ  َكلانَ : َقلالَ  عَْنلهُ،  اللَّهُ رَضِيَ هُرَْيرََة، بيَأَ عَْن
 .(4)عِليًما زِْدنِيوَ يَْنَفعُنِي، مَا وَعَلِّْمنِي علَّمتين، بِمَا اْنَفْعنِي

ئةةو   م  وةوت كةددو فيَةد بطةينة لةو زانستةى  ثيَ دموواتة: ئةى ثةروةردطار سو
  زيادكة.بؤ  زانستم  هةروةها  نىَةةيدةط ثيَ دموسو كة  بكة فيَدزانستةم 

                                                             
 .(41/ 4) القرطيبَ تفسا بدوانة:( 1)
 .(61/ 3) النفائ  دار - النسفي تفسا بدوانة:( 2)
 .(9415/ 15) الشعراوي تفسا بدِوانة: (3)
 .(319/ 5) سالمة ت كثا ابن تفسا بدِوانة:( 4)
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ى هيَنانى بةةكار رِيَطةة  زانسةت لةة  بةؤ   ةكان دةكاتمدؤظبانطى  ئانقور -2
 ةوة.عةقَل

 زؤركى نةةريَ نةى بزويَ بيبكةةى دة  ئةان قورةتةةكانى  ئةطةر بةوردي تةماشةاى ئاي 
تةةوةو  بيَامةان بكةات  ورد  دةكات شيكددنةوةو ت ِ عةقلَ   داوا لةعةقلَبؤ  ةبةهيَز
بةداخسةتنى   بيَازى نةة و زانست زيةاد بكةات  رِ   ةنا وةرطدىَينجانان بكات  ثهةَل

 ةرمودةىزانستة  دةيان ئايةةت و فة   طوومانبيَي  عةقَلى خؤراكو تةقليا   عةقلَ
كددنى بةهيَزطةشةسةنان و بؤ  دةكةن عةقلَ( داواى كاراكددنى مان )ثيَغةمبةر

)أولو املباب، أوص النهى، يعقلون، تعقللون،  ة زانستةكان  دةيان وشةى وة  اربو
ن لةسةر ئاسةنكارى و  بةَلطةيان وناوة هةموى بةكارهيَ (نور، تذكنورمتومسني، تفك

 .(1)زانست وزانيارىثةيااكددنى بؤ  مدؤظهاناانى 

 ثةيااكددنى زانست.بؤ  ى هةستيارةكانىهيَنانبةكار -3

زياد  ثيَ ةكان دةدات زانستىمدؤظيانةى ئيسالم هانى رِيَطايةكيَكى تد لةم 
ديارتدين  ة  ديارة زانست لةمدؤظى هةستيارةكانى ئةناامةكانى هيَنانبكات بةكار

بؤ  ئةناامةكانى ى لةشيَكبةي  ئةناامى هةية هةر مدؤظة  مدؤظةكانى يضاالكي
و  فيَدبوونبؤ  ي دَلكاركددن  ضاو و  بؤدةست ة  رِؤيشتنبؤ  دانداوة قاضةكان كاريَك

  ې   ې  ې  ې  ى  ىچ  ت:فةرموويَدةزانستة  خوداى طةورة 

 چائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  
(2). 

نى و ضاو و ا)خواى طةورة ئيَوةى لة سكى دايكتان دةرهيَناوة هيضتان نةدةزواتة: 
 و سوثاس طوزار بن(.وكددن بةَلكطويَ و دَلى بؤ دروست

                                                             
 (.80/  66القران والنظر العقلي، فاطمة امساعيل، ) بدِوانة: (1)
 .   78ئايةتى  النحلسورِةتى  (2)
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وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   چ ت: فةةةةرموويَهةةةةروةها دة

)شويَنى شةتيَك مةكةةوة كةة    واتة:  .(1) چىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی     
رة زانست و زانياريت دةربارةى نيية ضونكة طويَ و ضاو و دَلت هةةمووى بةرثدسةيا  

 بةرامبةرى(.
 خََللقَ  وَتَعَاَلى سُْبحَانَهُ اللَّهَ إنَّ )ثُمَّت: فةرموويَدة (ئينب تيمية )شي  االسالم -
 يَْسلمَ ُ  وَاليلُأذُنَ  اليَأْشليَاءَ  بِهَلا  يَرَى اليعَْينَ َلهُ خََلقَ َكمَا اليَأْشيَاءَ بِهِ يَْعَلمُ لِليإِْنسَانِ اليَقلي َ
 .(2)اليَأْشيَاءَ( بِهَا

  وة تةا شةتةكان بزانةىَ   وةكان دروسةت كةدد  مدؤظة بةؤ   ىدَلة : خوداى طةةورة  واتة
 ىَ طوييةكاني  تةا شةتةكانى  بينب ثيَ تا شتةكان كددووةدروست بؤ  هةروةها ضاوى

 .ستىَبيَب ثيَ
ەئ   ەئ  وئ  )شةةةي  عبةةةاالدمحن السةةةعاى: لةةةةبارةى ئايةةةةتى )   -

 ، لشلرفها  ، الثالثلة  األعضاء هذه )خصت: فةرموويَ( دة(وئ  ۇئۇئ  
 .(3)علم( لكل مفتاح وألنها ، فضلهاو

وة لةبةةر  وى تايبةةت كةدد  مدؤظة واتة: خوداى طةورة ئةم سيَ ئةناامةةى لةشةى   
 .زانستيَكنيان  هةروةها ئةمانة كليلي هةموو رِيَزطةورةيى و 

 
 ى زانست.هيَنانبةدةستبؤ  و يةقنيبةَلطةوحة    ىرِاستبةدواكةوتنى  -4

ان سةرضاوةى ثيَغةمبةر ايى و ثةيامىسيستةمى ييان و وةحى خودئيسالم وة  

                                                             
 . 36 ئايةتىء اإلسدا ى( سورةت1)
 .(307/ 9) الفتاوى وعجمم بدِوانة: (2)
 .(445  ) السعاي تفس  ( بدِوانة:3)
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 ىرِاستحة  و ةوى دِيَةكان دةكات رِمدؤظو يةقينة  داواش لةبةَلطةو حة  و  ىرِاست
و بةَلطةة  يىرِؤشةنا دييَ ن  زانسةتةكانتان لةة  و يةقني دا بطةةريَ بةَلطةبطدن و بةدواى 

 .تبيَ يةقني
 دةليل دةكةةاتوبةَلطةةةداواى خةةوداى طةةةورة  زانسةةت  بةةوونىزيةةاد  بةةؤ -
 .(1) چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئچ  ت: فةةةةرموويَدة

 واتة: )ثيَيان بَليَ بةَلطةكانتان بهيَنن ئةطةر ئيَوة رِاستطؤن(.

  : تفةةةرموويَدة يان دةكةةاتطوَرِاسةةتى بةةوون لةطةةة َو  طوَيىرِاسةةت ىداوا -

واتة: )ئةى ئةوانةةى   .(2) چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ    چ 
 و لةطة َ رِاستطؤياناا بن(. ئيمانتان هيَناوة لة خوا ب سن

دةكةات تةا حةة      نةةكددنى حةة  و باتةلَ   لَةتيَككددنى زانسةت داواى  بؤ جيَط 
گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  چ  ت:فةرموويَتةوة دةنةشاردريَ

واتة: )رِاست و نارِاست تيَكةآلو مةكةن و رِاسةتى مةشةارنةوة لةة     .(3) چڳ    
 (.دةيزانن و ئيَوة كة رِاستيية   كاتيَكاا دَلنيان

يةة داواى  بؤبةدواى طومان بكةةون   بيَزانستخوازان   نابؤ  ويستةثيَ يةقني -
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژژ  ڑ  چ ت: فةةةرموويَطومةةان دة كةوتنةةوة دةكةةات لةةة  دوور

واتة: )زؤربةيان تةنها شويَنى طومان دةكةونم  .(4) چڑ  ک  ک  ک  ک  گگ    
 ى ناطةيةنيَت(.ديَك بة خاوةنةكةوبةرِاستى طوماني  هيض سو

                                                             
 .  111ئايةتى  البقرة ى( سورةت1)
 .  119ئايةتى  التوبة ىسورةت( 2)
 .  42ئايةتى  لبقرةا ىسورةت( 3)
 . 36ئايةتى  يون  ىسورةت( 4)
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ي وواري و دةرطةةا كددنةوةيةةة بةةةرِ ئاسةةانكبةةؤ  و دةليالنةةةبةَلطةةةهةةةموو ئةةةم 
ن بةةاةبةةؤ  ىزؤري هةةةوَلنن   تةةدين زانسةةت بةدةسةةت بهيَةة  زؤرزانسةةتخوازان تةةا  

ى يةان خةالَ   دىَ  ثةيَ  يىكؤتةا نةةبن وانةةزانن زانسةت    وكددنى زانست ماناولةثةياا
 چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     چ  :يةةةكؤتابيَزانسةةت  خيَدتكةةةى هةيةةة نةةةولو

(1). 
 واتة: )بةرِاستى بةشيَكى زؤر كةمتان لة زانست ثيَاراوة(.

  وَدواى زانسةت كة   تا لةييان ماوة لةة  مدؤظة تا بةهيَزى ثاَلنةريَكئةمةش هةر 
 .تبيَ و بةردةوام نةدات
 ى زانست.رِيَطاى و ئاستةنطةكانى ريَطدالدانى  -5

زانسةةت و زانسةةتخوازان   رِووىةجطةةة لةةةوةى ئيسةةالم هةةةموو دةرطاكةةانى بةة   
ى زانستخوازانيشةى الداوة   رِيَطةا ى و بةربةستةكانى سةر ريَطدتةوة تةواوى وةكددو

تةناروست و  ى ناوونرى و بةدواكةوتنى هةواو هةوةس و دةدَلوو دو ومانطهةرضى 
كةوينةوة   دوورى ليَ كددووةداناوةو داواى  حةرِامنى بةوبوو الري  سوودبيَيى ويَوتو
  كددووةةغةة ةرى ناتةناروسةتى قةد ليَكو نوشتةو تةواوى ضاو حدو كةهانة و فا َسي

تةناروسةت   بدِياريَكىو  رِاستكددنةوةيةكى ب ى ييدو يَكعةقَلتا زانستخواز خاوةن 
ةسةتةلة   و ب عةةقلَ داخسةتنى  بؤ  هؤكارتة بيَك ب  هةر هةنطاويَبيَبةخ  سوودو 

 تةوة.وةئاطادار كددو زانستخوازى ليَو  طدتوة ليَ رِيَىامان دِكددنةوةو تيَب  بوونى
   بةةةةدواى هةةةةواو هةةةةوةس مةكةةةةون:   تفةةةةرموويَخةةةوداى طةةةةورة دة  -

واتةةة: )نةكةةةن شةةويَن ئةةارةزووى نةةةفس    .(2)چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  چ 
 بكةون و لة دادثةروةرى الباةن(.

                                                             
    . 85ئايةتى ء اإلسدا ىسورةت( 1)
   . 135ئايةتى ء نساال ى( سورةت2)
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ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ  دانة مةكةن:ويَةرى كليَكضاو -

ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   

كة   واتة: )كاتيَك ثيَيان دةَليَيت شويَنى ئةو بةرنامةية بكةون .(1) چٹ    
لة اليةن خواوة هاتووة دةَليَن نةخيَد هةر شويَنى ئةوة دةكةوين كة باو و باث امنان 

نيان لةسةرى رِاهاتبوونم ئايا ئةطةر باو و باث انيشيان تيَنةطةيشتووبن هةر شويَ
 دةكةون(.

 ةرِو طويةان كة   كةويَد كةددووة  حةة    رِاسةت  ناكةنةوة ضاويان لةب ئةوانةى  -
ڻ  ڻ  چ ضونكة هةنطاوةكانيان زانسةتى نةيني:     ونوة بةطيانلةبةر ناوى بددوكددو

واتة: )بةرِاستى خداث ين  .(2) چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  
 يد نابن(.زيناةوةران الى خوا ئةوانة كة كةرِ و آلَلن و ي

ن ريَطةد  خةةن ةةرى دةرطاى زانست دادليَكادوو ضاوجوية  لة هةواو هةوةسوهةر
ةشةةى  ةو هةرِوطايانةى داخستويَتةواوى ئةم رِ قورِئانية بؤ  خوازانبةردةم زانست لة
 زانست. دةخاتةوة لة تاندوورنزيكى نةكةون  كددووةخاوةنةكانيان  لة

                                                             
 .  170ئايةتى  البقدة ىورةت( س1)
 . 22 ئايةتى األنفال ى( سورةت2)
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 شؤرِشطيرساندنى هةَل زانست و
 شةويَنيَك هةر هةستانةوةى طةالن لةبؤ  اراونليَكدوو ضةمكى  شؤرِش زانست و
تةةةوة  بووةاةدات يةةان نزيةةك هةَلةةو هةسةةتانةوة يةةان سةةةر  شةةؤرِش بيَزانسةةت هةةة

ك هةيةة  يَشؤرِشة ويسةتى بة ثيَ كهةر فةةتدةو زةمةةنيَ  بؤ  خؤىبةسدوشتى  كؤمةَلطا
ى شؤرِشة م ة  جةةنو و وةرطدتنةى حةوك    لةة  تبيَ تةنها طوزارشت شؤرِش ةيمةرج ني

 كةوتن لةثيَش و شارستانيةت و ئاوةدانكددنةوةو تنوكةثيَش يياوزانيارى و تةكنةلوَ
 لةة  رِاسةت ضةرخى ناوة ئاوا لةرِؤيايةتني بةطشتى  مدؤظ ىةكانى بةردةواميويستيثيَ

بكةات     ثةيَ  شةانازى  ةوبوك نةة اريَبوتويى دةييا هيض وزةلكاوى نةفامى و دواكةو
 ةووبكى هةة ينيَثيَشة  ةكانى  تةد يانكاريرِئاوا وة  هةموو طوَرِؤيديارة هةستانةوةى 

مةنةا و  ب اى شةاهيَ    بة(1)ة دروست كددشؤرِشنى ئةم بورى لةسةر دروستطةريكا
و  زانكةؤ رى زانةاو زانسةت و   طةة ريثا بةكاوى ئةةورو شؤرِشة ئاواييةكان رِؤيو  نوسةر
كى جيةاواز  غيَنةا و  ئةمةش بةضةنا قوَبوطاكانى جيهانى ئيسالمى دروست خويَنان

ئةاواو  رِؤي بةؤ  انموسةَلمان ةكةانى  جؤراوجؤرانى زانسةتة  دِناغي وةرطيَديارتدينيان قوَ
ةكانى كتيَبة انةى  دِمةيالدي(   وةرطيَ  12 –هجدى 6) ضةرخى روثي لةوجيهانى ئةو

                                                             
 ئةةوروثاي  ميَةيووي  لةة  هةيةة  زؤري طدنطةةكي   بةوو  زيَةدِين  سةةردةميَكي  هةستانةوة و رِاثةرين سةردةمي (1)

 و انهيَنة دا و نويَكاري سةردةمي ة ساَل (100) خويَناوي يَكيشةرِ لة رِزطاركدد ئةوروثاي بوو ةبوونرِا ئةم نويَ 
 لةةو   لةوانةةة: جةؤن  كددنةة ثيَئاماية يجيَطةةة سةةريان هةَلةاا   طةةةورة مةنةايَكي ب  ضةةةنا. شارسةتانيةت ييةاوة  

 علن  اللدين  فصلل ) يدةوَلةةت ئةةوة    لةةدواي  تةدي   ضةةنايين  هتةا...   سمث ئادم ظؤلتيَد  كانو  ئيماننويَل
لةة   ة.بةوو  عةةملاني  يدةوَلةت (ى زايينى1776ي )ساَل لة هةر لةسةرةتاوة ئةمديكا  رِاطةيانا  لةوانة (يانالدولة

 اللدين  فصلل ) فةرةنسةا  هةروةها  (شخصية ةساَلم الدين ان) :دةَليَت ( زايينى1789) يساَل هاتووة دةستوردا
 خيالفةةتي  (1924) يسةالَ لة  توركيا لة دواتد. ( زايينى1789) شؤرِشي لةبةرهةمةكاني يةكيَكة الدولة( عن

 ثةيوةناييةةكي  هيض (الدولة عن الدين فصلبابةتى ) كةواتة. دامةزرا عةملاني يَلةتدةو هةَلوةشايةوة  ئيسالمي
 تايبةةةت ئايايايةةةكي و ئةةايني و شةةويَن بةةؤ رِةطورِيشةةةي نييةةة  ئيسةةالمةوة بةةة لةنزيكةةةوة نةةة ةوةدوورنةةة لةةة

 (.امسالم حول شبهات علي للرد امسالم بيَان)  دةطةرِيَتةوة. بدوانة:
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ئةاوا    رِؤيى شؤرِشط سانانى هةَل بؤ وبو بةخ سوودجيهانى ئيسالمى لةدوو الوة 
 تون و لةة وكدد ضةنا دوا كةو خؤيانالوازى اليةنى زانستى اليةكةوة هةستيان بة لة

بةةؤ  ارة جياجياكةةانى زانسةةت  لةاليةةةكى تةةدةوة بودواوةى جيهةةانى ئيسةةالمني لةةة 
اكةوتةيى لةةجيهانى زانسةت   واوانى ئايينى و دثي حوكمى كةنيسةو نيان لةبورزطار
و  ى زانسةةتهيَنانبةرهةةةمبةةؤ  ى بةةةثيت و طوجنةةاوة شةةويَنيَكى ئةةةوان والتةةكةةة 

 للعقلل  احمللرك  هلو  اإلسلالم  كلان  فقد: )دةَليَت (2)ن( بؤ. )غوستاف لو(1)هةستانةوة
    .(3)الوسطى( والعصور الظالم عصور طوال دام سبات من أيقظته أن بعد بيَاألور

دواى ئةوةى بةخةبةرى  و بو ئاوا ئيسالمرِؤيي عةقَلنةرى سةرةكى واتة: )بزويَ
سةردةمى تاريكى و سةردةماني ضةرخى  ي لةدريَودووركى خةويَ نا لةهيَ
ة بشارنةوة ييرِاستياناا ئةم هةوَل زؤرئاوا رِؤيمةناانى ب لة بةشيَك(. رِاستناوة
ان بةتايبةتى موسَلمانئيسالم طةيشتة ئةناةنوسيا نةيانتوانى دةورى  كاتيَك بةاَلم

 بةمنارةى وبو سةركددة سياسي و فكدى و ئايينيةكان نادياة بطدن  ئةناةلوس
ى و شارستانيةتى ئيسالم و ب نشن بةروَوبويان سةرسام بةشيَكةكان يئاوايرِؤي

سةردةستى  مانى و ئينطليزى لةانى فةرةنسي و ئةَليبيقوتا لة زؤرى بةشيَك
تكوين امنسانية يف ) بيكتا . )بديفوت( لة(4)نبووى زانست فيَدزانايانى ئيسالمي 

                                                             
ئةةاوا وةرطيَدِدرايةةة سةةةر زمةةانى عةةةرةبي و رِؤيى زؤرى مةةيالدى( نووسةةداويَكى 8 –هجةةدى 3لةضةةةرخى ) (1)

انةوة ثةولني  موسةَلمان   دواى ئةو ضةنا سةدةية زانسةتةكانى ئةةواني  لةاليةةن    موسَلمانان سووديان لي وةرطدت
 بةؤ ئاواو بةرهةمى رِؤي بؤانةوة جاريكى تد وةرطيَدِدراوةتةوة موسَلمانزانستى لةاليةن  نوىَى هيَناندا لةطة َكدان 
 .بووى زانست و زانيارى شؤرِشئةوان 

 حضلارة : آثلار  ملن  الشلرقية  باحلضلارات  عنلى  م 1841 علام  وللد  فرنسي، ومؤرخ طبيَ : نبؤلو غوستا  (2)
 .(86 ل)  امسالم عن : قالوابٍدوانة . احلضارة العرب،

 .(527 )ل العرب وحضارة،  (102 ل) والفرق األديان يف رسائلبدوانة :  (3)
انى ئةوروثى لةةزانكؤكانى  والتة لةبيى ئةم هةموو قوتابين كاتيَك( رِيوايةتيَك هةية طواية سةرو  ديدكلونى 4)

 ئةسةفى خوارد. زؤردةبن   فيَدان موسَلمانان لةسةر دةستى زانايانى موسَلمان
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. واتة: (1)(املسيحيني على علماء امسالم تعلم كثا من: )دةَليَت( دا القرن التاس 
 ن. بووى زانست فيَدمةسيحيةكان لةسةر دةستى زانايانى ئيسالم  لة زؤرى بةشيَك

 مل  اهل من )كثا: دةَليَتلةسةر زوبانى )الفارو(  (هةروةها )بدنارد لويس
وقصصهم ويدرسون كتابات علماء الكالم والفالسفة  العرب شعر يقرؤون

و بةسةرهاتى  بيةكةى من شيعدى عةرةلةطةل زؤركى يَخةَلكواتة:  .(2)املسلمني(
 ن. دةخويَنان موسَلمانئةهلى كةالم و فةالسيفةى  تيَبةكانينةوة  كدةخويَنئةوان 
وَ ثاشكةوتوو ئةمدِ ئيَمةك وةستةية  بكةين وة  زانستخوازو طةجنيَهةَل ليَدة

 !يَننيو زانيارى دةناَل تكددن و زانسفيَدشةى ثةروةردةو بةدةست طدفت و كيَ
تةوة يَئةوة دةطةرِبؤ  ة نة  لةسةر طةالنى تد هةمووىيمشان نيخوَبؤ  رميانطةرياك

 ةرى.ليَكناةوارو ئةهلى ضاوكى نةخويَينة ئومةتيَبوناوة زانست هيَ وازمان لة

 زانست و ئايين
ى فةرةنسةي  شؤرِشة  ثيَ لةة  ناسان لةسةر ئةةوة يةة  دةنطةن كةة    وبةى مييوزؤر
بةناوى دينةوة هةروةها  خؤيانمومارةسةى خداثى  هؤىاوانى ئايينى بةثي ةوكةنيس

نيشةةانى  ياندميةةةن ين ناشةةدين خؤيةةانبةريةوةنةةاى بةةؤ  ئيسةةتغال  كددنةةى ئةةايني 
زانستخوازان  رِووىلةكارخست  دةرطاكانى زانستى بة عةقَلىدا  ئاوارِؤيى كؤمةَلطا

م و ( زوَلة الثيوقراطيلة ) ياردوة( واتة خودا دينى بةوان سة تفويضداخست  بةناوى )
ى و دةكةةدِ خةةةَلك بةى كةةدد بةهةشةةت و جةهةنةةةمني  خةةةَلك لةةة زؤرسةةتةميان 

اارة دةدرا  ليَ دةط او يان لةسيَ رِيَىى زانستى بااباية هةوَل  ئةوةى (3)شتةوةدةفدوَ
                                                             

 .ة واحلضارة امسالمية اص الغرببيَانتقال العلوم العربدِوانة:  (1)
 .  ليونز جوناثان قسم. الغرب حلضارة العرب اس  كيف احلكمة بيَتدِوانة: ( ب2)
 بةدي  لةة  دةفدؤشةت  يانخةةَلك  ثاثا بة و كَليَسا بوو ثسوَلةية  ئةمة :(الغفران صكوك) بوون ليَخؤش ضةكي (3)

 َلةكةيثسةو  ضةةنا  بةهةشةت   دةضةيَتة  بةةَلكو  جةهةنةةم  ناضيَتة بيَ ثيَ ثسوولةي ئةم كةسيَكهةر واتة بةهةشت 
 بوو.دة خؤش  جيَي بةهةشت لة ئةوةناة بكديَت كَليَسا لة بةطدان 
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  وان زانسةت و ئةايني  كاانى ثةيوةناى نيَة لة تيَ ووبخداثى هة زؤركى كةنيسة دةوريَ
ى بينة ناى ئاينيان دةكدد وة  ئةوةى لةثياوانى ئايينى و كةنيسةةيان دة ا ويَو خةَلك

 ى وة :ويستانةى كةنيسة دةري بدِهةَلبةتايبةتى ئةم 
ةت رِكى زانسةةتيَ وى دةرئةةةجنامى هةةةمو ليَكى كاسةةورِوومةةانكةنيسةةةى  -1

 اية .ووبدةكددةوة ديى ئينجيل 
 بيَوى نةةاردكى تةةوا ةتيَكةةخودا ئايةة  كةددووة كةنيسةةى ئينطليةزى رةتةةى    -2
 وة . وتةنها بنةماكانى نارد وبةَلكو
 هةةبوون ت ئةايني و زانسة   لةة  ىرِاستئةطةر دوو  وابوووايان يان بدِيَكَلكومة -3

اا ديى ية  بن هةر كةشيشوبا لة رو ةرِاستهةر  كددووةكيان باسيان ومادام هةردو
 تى زةوى ئايا ضةقى زةوية يان نا؟ة وة  بابةرِاست
ى طةوت  شةتيَك دةيانطوت ئةطةر زانسةت   وابوويان ن باوةرِتديا ىيَكَلمةكوَ -4 
زانسةةتني ئةةةو واى  لةطةةة َ ئيَمةةةن يَوة بَلةةضةةةوانةكةى طةةوت ئيَةةثيَ ئينجيةةل بةةةاَلم

  (1)وتوةوط
عةملانيةةت بكاتةةوةو بةةالى     لةة  بة  ى ئةةوروثى  كؤمةَلطا هؤكار بووةئةمةش 

ك دا ثدسةياريَ ليَةدة   (2)(فصل اللدين علن الدوللة   بةناوى )ت بنيَ عةملانيةتاا هةنطاو
                                                             

 (. 19- 17( حمما على يوس    ) اجلفوة املفتعلة بني العلم والدينبدِوانة: )  (1)
 ئيسةالمي  جيهةاني  سةةدةيةكة ( احليلاة  علن  اللدين  فصلل ) ؤكةةي ب ييان  لة ئيسالم ئاييين ( جياكددنةوةي2)

 ئةةةوة دواي. ئيسةةالمي بةسةةةر خيالفةةةتي  ئةةةتاتور ( كةةةما  )مسةةتةفا كودةتاكةةةي دواى داط كةةددووة 
 نيَةو  ضةووة  و انموسةَلمان  يوالتة  بؤنةاو  كةدد  دزةي ؤكةيةة ب  ئةةم  داط كةدد   ئيسةالمي  جيهةاني  سةرمايةداري

 الميئيسة  جيهةاني  ئيَسةتا  لةسةةرة.  ؤكةةيان ب  ئةم كاريطةري ئيَستا تاكةكاني زؤربةي. انموسَلمان وهؤشيب 
 بةؤ  ؤكةيةة ب  ئةةم  .عةملانييةة(  دةوَلةةت  و ةموسَلمان )ميللةت   واتة:(الدولة وعلمانية اسالمية اممة،) بووتة:
 .بةةةس و ئايينيةة  )تقايسةةي( و دروشةم  تةةد طوَرِدراوةكةاني  ئايينةة  وة  ئيسةةالمي  كةة  ااوةهةَلةةسةةرى   ئةةوة 

 بةة  ثةيوةناييةةكي  هةيض  ؤكةيةة ب  ئةةم . شةيَت نا و نةةطوجناوة  ييةان  بؤ سيسةتةمي  ئيسالم ئةوةية ئاماجنيشيان
 و ملمالنةي  دواي ااوة هةَلة  سةةري  تايبةةت  ميَةيوويَكي  لةة  ئةةوروثا  لةة  ؤكةيةب  ئةم ضونكة نيية  ئيسالمةوة
 بةة سةيَ   رِووداوةش ئةةم . وةشةانةوة هةَل و  ازانلةيَك ئةوثةةرِى   طةيانةاة  رِؤيئةاواي  كؤمةَلطةةي  تةا َ   جةنطيَكي
 ئاييين كاكَلي كة ووثيَش رِؤماني ئيميدِاتؤريةتي سةردةمي تيَيةرِي:يةكةم:. ية  لةدواي ية  ميَيوويي قؤناغي

← 
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 وهةةمو  يان لةة   زانست وةى ئايينة لةةئايا عةملانيةت هةر جياكددن بيَدروست دة
 ةثيَغةمبةر دةكانىوو فةرمو قورِئانيان جياكددنةوةى ئايةتةكانى   انبةشةكانى يي

( )يى و زانستةكانى تد  بةةوردى عةملانيةةت شةي    زانستى سدوشتى و مدوَ لة
 زانسةت   بةة   كة عةملانيةت جياكددنةوةى خوداية لة  تةويَدةكت دةربؤبكةيتةوة 

دة   مةانو و ئةسةتيَ    ةكانرِمةجةةرِ و  بوونةةوةرة وةرى زانستى عةملانيةةت ئةةم   ثيَ
بازنةيةةكى   نة فداوانةة لةة  وشايةكى ئةم طةردوبؤزةوى و تةواوى دروستكداوةكان لة

ي يَة ؟ مةبةسةت ل ضةى دروسةت كةداوة   بؤئةوةى بزانني  بيَفداوانى تاريك مةلةدةكةن 
 رِوونيايةكى ديارو ئوءنةبوونى رِ ية؟يَوييةكةى لةككؤتاوات؟ دةرِ ىَوة؟ بةرةو كيضي
جنامى تدسةناكى  دوانني و دةرئةة ئةم ثدسيارة فةلسةفيانة لةةالى عةملانيةةكان تيَة   بؤ 

نةرى ئةةم  و بةدى هيَ خوداى طةورة دروستكةر داننةنان بةوةى ! هةر بةتةنها هةية
                                                                                                                                               

 لةةنيَوان  دووقةؤَلي  ثةيوةنةاي  بةة  ةوةدةكديَتة جيا كةة  مةسةيحيةت   رِاس ناوة سةردةمي دووةم:بوو   مةسيحي
 ئةةوروثا   لةة  ريبووئةا  و زانسة   و هةزري  هةسةتانةوةي  و بةوون رِا سةةردةمي  . سيَةم:(كَليَسا) ئايني و دةوَلةت

. هةات  بةرهةةم  عةملانيةةتى لةيَ   تةا  كةدد   طةشةةي  اا وهةَلسةةري  (الدوللةً  عن الدين فصل) ؤكةيب  بةشيَوازيَك
 ضةةرخة  ئةم نةبةس اوةتةوة  ئاييين بنةمايةكي بةهيض رِؤمانيةم ئيميدِاتؤريةتي سةردةمي كة يةكةم سةردةمي

 ثشة   رِؤمةاني  ئيميدِاتؤريةةتي  ئةرسةتؤ   ئةفالتون  سوقدات  وة   بوو مةناانب  و فةيلةسووف ضةرخى زياتد
 طدوثةي  ى طةدوث شيَوةلة مةسيحي ئاييين سةردةمةدا لةم. سةربازي هيَزي و توانا و ياسا يدةوَلةت بة بووبةست

 يئيميدِاتؤريةةت  لةةناو  كددبةةهيَز  خةؤي  يثيَ جيَ مةسيحي ئاييين   تابوو فداوان اا  بةرةبةرةهةَلسةريان بضوو 
 رِاسة  ناوة ضةةرخي  و سةردةم -بةرزكددةوة. (ياناعط ما لقيصر لقيصرا وما هلل هلل) درومشي رِؤماني  لةويَوة

 واي تةا  مبةوو  بةةهيَز  رِؤيبةةرِؤي  كَليَسةا  رِؤَلةى  نجةمى زايينى ثيَ ضةرخى لة كدد:ثيَ دةس  دووقؤَلي مةسيحي
 نيَةوان  لةة  بةووة  اليةنةة  دوو ثةيوةناييةكةة  ةردةمةس لةم .هةيموونى قةيسةر لة نةبوو هةيموونى كةم  ليَهات
 .بةةرِيَوة دةبةدد   جيهانيةان  لةوكاتةةدا  دووقةوَلي  بةة  كَليَسةا  دةسةةآلتي  و قةيسةةر  دةسةةآلتي  .كَليَسا و دةوَلةت
 ( مةؤر كةدا بةؤ   concordar) لةةييَد نةاوي   قةيسةر و ثاثا لةنيَوان رِيَكةوتنيَك ( زايينى.1122) لةساَلي

  دةسةآلت  زؤري فشاريَكي ب مةنا و رِوَشنب ان كةوتنةييَد  سةردةمة لةنيَوانياناا  لةم كانيانكارة رِيَكخستين
 سةةامانيان و موَلةةك زؤربةةةى  قةيسةةةر  و كَليَسةةا لةسةةةرخؤ بةةوو   دةسةةةآلتي و زؤرالواز زانسةة  بزوتنةةةوةي
 لةةناو  بةوو  ثةيةاا  ئؤثؤزسةيؤن   وردة وردة زؤرداريةة  سةتةمة و  ئةم لةطة َ دةربةطايةتي  رِييَمي ييَد لة داط كدد

 )مةارتن(  ( زايينةى  1517) لةسةاَلي  ئةةَلمانيا  لةة  دروستكدد ضاكسازي بزتنةوةي( لوتد مارتن) كَليَسا  لةوانة
مةسةيحية    ئةاييين  درومشةةكاني  ثيَضةةوانةي   زؤردارِيَيةة  ئةةم  وابوو ثيَى و رِاوةستا كَلَيسا ستةمي رِووبةرِووي
 و كاسةؤليَك  نيَةوان  ئةاييين  ئةةوروثا شةةرِيَكي   نيَوةنةاةدا  لةم .رِاوةستا( بووني  خؤشليَ ضةكي) ديي هةروةها

 .(2). بوو لةدايك عن الدولة( الدين فصل) لةويَ خايانا يساَل (100) ثدؤتستانيتيةكاني بةخؤيةوة بيين 
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و ناطاتةة ئةةجنام     تةةوة يََلوةيةكى تاريك و ناديار دةهيَضوارضيَ لة ظمدؤنةية وطةردو
خودا ضونكة ئةم  بَلىَ بيَةكان نايلةالى عةملاني كددووةئايا ئةم جيهانة كيَ دروستى 

ة  يةةني  َبووةكةةةش قةةةوةالميةةة بؤة يةةنيوةرى عةملانيةةةت زانسةةتى ة بةةةثيَوةالمةة
دروسةت   مةبةسةت لةة   دىَ ليَضى و  واتدةرِ ىَوكبؤ  بوونةوةرضارةنوسى جيهان و 

ة و ية كى زانسةتى ني مةبةسةت هةةنطاويَ   ينةةوة لةة  وَلليَكضية؟ لةالى ئةةوان   بوونى
ى دوايةى  رِؤيبة بيَ  ناتةوةيَوةى زانستى دةسورِضوارضيَ سى زانست تةنها لةوضارةنو

كةى  يَوةالمناكةةن  و   ثةيَ  هةستىونكة ئةمةش ناديارةو هةستةكان ض  ببةستيةوة
ن دروسةت  ةكان ضةوَ ية نيوداوة طةردوورو نيةة؟  قةةبوو َ ة كةواتة ئةمةش ينيزانستى 
خةودا ئةمةشةيان    طوومةان بيَ ينىَيان دةسةورِ هةةلَ  دةكةن؟ كةىَ  ليَكن كاردةبن؟ ضوَ
ئةمانةةةو سةةةدان  نيةةة! قةةةبوو َى زانسةةتى نةةازانن و وةالمةكان بةةةيةةملانيلةةةالى عة

نى يى ئةاي وةالمة  ن بةة دان نانيَة تةونيَدةميَ وةاَلم بيَثدسيارى فةلسةفى و فكدى بة
 .(1)هةر ئةوةيان مةبةستة خوداى طةورة لةزانست  جيابكةنةوة

 ئامانج و مةبةستى زانستخوازى
و مةبةست  خوازى دةبنزانستي فيَدضى بؤويستة بزانن ثيَ خوازان و طةجنانزانست

ة  يةةى ئاسةةان نيكةةاريَكطدتنى هةةةَلي و زانسةةتخوازو ئاماجنيةةان ضةةية؟ ريَةةدِةوى  
كى طة لةةوةى بةاريَ  ة! جيشيئةزيةت و ئازارو ناخوَ لة و سةختة  ثدِدووريةكى رِيَطا
 يشةنت لةة  تيَطةو  بةوون   ديارة شارةزا ى لةسةرةينةوةضييَى دوايى و ليَرِؤيبؤ  طدانة

  دةكةات   وسةو  زانسةتخوازان خوازى قورسةايى لةسةةر شةانى    فيَدماناو مةبةستى 
 خاَلةويستم زانى لةم ضةنا ثيَ بة    دةكاتطةكان جيَوونرشي و بةختةوةرى لةدةخوَ
 زانست بكةم: بوونىفيَدكورتى ئاماية بةئامان  و مةبةستى  بة

                                                             
 (.1174  د. حسن بن حمما حسن االمسدي  )  النظريات العلمية احلديثة( بدِوانة: 1)
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و سيسةةتةم   عةقيةاة  لةة  هةاتووة ك ثيَةة كةة  خةؤى ناسةانانى ئيسةالم وة     -1
 يعةت و مةنهةج.شةر
 كارى دةستةجةمعى.بؤ  بيَ  طوجناو ثدسياردروستكددنى كةسايةتى بةر -2
دونيةاى   بةتايبةةتى لةة  سايةتى زانستخوازو طةةجنان  وناسي كةثاراستنى ش -3
 .ندةبددريَ يَةن  و زانستخواز بةالرِضةناان ط رِؤيانةوَ ئةمدِ
 .كؤمةَلطاكددنى وايةتيةثيشةبؤ  نوثيشة طةيانانى كةسانىثيَ -4
 مانان.سَلنطخوازى و درومشةكانى ئيسالم و موى باثاراستن -5
ى بانطخوازى و ثةروةردةو يَطةرِ يةكانى تد لةتويَضينو طةيانانى ئيسالم بة -6
 كدنةوة.فيَد

 (.الوظيفةة )شثي ( نة ةسالالرناسينى كارى بانطخوازى وة  ثةيام ) -7
ى رِيَطةةة   لةةةة دروسةةتكداوةكانومانةةطشةةوبهات و  بوونةةةوةى وبةةةروورو -8
 . (1)داربةَلطةاانةوةى زانستى و وةالم

 قؤناغةكانى خؤ ثَيطةياندنى زانستوخوازان.
ؤسةيةكى قورِسة ثيَويستى بة قؤناغةبةناى هةية  زانسةتخواز  خؤ ثيَطةيانان ثد

 بؤ ئةم ثدؤسةية ثيَويستى بة سىَ قؤناغى سةرةكى هةية لةوانة:
 قؤناغى دامةزراوى زانستى. -1
 قؤناغى بيناكددنى زانستى. -2
 قؤناغى باَلوكددنةوةى زانستى. -3

ن ئةةةم سةةىَ قؤناغةةة تةواوكةةةرى يةةةك ن ريزبةنةةاى و تةةةواوكارى هةريةةةكيَكيا 
يارمةتيةاةرى ئةوي يان دةبىَ  ثيَضةوانةكةى خةلة  مةنهةجى  َ دروسةت دةبةىَ   

                                                             
 شي  هشام الباراني وةرطدتوة. )اصول العلم ومنهجيته امقراء والدر (سوودم لة كتيَبىَ  (1)
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بؤ زانستةخوازان  دةكدىَ ناوى تديشى  َ بنارىَ بةة مةةرجيَك ناوةرِؤكةكةةى يةة      
 بيَت.

، َأوَّلُ اليعِليمِ النِّيَُّة ، ثُمَّ امْستِمَا ُ ، ثُمَّ اليَفْهلمُ   )عباا  بن مبار  دةفةرموويَت: 
واتةة: )يةكةةم زانسةت نيةتةة  دوايةي      . (1)(ثُمَّ اليحِفيُظ ، ثُمَّ اليعَمَلُ ، ثُمَّ النَّْشلرُ " . 

طويَطدتنة  دوايي تيطةيشتنة  دوايي لةبةر كددنة  دوايي كار ثةىَ كددنةة  دوايةي    
 بَلاوكددنةوةية(.

 يةكةم: قؤناغى دامةزراوى زانستى. 
زانسةتخواز بةؤ هةةر زانسةتيَك      مةبةست لة قؤناغى تةئسيسةى ئةةم قؤناغةيةة   

مةتنيَكى سةرةتايى وويَينَ و زاراوةو ضةمكةكانى شارةزا بيَةت  بابةتةةكانى ئةةم    
زانستةش ئاشنا بَيت  تةا بضةيَتة قؤنةاغى دواى ئةةوة  كةواتةة ئةمةةيان قؤنةاغى        

 سةرةتايية بؤ زانستةخوازان.

 طرنطى ئةم قؤناغة:
تيارة  قؤنةاغى دامةزرانةان و   قؤناغى تةئسيسى قؤناغيَكى زؤر طدنو و هةسة 

جةةيَط  كددنةةة  ئةطةةةر زانسةةتخواز لةةةم قؤناغةةة داوةةةزرىَ لةةة رِووى زانسةةتييةوة  
تةئسيسيَكى بةهيَز بؤ خؤى دادةمةزريَنىَ لة قؤناغةكانى تد سةركةوتوو دةبيَةت و  
بة ئاسانى دةيانربِىَ  ئةطةر لةمة خةلة  بيَنىَ لةوانى تدي  يان شكست ديَنىَ  يان 

 ةموكورِى قؤناغةكان دةبدِىَ.بة ك
 

                                                             

 ( .540) ي،  بَابُ مَنَازِلِ اليعَُلمَاءِ«  لربجام  بيان العلم وفضله مبن عبد ا: بدوانة (1)

 

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=696&pid=348941
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 ئةم قؤناغة ضؤن تةئسيس دةكرَى؟
تةئسيسى زانستى سةرةتا دةست ثةيَ دةكةات بةة خويَنةانى ضةةنا زانسةتيَكى       
كورت )خمتصةد(  لةة هةةر زانسةتَيك ثوختةيةة  وةويَنى لةةيَيد ضةاودَيدى زانايةان          

 ئةمةش ضوار كؤَلةكةى ئةساسى دةويَت.
رت وةويَنىَ تةاوة  و تةةواوى بابةتةةكانى نيَةو      كتةابيَكى كةو   كؤَلةطةى يةكةم:

كتيَبةكة هةزم بكات  بة ماوةيةكى كةم و طوجناو بيَت لةطة َ قؤناغة سةرةتاكةى  
 تا تةواوى بابةت و بةشةكان و كورتكداوةكةى فيَد بيَت.

زانستخواز زانستةكة بة )بة تةواوي( وويَنىَ نة  بة سةةرياا   كؤَلةكةى دووةم:
 بتى نةكات.تيَيةريَ و زة

كتيَ  و مادةى ئاسان و سادة وويَنىَ  دوركةويَتةوة لة كتيَ   كؤَلةكةى سيَيةم:
 و مادة قورِسةكان.

بةةؤ ئةةم قؤناغةةة زانسةتخواز ثيَويسةةتى بةة رِيَنيشةةان دةرو     كؤَلةكةةى ضةوارةم:  
سةرثةرشتياريَكى زانا هةية تا مةنهةجى خويَنان و مادةكانى بؤ ديارى بكةات تةا   

 مةبةست و مةنز َ.زوو بطاتة 

 دووةم: قؤناغى بيناى زانستى.
مةبةست لة بيناى زانستى ئةوةية زانستخواز لةةم قؤناغةة دةسةت دةكةات بةة      
خويَنانى شةرح و تةفاصةلى بابةةت و مةسةئةلةكان  بةة شةيَوازيَكى طشةت طة و        

 هةمةاليةن و هاوسةنو.

 طرنطى ئةم قؤناغة
انستى خةؤى داوةةزريَنىَ  بابةتةة    ئةم قؤناغة زؤر طدنطة بؤ زانستخواز بيناى ز

 زانستييةكان زةبت بكات  قؤناغى خؤ ثيَطةيانانة لة تةواوى زانستةكان.

 سيماو نيشانةكانى ئةم قؤناغة:
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 زانستخواز لةم قؤناغةدا ضةنا نيشانةيةكى ئاسانى بؤ دةستةبةر دةبيَت:

 مةنهةجى خويَنانى بؤ ديار دةبيَت. -1
 ؤ رِؤشن دةبيَت.رِيَدِةوى زانستى و بابةتةكانى ب -2
بابةتة زانستيةكان باش حاَلى دةبيَ و هةوَلى فةداوان بةوون و ليَكؤَلينةةوة     -3

 دةدات.
مةةةهارِات و داهيَنةةان لةةة ثةيةةااكددنى زانسةةت دةكةةات و دةبيَتةةة خةةاوةن   -4

 ب ؤكةى زانستى نويَى و تازة.
 كاتةكانى خؤى تةواو رِيَك دةخات و سوودى زياتد وةردةطديَت. -5
 كان ثؤَليَن دةكات و ليَكيان جيا دةكاتةوة بة ئاسانى.بابةتة زانستيية -6

 ئةم قؤناغة ضؤن بينا دةكرَيت؟
زانستخواز ضؤن ئةم قؤناغة بينا دةكات ئةمةشيان ضةنا هةنطاويَكى ثيَويسةتة  

 لةوانة:
دةست دةكات بة خويَنانى كتيَ  و مادةى مام ناوةنةا  بةة رِيزبةنايةةكى     -1

 لة قؤناغى ثيَشوو.هاوسةنو  بة شيَوازيَكى فداوان  
دةستطدتن بة مادةو كتيَبة ))اصوليةكان((  لةطةَليان بةردةوام دةبيَت بةة   -2

 ثيَااضوونةوة و هةَلينجانان و خويَنان و خويَنانةوة.
لةهةر بابةتيَكى زانستى ضةناان كتيَ  نووسداوة  لةم قؤناغةدا زانستخواز  -3

ابةت  تا زؤرتدين زانيارى دةست دةكات بة خويَنانةوةى ضةناان كتيَ  لة هةمان ب
 و زانست ثةياا بكات.

خويَنانةوةى ييانى زانايانى ثسةيؤرِ لةةم زانسةتة  زةمةةن و كةات و ثلةةو        -4
 ثايةيان شارةزايى و ثسيؤرِيان ضية؟

زؤر دووبارة خويَنانةوةو بةسةرداهاتنةوةى زانستةكان تا دةبيَتةة مةلةكةة    -5
 .لةالى زانستةخوازان و زانستةكة لة ب  ناكديَت
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 هةَلةكانى ئةم قؤناغة لةالى زانستوخوازان.
طومتان ئةم قؤناغة زؤر هةستيارة زانستخواز ئاطادار نةةبيَت دةكةويَتةة هةَلةةى    

 زؤرةوة لةوانة:
نةبوونى هاوسةنطى لةنيَوان بابةتة زانستيةكاناا  واتة زانستخواز لة ضةنا  -1

 ةمةشيان هةَلةية.بابةتيَك زؤر شارةزاو زاناية  لةوانى تد زؤر بىَ ئاطاية ئ
خويَنةةانى هةرِةمةةةكى  زانسةةتخواز جةةارى وا هةيةةة دةكةويَتةةة خويَنةةانى   -2

هةرِةمةكى و ناضيَتة سةر مةادة زانسةتيية ئةصةلييةكان   فيَةدى زانسةت نابيَةت        
 تةمةنيَكى زؤر دةرِوات تةنها رِؤشنب ى زياد دةكات نة  زانست.

كددن و شةايانان   زؤر خؤ بةطةةورة زانةا نيشةان دةدات ثةيَ  خةؤ ئامةادة       -3
هةناىَ زانستخواز هةية ثيَ  ئةوةى بينةاى زانسةتى خةؤى تةةواو بكةات وا خةؤى       
نيشةةان دةدات ثيَطةيشةةتوة و ثيَويسةةتى بةةة خويَنةةان نييةةة  يةةان زوو توشةةى        

 باَلوكددنةوةى زانست دةبيَت و ثشت لة وةرطدتن دةكات.
ةكةات لةة   زؤر لة خؤباركددن و بارطدانى زياد  زانسةتخواز ئةةم هةَلةيةة د    -4

قؤتاغى بيناى زانستى باريَكى زؤر لة خؤى باردةكات و دواتد توشى مةلة  دةبيَت 
و بؤى هةَلناط ىَ  يان وازى  َ دةهيَنىَ  يان ناتوانىَ بيناى زانسةتى خةؤى تةةواو    

 بكات.

 سَييةم: قؤناغى باَلو كردنةوةى زانست
تةئسيسي بيناي  زانستخواز دواى ئةوةى هةردوو قؤناغي بةسةركةوتووي بدِي و

زانس  تةواو كدد دةست دةكات  بة باَلو كددنةوةي زانستةكة لةم ضةنا ويَستطةية 
 لةوانة:
 وتار و موحازةرات. -1
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 وتنةوةى وانة و ئامؤيطارى. -2
 وةاَلم دانةوةى ثدسيار. -3
 شةرع كددنى مادةو مةنهةجة زانستييةكان بؤ قوتابييان. -4
 نوسينى كتيَ  و وتار. -5
 ينةوةى زانستى.و ليَكؤَل باسنوسينى  -6
هةستان بة هةنايَك كارى بةانو خةوازى و فيَدكةددن لةة رِيَطةاى بيسة او        -7

 بينداو خويَناراو.
 كددنةوةى خولةى زانستى و فكدى و ثةروةردةيى. -8
 دروستةكددنى ثيَطةى ئةلك ؤنى و زانستى و بانطةخوازي. -9

 . (1)دارِشتنى ثدِؤيةى زانستى و ديَاةوانى جياواز بؤ فيَدبوون -10
 ة َ ضةناان جؤر ضاالكى زانستى و بانطةخوازى.لةط

 بةهرةى زانستوخوازان
ديارة هةر زانستخوازيَك خواى طةورة لة بواريَك بةهدةيةةكى زؤرى داوةتةىَ  وا   
باشة لةم بوارة زؤرتدين زانست ببةخشيَتةوة  بة منوونةة زانسةتخوازى وا هةيةة لةة     

هةية لة نووسني و دارِشنت  يان وتاربيَيى زؤر سةركةوتووةو كاريطةرى زؤرة  هى وا 
لة ثدِؤيةو كارى دةورات  يةان طوتنةةوةى دةرس و ئامويطةارى  يةان لةة نووسةني و       
فَيدكدن و ثةروةردة  لة كام بوار بةهَيز بةَى  بةا لةةم بةوارة طدنطةى بةةخؤى بةاات        

 بةرهةمى زياتد دةبيَت.
مللا قيمللُة كلللِّ امللرٍ  )ئيمةةامى علةةى كةةورِى ئةةةبو تاَليةة  دةفةةةرموويَت  -

                                                             
 مقالة. –مراحل التكوين العلمى لطال  العلم، عبدالعزيز الداخل ( بدوانة: بيان 1)
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 . واتة: بةهاى هةموو مدؤظيَك لةوةداية كة تيَياا سةركةوتوو ضاكة.(1)(يُحسِنُ

 ضةن خةسَلةتَيكى جوان بَو زانستوخوازان
زانستخواز ثيَويستى بة ضةنا خةسَلةتيَكى جوان هةية تاوةكو ئةم ثدِؤسةةية بةة   

 سةركةوتوويى ئةجنام باات و خوداى طةورة يارمةتيةاةرى بيَت  لةوانة:
 سؤزى .د َ  -1

ثةيااكددنى زانست خودا ثةرستيةية  خوداثةرستي  بةةبىَ دَلسةؤزى نةابىَ  بةة     
(  بؤ ئةوةى ئةةم خةودا   تايبةتى زانستى شةرعى و م اتطدايةتى ثيَغةمبةر )

ثةرستية لة الى خودا قةبووَ  بَيةت دةبةَى زانسةتخواز دَلسةؤز بَيةت بةؤ خةودا  لةة         
ضةؤنة؟ فةةرمووى زانسةتخواز نيةةت      ئيمامى ئةمحةديان ثدسى دَلسؤزى لة زانست

بهيَنىَ بة دَلسؤزى جةهالةت و نةزانى لة خؤى دوورخاتةةوة  ضةونكة زانةاو نةةزان     
ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   چ  وة  يةةةةة  نةةةةني  خةةةةودا دةفةةةةةرمويَت:   

 ئةةو  لةطةة َ  شةارةزان  و زانةان  كةة  كةسةانةي  ئةةو  ئايةا : . واتة: )بَليَ(2)چىئىئ
 .نني( يةكسان هةرطيز ديارة! "يةكسانن؟ نةشارةزان و نةزان كة كةسانةدا

( هةرِةشةةةةيةكى زوَر تدسةةةنا  دةكةةةات لةةةةبارةى ئةوانةةةةى ثيَغةمبةةةةر )
مَْن َطَل َ اليعِليمَ لِيُجَارِيَ )لةثةيااكددنى زانست نيةتى خداثيان هةية و دةفةرمويَت: 

وُجُلوهَ النَّلا ِ إَِلْيلهِ َأْدخََللهُ اللَّلهُ       بِهِ اليعَُلمَاءَ َأْو لِيُمَلارِيَ بِلهِ السُّلَفهَاءَ َأْو يَْصلرِفَ بِلهِ     
 . (3)(النَّارَ

واتةة: ) هةةةر كةسةةيَك بةةدواى زانسةةت دا بطةةةرِى بةوَ ئةةةوةى شةةانازى بةسةةةر    
                                                             

( ئةم وتةية زور باَلوة لةنيو زانايان و دةدريتة ثا َ ئيمامى علةى بةةالم زور بةةدواى دا طةةرِام سةرضةاوةيةكم      1)
 ةكان نةبىَ.نةدوزيةوة تةنها لةالى شيع

 .9ئايةتى  الزمدسورِةتى  (2)
 .(1/161) وة حاكم لة مستار   ( 2654)ي ( 5/32) لة سونةنةكةياا طيَدِاويةتيةوة  ترمذي (3)
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زانايانةوة بكات  يان بوَ ئةوةى دةمةقدِيَ لةطة  طيَل و كالفامةان بكةات  يةان بةوَ     
  خةودا دةياتةةة  ئةةوةى سةةرجنى خةةَلك بةَو خةَوى رابكيَشةَى واتةة مةةدحى بكةةن         

 جةهةنةمةوة(.
 نةرم ونيانى.  -2

رِيَطاى زانستخوازى هةوراز و نشيَوى زؤر تيَااية  ثيَويست دةكةات زانسةتخواز   
( زؤر لةسةةةر خةةؤو ئةةارام بَيةةت تةةا زانسةةتةكة وةردةطدَيةةت  ثيَغةمبةةةر )       

 .(1)(إِلَّا شَانَهُ َشيٍءْن وَم يُْنزَ ُ مِ ،شيٍء إِلَّا زَانَهُ يف إِنَّ الرِّفقَ م يَُكونُدةفةرمويَت: ) 
واتة: )نةرم ونيانى لةهةر شتيَك بيَت جوانى دةكات. وةلةهةر شتيَك دوور وديَتةوة 

 نارِيَكى دةكات(.
 بةردةوام بوون. -3

زانست شةو و رِؤيو باش ين كاتى ثيَويستة  بؤيةة زانسةتخواز دةبةىَ بةةردةوام     
وانىَ بةشةيَك لةة بةةحدى زانسةت     بيَت دانةبدِىَ هيض كاتيَك لة زانست  ئينجةا دةتة  

اليعِليمُ شَْيٌء م يُْعطِيلَك بَْعضَلهُ حَتَّلى تُْعطِيَلهُ     )وةرطدىَ  ئةبوو يووس  دةفةرموويَت: 
 واتة: )زانست شتيَكة بةشيَكت ناداتىَ تاوةكو هةمو ييانى نةدةيتىَ(. .(2)(ُكلََّك
 هيمةت بةرزى. -4

نايان لةبةر هيمةت بةرزييان لة ئةم كاروانة دورو دريَية هيمةت بةرزى دةوىَ  زا
( ساَلى دةستيان بة لةبةركددنى قورئةان و زانسةتةكان كةددووة      10( ساَلى و )7)

وحفظت املوطأ وأنا ، سب  سنني ابن حفظت القرآن وأنا: )ئيمامى شافعى دةفةرمويَت
 .(3)(ابن عشر سنني

                                                             
 ( .2594)ي( 4/2004)موسليم ط اويةتيةوة  (1)
 ( .1549البغدادى، ) اجلام  ألخالق الراوي وآداب السام  للخطي   ( بدوانة:2)
 (.37 -1ابن كثا، ) ،طبقات الفقهاء الشافعيني بدِوانة:( 3)

https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=703&pid=349721
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اليكم لةبةر ئيمامى مموطئى واتة: )قورئا  لةبةر كدد تةمة  حةوت سا َ بوو 
 كدد تةمة  دة ساالن بوو(. ئةمة هيممةت بةرزية.

 يةكالبونةوة و ليَةربِان بؤ زانست. -5
زانست دَلى دةويَت ثيَشى عةقلَ و الشةى  دَليَكي  بة شتى تدةوة سةرقا َ بةىَ  

 ناتوانىَ زانست وةرطدىَ بؤية ثيَويستة زانستخواز خؤى يةكال بكاتةوة.
 زاناو مامؤستاية .وةرطدتنى زانست لة رِيَى  -6

زانسةتخواز بةتةةنها نةةاتوانىَ رِيَطةةى زانسةتى دروسةةت بطديَتةة بةةر ثيَويسةةتة       
زانايةةة  رِيَطةةاى بةةؤ ديةةارى بكةةات و لةةةكاتى دروستةةةبوونى طدفةةت و طومانيَةةك   

ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               چ  بطةرِيَتةوة الى زاناكةى خوداى طةورة دةفةرمويَت:

 زاناو شارزايان بيدسن ئةطةر شتيَكتان نةزانى(.. واتة: )لة (1)چٺ  ٺ  
 

 طرفت و رَِيطريويةكانى بةردةم زانستوخوازان.
ئةجناماانى كاريَكى دونيايى سادةو ساكار ضةناان رِيَطدى و طدفتةى لةة بةةردةم    

( و زانةاى ثايةبةةرزو هةةَلطدى    دروست دةبيَت  بوون بة م اتطدى ثيَغةمبةر)
فت و رِيَطدى زؤر زياتد ديَتة رِيَى  هةنايَكيان لة ناخى ثةيامى خودا  بىَ طومان طد

خؤيةتى و هةنةايَكيان لةة دةرةوةن  بةة كةورتى ئامةاية بةة هةنةايَكيان دةكةةين          
 تاوةكو زانستخواز بةرضاوى رِوون بيَت و نةكةويَتة نيَو ئةم طدفتانةوة.

 ئاماجنى ثةيااكددنى زانست بؤ دونيادارى -1
انى داوةتةةة تةةةواوى مدؤظةةةكان  ئةوانةةةى   خةةوداى طةةةورة خؤشةةييةكانى ييةة  

                                                             
 .43ئايةتى  النحلسورِةتى  (1)
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سوودبةخشن بؤى حةَلا َ كددوون و ثيَى خؤشة بةناةكانى لة نازو نيعمةت دا بن  لة 
خؤشةطوزةرانى دا بيين  بةاَلم كاتيَك زانستخواز ئاماجنى سةرةكى لة ثةيةااكددنى  
ى زانست دةطؤرِىَ بؤ ثةيااكددنى ثارةو ثو  و سةروةت لةسةةر حيسةابى زانسةتةكة   

توشى خؤشةويستيةيةكى نةا تةنارووسةت دةبةَى بةؤ دونيةا!  ئةمشةيان ثيَغةمبةةر        
( ثةناى لةم جؤرة طدتووة فةرموويةتى )(  م جتعلِ الدُّنيا أكلربَ همِّنلا)(1) .  :واتةة

 خوداية دوونيا نةكةى بة طةورةتدين ئاوات و ئاماجنمان.
ا مِمَّلا يُْبتَغَلى بِلهِ    مَْن تَعَلَّمَ عِليًمل )( دةفةرمويَت هةروةها ثيَغةمبةر ) -

وَْجهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ َلا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِي َ بِهِ عَرًَضا مِْن الدُّْنيَا َلْم يَجِلْد عَلْرفَ اليجَنَّلةِ    
 .(2)(يَْومَ اليقِيَامَةِ يَْعنِي رِحيهَا

خةؤى   واتة: هةر كةسيَك زانستيَك فيَدبىَ كة مةبةست ثيَى لة ثيَنةاو خةودا بةىَ   
فَيد نةكات تةنها بؤ ئةةوةى بةشةيَكى لةة دونيةا دةسةت بكةةوَيت ئةمةة لةة رِؤيى         

 قيامةت بؤنى بةهةشت ناكات(.
سوفيانى سةورى دةفةرمويَت: )ئةطةر زانايان طةناة َ بوون كىَ خةَلك ضا   -

 .(3)بكات  فةساديشيان الدانيانة بؤ الى دونيا بة ناشةرعى(

طةةةر زانايةةانى ثيَشةةوو تدسةةابن لةةة    ئيمةةانى ئاجةةةرى دةفةةةرمويَت: )ئة   -
 .(4)خؤشةويستى دونيا لة زةمانى خؤياناا  ئةمدِؤ لة زةمانى ئيَمةدا ضى(

 دووةم: ثيَااويستيةيةكانى ييان.
جاران زانستخواز زؤرتدين كات لةطةة َ وةرطدتنةى زانسةت و كةؤرِو مةجليسةى      

                                                             
 .(1934) ي (1/709) وةها حاكم طيَدِاويةتيةوةهةر(. 3502) ي   (5/528) ط اويةتيةوة ترمذى(  1)
 ي (1/60) هةةةروةهاحاكم لةةة مسةةتار    ( 252) ي (1/92)ئةةينب ماجةةة لةةة سةةونةةكةيااط اويةتيةوة    (2)
(288). 
 (.1/711جام  البيان العلم و فضله، ابن عبدالرب) بدوانة:  (3)
 ( .89اخالق العلماء لآلجرى، )ل بدوانة: (4)
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زانستخواز زؤربةةى  زانايان بوو  لة ئيَستادا داخوازى و ثيَااويستى ييان زؤر بووة  
كاتةكانى سةرقاَلة بة ثةيةااكددنى ثيَااويسةتييةكانى رِوَيانةةى  ئةمةةش كةاتيَكى      
زؤرى دةوىَ بة تايبةتى بوَ بابةتة كةمالياتةكان  واتا شتة زيادةو جوانكةارى ييةان   
زؤر بووةو زانستخوازى سةرقا َ كددووة  بؤ تيَيةرِانةانى ئةةم بةربةسةتانة ثيَويسةت     

واز دووركةويَتةةةوة لةةة جوانكةةارى ييةةان و تةةةنها طدنطةةى بةةة      دةكةةات زانسةةتخ 
 ثيَويستييةكانى باا  تاوةكو زؤرتدين كاتى لة ثةيااكددنى زانست سةرف بكات.

 سيَيةم: كات بةف ِؤدان.
سةردةمى عةولةمة كات زؤر بىَ بةرةكةت بةووةو ييةانى داطدتةوين  تةنانةةت     

هةةوا َ و زانيةارى و حاَلةةتى     زانستخوازي  زؤربةةى كاتةةكانى بةة بةدواداضةوونى    
سياسي بةسةر دةبات  لة كاتيَكاا زؤربةيان سةرقا َ كددن و غافَلانانى كؤمةَلطاية 
و دوورة لة رِاستى  بةتايبةتى لةو كاتةى جَلةوى سياسةت لة دةست عةملانيةكانة  
زؤربةى سيناريؤية بؤ فديودانى خةَلك  زؤرتدين كاتى زانستخواز خؤ سةرقا َ كددنة 
بة فةيسةبوو  و ئةنتةرنيَت و خويَنانةوةى كورتة وتارو شةتى بةىَ سةوود  كةة بةؤ      
زانستخواز نابيَتة زانست  تةنها زانيارى طشتني  ئةمة بؤتة طةورةتدين بةربةست و 

 كؤسو لةسةر رِيَطاى زانستةخوازان.
 ضوارةم: ضوونة بةردةرطاى دةسةالتاارى زاَلم

انة زانستخواز و هةنايَك بةناو مةةال خؤيةان   بةداخةوة لة سةردةمى ئيَستا رِؤي 
دةدؤرِيَنن و تةسليمى عةملانيةكان دةبن  بةناة هةنايَك تيَبينيم هةية لةسةر ئةوةى 
كة دةوتدىَ نابىَ بةهيض شيَوةية  زانةاو زانسةتخواز بضةنة بةةر دةرطةاى دةسةةالت       

تيشكى شةرعى داران  ئيَمة دةبىَ بة وردى ئةم بابةتة شى بكةينةوةو بيخةينة بةر 
خودا نة  قسةى خؤمان  بؤ جياكددنةوةى ئةم بابةتة ثيَويستمان بةم خاالنة هةيةة  

 بوَ شى كددنةوةى: 
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زاناو زانستخواز ئةطةر بؤ كارى خؤيان نةبوو بةَلكو بؤ كاروبارى طة  بةوو   -1
قةيناكا بضنة بةر دةرطاى دةسةالتااران  ئةمةةش لةة بازنةةى فةةرمان بةة ضةاكةو       

ثةكددنةة  بةة مةةرجَيك لةسةةر حيسةابى كةسةايةتى زانسةتخوازةكة        نةهى لةة خدا 
 نةبيَت.
زاناو زانستخواز بؤ كارى بانطخوازى بضن بةة مةةرجيَك لةسةةر حيسةابى      -2

 ئيسالم نةبيَت و سازش لة ثدةنسييةكاني نةكات.

زاناو زانستخواز ئةطةر بؤ طةيانانى وشةى حة  بوو دروستة بضن بةؤ الى   -3
افضلل اجلهلاد كلملة احللق عنلد      ( دةفةةرمويَت ) بةر )دةسةالت داران  ثيَغةم

. واتا: ) باش ين جيهاد وتنى وشةى حةقةة لةة الى دةسةةالتاارى    (1)(سلطان اجلائر
 زاَلم (. 
زاناو زانستخواز بة تةنها نابىَ بضنة الى دةسةالتةااران  ضونكة فديودان و  -4

معى بةهيَزتد و ثاريَزراو دروست كددنى سيناريو ئاسان ة  بةاَلم ضونيان بةدةستةجة
 تدة  باش ي  دةتوانن ئامؤيطارييان بكةن.

زاناو زانستخواز نابىَ هيض داخوازيةكى كةسييان هةةبىَ  ضةونكة هةةموو     -5
 داخوازيةكى كةسى سازشة لة ثدةنسيو و لةسةر حيسابى دينة.

زاناو زانستخواز ثيَويستة بضنة الى ستةمكاران حةا َ و بةاَلى ميلةةلةت و     -6
ثاراستنى ييانى خةَلكيان بؤ رِوون بكةنةوة  ضةونكة لةة وانةيةة نزيكةةكانى     دين و 

لةبةر بةريةوةنايى خؤيان ثيَيان نةَليَن  ئةطةر زانةاو زانستةةخوازان ئةةم خاالنةةيان     
 رِةضاو كدد بضنة الى دةسةالتااران سوودى بؤ دين و بانطخوازى دةبيَت.

 

                                                             
 .(4011)   ي (2/1329) ماجة هةروا ابن (7581) ي (6/93) اإلميان طيَدِاويةتيةوة ع ش لة بةيهةقى (1)
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ازانى بةر دةرطاى خاَلة ترسناك و لة خشتة بةرةكانى زانستوخو
 دةسةاَلتدارانى زاَلم:

 دةرطاى دةسةالتاارانى زاَلم فيتنةية -1
ومن أتى أبوابَ السللطانِ افتُلتِنَ ، وملا ازدادَ    : )( دةفةرمويَتثيَغةمبةر )

. واتةا: ) هةركةسةيَك بضةيَتة    (1) (َأحٌَد من السللطانِ ُقْرًبلا إم ازدادَ ملن اهللِ بُْعلًدا    
وشى فيتنة دةبىَ  هةر ضةناة لة دةسةةالتاار نزيةك ببنةةوة    دةرطاى دةسةالتااران ت

 ئةوةناة لة خودا دور دةكةويَتةوة(.

بيَطومان بة ثيَى رِاظةى زانايان لةم فةرمودةيةدا مةبةست لة وشةى ))فيتنةة((  
واتا تاقى كددنةوة  هةروةها نزيك بوونةوة لة دةسةالتااران لةسةر حيسابى ديةن و  

 عةقياةو ئيمان بىَ.
عومةرى كورى خةتاب دةفةرمويَت: )ئةطةر بينيتان زانةاو زانسةتخواز ثةةنايان    
بددة بةر دةرطاى دةسةالتااران بزانن ئةمانة دزن  ئةطةر بينيتان ثةنايان بةددة بةةر   

 . (2)دةرطاى دةوَلةمةناان بزانة ئةوانة دين بةيين دةفدؤشن( 
مةصاحل( و )مفاسا( دةبىَ  كةواتا ضوونة بةر دةرطاى دةسةالتااران بة ثيَوةرى )

ئةطةةر لةةة بازنةةةى فةةةرمان بةةة ضةةاكةو نةةةهى لةةة خداثةةة بةةىَ  و توانةةاى طةةؤرِينى  
هةَلسوكةوت و بدِيارى دةسةالتاارانت هةبوو  بؤ خزمةةتى ئيسةالم و موسةوَلمانان     
بوو  لةسةر حيسابى دين و مةباةئة و عةقياة و ئيمان نةةبوو  شةتيَكى باشةةو بةا     

ةطةةري  لةة جيةاتى طةؤرِينى بدِيةارى دةسةةالتاار  بدِيةارى خةؤت         ئةجنام باريَت. ئ
طؤرِى  يان دينت لةسةر دانا  يان بة دواى ثارةو ثو  و ئيمتيازاتى شةخسى بووى  

(  دةبةىَ  ئةوا كارةساتةو فيتنةو دوركةوتنةوةية لة خوداو رِيَبازى ثيَغةمبةةر ) 
 دوركةوينةوةو دينمان بة قوربانى يينى خةَلك نةكةين.

                                                             
 . (2860)ي( 3/111)لة سونةنةكةياا  داود هةروا ئةبو  ( 440( ي)2/371)( ئيمامى امحا طيَدِاويةتةوة 1)
 ( .155\2امداب الشرعية مبن مفل ، ): ( بدِوانة2)
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ئةم كؤسو و بةربةستانة بة وتةيةكى جةوانى ئيمةامى ئةمحةةد كوَتةايى ديَةنني       
أما بعلد: فلإّن اللدنيا    )كاتيَك لة نووسداويَكاا بؤ سعياى كورى يعقوب دةنوسيَت: 

داٌء، والسلطان داٌء، والعلالِم َطبيلٌ ف فلإذا رأيلَت الطبيلَ  يَُجلُرّ اللداء إص نفسله         
يا دةردة  دةسةالتااري  دةردة  زانةاش ثزيشةكة    واتة: )بةراستى دون. (1)(فاحذَره

 ئةطةر بينيت ثزيشك نةخوَشى بوَالى خوَى رِادةكيَشىَ ئةوة ليَى دوور كةوة(.
وة  واقيعيَكي بةرضاو ثةنا لةو بةناو مةال و زانايانة وةرطدة لةو زانستخواز:  

لةةنيَوان   سةردةمةي خؤتاا  ئةو بةناو مةاليانة تا بؤ خةودا و لةطةة َ خةودا بةوون     
خةَلكي مسةَلمان و دينةاار بةوون ض مةكانةةت و ثلةة و ثايةة و خؤشةويسةتيَكيان        
هةبوو  هةموو شتيَك لة بن دةستيان بوو  تةنانةت دةسةالتةاارةكان زؤر بة ناضاري 
دةهاتنةةةة بةردةسةةةتيان و دادةنيشةةةنت  كةضةةةي دواي ئةةةةوةي ضةةةونة بةةةةردةرطاي  

بةؤ بةريةوةنةاي شةخصةي ئاماجنيةان تةةنها       دةسةالتااري زاَلم و عةملاني بةتةةنهاو 
بدِوانامةو ثةارةو ثلةةو سةودي تايبةةتي خوَيةان بةوو! ئيَسةتا زةليةل و بيَحورمةةت          
كةوتوون   لةنيَو دَلي خةَلك و جةماوةر سوو  و رِيسوا بوون  كةس طويَ لة وتةارو  
 قسةيان ناطديَت  بضنة هةر شويَن و مةجليسةيَك خةةَلك دةرِوات و شةويَنةكة ضةؤ َ    

 دةكديَت .
 ثيَنجةم: ثشت بةسنت تةنها بة كتيَ  بة بيَ طةرِانةوة الي زانايان

كؤسييَكي تدي بةردةم زانستةخوازان نةطةرِانةوةية بؤ الي زانايةان بةة تايبةةت     
لةم سةردةمةدا  نوسداو و رِاي جياواز يةكجار زؤر بووة  هةزاران كتيَ  و نووسداو 

  ضةناان كتيَ  بة مةبةس  تايبةتي نووسداون  لة جيهاني ئيسالمي باَلوبووةتةوة
بة دميةن و رِووي سةرةكي باسي قورئان و سوونةت و مةباةئة  بةةاَلم لةة نةاوةرِؤ     
يان لة طؤشةية  يةهدي رِيشتووة و طةجناني بة الرِيَاا بددووة  وة  ئةةم فيكدانةةي   

                                                             
 (.26االكديم احلميا ) بدِوانة: بيان العلم اصلية  عب (1)
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ويَدِايةةَلي  بةناوي سةلةف  بةةناوي قورئةان و سةونةتي ثيَغةمبةةر )ب(  بةةناوي ط     
دةسةالت و  وةلي ئةمد  ثشتةط ي لة ستةمةكاران و عةملاني دةكةةن  ثشةتط ي   
لة قةزايف و حسين مبارة  و سيسي و دةسةالتاارةكاني تةدي عةةملاني دةكةةن لةة     
جيهاني ئيسالمي! بةةالم لةسةةر تةسبيحةةكددنَيك سةةالم لةة بةداو موسةَلمانيَكي        

هؤكةاري نةةبووني وةرطةدتين زانسةتة لةةالي       ديناار و يةكتاثةرست ناكةن  ئةمةة 
زانايان  بؤية تةنها ثشتةبةسنت بة كتيَة  بةةبىَ طةرِانةةوة الي زانايةان زانسةتخواز      

مَْن تََفّقهَ مِن بُُطون الكتُ  ضَّي َ بةالرِيَي دا دةبات. ئيمامي شافعي دةفةرموويَت: )
يَو كتابانة )ئةةحكام لةة   . واتا: )هةركةسيَك فيَدي زانست بيَ تةنها لةن(1)(األحكام

 دةست دةدات(.
  شةشةم: ثةلةكددن لةوةرطدتنى زانست.

رِيَطاي زانستخوازي رِيَطايةكي دور و دريَية  رِيَطاي لةم جؤرةش نابيَ ثةلةةي تيَةاا   
بكةي  ئةوانةي لةسةر خةؤبوون بةةثيَي هةةنطاوةكان زانسةتيان وةرطدتةووة بونةتةة      

  ئةوانةي ثةلةشيان كددووة لة بةةروبوومي   دةرياي زانست و زؤر سةركةوتوو بوون
من استعجل الشليء قبلل أوانله    ) :زانست بيَةبةش بوون  وة  ئةم ياسايةى دةَليَت

واتا: ) هةر كةسيَك ثةلة بكات لة ليَكددنةوةى شتيَك كةة ثةيَ    .(2)(عوق  حبرمانه
ةموو نةطةيشتبىَ بىَ بةش دةبيَت لة بةروبوومةكةى( ووتويانة ئيمام شةعبى ئةو ه

بنفلي امعتملاد ، والسلا يف اللبالد ، وصلرب       )زانستةت لة كوىَ بوو؟ فةرمووى: 
واتة: )ثشةتم بةة كةةس نةبةسةت  بةة       .(3)(  كصرب اجلماد ، وبكور كبكور الغراب

                                                             
 (.83، )لتذكرة السام  واملتكلم: بدوانة (1)
 (.87)ل شرح جملة األحكام: بدوانة (2)
 (،1/81تذكرة احلفَّاظ" ئيمامي ذهيب ):  بدوانة( 3)
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والتاناا طةرِام  سةبدم طدت وةكو سةبدى بىَ طيانةةكان  بةةيانياني  زوو بةة دواى    
 رِةش(.زانست دةطةرِام وة  بةيانيانى قةلة

 حةفتةم: نةبوونى ثلة بةناى )التارج(.
كوردةواري دةَليَ: )) سؤفياتي بةرة بةرة  هةةر شة ة دةبيَتةة كةةرة (( زانايةان      
هةموويان يةكاةنطن لةسةر ئةوةى زانستخواز دةبةىَ بةشةيَوازى ثلةبةنةاى زانسةت     

مةةش  وةرطدىَ  ض لة نيَوان زانستة جياوازةكان  يان لة وةرطدتنى يةة  زانسةت  ئة  

ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  چ قورئان فيَةدى كةددووين دةفةةرموويَت:   

 . (1) چٿ  ٿ 
 و بةشةيَنةيي  بةةرةو  بةةرة  نةاردووي  هةةتا   بةؤ  بةشبةش قورئانةمشان واتة: )ئةو

 وردة ثيَويسةت  بةةثيَي  بدِطةةو  بدِطةة  و بةشةبةش .  بؤ خةَلكي وويَنيتةةوة  لةسةرخؤ
 بةزانا(. دامان وردة
 

 و طوناحةكددن.هةشتةم: تاوان 
هةر ضةنا زانستخواز لة خوا تدس بةىَ ئةوةنةاة كةارى زانسةتخوازى بةؤ ئاسةان       
دةبيَت  خواى طةورة تةواوى دةرطا كداوةكانى بة خوا تدسان و تةقوا بةستاوةتةوة  

واتةةةة: . (2) ی  ( ېئ   ىئىئ  ىئ  یچ بةةةة تايبةةةةتي  وة  دةرموويَةةةت : 
 دةكات(. ئايينتان كاروباري و زانست فيَدي خوا ب سن )لةخوا

يان بة هؤكارى فَيدبوونى كةسةَيك زانسةتخواز توشةى لةة خؤبةايى بةوون و خةؤ        

                                                             
 . 106 ئايةتى اإلسراء سورِةتى( 1)
 .282 ئايةتىالبقرة  سورِةتى( 2)
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بةطةورة زانني بيَت خواى طةورة رِقى لةوانةيةو هةرِةشةى  َ كةددوون دةفةةرمويَت:   
 چېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی      یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب          حب  خب    چ 

(1) .
 هةةردةم  بةةَلكو  مةكة  طدي رووت و لةخةَلكيي وةرمةطيَدِة ووترِ واتة:  )بةفيزةوة

 بةازو  دةعيةة  هةيض  خوا بةرِاس  لةزةوياا  ريَوة مةرِؤ فيز و بةدةعية رووخؤشةبة 
 خؤشناويَت(. بةخؤ كةريَكي شانازي

 چې  ى      ى   ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ چ هةةةةةةةةروةها :
 دةعيةو نايانةويَ كةسانةي ئةو بؤ دادةنينَي( بةهةشت)تد  خانةيةي . واتة: )ئةو(2)

 بةؤ  نةة   ثاريَزطارانةة  بةؤ  هةةر  ضاكي  رِؤيي   ثاشة زةويياا لة بكةن خداثةكاريي
 دارايي(. و بةسامان يان بةكورسي  بووان بايي لةخؤ

 نؤيةم: ساردبوونةوة.
 رِيَطاى زانست قورِسايى زؤرى تيَااية   زؤربةى زانستةخوازان لةة نيةوةى رِيَطةا   
سارد دةبنةوة  ئةمةش دةبيَتة كؤسييَكى طةةورة بةؤ زانستةةخوازان  بةؤ زاَلةةبوون      

 بةسةر ئةم طدفتة بة كورتى ثيَويستى بة ضةن خاَليَك هةية لةوانة:
 ( و ياوةران.خويَنانةوةى ييانى ثيَغةمبةر ) -1

 خويَنانةوةى ييانى زانايان و ثياوة طةورةكان و هةَلكةوتووةكان. -2

 نزيك لة خؤت بكة  كة خاوةن هيمةتى بةرزن. سةردانى زانايانى -3
 خويَنانةوةى كتيَ  لةسةر ورة بةرزى . -4
 دوعاكددن و ثارِانةوة. -5
 هاورِيَى خاوةن هيمةت و بويَد. -6
 تةماشاكددنى دوارِؤيى زانايان و خيَدو ثاداشتيان . -7

                                                             
 . 18ئايةتى  لقمان سورِةتى( 1)
 . 83ئايةتى  لقصصا سورِةتى( 2)
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 دةيةم: نةبوونى نةخشة رِيَطا بؤ فيَدبوون.
زانستخواز كات و شةويَن و نةخشةة   ئةمةش كؤسييَكى طةورةية  زؤر ثيَويستة 

 رِيَطاى طوجناو دابنىَ بؤ رِيَكةخستنى مادةكانى نة  بة شيَوةيةكى هةرِةمةكى.
 يازدة: خويَناكارى تةمبة َ و خداث.

يةكيَك لة كؤسية هةةرة خداثةةكانى بةةردةم زانستةةخوازان بةدادةرى تةمبةَلةة        
ردةوام بيَةت  بؤيةة ثيَغةمبةةر    ساردى دةكاتةوةو نايةَلىَ لة كاروانى زانستخوازى بة

( :دةفةرمويَت  )(ُاليمَْرءُ عََلى دِينِ خَلِيلِهِ َفلييَْنُظْر َأحَدُُكْم مَْن يُخَالِل )(1).  :واتة
)مدؤظ لةسةر دينى بدا دةرةكةيةتى   بةا هةةر يةةكَيك لةةئيوة تةماشةا كةات كةَى        

 دةكاتة هاورِيَى خؤى( .
 بةرنامةدوازدةم: ثشت بةسنت بة ئوميَاى بىَ 

زؤر جار زانستخواز تةنها ئوميَا دةخةوازيَ و هةةنطاوى بةؤ نةانىَ  هةةر دةَلةىَ       
مانطيَكى تد   ساَليَكى تد   كاتيَكى تد وا دةكةم  لةسةر ئةم ئوميَاة بىَ بةرنامة 
بؤ دارِيَيراوة دةيى  زانستخواز دةبىَ ثةلة لةكارى خيَد بكات و بة عةمة  دةست 

چڦ  ڦڦ چثىَ بكات  : 
. يان قؤتاغيَك بةة باشةى نةابدِيَ و لةبةةريان     (2)

ناكات دواتد مادةكانى تديشى لةسةر كةَلةكة دةبىَ هةر بةم ئوميَاة دةيى ئةمةش 
 كؤسييَكةو دةبىَ خؤتى  َ بةدوور بطدى.

 
 

                                                             
 (  ي2/334) مسةنا  لةة  هةةروا ئيمةامي أمحةا    (7319) ي ( 4/188) لة مسةتار  طيَدِاويةتيةةوة    حاكم(1)
(8398) . 
 . 148ئايةتى  البقرةسورِةتى  (2)
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    خوازانةنهةجيةتى فَيربونى زانستم
نهةجى ديارى و دانانى مة دياركددن خويَنان و فيَدبوون ثدِؤسةيةكى وردة  بةبىَ

زانسةتخواز دةبةىَ لةة كةاتى      كة نا تةواو دةبىَ و ناطاتة ئامةان   بؤيةة  ةسدوَو ثكدا
تا كاتى   كداوى هةبىَ لةسةرى بدِواهةجيَكى دياريييَكددنى ئةم ثدِؤسةية مةندةست

كددنى مةنهةةجى خويَنةان   رودريَي نةبيَتةةوة  ديةاري  و َ دوبة ف ِؤ نةدات و رِيَطاى 
ةكى ية ة تازة بةرهةم هاتبىَ  سةةلةف لةة ثيَشةاا طدينطي   يةمى نيثدِؤسةيةكى سةرد

خوازان  بةؤ ئةةوةى   خشةتةيةكى ورديةان دانةاوة بةؤ زانسةت     زؤريان بةم بابةتة داوة  
نةكةويَتة هةَلةة  سةةرةتا خةلةلةةكانى مةنهةجيةةتى      و رِون بيَت ةرضاوب زانستخواز

يةةتى فيَدبةوون. ضةةنا    ن باس دةكةين دواتةد ديَينةة سةةر مةنهةج   وخويَنان و فيَدبو
خواز توشى دةبةىَ بةةهوَى سةادةيى و سةةرةتايى     مةنهةجى هةية زانستخةلةليَكى 

 رى بو فيَدبوون  لةوانة:قؤناغةكةيةوة يان حةماسةتى زوَ
 كةكان.وييَكددنى كتيَبة طةورةكان ثيَ  بضودةستة  1
ى خيالفيةةكان ثةيَ  ئةةوةى سةةرةتايةكى دامةةزراو      ةييَكددنى بابةتة ة دةست  2

 زانستى هةبىَ.
خواز زؤر جار زانست  و بةَلطة نيَوان الط ى مةزهةبىونى هاوسةنطى لةة نةبو 3

نيَوان دةليةةل  و مةزهةةةبى  َ تيَةك دةضةةىَ  يةةان زؤر طدينطةةى بةةة  لةةة هاوسةةنطى 
دةكات  يةان بةة ثيَضةةوانةوة تةةنها دةسةت بةة        لة بةَلطةمةزهةب دةدات و ثشت 

نى مةزهةبةةكان دةكةات و دةبيَتةة هةؤى     وبؤضواورِبةَلطة و دةليل دةطديَت ثشت لة
 ونى مةنهةضيةتى فيَدبوون.وتيَكض
يات  فقهةةى و ثشةةت كةددن لةةة ئوصةةولَ  طدينطيةةاان بةةة بابةةةتى الوةكةي    -4

 وردكددنةوةى جوزئيات لةسةر حيسابى كوليات.
بةنةةاى لةةة مةةادة   ثلة بةنةةاى وونى رِيزةكةةان و نةةةبو دكددنى مادةةة تيَكةةةلَ 5
 ةكان.يزانستي
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دةى ولة بدى قورئان و فةرمو (متون)كددن و لةبةركددنى هةناىَ كخةري ؤة خ 6
 .ثيَغةمبةر)ب(

 هةناىَ كتيَ .كددنى السايلة فيَدبوون و  شيَوازى السايىكددنى ة ثةيدِةو 7
 تةة سةةرئةجنام بووة  نى ية  مةنهةةجى لةة مزطةةوت و خويَنةاطاكان     وة نةبو  8
 خوازان. ثارضةكددنى زانستة ثارضة

 خوازانَيكاري مةنهةجي فَيربوون بؤ زانستون رِطرينطتري

زانسةتخواز بةة   ن  دابدِيَةيين   بؤ ئةوةي مةنهةجيَكي تةناروست و ثدِ لةة ئامةا   
 تيمان بةم رِيَطايانة هةية :ي ئاسان و صةحيح دابدِوات ثيَويسرِيَطايةك
 .لةبارةى الدانى مةنهةجيةت  بامسان كدد والداني ئةم خاالنةي ثيَشو -1
زطاركددني داناني مةنهةجي خويَنان بؤ زانستخوازان لة دةست تاكةةكان   رِ -2

تةناروسةت   ناتواني وة  ثيَويست مةنهةجيَكي كاملَ و  تا  هةرضةناة بةهيَز بيَت
 بؤ زانستخوازان دابدِيَييت بؤية ثيَويستة ليَينةية  ئةم كارة بكات.

دةربكةةةويَت  عةةي خويَنةةان و مةنهةةةجيَك بةةؤ ئةةةوةي  يهةَلسةةةنطاناني واق -3
 .لةويَوة طؤرِانكاري تيَاا بكديَتخةلةلي مةنهةجيةتي خويَنان لةكيَية تا 

مةنهةجانةةي تةا ئيَسةتا خويَنةاراون لةاليةةن       ثيَااضونةوة بة هةنةايَك لةةو   -4
يةةان بةةؤ ئةةةم   زادةي مدؤظةةةكانن  دةكديَةةت بةةة هةَلةةة داندابيَةةت  زانسةةتخوازانةوة
 و طوجناو نيية .سدا بيَت  يان الوازوسةردةمة نةنو

خواز دةيةويَت زانست فيَدبيَت كاتيَك زانستبةناي لة وةرطدتين زانست  ثلة  -5
 سةرةتا دةبيَت ئةصَلي زانستةكة فيَدبيَت دوايي بيَتة سةر شةرحةكةي .

 ييَكددن سةرةتا بة كتيَبة ئاسان و سةرةتاييةكان .دةست -6
زوو طةةةرمبوون و زوو  ةوامي و ثيَكةةةوة لكانةةان لةةة زانسةةتخوازي  بةةةرد  -7

 خوازانة .ساردبوونةوة هةَلةي مةنهةجي زانست
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 نةكددن لة ئةجنام و فيَدبووني زانست.ةثةل -8
  قورِئةان و سةونةت و   وة  ةكان دانةيَ يزؤرتدين كةات بةؤ زانسةتة سةةرةكي     -9

 تةفس  ...هتا.
 . دةكانوبةسوو تيَبيين و بابةتة ثةراويَز سينةوةى وطدينطياان بة نو -10
 .زانستة مدوَييةكانكؤكددنةوةي نيَوان زانس  شةرعي و   -11
 .(1)س و دريَيةكاندووركةوتنةوة لة كتيَبة قورِ -12

 خوازان ارِشتنى مةنهةجى زانستى بؤ زانستدةكانى دوسو
خوازان بة خا َ ضةنا دانةيةكى  َ باس ان مةنهةجيةت زؤر طدنطة بؤ زانستطومت

 بة مةنهةجيةت بطدىَ:خواز دةست و زانستدةكةين تاوةك
 .تايى هيَنانة بة ثاشاطةردانى كؤ -1
 بةناى وةردةطدىَ.زانستةكان بة شيَوازى ثلة -2
 رِيَطاى زانستى بة رِاستى دةبدِيَت. -3
 لة هةر زانستيَك ئةناازةيةكى هاوبةش وةردةطديَت. -4
 خوازان ئاسان دةكات.رِيَطا بؤ زانست -5
 ردةطديَت.تا رِادةية  بؤ هةر زانستيَك تومخيَكى تايبةت وة -6
كى ئاو زانسةتةكان وةردةطةدىَ لةسةةرى قةورس     خواز بة شيَوازى تنوَزانست -7

 نابىَ  دواتد تةواوى كؤ دةكاتةوةو لة هيضيان بىَ بةش نابىَ.
 نكة ئيَستا طؤرِدراون.ئاطادار دةبيَت ضوبابةتة نويَيةكان  -8
دو شةةيَوازى جيةةاواز وةردةطةةدىَ  يةةةكيان تةزكيةةةى دةروونةةى  ئةةةوي يان   -9
 وونى زانستة.فيَدب

                                                             
املزيد  من املنهجية يف الطل  بدِوانة: املنهجية يف التعليم الشدعي   مقالة: د.عمد جميا حسنة   هةروةها:  (1)

 م حممد املنصيد . مقالةالعل
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 كداو.دةطاتة مةبةست و ئاماجنى ديارية -10
هةموو ييانى لةة يةة  زانسةت سةةرف ناكةات  ضةونكة زانسةتةكان زؤرن         -11

ى غةةزا   ئيمامتةمةني  كورتة  بة مةنهةجيةت ئةم طدفتةى لة كؤ َ دةبيَتةوة. 
وم تستغرق عمرك فى فن واحد منهلا طلبلا لالستقصلاء فلان العللم      دةفةرمويَت )

. واتة:هةموو تةمةنت لة ية  زانست سةرف مةكة بةزؤر لةة  (1)(عمر قصاكثا وال
 .زؤرن تةمةني  كورتةزانستةكان   اندوا طةرِ
نت زيةاد دةكةات لةسةةر بةةردةوامى لةة      وربووكاتةكان رِيَك دةخةات  سةو   -12

 .(2)ثةيااكددنى زانست

 خوَيندن لة مزطةوتةكان
  مزطةةوت هةةةر  فيَدبةوون ت و ثةيوةنايةةكي زؤر بةةهيَز هةيةة لةةنيَوان مزطةةو     

يةكاني مزطةوت ةكو يةكيَك لة كارة سةروو خوا ثةرس  نيية   بةَلك جيَطةي نويَي
وة   لةة ميَةيووي مسةَلمانان مزطةةوت     و( فيَدبوون بلة سةردةمي ثيَغةمبةر )

 شويَنيَكي سةرةكي بووة بؤ فيَدبوون و زانياري .
 ،يف امسالم من يوم ظهر امسالماملسجد والتعليم صنوان ئينب باديس دةَليَت : ) 

، وملا بنلى  د( يوم استقر يف الدار امسالم بيته حتى بنى املسجفما بنى النيب )
املسجد كان يقيم الصالة فيه وجيل  لتعلليم اصلحابه،  فلالرتبط املسلجد بلالتعليم      
كارتباطه بالصالة فكما م مسجد بدون صالة كذلك م مسجد بلدون تعلليم، وهللذه    

على عمارة املسجد بهملا فملا انقطل  عملره كلله علن       ( )مضى النبى  احلاجة
الصالة، وعن التعليم يف مسجده، حتى يف مرضه الذي تويف فيه، ثم مضى املسلمون 

                                                             
 (.60 -1  ئيمام غةزا  ) احياء علوم الدينبدِوانة:  (1)
 .نصائ  و درر فى طل  العلم، حممد فقهاء، مقالهبدِوانة:  (2)
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على هذه السنة يف امصار امسالم يقفون اموقاف عللى املسلاجد للصلالة والتعلليم     
    .(1) يتونة، جام  القرويني(ومن أظهر ذلك وأشهره اليوم ، اجلام  امزهر، جام  الز

 دوو بدان لة ئيسالماا لةو رِؤيةي ئيسالم هاتووة  وت و فيَدكارى ةمزط)واتة :  
ست نةكدد تا مزطةةوتي دروسةت كةدد  كاتيَةك     ي درو  ماَلي خوَ(ثيَغةمبةر )

  مزطةوتي دروست كدد نويَيي تيَاا ئةجناماا  صةحابةكانيشي فيَةدي زانسةت كةدد   
وة  ضؤن بةنويَيي بةستاوةتةوة  ضؤن مزطةوت بةبيَ   وة بة فيَدبوونبةستا مزطةوتي
بةهةمان شيَوةش بيَ فيَدبوون نابيَت  ئيسالم ضةناة ثيَويس  بة نويَية   نويَي نابيَت

ئةوةناةش ثيَويس  بة فيَدبوونة   ئيسالم بةبيَ فيَدبوون نابيَت   لةبةر ئةم هؤكارة 
( هةموو تةمةةني لةة   ) رد   ثيَغةمبة( مزطةوتي درووست كد)ثيَغةمبة 

مزطةوت بةسةر بدد بة نويَيو فيَدبوون   تةنانةةت لةة كةاتي نةخؤشيشةةوة   دواي     
ئةوة مسَلمانان لةة هةةموو والتةاني ئيسةالمي ئةةم بدِيارةيةان طدتةة بةةر  وةقفةي          

 ؤ زانكؤيتايبةتيان دانابوو بوَ مزطةوت و فيَدبوون  لة ديارتدين مزطةوتةكاني ئةمدِ
 ئةزهةر و زانكؤي زةيتونة و زانكؤي قةرةوينة(.

  لةطة َ ئةوةي ئةمدِؤ خويَنان لة زانكؤكان زؤر بووة و طدينطي زؤري ثيَاةدريَت
لةة طدينطةي خةؤي      ةكان دةوري بةااَلي هةيةة  يمزطةوت بةؤ زانسةتة شةةرعي   بةاَلم 

يسةتة  ووة ثيَوبةاَلم لة مزطةوتةكان توشي ضةنا طدفتيَكي مةنهةةجي بة    نةكةوتووة
 ئامايةيان ثيَبكةين:

 خوازان. نةبووني هاوشيوة لةنيَوان زانست -1 
لةطةة َ تةمةةنيان يةة  نييةة       لة مزطةوت دةخويَنن ئاس  زانسةتيان  ئةوانةي

 دةكات. بؤ فيَدبوون و قوتابي توشى وةرِةزي ئةمةش بوَتة طدفت
 

                                                             
 (.325 -3اثار ابن بادي  ، )بدوانة:  (1)
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 رِيَطايةكي مةنهةجي.ووني نةخشةنةب-2
بةناي كتيَبةةكان لةة مزطةوتةةكان    ؤ دياريكدني ثلةرِيَطاية  نيية بهيض نةخشة 

 خواز درووست دةكات .ئةمةش ثةرش و باَلوي لةالي زانست
 دريَيي كاتةكاني خويَنان. دورو -3

طة َ دةرسةكان زؤر دةرس هةية سا َ دةخايةنيَت و كات لة نةكددنىجيَط  لةبةر
 ت .ثيَي بيَتاقةت دةبيَت و توشي ساردبوونةوة دةبيَ زانستخواز

 نةبووني خشتةيةكي ثيَااضوونةوة و بةدوادا ضوون .-4
 خوازان.  واية خشتة بةكاربيَت بؤ زانستتا ئيستاش لة مزطةوتةكان كةم

ستا  يان قوتابي يةان هةةر   دابدِاني زؤر بة هؤكاري سةفةر كددنى ماموَ -5
هؤكاريَكي تدى ئةمنى   هةروةها لةوانةية دةرسي مزطةوت بة ئيلزامي نازانن 

 اني زانستخوازان لة دةرس.دةبيَتة هؤي دابدِ
ومةتةوة  ئةمةش نةكددن بة بدِوا نامةكانيان لةاليةن حكو دداننةهينان-6

 خواز درووست دةكات .ساردي بؤ زانست
بةشةيَوةية    زانسةتخوازان سكددني هةنايَك ماددةي زانس  لةسةر قورِ-7

في ثيَغةمبةري دةكةدد  لةكاتيَكاا دايكمان عائشة وةصنةتوانن بةردةوام بن  
كالمللًا فصللاًل يفهملله كلللُ مللن  ( )كللالم رسللول اهلل )كللان دةفةةةرمويَت: 

 .(1)(مسعه

وون و ئاشةكدابوون ئةةوةي   وتةةي ديةارو رِ   (واتة : )وتةةكاني ثيَغةمبةةر )  
 . (2)طويَي ليَبواية تيَاةطةيشت(

 
 

                                                             
 ( .4839ي) (4/261( ئةبو داود لةسونةنةكةياا طيَدِاويةتيةوة )1)
  التعليم الشدعي . د.عمد جميا حسنة.( بدِوانة: املنه  يف2)
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ثَيداضونةوةى مةنهةجى خوَيندن لة مزطةوت و قوتابخانةو 
 انستى شةرعىكؤليذةكانى ز

بابةتى ثيَااضونةوةى مةنهةجى خويَنان لة مزطةةوت و قوتاوانةةو كؤليةيةكانى    
زانستى شةرعى تيَاا دةخويَنني بابةتيَكى طدنطة  بة تايبةتى ئةم مةادةو بابةةت و   
كتيَبانةى لة ثيَشاا خويَناراوة لةوانةية لةطة َ سةردةمى ئيَستا طوجناو نةةبيَ  يةان   

ت لةطةةة َ ئةةةم سةةةردةمةدا بةةدِوات  بةةىَ طومةةان ئةةةم مةةادةو نةةةتوانىَ وة  ثيَويسةة
مةنهةجانةى خويَناراون لة ثيَشاا ديارة لة كؤتاييةاا مدؤظ دايناوةو زادةى دارِشةنت  
و زانستى مدؤظةكانن  ئةواني  بةثيَى ئاستى زانستى و يينطةو سةردةمى خؤيةان  

نةان و ثيَشةكةوتن   دايان نةاوة  بةؤ ئةةوةى مةادةو مةنهةةجَيك بَيةت عةةقَل و داهَي       
 دابدِيَيرىَ ثيَويستة ثيَااضونةوةيان ثيَاا بكديَت.

 مادةكانى تةفسير: 
بةةة منوونةةة: خويَنةةانى مادةكةةانى هةنةةايَك لةتةفسةة ى قورئةةان بةةة شةةيَوازيَك   
دةخويَناريَت تةركيزى تةنها لةسةر اليةنى رِةوانبيَةيى و رِيَزمةان و زمانةة  كةةم      

ةلسةةةفةو داهيَنةةان و دارِشةةتنى عةةةقَلى سةةةليم و  دةثدِييَتةةة سةةةر بةةوارى فكةةدو ف 
داهيَنانى تازةو ماناو مةبةسةتة سةةرةكييةكانى قورئةان وة  عةقيةاةو ئةةخال  و      
مةةدؤظ و بونةةةوةر و ييةةان و كؤمةةةَلطا  ئةةةم مةنهةجةةة نةةاتوانىَ رِووبةةةرِووى الدةرو 

يية موحلياةكانى سةردةم بيَتةةوة  يةان وةالمةى طومةان و تةنانةةت بابةتةة زانسةت       
سةردةميةكاني  بااتةوة  لةة كاتيَكةاا ئةصةل لةة قورئانةاا ئةةم بنةةما فكةدى و         

 .شارستانيانةية بة هةموو ثيَوةرة زانستيةكانيشةوة
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 مادةكانى فيقهى.
لة بةارةى خويَنةانى مةادة فقهيةكانةةوة هةةمان طدفتيةان هةيةةو بةة تايبةةتى          

دةمى ثيَشووة  ئيَسةتا  بةشيَكى زؤر باسى عةباو جاريةو كؤمةَليَك ئةحكامى سةر
كاتةكةى بةسةر ضووةو ئةةم بابةتانةة نةةماون  يةان زوَر كةةم بةوون  هةةروةها لةة         
زؤربةى مزطةوت و قوتاوانةو كؤليَيةكان ية  مةزهةب دةخويَنةاريَت  تةةركيزي    
لةسةر بةَلطةة فقهيةكانةة نةة  بةَلطةةى قورئةان و سةوننةت  ِراسةتة زانايةان ئةةم          

كة ئةةةوان هةةةر لةةةييَد رِوَشةةنايى قورئةةان و سةةونةت دا  مةبةسةةتةيان نييةةة   ضةةون
نووسيويانة   بةاَلم هةر لةكوتايياا بَوضوونى فةقيهةكةية  كةضةى زانسةتخواز واى   

 تيَ دةطات ضونكة هةر ئةوةى بينيوة.

 مادةكانى زمانةوانى.
مادةكانى زمانةوانى وة  نةحو  سةرف   لوغة  دةخويَناريَن بةس اونةتةوة بة 

ك منونةى عمةدو  زيةا  و ئةوانةة هةيض ثةيوةنايةةكيان بةة ييةانى رِؤيانةةى         كؤمةَليَ
تاكةكانةةةوة نييةةة  نةبةسةة اونةتةوة بةةة قورئةةان و سةةونةت و بنةةةماكانى زمةةانى   
عةرةبى  تاوة  و زانستخواز فيَدى بةَلطة هيَنانةوة بيَت لة قورئان وسوننةت  جطة 

دةخويَنى تا فيَدى قورئان وسوننةت لةوة تا زانستخواز بزانىَ بؤية )نةحو و سةرف( 
 بيَت و ليَى تىَ بطات.

 مادةكانى رِةوانبَيذى.
لةبارةى بةالغةو بةيان و بةةديع و مةةعان  ئةمةشةيان ئةوةنةاة ئةاَلؤز كةددووة       
زانستخواز لة بدِى ئةوةى ثةرؤشى بيَت ليَى دوور دةكةويَتةوة  هةيض ثةيوةنايةةكى   

نةانى بةةرزو رِوونكددنةةوةى ديةارى قورئانةةوة      بة هةَليَجانانى ماناى جةوان و داهيَ 
نيية  كؤمةَليَك شيعدى سةردةمى ثيَشو شي دةكاتةوة لةوانةية زانستخواز هةتا لة 

 ييان مابىَ كارى ثيَى نةبىَ.
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 مادةكانى لؤذيوك.
لةةةبارةى مةنتيقةةةوة ئةةةم زانسةةتة هةرضةةةناة راجيةةايى زؤرى لةسةةةرة لةةةنيَوان  

تد ئاية ئةمة طدنطة يان نا؟ ثيَويستة يان نا؟ بةةاَلم   غةزا  و ئينب تيمية و ئةوانى
بةطشةةتى كةةة دةخويَنةةاريَت بةةة شةةيَوازيَك لةةة بنةةةما ئةصةةليةكان الى دةدات بةةؤ  
جوزئيات  يةان لةةوةش زيةاتد دةضةيَتة نَيةو وردةكةارى بةَى سةوودو زؤر ئةاَلؤز بةة           

يشى  َ تيَك شيَوازيَك قوتابى نة  فيَدى زانست نابيَت  بةَلكوو جارى وا هةية سةر
 دةضيَت.

 مادةكانى زانستى كةالم.
لة بارةى زانستى كةالميشةةوة  ئةمةةيان طدفتيَكةى تةدى مةنهةةجى زانسةتى       
شةرعيية! بؤتةة دةروازةيةة  بةؤ مشةتومِد و قدِقةدِةى بةَى سةوود  بةة ئةناازةيةة           
زانستخواز سةرى  َ دةرناضىَ لةم هةةموو ملمالنةىَ و كةةالم و قسةةو باسةى بةىَ       

 سوود.

 مادةكانى )اصولى( فيقة.
لة بةارةى زانسةتى اصةو  فقةةوة بيَطومةان دةرطةاى تيَطةيشةتنة لةة شةةرع           
دارِشتنى بنةماى فكدى  ثيَوةرى ياساكانى سةردةم اصو  فقة   هةروةها رِووحةى  
شةةةريعةت و مةقاصةةياةكان دةرطاكةةةى اصةةو  فقهةةة  كةضةةى لةةة ثيَشةةاا وة     

ى بكديَتة بنةماية  بؤ هةَلينجانةانى رِووحةى   زانستيَكى رووت دةخويَنارا بىَ ئةوة
شةةةريعةت و تيَطةيشةةنت لةةة مةقاصةةياة سةةةرةكييةكانى قورئةةان و فةةةرموودةى     

(  هةةروةها بةسةتانةوةى بةة سياسةةتى حةوكم و بةةرِيَوةبددن بةة        ثيَغةمبةر )
 تايبةتى لة ئيَستادا ئةم بةشة زؤر طدنطة.
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 مادةكانى عةقيدة.
مةزرانانى ئيمان و بنةماكانى  مادةو مةنهةجةكانى كتيَبةكانى عةقياة واتا دا

ثيَشوو  باس باسى فكدو رِيَدِةوةكانى ثيَشةووة  ئيَسةتا ئةةم فكدانةة نةةماون  وة       
فكدى موعتةزيلةو خةواري  و رِيَدِةوةكانى تد  ديارتدين و رِوون ين بابةت  كةة بةة   

ةتى ئيمان و عةقياةية  شيَوازيَكى زؤر دوورودريَي قسةى لةسةر كداوة لة قورئان باب
كةضى كتيَبةكانى عةقياة زؤر كةم ئةةم ئايةتانةة شةى دةكةنةةوة ماناكانيةان ليَةك       
دةدةنةةةوة  جطةةة لةةةوةش هةةةر كتيَبيَكةةى عةقيةةاة نووسةةدابيَتةوة لةةة ثيَشةةاا بةةؤ   
سةردةمى خؤى بووة و كيَشةيةكى عةقياةى سةردةمى خؤى ثىَ ضارةسةر كددووة  

نةبيَت  يان بة شيَوازيَكى تد بيَت  يان خةاوةن كتيَبةكةة    لةوانةية ئةم طدفتة ئيَستا
تيَطةيشةةتنى خةةؤى بيَةةت  بةةؤ منوونةةة عةقيةةاةى تةةةحاوي بةةؤ سةةةردةمى خةةؤى      
نووسداوةتةوة و تيَطةيشتنى ئيمامى تةحاوى لة ئايةتةكانى عةقياة و ئيمان  وة  

دِؤ مادةى عةقيةاة نووسةداوةتةوة  دواتةد نةاوى ليَنةداوة عةقيةاةى تةةحاوى  ئةةم        
ملمالنةةىَ ئيمةةانى لةةة جيهةةانى ئيسةةالمى لةةةبارةى عةملانيةةةت و ئيشةة اكيةت و   
سةرمايةدارى و عةقياة دروستكداوةكانة. نة  مةعتةزيلةةو خةةواري  و ...هتةا.    
زانستخواز بؤية كتيَبى عةقياة دةخويَنىَ بؤ ئةوةى ئيمانى دامةزراو بىَ  هةروةها 

 ناسىَ.عةقياةو ئيمانة الدةرو نا رِاستةكاني  ب
كتيَبةةكانى   قطل ، و ى حممةا   قصة اإلميان( و )اإلميان باهلل(كاتيَك كتيَبةكانى )

تةةدى عةقيةةاةى سةةةردةم ديَنةةة طؤرِةثةةانى خويَنةةان دةتةةوانن بناغةةةى ئيمةةانى بةةؤ  
زانستةخوازان داوةزريَنن  هةةروةها بة دؤزو تيةؤرة الدةرو نةا دروسةتةكان ديةارى       

 .(1)بكةن
                                                             

 ( .66املشرو  امسالمى املعاصر امام التحديات، د. حمسن عبداجمليد، )ل  بدِوانة: (1)
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هةية ثيَااضونةوةيةكى تةواو بةة مةنهةةج و مادةكةانى    كةواتة ثيَويستمان بةوة 
زانستةةةخوازان دا بكةةةين بةةة شةةيَوازيَك مادةكةةان دابدِيَةةيريَن تةةا ببيَةةت بةةؤ بةةااَلى  
مدؤظايةتى بةطشتى و موسوَلمانان بة تايبةتى  دارِشةتنى مةنهةةجى زانسةتى لةة     

ونةوةر بيَةت  ضوارضيَوةى بنةماو مةبةست و مةقاصياةكانى قورئان بيَت و تاوتيَى ب
(  وة  ياساى جيَبةةجىَ كددنةة لةسةةر    و لة رِيَى سونةتةكانى ثيَغةمبةرمان )

 واقيع تةتبيق بكديَت.
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 جيهان لة فَيربوون مةنهةجىةكانى جؤر
كةان  زانكؤو  لةقوتاوانةة  فيَدبةوون  مةنهةةجى  وَر لةة ضةناان ج لةجيهانى ئةمدِوَ

ةكةان  و باوةرِبة  يياو فكدى و ئايايولوَبنةما بؤ  وازو جياوازيةكةشىشيَ دةخويَنارىَ
 ضةةنا  ى زانسةتخوازان و طةةجنان بةةكورتى ئامةاية بةة     رِوونبةرضةاو بؤ  دةطةريَتةوة.

 يَكيان دةكةين:جؤر

 ئيسالمى: بوونىفَير-1
  زانستةخوازانزانست و مةنهةجي  بوونىهؤكاري الواز 

مةاوةي ضةةنا   ان بةؤ  موسةَلمان كةة    اا بة كورتي ئامايةمان بةوة كةدد ثيَش لة  
 بوونةة   ةكانيةةوة اربوخوازي بة هةموو ة  طةيشتنة لوتكةي زانست و زانستسةدةي

 شي رؤيئاوا تا لة نةزاني و تاريكي رزطاريانشؤرِاانى هةَلسةرهؤكاري سةرةكي بؤ 
بؤ ماوةي سةد كةضى   شي زانياري و تةكنةلؤيياي سةردةمو ببنة خاوةني شؤرِ تبيَ
ان بة طش  و كوردسةتان  موسَلماني خةالفةتي ئيسالمي رِوخانة واتة لة دواي ساَل
و بةةةووة ي زؤر الواز زانسةةةتخواز وي زانسةةةت و مةنهةةةةجي  وتايبةةةةتي لةةةة رِ بة

و خزمةتي  هيَنانو تةواو لة مةيااني دا بينيوةيةكي بةرضاوي بة خؤيةوة ةثاشةكش
كي ازيَوةكةاني زانسة  بةة شةيَ    اربو  رؤيئاوا هةةموو جومطةةو   ماوةزانس  بة جيَ
انةةةوةي و طةرِ بةةؤ هةسةةتانةوة  سةةةرثيَ .(1)تةةةوةكددووة ثةةدِ بةةةهيَزسةةةركةوتوو و 

وستمان بة ديةاريكددني  ثيَ تكةي زانست و مةنهةجي زانستخوازيوكي تدي لوجاريَ
 ي دةكةةدىَخاالنةةةئةةةم  ومةنهةةةجي زانسةة  هةيةةة تةةاكو بةةوونىهؤكارةكةةاني الواز

                                                             
 20سةةرةتاى   – 19 -18 – 17زانست سةرةتاكةى لةجيهانى ئيسةالمى لةسةةدةكانى    بوونىبةستةلة   (1)

 كدد. ثيَدةستى 
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بؤ ئةم مةبةسةتة  رةسةريان باةين ي ضاهةوَلو  بكديَتكاريان لةسةر  ضارةسةر بكدىَ
 دةكةين: بوونةكاني الواز يسةرةكي خاَلة مبة كورتي ئاماية بة

  .) المؤسسات التعلمية ( خوَيندنوازي دةزطاكاني يةكةم: ال
خيَةزان و   لةطةة َ لة جيهانى ئيسةالمى هاوشةان    خويَناندام و دةزطاكانى       

و  تابيةان قوطةيانةانى  ثيَ ى  فداوانة بؤى زانستى طؤرِةثانيَكبوونفيَدبةشةكانى تدى 
 ة بةةؤيو توانةةاى زانسةةتي كددن و هيَةةزييَطةةةى يةكةةةمى دةسةةت  ثيَ زانسةةتخوازانم

ةقينة  رِاسةت طدى ثةةيامى  هةةلَ و زانةاى سةةركةوت و    مةناوب طةيانانى كادرو ثيَ
 انكةارى و طؤرِ لةطة َلة جيهانى ئيسالمى  خويَنانويستة لةسةر دةزطاكانى ثيَ بؤية
و مةنهةج بكةنم  خويَنانةوتنى ييان هةنطاو بنيَن و نويَكارى لة سيستةمى كثيَش
كددني  سيسةتةم  فيَدو دةزطاكانى  بىَ بةهيَزنيا لة طةشةكددنيَكى زانستى دو بىَنا
 يَةك َللةة دؤ  نوىَبةرى تيَاا وويَناريَت  دونياى زانستى لةمةو سا َ 50 مةنهةجىو 
نيةة تةا   و ضةسةياو   نةةطؤرِ  خويَنةان ةمى ى تةدم سيسةت  يَكة َلو دةزطةاش لةة دؤ   تبيَ

ويسةتة مةنهةةج بةة    ثيَ زةمانيَةك  بةؤ هةةر   مةان طوبيَدةسةتكارى بكةدىَ    ارىَنةتوان
و طةةن  و   خوازوت و دابناريَتةةوة تةاوةكو زانسةت   كةثيَش شيَوازيَكى سةردةميانةو

و  ثيَطةة  بةىَ م دةزطاكانى زانستى دةبىَ بنيو زيدة  و واقيع  و دانا هؤشيار تابىقو
دنطى خؤيان نيشان بةاةن ثشةت ئةسةتوور بةن بةة توانةاو فةرهةةنطى ئوومةةتم         ط

كةوت ثيَش تاوة  و بتوانن مةنهةج و سيستةمى تازةو بىَكداويان هةدياري ئاماجنى
بكا  تةاكى  هةةلَ بتةوانىَ   ئيَسةتا سةردةم و قؤناغى  لةطة َ خويَنانو بكةنة بنةماى 

ت نةة   بيَة و زانستى و طةشةثيَاان داى ب نةرضوو لةم دةزطايانة لة لووتكةى رِوَشد
ئاطاية  لة جيهانى  بيَددن و جيَكبنةماى جيَبة بيَى ناواقيعى و تيؤريكى كةسيَك

هةر خةةريكى   خويَناندةزطاكانى  مةنهةجىسيستةم و  بىَئةمدِؤى  َ دةربضىَ. نا
  تبيَة  كداوراوةى وابةسةتة بةزةمةةنيَكى دياريةة   زا ليَكحةةرفى و كؤمةة   وةرطيَدِانى
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هةمةاليةةن و تايبةةتى    مةنهةةجى تم بيَويستة دارِشتنى نويَ و تازةى خةؤى هةة  يَث
م هةروةها بىَتةوة وةرطدتهةالى لة رِؤيبةشيَكى لة رؤيئاواو بةشيَكنة   بىَخؤى هة

 مةنهةةجى  ليَكويسةتة كؤمةة  ثيَ كددن لة جيهةانى ئيسةالمى  فيَدلةسةر دةزطاكانى 
 بةةةهيَزاسةاو رِيَسةاو بنةةماى زؤر    ةكةانى زانسةةت لةسةةر ي  اربوجيةاواز لةة هةةموو    

ةكان بكات  تا جوانى و يو ئامان  و بابةتة طشتي رِةضاوى بنضينةو بنةما ارىَدابن
ةربكةةوىَ  هةةروةها   لة ئيسالم د بوونفيَدو  خويَنانطةورةيى و فداوانى سيستةمى 

يةكى طشةتى  ب و هؤشةيارى و رِؤشةةن  ب و  عةقلَتة خاوةن بيَخواز بتا  يان زانست
نيَةو كؤمةةَلطا رِةنةو    لةة   و بةةجيَى بكةات   جىَوانىَ لة هةنطاوى رؤيانةى خؤى بت

ةوة بةشيَوازيَكى زانستى تبيَ و الريةكان واوى طومانتة رِووىبتوانىَ رِووبةبااتةوةم 
ةكانى ثسيؤرِو شارةزاكامنان بةكار يهيَزو توانا زانستي بىَرد  بؤ ئةم مةبةستة دةو و

ةوة   كةار ئاسةانيان بةؤ    بكديَتة م دةرطايةان بةؤ   بكديَةت سةان  يان بؤ ئارِيَطةبهيَنني و 
ئةةو سةةردةمة دابدِيَينةةوةو     مةنهةجىو تيَدِوانينيَكى شارستانيانة ب تا بة  بكديَت

زانسةتة تازةكةانى مدؤيةى و طةشةةثيَاان  هةةروةها كددنةةوةى بةة         لةطة َهاوشان 
رى و بووؤمةاليةتى و ئاى زانستى بة تيَدِوانينيَكى ئيسالميانة وة  زانستة كشيَوة

ى و دةوَلةةت اانى مدؤيةى و زانسةتة مدؤيةةكان و ثةيوةنةاي نيَو    ثيَو طةشة رِاطةيانان
ديبلؤماسةةى و فكةةدى سياسةةى و فقهةةى سياسةةى و ئيةةاارةو سيسةةتةمى حةةوكم و   

ى ئيسالمى يان مةنهةج و خويَنانو مةدةنيةتم تا خويَناكار بزانىَ  بوونى التووها
ناطديَتةةوة     شةةرعييةكان ى زانسةتة  اربةو ئيسةالمى تةةنها   كددنةى  فيَدثةروةردةو 

ى دةيان زانسةتى  هيَنانى بةرهةمو تةواوى زانستةكانى ييان دةطديَتةوةم توانابةَلكو
 و ئةوانى تدي . جىة تةكنةلؤيياو بايةلؤاربونويَى هةية تا دةطاتة 

لةة رِووى   بةوون فيَدةكانى يااويستيثيَ تةواوى بىَكددن دةفيَدهةروةها دةزطاكانى 
زانسةةتةكان  تخواز بتةوانىَ رِؤيانةةة بةة كددةنةى   فةراهةةم بكةات  تةةا زانسة    كددةنةى 
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 بوونفيَدكاتاا دةزطاكانى مارةسةيان لة سةر بكاتم لة هةمانبكات و مو جىَبةجيَ
 بةةىَدة بةةاَلم ينةةوةى زانسةةتى بةاات    ؤَلليَكى كددنةةةوةى ناوةنةاى  هةةولَ ويسةتة  ثيَ

  تةنانةةت ئةةم بةشةانةى بامسةان كةدد       اا كار بكةنو كةسانى ثسيؤر تيَي ةرؤَلليَك
 لةطة َةكانى يااويستيثيَ كددنى تةواوى وةسائيل ودواى فةراهةم بكدىَ تةنيا بىَنا

اا بامسةان كةدد   ثيَشة  ةكانى خؤيانةاا. ئةوانةةى لةة   اربومامؤستاو ثسيؤرِو شارزا لة 
 كددنىهةةم فةرا بىَبةة   مةادى و مةعنةةوى هةيةة    ويستيان بة توانةا ثيَ هةموويان

 .بىَةكان سةركةوتوو نايااويستيثيَ
رِؤيى و  ى شةةو هةةولَ خوازى نايةتة بةرهةم تةةنها بة فيَدى زانستى و كاريَكهةر 

 ى و ئامان  و دياريةكددنى روئيام ئةمانة تةنهارِوونبةرضاو لةطة َكددارى بةردةوام 
نةخشةة    َلةطةة   كددن هةيةة جيَبةة جيَويستى بة كدداروو ثيَ دروشم و قسةكددن نية

 كددنى س اتييى دوورخايةن.و دياريةرِيَطا
 كددن لة سةرةتافيَدبؤ وردكدنةوةو كورتكددنةوةى كارةكانى دةزطاكانى 

 هةية خاالنةويستمان بةم ثيَ

و جياكةةارى و شةةيكددنةوةى بابةتةةة زانسةةتى و زانيةةاري و     ةوةبوونةةورد -1
و  () ثيَغةمبةةةةرى ُ{صةةةحيح}و سةةةونةتي  قورِئةةةانكاريةةةةكاني نيَةةةو  فيَد

 ة مةبةسةةتيةكةىاربةةويشةةتنيان بةرةضةةاوكددني ديداسةةةى   تيَطةكددنيان و ئاشةةنا
و شةةيَوازى طةيانةةانى بةةة  نةخشةةدانان   ضةةؤنيةتى ب خةةواز و رؤشةةنفيَدبؤكةسةاني  

 .خويَنانشيَوازى مةنهةج و سيستةمى 
و جياكاريةكى ورد لةم سةةروةتة   و شيكددنةوة ةوةبوونورد شيَوةبةهةمان  -2
ينجادنى هةةلَ  ية زانستية فقيانةى لةة كةلةةثوورى ئيسةالمياا هةيةة     و مدواري زؤر

و  وتةابى قخوازو ئاسةانكددنيان بةؤ زانسةت     ويسةتيةكان  ثيَ بابةتة جوان و طدنو و
 زانسةةتى و سيسةةتةمى سةةةركةوتوو بةةؤ مةنهةةةجىطةجنةةةكامنان  كةةاركددن لةسةةةر 
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و فةةرموودةى   ئةان قورِطةرِانةةوة بةؤ    بىَبةة  تابيةان قوو  زانستةةخوازان طةيانانى ثيَ
 ثةةيَ رى ئيسةةالمى نةةاتوانى تةةاكيَكى ثةيامةةاار وو كةلةةةثو ثيَغةمبةةةر صةةةحيحى
 و بنةماى طدنطن بؤ حالةتى زانستى و ئينتيماى تةواو. ضونكة ئةمانة بطةيةنى 

ويسةتة  ثيَ ةكانيو زانكؤكانى زانسةتة ئيسةالمي   بوونفيَدلةسةر دةزطاكانى  -3
زانستى طدنو  ؤَلينةوة و تويَيينةوةىليَكؤ طدنطى بةكةسانى ثسيؤرِو شارةزا باةن ب

 ثيَغةمبةر و سونةتى صةحيحى ئانقورةكان لة يكارى و ثةروةردةيفيَدلةسةر بابةتة 
بةةؤ  خويَنةةانمةنهةةةج و سيسةةتةمى  بيكةينةةةبنجيَنني و هةةةَلو كةلةةثورى زانايةةان  

ى ثاراسةةتنكدنى شةةيَوازى سةةةردةميانة وة بةرِةضةةاو   بةةةتابيةةانقوو  زانستةةةخوازان
 مةنهةةجى شةيَوازى   و دروسةتى ئيسةالمى.   رِاسةت  مةنهةجىئيسالمى و  رةسةنى
كةددووة زؤر بةة الوازى    زانستةةخوازان ة جياوازةكان واى لةة  اربوو الواز لة  السايى

لةة  ردةمى ئةمدِؤ مومارةسةة بكةةن    واقيعى زانستى سة لةطة َدةركةون  نةتوانن 
بكةةن بؤيةة    هاوبةشةي ن وشةةيةكي   ناطةن تةنانةت نةاتوان تيَ  زؤر بابةتةكان هةر

دووركةونةوة لةم مةنهةجة سةادةو تةقليةاى و    بىَدة بوونفيَددةزطاكانى زانستى و 
 الوازة.
  بة باات  ويستة طدنطى بة هؤشيارى طشتىثيَ بوونفيَدلةسةر دةزطاكانى  -4

زاناو بانطخوازةكان   تا بةرضاورِوون بن و ئاطادارى تةةواوى  تايبةتى بؤ سةركددةو 
ان بةة جيهةانى   يوداوانةةى ثةيوةنةاي  وهاتةكان بن  بة تايبةةتى ئةةو رِ  ثيَش وووداو رِ

 ئيسالمى و موسوَلمانانةوة هةية .
ة طدنطةةةكانى ئةةةم سةةةردةمة كةةة  مةسةةةلهةةةروةها طدنطةةى بةةاات بةةة   -5

بةناى يان بؤ دابنىَ واتة ثلةرِيَطاان بة ئومةى ئيسالميةوة هةية  نةخشة يثةيوةناي
 رِيَةى شيَوازى طدنو تدو طدنو  هةنطاويان بؤ بهاويَيىَ  لة  بؤ كيَشةكان بكات بة

ينةةوةى زانسةتى    ؤَلليَكنارو نةةداوةتى طشةتى و   يكددنةوةى كؤنفداس و كؤرِو سيم
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 كةاراى ةوة تا بةشاارى بكديَتطدنطى بةم قةزيانة باريَت دةرطا بؤ ئةو كةسايةتيانة 
 اتةوة.رِةنو با نخويَناو دةزطاكانى  تيَاا بكةن و لة زانكؤ

كة باش ين كةارى    زانستةخوازانو  كددنةوةى خوو  تايبةت بؤ خويَنكار -6
وةسيلةيةكى زؤر سةرةكى  دةكدىَ ئةم خوالنة تايبةةت   ووةتةطةيانانة بثيَ ئةمدِؤى

 لةطةة َ تيَيةاا بةشةاارى بكةةن     زانستةةخوازان ة جياجياكانى زانست  وارببكديَن بؤ 
بكديَن   تا  فيَد زانستةخوازانطدى هةَلنةى ةقيرِاستوةرطدتنى زانستةكةش ثةيامى 

طدى هةةلَ طدى ثةيامةاارى  هةةلَ و زانستةكةى خةؤى وة    بىَخواز تةقلياى نةزانست
 ية .ثيشة نة  خاوةن

خواز و وونى و رِىَ رِؤشنكددنةوةى زانسترِةم رِيَبةرة جطة لةوةى بؤ بةرضاوئ -7
 بةىَ   بؤيةة دة ئومةيةة هةسةتانةوةى  سةةرةكى   ئامةاجنى  بةةاَلم ة  وتابيانقطةجنان و 

طةيانانى كاديدى زانستى باةن  بة ثيَ كددنةوة زؤر طدنطى بةفيَددةزطاكان لة رِووى 
ئيسةالمى دةكةةن      مةنهةةجى تى رِةسةنةةية تايبةتى ئةةم زانسةتانةى خزمةةت بةة     

هةروةها خزمةت بةتةةواوى مدؤظايةةتى دةكةةن  تةا بةة هةسةتانةوةى دةزطاكةانى        
لةةتان  لنطى ميثيشةة  سةركةوتن وبؤ  و هةنطاو ثيَ  تةو بانطخوازى بضيَ كددنفيَد

 .بوونطى ميلةتان ثيشة اا بةم زانستانةثيَش باات  وة  ئةوةى لة
ر لةسةة  بىَطشتط يان هةة  رِوانطةيةكي بىَدة تابىقوو طةن  و  خواززانست -8

جيَنشينى  ئاوةدانةةكددنةوة     تزكية  ضةمك و مةفاهيمةكانى وة : يةكتاثةرستى
  سدوشت  مدؤظ  ييان  كؤمةةَلطا    بوونةوةر   هةروةها روئيايان بؤ شتبةها  رِةو

ئةةم ضةةمكانة بكاتةة     بةوون فيَدويسةتة لةسةةر دةزطاكةانى    ثيَ بؤية بىَزؤر رِوون دة
 .(1)خويَنان مةنهةجى تةوةرى

 

                                                             
 (.222  )  سليمانبواحلميد أأزمة العقل املسلم، عبدبدِوانة:  (1)
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 .)الضبط(بةرزةفتوكردنخستني  طوَيثشت دووةم: 

 ةمبةوو )زةبت و رةبتى(كةةم   نيبينبكةين دة كددنفيَدئةطةر تةماشاى حاَلى      
 مةنهةةجى بةؤ خةؤى    زانسةتخواز  اةبييَهةَلخؤشة ئةمة  ثيَ هةركةس بؤ خؤى ضى

بةم شيَوازة  خؤي ديارى دةكات و مامؤستاش الى خؤيةوة مةنهةج ديارى دةكاتم
تةا لةسةةر شةيَوازيَكى      ةية نيرِاستية  ستاناةر و ية  ئارِادةتا خويَنان مةنهةجى

وة بةؤ يةةكيَكى تةد    يةكيَكةجياوازى مةنهةج لة  ت و وويَناريَمتايبةت و ورد بدِوا
ة رِاسةت طةيانانةةوة جيةاوازبن و نةةتوانن يةة  ئا    ثيَ واى كددووة تاكةةكان لةة رِووى  

ويَسةتى الواز  هةَلى و يةة   رِيَةز كددنةوة و تيَدِامان و يةة   ب وةرطدن ئةم حاَلةتةش 
بةؤ  ت  بيَة  بةوو واز ثةةروةردة  ى جيةا شةويَنيَك دةكاتم وة  ئةوة واية هةر يةة  لةة   

 هةية: انةهةنطاوويستمان بةم ثيَ ةركددنى ئةم طدفتةضارةس
كى سةتاناةر لةسةةر   دانةانى يةة  مةنهةةجيَ   بةؤ   ثسيؤرِدانانى ليينةيةكى  - أ

 .خويَنان مةنهةجىى و شارةزايى لةدانانى ثسيؤرِ بنةماي

 .تبيَ ت بةزؤرىبيَدة - ب

 .تبيَ كداوديارية بىتاكات بؤ مامؤستا و قو - ت

ى ك و ئياارةيةةةكثيَةة كةةددن شةةيَوازيَكى رِيَةةك و فيَدشةةويَنى دةزطاكةةانى   - ث
 ت.بيَتؤَلى هةتووناو

 خشتةيةكى ورد بؤ وانة و زانستةكان تةرخان بكديَ. - ج

 سيستةمى ليَيدسينةوة و ثاداشت ثةيدِة و بكديَ. - ح

 بةوار لةةكام   خؤى شوين و خواستىبؤ  كددنى تاكةكاندياريةبؤ  سةر ناسي - خ
 .بيَلةسةر  توانا دارةو ويستى
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خستنى ماددةكانى ئاداب و ئةخالق لة  طوَىثشت :يةمسَي
 .خوَيندن مةنهةجى

لةة جيهةانى    بةوون فيَديةكيَك لة هؤكارة سةرةكييةكانى ثاشةكشةى مةنهةةج و  
الدانةى ماددةكةةانى   خسةةتنى ماددةكةانى ئةاداب و ئةةةخال م   طوىَئيسةالمى ثشةت  

ويستى بة ئامدازةكةانى زانسةت و   ثيَ ئاداب بة ناوى ئةوةى زانست تةنها ئةخال  و
طدتن بةةةم هؤكةةار و ئةةامدازة زانسةةتيانة بةةة تةةةنها    دةسةةت  كةرةسةةتةكان هةيةةة 

يةةةكى زؤر كوشةةناةية! هةةةر  ةهةَلومةةان ئةةةوةش  طبيَ  دةمانطةيةنيَتةةة مةبةسةةت 
تةة  بيَت ئةبيَنةة  لةطة َئاداب و ئةخالقى  تبيَ ويستثيَ و بةهيَززانستيَك هةر ضةنا 

وة  ئةم زانسةتة سةةربازييانةى    !لة ناو دةبات ثيَ كانو مدؤظةوشناة زانستيَكى ك
 ةكى ئةةةتؤمى و مووشةةة  و زريَ ثةةؤش رِؤيئةةاوا درووسةةتى كةةددووة لةةة ضةة ئيَسةةتا

مايةى لةةناوبددنى مدؤظةةكان و تاكةةكانى بةختةةوةر نةةكددووة       ووةتةب ....هتام
انييةةكانى  طا جيهخويَنةان ئةخالقةة لةة    ى ماددةكانى ئاداب وبوونرةكةشى نةهؤكا

 رِؤيئاوا.
نى منااَلةةكانى بةة عباالصةماي    بةؤ ثةةروةدةكدد  سةوفيان   بوعوتبةى كورِى ئة

.........  نفسلك،  إصلالحك  بَنِليَّ  إصلالحك  ملن  بله  تبدأ ما أول نليَك وت:)دةط
  .(1)(األدباء وأخالق احلكماء سِيَرَ وعلمهم

بان فيَةةدي لةة خؤتةةوة ضاكسةازي بكةة  ييةاني دانايةان و رِةوشةتى ئةةدي         واتةة: 
 منااَلةكانت بكة.
ليست وظيفة املدرسة مقصورة على التعليم فقط فإن بثَ ): دةَليَت(2)جؤن سيمؤن

 .(3)م وظائف املدرسة(من أهالفضيلة واإلقدام 

                                                             
 .(147/ 9) األصفياء وطبقات األولياء حليةبدِوانة: ( 1)
(2) -  
(3) -  
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كو َلبةةةة  بةةةوونفيَدرت نةكداوةتةةةوة لةةةة  ى قوتاوانةةةة تةةةةنها كةةةوثيشةةة واتة:
ى ثيشةةة ين كةةار وكةوتن لةةة طةةدينط  ثيَشةة   وباَلوكددنةةةوةى ئةةاداب و ئةةةخال 

 قوتاوانةية.

 ى جوان.بيننيار و تَيثَيش خستنى رِةخنة وثشتطوَي ضوارةم:
اةكةويَت لةة  ثيَشة  نيار طةشة دةكات وثيَش هةموو زانستيَك بة رِةخنة و       

   دةرطاى رِةخنةة داخةدا يةان بَلةينَي    يةرِادةقؤناغى كؤتايى لة جيهانى ئيسالمى تا 
ئةمةةش واى كةدد زانسةت و      (1)ى فيقةه بةوار ايبةت لة بة ت  ىبينالوازى بةخؤوة 

ى زانسةتى سةةردةم و   ثيَشة  ضةوونة  لةطةة َ  مةنهةج و وانةكان وة  خؤيان ويَننةوةم
 .تبيَة  قؤناغةكةةدا هاوتةةري    لةطةة َ نةتوانارا هةنطاو بنديَةت و   ةكانيريطؤرِانكا
 بَلينَي دةرفةتيان ت رِةخنة بطدن يانبيَكدان ناي  وا ثةروةدةزانستةخوازانلة  بةشيَك

 .خويَنانو  بوونفيَدى تدى  الوازى و سستى كاريَكة هؤبوونةدرا ئةمةش ثيَ

و كاركردن بة زانست و  هَينانخستنى رِاثشتطوَي :ثينجةم
 زانيارى.

 ثيَ هةر زانستيَك كارى و كاركددنةم هيَنانددن و رِاكفيَدخؤ مةبةست لة زانست
لةسةةر  ت ت رِابهينةاريَ بيَدة زانستخواز  واقيعديَت لة بيننةكةى شويَنةوارى خؤى نا

 .لةة ييةانى رِؤيانةةى خةؤي     كةددةوة  بيكاتةة ة و دواتد بووى فيَدكة    ئةو زانستةى
 الَّتِلي  اليعَْشلرَ  نَلتَعَلَّمِ  َللمْ  اليُقْرآنِ مِنَ آيَاٍت عَْشرَ تَعَلَّْمنَا إِذَا ُكنَّا :)صحابة دةفةرموون

 .(2)(.وَنَْهيَهَا وََأْمرَهَا وَحَرَامَهَا َلهَاحََلا نَْعرِفَ حَتَّى بَْعدَهَا

                                                             
قوناغى داخستنى دةرطاى ئيجتيهاد بؤ ماوةيةكى زؤر كاريطةةرى زؤرى لةسةةر ثيَشةكةوتن و فيَدبةوون      - (1)

الفةةتي  كاريطةةرى نةةرينى هةةر     هةبوو رِاستة ئةمة لةضةرخى ضوارةم بوو بةةالم تةا دوا قونةاغى رِوخةانى خة    
 مابوو.

 .(39/ 1) القرطيبَ تفسا بدِوانة: (2)
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 10ى فيَةةد خؤمةةان قورِئةةان ن لةةةبةةواي ئايةةةت 10ى فيَةةدئةطةةةر  ئيَمةةةواتةةة: 
و فةرمان و قةدةغةكداوةكان  حةرِامو  ا َئايةتةكةى دواى ئةو نةدةكدد تا وةكو حةَل

 .بوبايننة فيَد

ة ى برِوانامة دوور لهَينانةدةستدان بؤ بهةوَل :شةشةم
 .زانست

ة بيى سةةل يَكلَخا ى بدِوانامة بؤتة دياردةيةكى طشتىمهيَنانملمالنيَى بة دةست 
ةوة خويَنانة و  خويَنةان دا بؤ زانستخوازان لةة جيةاتى خؤمانةاووكددن بةة     ئيَستالة 

ت ئةطةةر  بيَئةوةى زانسةتى هةة    ى بدِوانامةهيَنانتة بة دةستبيَدة ئاماجنىئاوات و 
ت تةةنها  بيَكارةسةات ئةوةيةة زانسةتت نةة    ةستى ديةارة    ت جيَ دبيَانامةشى نةبدِو

مددنيَةك   ؤييَةك و ضةاوثيَكةوتنيَك   زانست ئةمة هةموو رِ بيَبة  تبيَبدِوانامةى هة
 باا سةحابةى هةو َ بدِوانامةت تةنها بؤ بيَبؤية زانستخواز نا .ت لةمةبيَئاسان  دة
كةضةى خةاوةن    بةوون كةوتن ثيَشة  لة لوتكةةى زانسةت و بةةرزى    () ثيَغةمبةر
وانامة زور كاريَكى باش و ثيَويستة بةاَلم بدِبةاان بيَطومان طدنطي .بووننةبدِوانامة 

بةمةرجيَك راست و دروست و واقيعى و زانسةتيانة بيَةت خاوةنةكةشةى شايسةتةى     
 ى خوى بةدةستى هينابيَ.وانامةكة بيَت و بةهةوَلبدَ
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شكستى طرينطى نةدان بة مَيذووى سةركةوتن و حةوتةم: 
 وو.ثَيش ميللةتانى

ويسةةتة ميَةةيوو و بةسةةةرهاتى ميللةةةتانى تيَةةاا  ثيَ زؤر خويَنةةان لةةة ثدِؤطدامةةي
ضةةؤن   دةيةةان بةسةةةرهاتى لةسةةةر ميللةةةتان بةةاس كةةددووةم    قورِئةةان  ارىَوويَنةة

 ة؟ضةؤن دةتةوانن جةاريَكى تةد    بووهةستاونةتةوة يان ضؤن رِووخاون و هؤكةارى ضةى   

ائ  ەئ ەئ  وئ  وئ  چ اا دةفةرموون: يؤتايلة ك ةتان بن؟نطى ميللثيشة

و  ةنةاو وو ثثيَشة  لةبةسةةرهاتى ئةوانةةى   ىرِاسةت ةب). واتة: (1) چۇئ  ۇئۆئ  
 .(ةكانعةقَلخاوةن  بؤ ئامويطارى هةية

كددنةةةوة و ضاكسةةازى هؤكةةار و ضارةسةةةرى لةةةيياني   شارسةةتانيةت و ئاوةدان 
خةدا   ثشةتطويَ  كاتيَةك   زانستخوازة بؤ بوونفيَدة و يرووني وو بةرضاوثيَش ميلةتانى

 ي  لة دواكةوتين زانست.كاريَكهؤ بووة

 هةشتةم: غةزوى فكرى
سةةالمي لةةةجيهاني ئي بةةوونفيَدتدسةةناك ين هؤكةةار بةةؤ الوازي زانسةةت و  - أ
 . بوو مةتي كددنةوةي دةزطاكانى تةبش يهةَل

 تةبيكاني سةةلي ةية دةزطةا داط كاري كددنةوةى  ةكانيدواي دةزطا تةبش ي - ب
ناسةي  بةئاساني شو بوو تةختبؤ  يانرِيَطاني خةالفةتي ئيسالمي وخاودواي رِ  بوو

ةكاني خؤيةةان يةةدةزطةةا تايبةتي رِيَيو شوناسةةي خؤيةةان لةةة  نةوةان بسةةدِموسةةَلمان
 .انخويَن  بةتايبةتى وكةنةوةباَل

                                                             
 .  111سورِةتى يوس  ئايةتى  (1)
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( 1924) يسةةاَللة بةةوومةتةةة تدسةةناك  هةةاتين عةملانيةةةت هةَللةةةم دوو   - ت
كاتيَك كؤتايي بةخةالفةتي ئيسالمي   (1)(د تةما  ئةتاك مستةفا)بةسةرؤكايةتي 

يين مةنهةةجي  لةةتوركيا رِاطةيانةا  دةسةتيان بةةطؤرِ     عةةملاني وَلةتيَكي ةد هيَنارا 
/ئةازارى  2لةة    زانس  ئيسالمي كدد لةة شةويَين ئةةوة عةملانيةةتيان باَلوكةددةوة     

قايف ةتي ئةةو وةزار دةركدد كة (429)ياريَكي بةيمارة ثةرلةماني توركي بدِ 1922
 ثةرلةماني توركيا لة( 430)يمارة  ياسايةكي تدي دةركدد بة  وةشاناةوةهةَلتيَاا 
 .خسةتية ييَةد ركيَفةي وةزارةتةي معةاري       داو ياري يةكخستين خويَنةانى بدِ تيَياا

 و ةكانيلةهةمان كاتاا كةما  ئةتاتور  بدِياريةاا بةداخسةتين قوتاوانةة ئيسةالمي    
بةشةيَوازي    رِاطةدت و كدديةة التةيين    بيعةةرة  ىي بةة زمةان  بةوون فيَدسينةوة و ونو

 .(2)يَناه ثيَ ين كؤتايييي ئايخويَنانفةرمي 

  خوَيندنخستنى سياسةتى طوَينَويةم: طرنكى نةدان و ثشت
                (.السياسة التعليمية)

ن ئةم مةادةو مةنهةجانةيةة لةة بنضةينةو بنةةماى      خويَنامةبةست لة سياسةتى 
  وة  بنةماية  بؤ تةواوى مادةكانى تد  كةواتة دةخويَنارىَان طاكخويَنانتةواوى 
و رِيَطةا و نةخشةة   خويَنةان تة بنةماى سةرةكى و مادةكةانى  بيَدة بوونفيَدسياسةى 
طاكانى خويَنةان ا دةكدىَ. لةة تةةواوى   بيني  هةر لةسةر ئةم بةشة خويَنان ئاماجنى

ةمةة لةة زانكؤكةانى جيهةانى       تةةنها ئ دةكديَةت بنةرِةتةة   خاَلةدونيا ثةيدِةوى ئةم 
لةم سةردةمة ثةيدِةو ناكديَت  لةوةش كارةسات تد ئةوةية جطة لةة   بىَئيسالمى نة

                                                             
 كارةكةانى بانطةشةةي   لةسةةرةتاي  عةةملاني  توركيةاي  كؤمةارى  دامةزريَنةةري  .ئةتاتور ( ( )مستةفا كةما 1)

 و ضاكسةةازي بةسةةت  بةةةناوي شةةيَخةكان و و سةةؤفيةكان زانةةا  لةطةةة َهاوثةميانيةةةتى  دةرنةخسةةت  عةملانيةةةتي
 بدِيةةاري سةةةر تةةةختى حةةوكم! ئينجةةا طةيشةةتة ئايينيةةةروةر يخةةةَلك بةسةةةر ثشةة   دةوَلةةةت لةةة طؤرِانكةةاري
 .(1ئيسالمياا) خةالفةتي لةناوبددني

 . ملخص حبث عن اوضا  التعليم امسالمي يف مجهورية تركيا العلمانية..د.علي شفقبدِوانة:  (2)
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دراوةكان تةنانةت عةملانيةكاني  مادةى يةكةم و ئةساسى لةة  ية طؤرِية ئامسانيئاين
بةة دةرس دةيةان خةويَينَ      وتابىقو زانستخوازطاكان دةكةن بة ئاياولؤيياو خويَنان
كةة لةة سياسةةت شكسةتيان     بؤضوونى نةويَى كةسةايةتى ئيسةالمى      هةناىَ بةاَلم

ديَةن يةخةةى     هيَناوة لة جياتى ئةةوةى دان بةة شكسةتى سياسةى خؤيةان دابنةيَن      
لةسةةر عةقيةاةو    زانسةتخواز و  خةةَلك ويسةت ناكةات   ثيَ ئيسالم دةطدن يان دةَلةيَن 

  (1)بنةةماى كةاركددن  تةنها عةدالةت بةسة بؤ  وبةَلكو بكديَتئاياةلوييا ثةروةردة 
يةةكى زؤر  ةهةَلئةمة  ومانطبيَكددني  ثةيدِةو بكةن  فيَدى بواردةيانةوىَ ئةمة لة 

ى جيهةةان و ئايينةةةكامنان بةةؤ بةةوونفيَدطةورةيةةة  لةةةم ويَنانةةةى خةةوارةوة سياسةةةتى 
 فيَدبةوون يان لةسةةر سياسةةتى   زانسةتخواز دةردةكةويَت بزانة ئةوان ضةوَن بنةةماى   

 دةهيَنن. رِاىةوة يةسةر ثةروةردة دةكةن و لة منااَليل تابىقوداناوةو 

 يةرستة دةمارط ةكان:خاض -1
يةرستانةى دةمارط يةكى كويَدانةيان هةية بؤ نةصدانيةت يةكةم وانةى ئةو خاض

ة بةة عةقيةاةى نةصةدانى  غةةيدى     هيَنانة ئيمةان   بةوون فيَديان لة سياسةتى خويَنان
نةةةوةى دينةةى نةصةةدانى دةدةن  هةةةموو  ى باَلوكددهةةةوَلدةكةةةن   تةةةكف خؤيةةان 

وةسةةيلةيةكيان بةةؤ فةراهةةةم دةكةةةن جطةةة لةةةوةى ثشةةط ى تةةةواوى مةةادى و       
 يان دةكةن.يمةعنةو
 

                                                             
ى سةةةردةمى  ئايةةاولوييا بةسةةةر ضةةووة و بةةاوى نةةةماوة تةةةنها ثيوسةةتمان بةعةدالةةةت هةيةةة      بوَضةةون  (1)

هةَلةيةةكى طةورةيةةو بةشةيَك لةئيسةالميية سياسةةييةكان تيَةى كةةوتوون لةسياسةتةةكددن شكسةتيان هَينةةاوة         
ئيسةالم دا  يةخةى ثدانسييةكانى ئيسالمى دةطدن  ديارة عةدالةت مةباةئيكى طةورةو بنةمايةكى سةرةكية لة

بةالم هةمو ئيسالمي  نية   ئيسالم مةنهةج و شةريعة و ئيمان و عةقياةية ئةطةر تةنها عةدالةت مةرج بةيَ  
دا  21ئةوا ئةوروثا لة لووتكةى ئيسالميبوونة كةضى عةدالةةت هةيةةو ئاطدثةرسةت و بةت ثةرسةت لةسةةدةى       

ثي كددوة هةموو فكةدة و ئايةاياكان طدنكةى    لةلووتكةية وة  لةسياسةى خويَناني  لةم ثةرتوكةدا ئامايةمان 
 تةواو بة ئايايولوييا و عةقياة دةدةن .
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 :(ةكانيئةنانيخؤثةرستةكان)يةهودية  -2
ة بة هيَنانيةكةم مادةى زانستى دةيويَنن مادةى بدِوا  شيَوةئةمانةش بةهةمان 

ددنة  نةوةكانى كاية بؤ ئةم دينة و طويَدِايةليالء و ئوبةرِعةقياةى دينى يةهودو وة
ئةوانةةش   لةطةة َ دِاية  بةؤ دينةى يةةهوودى ثةةروةردة دةكةةن       خؤيان لةسةر طويَ

 لةطةة َ ى زانستى و شارستانيةت و مةدةنيةت و خزمةتى كؤمةَلطاشى بوارهةناىَ 
 دةدةن.
 :ةكانيعةملاني -3

 بةاَلم  ى دةكةنزانستخوازو  ئةوةى زؤر بانطةشةى مةدةنيةت لةطة َعةملانيةت 
ة  لةة كوردسةتان هةرضةى    يان بة زانستةوة نييبةكددار سةملانايان كة هيض ثةيوةناي

عةملانيةةتيان   مةنهةةجى كددنة فيَدو ثةروةردةو باالى خويَنانجومطةكانى وةزارةتى 
 ثيَغةمبةةر  و فةةرموودةكانى  ئةان قورتيَاا ثةيدِةو كةدد  ثةؤ  بةة ثةؤ  ئايةتةةكانى      

(ل )ااو فكةدى عةةملانيان   اليانة  بووة زةمانى حكومةتى عيَداقى بةعس دانارا
دايةان خسةنت  لةة     بةوو  شةةرعييةكان تيَاا باَلو كددةوة  هةرضى قوتاوانةى زانستة 

ى بة ياساكددنى جيناةريان دا  ديةارتدين كارةكةانى عةملانيةةت لةة     هةوَللةمان ثةر
ةييَد ناونيشةانى )ئةاين بةؤ تةا  و     لة  بووكوردستان دامةزرانانى ثالتفؤرمى دابدِان 

و  خويَنةان ئةاين لةة    بةىَ دميوكداسيةت بؤ هةمووان(  واتا بةةثيَى ئةةم دروومشةة دة   
 بكةن.جيَبةجيَدوور وديَتةوة عةملانيةت  بوونفيَد

 :شوعيةكان -4
يَةك دابدِيَةين يةكةةم    والتبةؤ   دةيانةةويَت سياسةةتى خويَنةان    كاتيَةك شوعيةكان 

بةة   بوونطةيانانى نةوةيةكة بة فكدةى )موحليا( بدِوانة ثيَ ئةوان مةنهةجىمادةى 
كةةانى كؤمةاليةةةتى و ئةةةخالقى  نةةةوةكانيان لةسةةةر  باالخةةودا   هةةةروةها بةةةها 

تيك و ماديةت و شةوعيةت ثةةروةردة دةكةةن  جطةة لةة مانةة       ليَكن بة دياابوووبدِ
 يان.بوونض دِايةَلى تةواو دةدةن بؤ سةركددةكانى شوعيةت و مل كةطويَى هةوَل
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 :داط  كارةكان )االستعمار(-5
ةكان دةخةنةة  والتة سةةرةتا   بؤ جيَبةجيَكددني سياسةتي خويَنةانى داط كارةكان 

ئينجةا ييدانةة بةةثَيي نةخشةةو ثالنيَكةي دارَيةيراو ماددةكةاني         خؤيان  ييَد دةس
ة والتةةخؤشةويسةة  بةةؤ   انةكانةةةوة  نةةةوةكاني لةسةةةر  دةخةنةةة قوتاو بةةوونفيَد

 و نيان بةؤ ئةاي  ييسةتي ةكةن  دووريان دةخةنةوة لةة خؤشةو كةرةكان ثةروةردة دداط 
بةةؤ  بوونوَلكدني ييَددةسةةتةي و ملكةضةة قبةةوسةةةر ةاةهيَنن لايانةةنةتةوةكةةةيان  رِ

 داط كاريةكانيان .
 ة مادديةكان:باوةرِ بيَ. 6

 ت مةنهةةجي سياسةةي  بيَيَكيان نيية بةئايني تةنها بةمادة نةئةوانةي هيض باوةرِ
بؤ ماديةةت  وايةان ثةةروةردة    ي وةالئوو خؤشةويس  دةكةن فيَدنةوةكان  خويَنانى
بكةةي  ثيَ ويسةتة بةدِواي  ثيَ ةوةرة درووسةتكةري نييةة و ئةةوةي   بوونكة ئةم دةكةن  

وايةي    ييةانيَكي تةد نييةة بةةناوي رِؤيي د    تةنها ماددةية و دواي ئةم ييانةة هةيض   
زؤر بابةةتي تةد    خةةَلك ضةواشةةكاري   هةموو ئةم مةدرةسةة فكديانةة بةؤ    مانطوبيَ

ئةةوةي   تيَكة َ دةكةن  وة  شارستانيةت و زانست و مةددةنيةت و هتا... هةر بؤ
 .تبيَنة ن ئاشكداابةئاساني ثالنةكاني

 ؤكةى قةومى و نيشتيمانيةكان:ب . خاوةن 7
طدي نةزعةةةي سةةةرمايةدارى و سوَشياليسةةتى و دميةةوكداتى و    هةةةَلئةوانةةةى 
بةةن مةةاددةو مةنهةةةجي سياسةةةتي   شةةويَنيَكعةملانيةةةتن لةةة هةةةر ديكتةةاتوَري و 

  بىَهةة  ثةيَ  طدىَ  ئيمةانى هةةلَ تةعليميان ثةروةردةكددنى نةوةيةكة ئةم نةزعةيةة  
قةوميةةت لةةثيَ    (.1ثةيدِةوي بكةةن)  خويَناننيَو ناوةناةكانى كارى بؤ بكات و لة

                                                             
غزو يف الصميم، دراسة واعية للغزو الفكري والنفسي واخللقي والسلوكى، عبدالرمحن حسن حبنكة بدوانة:   (1)

 (.15 - 13امليداني، م )



 117 زانستخوازان یرەبڕێ

ييان   بنةماى ثيَكةوةة بةكارى سةرةكى و يانويان دادةنيَن  كددودين و ئيمانى خوَ
قيان لةقةومةكانى تةدة و  نةوة لةسةر قةوميةت بينا دةكةن رِوبو  ليَويسنت و رِخوش

 ن.وبوست دةكةن ضةقى ييان دةبيتة قةوميةبوغزو قينيان لةبةرامبةر درو
 ةكان:موسَلمان -8

  اليةةان داوة رِاسةةت رِيَىئةةةم مةدرةسةةة فكةةدى و ئايينيانةةةى بامسةةان كةةدد لةةة  
ئةوةش شةو و رِؤييان خسةتؤتة سةةرية     لةطة َ  زؤر خداثيان وةرطدتووةةى رِاستئا

وة سياسةةتى خويَنانةة   رِيَىمادةكةان لةة   خويَنةان تا بتوانن لةسةرجةم ناوةنةاةكانى  
ة  هيض الرى رِاستثةيدِةو بكةن  ديارة ئيسالم خؤي و مةنهةج و رِيَبازةكةى حة  و 

و لؤييك تيَةك   عةقلَانيارى و وييدان و زانست و ز لةطة َو طومدِايةكى تيَاا نيية  
ى رِيَطةةةة( سةةةةدة لةةةة 13لةةةةماوةى )  و تةواوكةةةةرى يةةةةكنوبةةةةَلك  نةةةاط ىَ
و زانسةتخواز ان مادةو مةنهةجةكان بكةنة ثةييةو تةواوي يطاكانيانةوة توانيخويَنان
ش ئيَسةتا طةيانةا تةا   ثيَ و طةجناني لةسةر ثةروةردة بكةةن  ضةةناان نةةوةي    بيقوتا

ةكان ماوة  مةنهةجيان بؤ تةواوي يطا جيهانيخويَنانطةورةيان لةتةواوي ي كاريطةر
ويسةتة  ثيَ جيةاوازي  بؤيةة   بيَان كةدد بةة  يمدؤظايةتي دارِشت  خزمةتي مدؤظايةةتي 

 يةةكي سياسةةي تةةعليمي   رِيَطاَلمانان يةكةم هةنطاويان داناني نةخشة موس ئيَستا
ة مدؤيةةكانم نةةوةكاني داهةاتوو    زانسةت  كددن وفيَدات نانةوةي نيبو  دووبارة  تبيَ

ييةكان ثةروةردة بكةن  ثيشة ر و تةواوي زانستةوو سونةت و كةلةثو قورِئانلةسةر 
  مدؤظةةكان بةطشة  لةةم    ة وةنةوة سةر سكةي ئةخال  و بةةها مدؤظايةتي دووبار

زطار بكةةن  ئةةمدِؤ مدؤظايةةتي بةةهؤي زانسة       ينةوة رِسدِن و يةك كوشنت و تاال
كةوتؤتة بةر هةرِةشةو خةريكةة بةتةةواوي لةبةةين     مدؤظايةتي و ئةخالقي بةهايبيَ

 بضيَت.
دةستة باالعةملانيةت  سياسةتى خويَنان  يهانى ئيسالمىكانى جزانكؤلة ئيَستا
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 نىَئةو ماددانةى دةيويَ تابىقوتى سياسى خوسةثيَنى عةملانيةت   دةسةال هؤىبة
دا  كاتيَكدينةكةةةى كةئيسةةالمة لةةةلة  تبيَةةى هةةيض بنةمايةةةكى سةةةرةكى نافيَةةد
تةوةيةة   ( %90) ىرويان لةتةواوى جيهانى ئيسالمى لةسةيى سةرةكرِيَية تابيانقو

 ارىَو تةنانةت سياسةت و حوكمي  ب انةوةى بةها و رِةوشتدِطيَبؤ  كهةر هةنطاويَ
و دامةزرانةانى سياسةةتى تةةعليميكى     خويَنانكددن لةسيستةمى ضاكسازية بىَبة

ئاليةةتى ورد باوزريَتةةوة    بةىَ ئةةم بابةتةة دة  بةؤ    بىَهيض بةرهةمى نا  سةركةوتوو
ى سةةركةوتوو  و مةنهةةج  خويَنةان ة ياسةاى  دِؤيكةشكددنى ثثيَش رِيَىبةتايبةتى لة

ضاكسةازى تيةاا    خويَنةان وازى فةةرمى ماددةكةانى   لةثةرلةمانةوة تا بتوانيني بةشيَ
 .بكديَت

 

 .يمية()السياسة التعل بوونفَيرسياسةتى طرنطى 
بؤيةة طدنطةى     كددنةة فيَدكددن طدنط ين بنةةماى سةةرةكى   فيَدومتان سياسةتى 

 خا َ دةكةين:. هةنايَكتايبةتى خؤى هةية بة كورتى ئاماية بة 
و دامةزرانةانى بنةمايةةكى   رِيَطانةخشةة  سةةرةكى   ئاماجنىبؤ طةيشنت بة  -1
 هةية. ويستمان بة سياسةتى خويَنانثيَ ؤيى بؤ كؤمةَلطاالئاي

بةةةؤ  دين روكةةةين هةسةةةتانةوةو شارسةةةتانيةت تةةةة ديةةةارتبووة دبةةةوونفيَ -2
ويسةتمان بةة بةسةتةريَك    ثيَ كددنى بنةةما مدؤييةةكان  و خزمةةت  والتطةشةثيَاانى 

ئةمةةش تةةنها بةة     بةوون فيَدو  دةوَلةةت طةةكانى  مى جوبوونبةةهيَز هةية لة نيَةوان  
 .دةكديَت بوونفيَدسياسةتى 

طةيانةانى سةةركددةو   ثيَ سةرةكية بةؤ وبارة رةكيزةى ود ةتى فيَدكددنسياس -3
 ةكانى نيَو كؤمةَلطا.بةهيَزمةنا و تةواوى كةسايةتية ب و  ب سياسى و رِؤشن

لةسةةر   نةوىَ طةيانةانى نةوةيةةكى   ثيَ بؤ نةخشة كيَشانى داهاتوو هةروةها -4
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 هةروةها طةشةسةنانيَكى تةةواو   يةكى تةواو ب بنةماى زانست و زانيارى و رِؤشن
 يةكانى خويَنةان دةزطةا زاسةتي     خويَنةان و سيسةتةمى   دةوَلةةت انى كسيَكتةرةبؤ 
 ريةتى.رِيَيةدا

و كةات و ديةاريكددنى   رِيَطةا ويستى بةة نةخشةة   ثيَ خويَنانهةموو ثدِؤسةيةكى 
 و تةةةواوى ثدنسةةيو و بةةةها كددنى هةةةروةها دياريةةة   زةمةةةن و ئامةةان  هةيةةة  

تةةةنها بةسياسةةةتى  ن دووبةةارةئةمةشةةيا  ووى سةةةركةوتخويَنةةانةكانى يويسةةتيثيَ
 .(1)دةكدىَ خويَنان
 

شوَينةوارى خراثى سياسةى تةعليمى عةلمانيةت و 
 داطيركاران )اإلستعمار(:

واَلتة داط كارةكةان وة  فةرةنسةا و ئينطَلتةةرا و هؤَلةنةاا دةوريَكةى زؤر           
كددنى انى ئيسالمى  لةة رِيَطةةى ثةةيدِةو   خداثيان بينى بةرامبةر بة زانست لة جيه

كدابةوون وة  مصةد و   تانةةى لةة اليةةن ئةوانةةوة داط     سةتى تةعليمى لةو والسيا
جةةةزائ  و مغديةة  . جطةةة لةةة داط كةةارى لةةة رِيَةةى سةةةربازيةوة  طةةةورةتدين      

ان كةةدد لةةة رِووى زانسةةتيةوة بةةة داخةةةوة رِيَيةيةةةكى يةةةطجار زؤر لةةة   يةةداط كاري
انى ئايني  ئاطةادارى ئةةم   كى زور لةزانايسياسةمتةدارو زانستخوازو تةنانةت بةشيَ

رِاستية نني  بؤية ليَدةوة بةثيَويستى دةزانني ضةنا شويَنةواريَكى خداثى داط كةاران  
 لةسةر زانست و فيَدبون باس بكةين:

لة رِيَطةى سياسةتى   هةر لةسةرةتا رِيَطايةكى زؤر تدسناكيان طدتةبةر  -1
 .تةعليمى لةسةر دوو بنةماى بنضينةيى

                                                             
 .لتعليمية، د. على بن عبد األملعىمقالة: أهمية السياسة التعليمية يف العملية ابدِوانة:   (1)
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 هيَزكددنى دةزطاكانى خويَنان و فيَدبونى  ئيسالمى.بيَ بنةماى يةكةم:
كددنى زانست و فيَدبةوونى سةةردةم بةةو    رِةضاوكددن و ضاوديَدية بنةماى دووةم:

 شيَوازةى خزمةت بة داط كارى ئةوان بكات.
بوون و طةشةكددنى فكدى نانى يينطةيةكى طوجناو بؤ الرِيَرِةخسا  -2

 الر )منحدف(.
زانسةتى الدةريةان رِةخسةانا  ئةةم يينطةيةة واى كةدد       داط كاران يينطةيةكى  

رِيَةدِةوى فكةدى الرو لةةةنو كةارا بكديَةةت و كاريطةةرى لةسةةةر ئومةةى ئيسةةالمى      
دروسةةت بكةةات  لةةة كةةاتى داط كةةارى بةةةريتانيا فكةةدةو نةزةريةةةى داروينيةةان     

 )وقد أشارتباَلوكددةوةو خستيانة نيَو دةزطاكانى خويَنان وة  انور جوناى دةَليَت 
بعض مصادر التغر  إص أن امستعمار والغزو الثقايف قلد اسلتغل نظريلة دارويلن     
خللق تيار املادية ال  برزت فيله ملن بعلد و ةثللة يف نظريلات للوران  و فرويلد و        

 .(1)دوركاريم و مارك (
كة ئيستيعمارو   "واتة: هةنايَك لة سةرضاوة رِؤيئاواييةكان ئاماية بةوة دةكةن

بةكار هيَنةانى تةةويمى   داروينيشيان ئيستغال  كددووة بؤ زةريةىغةزوةى فكدى نة
كة لة دوواى ئةو سةةرى هةَلةااوة نويَنةةرى نةةزةرياتى لةؤرانس و فدؤيةا و         مادى

 دوركايم و ماركس بووة"
ئةم يينطةية بووة نةهامةتى بةؤ بوارةكةانى فيَدبةوون لةة جيهةانى ئيسةالمى         

حسلني(   تةةها و ئةم شةةثؤلة الدةرة وة  ) سةرو كةسايةتى كةوتنة نيَوبةشيَك لة نو
بة نووسينى كتابى )االسالم و اصو  احلكةم( لةة كةاتى رِوخةانى      ق()على عبدالراز

( خةاوةنى تيَزيَكةى دكتةؤرا لةة بةوارى ئةافدةت       منصور فهميخةالفةت هةروةها )

                                                             
 (.5/72موسوعة التبشا وامستثراق والدعوات اهلدامة، انور جندى، ) بدِوانة:( 1)
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( هللرظل ميللامساعبةسةرثةرشةةتى ثيةةاويَكى يةةةهوودى بةةةناوى )لي ةةى بةةدو ( وة ) 
ئةاوايى بةوو  )حممةا حسةني     نى رؤيطؤظاريَةك لةة ديةارتدين طؤظارةكةا    دامةزريَنةةرى  

 .(1).كةم  نةبوو هيكل( ي  دةورى خداثةى لةسةر فيَدبوون لةوانى تد
ئةةم يينطةيةة ئةةو كةات رِؤيئةاوا دروسةتى كةدد لةة رِووى فكةدى و سياسةةى و          

َلمانان مانان  ديارة هةر يينطةيةة  موسة  بوَ موسَل ىة نةهامةتوفيَدكددنةوة بوَية بو
 مةنا دةبن سوودو بةرهةمةكاني  بؤ ئةمانة.خؤيان دروستى نةكةن تيَياا زةرةربؤ 

 (:امزدواجيةفاقى )ودرووست كددنى دو  -3
كدد لةةة بوارةكةةانى فيَدكةةددن و بةةة كةةاران حاَلةةةتيَكى دووفاقييةةان دروسةةتداط 

ةكانيان ينةةان و زانسةت   قةةبارةو طدنطةةى زانسةتة ئيسةةالمي   عةةملانى كددنةى خويَ  
ئينجةةا يينطةيةةةكى  وووردى ديداسةةةيان كددبةة دةزانةةى و ئاطةةادارى بةةوون زؤر بةةة 

و زانستى سةردةمى داط كارى دروست كدد   نيَوان زانستى ئيسالمىيان لةفاقيودو
ان لة جيهةانى ئيسةالمى و دةزطاكةانى فيَدكةددن الواز     يوردة زانستى ئيسالميوردة
ةكى زؤريان بة باَلوكددنةوةى زانستة و طدنطيان ثىَ نةدا  لة بةرامبةردا طدنطي كدد

 بةاَلم بة فكدو بةرنامةو نةخشةى داط كارى.   سةردةميةكاناا
و مةنهةجةكان رِيَطايةان لةة    ئينجا هةنطاويان نا بؤ عةملةنةكددنى تةواوى مادة
 كدد.يان ليَيو رِيَطد مةنهةج و مادةى زانستى ئيسالمى بةرتةسك كددةوة

كارى ثىَ دةكةدىَ و   تا ئيَستاش لة دةزطاكانى خويَنان ةيفاقى و تيَكةَليوئةم دو
 زاَلة بةسةر خويَنانطاكانةوة.

 دةروونى لة بوارةكانى فيَدكددنااخانى ووقوَلكددنةوةى دارِ  -4
نيَو مسةوَلمانان بةاَلو   وخانيَكى دةروونى زؤر بةهيَز لةوهيَزى داط كار توانى دارِ

                                                             
 ( .33حتومت الفكر والسياسية فى الشرق والغرب، د. حممد انصارى )ل بدِوانة:  (1)
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كةة مسةوَلمانان ئومةةتيَكى      بيَنةىَ  بكاتةوة وا لة تاكةكان بكات قةناعةتيان ثةىَ 
نةخويَناةوارو ئوميني  ئاراستةى كددن بةرةو شارستانيةتى رِؤيئاوا لة رِيَى مةاددةو  
مةنهةجى خويَنانةوة  ب ؤكةى ئةوةيان دارِشت كة ئيسةالم ديى زانسةتةو نةاتوانىَ    

ى زانست ثيَ  بكةوىَ و داهيَنان بكات  بة ثيَضةوانةوة لة رِيَى ئةم مادانةوة هةرض
و شارستانيةت و ثيَشكةوتن و داهيَنانة دايانة ثا َ يؤنان و رؤمان و ئةفديقى كةؤن  

كةة    و ئةوروثاى تازة  منا َ هةر لة سةرةتاوة لةسةر ئةةم ب ؤكةيةة طةةورة دةبةوو    
 رِؤيئاوا سةرضاوةى ثيَشكةوتن و داهيَنانة ئيسالمي  نةزانى و ثاشكةوتنة.

َلمان شارةزا بكةن لة رِيَى دةزطاكانى خويَنان لة ان تاكى مسويداط كاران تواني
شارستانيةت و رِؤشنب ى و زانستى رِؤيئاوا هةيض زانسةت و زانياريةةكى ئةةوتؤيان     
نةبوو لةسةر رِؤشنب ى و شارستانيةت و ئادابى ئيسةالمى جطةة لةةوةش كتيَة  و     

 ان قةدةغة كدد.ينوسداوى ئيسالمي
ؤر بةة بةةهيَزى كةارى لةسةةر كةدا تةا واى       ئةم حاَلةتة سةرةتا لة والتى مصد ز

ليَهات دايك و باوكى مسوَلمانان قوتاوانةية  نةةبوو مناَلةةكانيان بنيَةدن بةؤ بةةر      
ىَ  بةةرِاى بةنةاة ئةةم    خويَنان مادةو مةنهةجةكانى ديى ئيسالم و مسوَلمانان نةةب 

  بةووة كةوت و ثيالنانة ديى مةنهةةجى ئيسةالمى لةة ئيَسةتادا الواز     جؤرة هةَلسو
نكة لة تةواوى بوارةكانى تدي  لةة دواوةيةة سةةرقاَلى    بةاَلم هةريَمى كوردستان ضو

ئةوةية لة خويَنانطاكانى هةريَم ئةم جؤرة هةنطاوانة بهاوىَ بؤ ئةوةى رِؤيئاوا رِازى 
بكات و هؤشيارى تاكى مسوَلمان الواز بكات و دريَية بة حوكمى بنةماَلةو جةهل 

)لة هةر شويَنيَك زانست و زانيارى و  :ةكى هةية دةَليَمو نةزانى بااتم بةناة قسةي
ثيَشةةكةوتن هةةةبىَ ئيسةةالم تيَيةةاا بةةةهيَزة  لةهةةةر شةةويَنيَك زانسةةت و زانيةةارى و 

تيَياا الوازن( دةكديَت ئةم ثيَوةرة بةة ضةاوى    كةوتن لة دواوة بيَت مسوَلمانان ثيَش
ة ية وَلةتاارى هةةمووى عةملاني رِؤيئاوا سةيد بكةين ئيَستا لة رِؤيئاوا دةسةالت و دة
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  كةضى رِؤي بة رِؤي رِيَيةى مسوَلمانان و مزطةوت لة زياد بوون و طةشةسةنان دايةة 
َلمانة كةضى رِؤي بة رِؤي لةة  وسبةاَلم لة جيهانى ئيسالمى لةطة َ ئةوةى خةَلكةكة م

ئةمةةةش بةؤ ئةةةوة دةطةرِيَتةةةوة ئيسةالم دينةةى زانسةةت و    الوازى و ثاشةكشةةداية. 
 رى و في ِةت و لؤييك و ثيَشكةوتنة.زانيا
هيَنانى ثيةاوانى  فيَدبوون بوونة سةرضةاوةى بةرهةةم   دةزطاكانى  -5

  (:التيارات الغربيةتةويمى رِؤيئاوايى )
ئةطةةةر ئاورِيَةةك لةةة تةويمةةة رِؤيئاوايةةةكان باةينةةةوة بةةة هةةةموو جةةؤرو نةةاوة   

داط كةةار  جياوازيةكانةةةوة دةبينةةى لةةةم دةزطةةا زانسةةتيانة ثةةةروةردة بةةووة كةةة    
ى بوار)االستعمار( بةرِيَوةيان بددووة  ئةم دةزطايانة لةم سةردةمةدا شارةزاو زاناى 

و وب كارى و هةناةسةو كيمياو فيزياو جيؤلؤجى و تةقةةنى ثةةروةردة نةةكدد بةةَلك    
بة ى   كة هةَلطدى فكدى رِؤيئاوايى و تةةويم و رِةوت و   ئةم ثياوانةى بةرهةم هيَنا

د لة جيهانى ئيسالمى بوونة سةركددةو سةرؤ  و خاوةن دةزطةاو  دوات  غةربى بوون
 زانكؤى زانستى.

)النظريات ةكان يكددنةوةى دةزطاى تايبةت بؤ تيوَرة كؤمةاَليةتي   -6
 امجتماعية(:

جيهانى رِؤيئاوا زياتد لة ضوار ضةرخ سةرقاَلى نةزةرياتى كؤمةاليةةتى و فكةدى   
ةتيَكى دَلةى و حاَلة  ويسةالمى خسةتة دو  بةةاَلم بةةكاتيَكى زؤر كةةم جيهةانى ئ      بوو

بة باَلوكددنةوةى نةزةرياتى كؤمةاليةتى لة كاتيَكاا نةزةريةى داروين   سايكؤلؤيى
فيَدبةوون و رِاطةيانةان و     اكةانى طةرم بوو ئةمةشةيان لةة رِيَةى دةزط   هيَشتا طةرماو

الةكةةى  تيانةة مةج رِؤينامةوانى خستة طؤرِةثانةوة بة تايبةتى ئةم بابةتة كؤمةالية
ةكان بة هاوكارى نةةزةرياتى داروينةى   يمياوية  نةزةرية كؤمةاليةتيفداواتدةو تةمو

بةهيَزو طدِوتينيَكى زوَرةوة هيَنايانة نيَو جيهانى ئيسالمى  دةرطاى بةرِووى زانستة 
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جياوازةكانى كؤمةاليةتى و دةروونى و ميَيوو زمان و ياساو ئةابوورى و سياسةى و   
  خويَنةانى بةاال لةة جيهةانى ئيسةالمى بةوو بةة بةشةَيك لةة          ئةوانى تةددا كةددةوة  

زانكؤكانى ئةوروثاو غةةرب. دةرطةاى زانسةتى داخسةت و دةرطةاى طفتوطةؤى بةَى        
 بكات. دةوة بةم شيَوازةى خزمةتى ئيميديالزمئةجنام و نةزةرياتى بىَ بنةماى كد

ن زانسةتة  ديارة رِؤيئاوا خاوةنى سةدان زانكؤو خويَنانطاى بةةهيَزة لةة ديةارتدي   
رِيَى لة تةةواوى زانسةتى بةسةوود طةدت      "استعمار"سةردةمى و مدؤييةكان بةاَلم 

طدفتةى فكةدى و كؤمةاليةةتى بةؤ      بيَتة جيهانى ئيسالمى تةنها ئةمانة نةةبىَ كةة  
 .(1)َلمانان درووست دةكةن موس

 

 .ياى ديارئئامانج و رؤ نةبوونىدةيةم: 
يةكانى دةكةةانى مزطةةةوت و كوليَةة و حوج و زانكةةوَ نةةانطاكى زور لةخويَيَبةشةة

ضى بينا كةداون ؟ زانسةتخواز   ة   بوَيني يانديار ىانينروزانستى شةرعي ئامان  و 
ماجنيان ضية؟ كوتاييان بةرةو كيَية؟ كاتيَةك  ابةرةو كيَ دةبةن؟ بوضى دامةزراون؟ ئ

ر بةسدوشتى زانستخوازي  و دةزطاكانى زانستيمان نةزانن ئاماجنيان ضية زوَكؤ زان
و ئةاثورِاى بةىَ   لةدواييةاا لةةنيَ    تاةلةسةةر  كداويشى هةةبيَ كى دياريطةر ئاماجنيَئة

و دةزطايةة    و خوينةانطا  ئاماجنةكان ئاماجنى خةوَى بةزر دةكةات  هةةموو زانكةوَ     
  نةان ت بةتايبةةتى خويَ كى تايبةت دادةمةزريَئامان  و مةبةستيَ بوَ كةدادةمةزرىَ

 ةتة دةوَلو ن و شارستانيةتى ميللةتان و ثيشكةوت كة بنةماو بنضينةى هةستانةوة
كارةسةاتى جيهةانى    ضةةوانةوة نةانطاكان لةةجيهانى ئةةوروثى  بةثيَ   بةتايبةتى خويَ

هةرضةةى ئامةةان  و   غةةةزوى فكةةدى لةاليةةةن ئةةةوروثاوة دواى شةةةثوَ  ئيسةةالمى

                                                             
 (.9/291) موسوعة اجلنةبدِوانة:  (1)
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ضةى  تةةواو دةكةات نةازانى بوَ    مةبةستي  هةبوو لةدةستمان دا   زانستخواز زانكوَ
طا بةرةو ثةي   كومةَل و ةت و نيشتيمانخزمةت بةكىَ بكات؟ كام دةوَل ناوة ؟خويَ

ظ و خةا  و يينطةةى لةةناخ دا    ببات  روحى خزمةتكددنى ئايني و نيشتيمان و مةدو 
ييةان و بونةةوةرة    خزمةةتكددنى مةدوظ و     كة ئامةان  لةزانسةت    ةود نةبونية! فيَ

نى ودانكددنةوةيةة  نةةبو  نب ى و شارسةتانيةت و بيناسةازى و ئاوة  هةستانةوةو رِؤش
ئاماجنةة طةةورةو فداوانانةة واى كةددوة دةزطاكةانى زانسةتى بةةالوازى         وانني وئةم رِ
 و نةتوانن خزمةت بةدين و يينى ميللةت بكةن.  نةوةنويَ

 يازدةهةم: غيابى فكرى ئيسالمى
 لة مةنهةجةكانى خوَيندن: 

ى بةخؤيةةوة بينةى   لةم سةد ساَلةى دوايةى مةنهةةجى خويَنةان دابدِانيَكةى كةات     
ة الوازةكانى مةنهةجى ة يةكيَك لةدياتدين خاَلولةطة َ فكدى ئيسالمى  ئةمةش بو

نان لةجيهانى ئيسالمى  هةروةها بؤشايةكى زؤر ثةياا بوو لةةنيَوان زانسةت و   خويَ
كددةوة  مةنهةجى خويَنةان بةةهؤى دابِدانةى لةطةةَ  فكةدى ئيسةالمى واتةا رِوح و        

يشةة  ك كةزانسةت تةةواو دةكةات وة  ث   ناكاريَدد هةرخويَثةيامى ئيسالمى! واي ك
يةوة ضةناان زاناي و زانستةكةي بكات  نة  وة  ثةيام  بةو هوَ نامةواتةماشاي بدِ

وان فكةدي عةةملاني و ئيسةالمي    ان لةةنيَ ية طةورة بةتايبةتي لةة كوردسةتان جياوازي  
ة  ووة زوَر بةو دكةددن و طوتنةةوةى زانسةتةكانة   ووي فيَان لةة رِ ي  كاريطةريووةنةكدد

و فيكةدي و   بةة روحةى ثةةيامى ئيسةالمى و ثدنسةييي      كددنووي خزمةتةبةاَلم لةرِ
 تةة هةؤي ئةةوةى   كةةم بةووة   ئةةم هؤكةارة زؤر جةار بووة     سياسية و حوكمةوة زؤر 

ةاَلم هةةَلطدي فكةدي   بة   نةاوة يان تةواوى زانستة شةةرعيةكانيان خويَ كانى خوَنةوة
ام وى زانسةتةوة بةةلَ  وة لةةرِ وزاناي ثايةبةةرز بةو  و  ستاى طةورة  ماموَعةملاني بوون

انى و جةارى واش هةيةة   وكددنةوةى فكدى عةملكى طةورةى باَلةكانى كاراكتةريَكورِ
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نةان و فكةدي   نة  هؤكارةكةي نةبوني ثةيوةناي نيَةوان مةنهةةجي خويَ  ئيلحادى بوو
زؤر ني ثةيوةنةاي نيَةوان زانسةت و كةددةوة     وة  هةروةها بابةتي نةةبو وئيسالمي بو

ت لةسةةر  رِابهيَنةاريَ  زانسةتخواز الواز بووة لة مةنهةجي خويَنان  واتة نةتواناراوة 
كددني زانستةكةي بةرِيَطةي كدداري  بؤية خواي طةورة رِوو لة ئيمان داران جيَبةجيَ

ۀ       ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڱ  ڱ  ڱ چ دةكةةات دةفةةةرمويَت :

 باوةرِتةةان ئةوانةةةي يئةةة). واتةةة: (1)چ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
 بَلةيَن  ش َ كة سةختة  الي لة خوا ثيَناكةن؟ رِةفتاري و دةَليَن ش َ بؤضي!         هيَناوة

 (. ثيَنةكةن كاري و
يةن  دةبىَ زانست و كددار بةيةكةوة ببةسةتيَتةوة  هةةروةها ديةن و ي    زانستخواز

َلمانان دةبةىَ  موس بةيةكةوة ثةيدِةو بكات لة ية  كاتاا  مةنهةجى خويَنان لة الى
ىئ  ی  ی  چ دين و يين بةيةكةوة طدىَ باات و ييانى ثةىَ ئةاوةدان بكاتةةوة     

 بةرثاكدد ئيَوةي زةويية لةم ئةوة هةر ضونكة) . واتة:(2) چی        ی  جئ    
 ي(.زةو بةئاوةدانكةرةوةي كددنيشي بةديهيَنان و و

جي خؤينان تةا وةكةو   ئةمة طةورةتدين ضاالكي مدؤظةكانة لةسةر زةويم مةنهة
طشتط  بىَ دين و يين  زانسةت وكةددار  مةنهةةج و فكةدى ئيسةالمى بةيةكةةوة       

رِىَ بوون  و خاوةن مةباة و رِاستة دةباتة قؤناغى سةركددة زانستخوازثةيدِةو بكات 
بنةماى ئةمانةش ئيمانة  زانست بة بىَ ئيمان يان ئيمانى بىَ زانست  يان زانسةت  

و ئيمةاني  لةة    هةموويان ناتةواون  زانست لة عةقَلةوةيةة   ارو ئيمانى بة بىَ كدد
دَلةوةية  كدداري  دةست و ثةيوةنايةةكانن  هةرسةيَكيان رِيَنةويَنى و هياايةةت و     

 رِيَطاى رِاست بةرهةم ديَنن.
                                                             

 . 3-2ئايةتى  الص ( سورِةتى 1)
 . 61ئايةتى  هود ورِةتى( س2)
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  طومان خاَلى تد زوَرن لةسةر الوازى دةزطاكانى خوينان لةجيهانى ئيسالمىبيَ
هةَلاةطدين تا لةسةر خويَنةرو خاوةن فكدى هةستانةوة  خاَلة دةست( 11)بةاَلم بةم 

 كددنيان بكات. زس نةبيَ و كار بوَ جيَبةجيَكددن و بةهيَقورِ
 

 ثَيناسةى فكرى ئيسالمى
ومتان بةكارهيَنانى ضةمكى فكدى ئيسالمى تارِادةية  تازةية بؤية ثيَناسةيةكى 

ة ثيَويستمان بة ثيَناسةةى  دياريكداو و تايبةتى نيية  بؤ ثيَناسةى وردى ئةم ضةمك
 وشةى فكدة .

 ثَيناسةى )فكر(.
اوةتةةوة. واتةة   ليَكار (اعملال اخللاطر فلى شليء    ( ))فكلر (ــا   لسان العرب) لة

 . (1)لة شتيَكةوة كددةيةكى خورثةيية
د َ ( ليَكاراوةتةةوة. واتةة دوو  ترٌدَد القل  فى شيئ(دا )فكد( )مقاي  اللغةلة )

  .(2)بوون و رِامان لة شتيَك
باسةي  ( شةويَناا  20و لة ) ديارة لة قورئاناا طدنطييةكى تايبةت بة فكد دراوة

(ى كةار )الفعةل( هةاتووة بةة     هاوةَلكةار بةآلم بة شةيَوةى خةسةَلةتى )    فكد هاتووة

، (3)[ٱ     ٻ    ٻ  ] سيفةى ناو و ضةاو  نةةهاتووة خةوداى طةةورة دةفةةرمويَت:     
 (.كةى هةَلسةنطاناةواتة: )بة رِاستى ئةو ب ى كددةوة و ثةيام

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ   ۈ  ] هةةةةةةةةةةروةها دةفةةةةةةةةةةةرمويَت:  

                                                             
 (.65/ 5لسان العدب )بٍدوانة:  (1)
 ( .446/  4مبن فار  )مقايي  اللغة بٍدوانة:  (2)
 . 18تى  ئايه املدثرتى  سوره (3)
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( ثيَيان بَلةىَ:: ئايةا كةويَد و ضاوسةاغ وة      واتة: )ئةى حمما )، (1)[ٴۇ
 يةكن؟ ئايا بؤ ب ناكةنةوة و تيَنافكدن لةو رِاستيانة(.

واتةةة: )  .(2)[ې   ى  ى  ائ] هةةةروةها دةفةةةرموويَت:
 بطيَدِةرةوة بؤ ئةوةى )دايضَلةكيَن و( ب  بكةنةوة. كةوابوو ئةم جؤرة بةسةر هاتانة

 ثَيناسةى فكر لة رِووى بةكار هَينانيةوة.
الفكر قوة مطرقة للعلم اص معلوم وجومن ) ( دا دةَليَتمفردات الفاظ القرانلة )

تلك القوة حبس  نظر العقل، وذلك لالنسان دون احليوان، وم ميكن ان يقال ام فيهلا  
واتةة: )هيَزيَكةى ليَةاةرى زانسةتية بةؤ       .(3) ل لله صلورة فلى القلل (    ميكن ان حيصل 

زانداويَك  لةطة َ خؤهيَنانى ئةم هيَزةش بة طويَدةى تيَدوانينى عةقَلةة  تايبةتةة بةة    
مدؤظ نة  طياناار  ناطوجنىَ بطوتدىَ تةنيا كاتيَك دةبيَت كة ويَنةية  لة دَلةاا جةىَ   

 .(بيَتوط بو

 ة ثَيناسة يان كردووة.سةردةميةكان بةم شَيوةي 
الفكلر اسلم لعمليلة تلردد القلوى      ) ( دةَليَت:لوانيةعئةلجابد  تةهار ؤدكت)شيَ  

العاقلة املفكرة يف امنسان، سواء أكان قلبا أو روحا أو ذهنا بالنظر والتدبر، لطلل   
املعللاني اجملهولللة مللن األمللور املعلومللة، أو الوصللول إص األحكللام أو النسلل  بللني  

واتةةة: ناويَكةةة بةةؤ كددةيةةةكى رِامةةانى بةةةهيَزى عةةةقَلى و يةةادةوةرى و (. األشللياء
ب نامةية لة مدؤظاا  ئينجةا ئةةم جوَلةيةة جوَلةةى دَ  بةَى يةان رؤح يةان ميَشةك          

هيَنانى واتةةاي ناديةةار لةةة شةةتة  ونةةةوة و تيَدِامةةان بةةؤ بةدةسةةت ئةمةةةش بةةة وردبو
                                                             

 . 50تى  ئايه األنعامتى  سوره (1)
 . 176تى  األعراف ئايه تى سوره (2)

 ( .1/384) راغ  امصفهانىمفردات الفاظ القران ا بدِوانة:  (3)
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كددنى رِةضةةَلةكى  ريةة بةؤ زانينةى ئةةحكاميَك   يةان ديا    زانداوةكان  يةان طةيشةنت   
 .(1)شتةكان

 ثَيناسةى فكرى ئيسالمى وةك يةك ضةمك.
ضةةؤن ثيَناسةةةى )فكةةد( لةةة زاراوة و ضةةةمك و بةكارهيَنانةةاا جيةةابوو  ضةةةناين 
ثيَناسةى هةبوو بةهةةمان شةيَوة ثيَناسةةى فكةدى ئيسةالمي  ضةةناين ثيَناسةةى        

 هةية. بةشيَكيان باس دةكةين.
لفكلر اإلسلالمي يعلين: كلّل ملا      ا) يا( دةَليَت:. )دكتؤر موحسني عةباوحلةم1

إص اليلوم يف املعلارف الكونيَّلة     ()أنتجه فِكيلر املسللمني منلذ مبعلث الرَّسلول      
، والَّلذي يعّبلر علن اجتهلادات      والعامل واإلنسلان  -سبحانه وتعاص  -املتصلة باهلل 

سلالميَّة، عقيلدة   العقيل اإلنساني لتفسا تلك املعلارف العامَّلة يف إطلار املبلاد  اإل    
مانانة هاتووةكانى فكدى موسَل  واتة: )هةموو بةرهةمة وةدةست(2)(ًاوشريعة وسلوك

ؤ  لةةةو زانياريانةةةى بونةةةوةر كةةة  تةةا ئةةةمدِ ()لةةة كةةاتى هةةاتنى ثيَغةمبةةةر  
مدؤظةةةوة هةيةةة هةةةروةها ئةوانةةةش  ثةيوةنةةاييان بةةة خةةواى طةةةورة و زانسةةت و  

ة يكددنى زانياريتةفس  هاد( دةكات بةعةقلَ بوَتيكة مدؤظةة تيَاا )ئيج  ديَتةوةدةط
ةكان لة بازنةى )مةبادئة( ئيسالميةكان  لة بوارةكانى )عةقياة و شةةرع و  يطشتي

 سلو ( .
و تةفسة  و عةقيةاة( و تةةواوى     ى فةةرموودة و زانسةت  )فقة و زانستى قورئان

 زانستةكانى تدي  بة فكدى ئيسالمى دةيميَددريَت.
نتاج الفكير الَّلذي تصلدَّى   )الفكر اإلسالمي يعين:  دةَليَت:. )مستةفا حلمي( 2

                                                             
 املعاصدة  د. طه جابد العلوانى. امزمة الفكرية( بدِوانة: 1)
 جتايا الفكد االسالمى  د. حمسن عبااحلميا.( بدِوانة:  2)
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واتةة:   (،للفليسفات والنَّظريَّات الغربيَّة، ناقًدا هلا وواضلًعا البلديل اإلسلالمي حملَّهلا    
)ئةم بةرهةمى فكديةية كة بةرهةَلستى فةلسةةفة و تيوَرةكةانى رِؤيئةاوا دةكةات و     

 .(1)ى لة شويَنةكانيان دادةنيَنرِةخنةيان  َ دةطديَت و جيَطدةوةى ئيسالم
احلكلم عللى   )الفكر اإلسالمي يعين:  . )موحةممةد حوسيَن عةباوَلاَل( دةَليَت:3

واتة: )بدِيار و حةوكم دانةة لةسةةر رِووداوةكةانى      .(2)(الواق  من وجهة نظر اإلسالم
 .سةردةم بة ثيَى تيَِدِوانينى ئيسالم(

رد  بةةت ِوانني لةةم ثيَناسةانة ضةةنا     ئةمانة ضةةنا ثيَناسةةية  بةوون هةَلمانبةيا    
 تيَبينيةكمان بؤ دةردةكةويَت. لةوانة:

مةبةست لة )فكد( دةكدىَ بَلينَي ئةو ثةى ثيرَبدنةيةة كةة مدؤظةةة لةة رِيَةى       .1
واتةة )فكةد( وة  )ئالةةت و    بةكارهيَنانى عةقَلةوة بةدةستى ديَنةىَ  ئةةو كةات كة   

 ( بةكارديَت بؤ ثدؤسةى ب كددنةوة.ئامدازيَك
يان ئةةوةتا )فكةد( بةرهةةمى ئةةو ثيَشةهات و ت ِوانينيانةيةة بةؤ بابةتةة          .2

ثيَشنياركداوةكان دةكديَت  دواى بازنةةى ب كددنةوةكةة فةداوان دةبيَةت   يةان بةةر       
تةسةةك دةبيَتةةةوة   بةةةطويَدةى ثيَناسةةةكانى فكةةدى ئيسةةالمى  ئةطةةةر ثيَناسةةةكة  

تةسةك دةبيَتةةوة و طؤشةةط     بةرتةسك بكديَتةوة ئةوا بازنةةى ب كددنةوةكةةش بةر  
دةكدَيت تةنها لة ت ِوانينةى عةةقَلى ئةةوكات فكةد دةدريَتةة ثةاَ  مةزهةةبَيك يةان         

 تائيفةية  يان سةردةم و يان بازنةيةكى تايبةت.

ثةيَ  لةكاتيَك كة فكد دةدريَتة ثا َ وشةى ئيسالمى ئةوكات يان مةبةسةت   .3
  بؤيةة هةنةايَك لةة ب مةنةاانى     ييَد رِؤشنايى ئيسالمب كددنةوةى عةقَلى مدؤظة لة

كة موسَلمانان ب ى   ئيسالمى ثيَناسةيان كددووة  دةَليَن ئةم ثدؤطدام و بةرنامةية

                                                             
 الفكر امسالمى فى مواجهة الغز و الثقافى، مصطفى حلمي. بدِوانة: (1)
 دراسات فى الفكر امسالمى، ابو اليزيد أبو زيد العجمي. بدِوانة: (2)
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 .(1) َ دةكةنةوة يان ثيَويست دةكات بؤ داهاتوو بةرنامةى بؤ دارِيَين
ة بةؤ طواسةتنةوةى زانيارييةةكان لةة ناديةار و      ية . بةم ثيَوةرة كددةيةكى هزري4

ؤ زانست و زانيارى  زانا ثيَشينةكاني  ئةم واتايةيان بةكارهيَناوة  وة  نةزانداوى ب
تةةةوة لةةة كؤيةةان كددووة جدجةةاني() ( ولةةاونةخ نبئةةيازي( و )نب سةةينا( و )رِئةةي)

واتةة: )فكةد(   ، (الفكر تْرتي  أمور معلومة لتلؤدِّي إص جمهلول  ) ثيَناسةية  دةَليَن
انى ثةنهانةةةكان يةةان ناديةةار( ئةةةم رِيَكخسةةتنى كاروبةةارة زانداوةكةةان بةةؤ سةركيَشةة
 ثيَناسةية فكد و مةنهةج بةيةكةوة دةبةستيَتةوة.

. يان ئةوةتا مةبةست ثا َ دانة فكد بؤ الى ئيسالمى: ئةو بة  و هزرةيةة كةة    5
موسَلمانان لة ييَد رِؤشنايى ئيسالم بةرهةميان هيَنةاوة  دواى ئةةو دةرهاويشةتة و    

كددنى ثيَناسةكةى  هةنةايَكيان كةة دةَلةيَن    ياريةةكانى جياواز دةبن بةثيَي دئاماجن
فكدى ئيسالمى مةبةستيان بةرهةمى ب  و هةزرى زانايةانى ئومةةتى ئيسةالمى و     
ليَكؤَلينةوةكانيان بة ثيَوةر و بنةماو مةرجةكانيةوة  ئةمةةش ناضةيَتة بازنةةى بةىَ     

اتةة  سةالمى نابيَةت  و  (  هةروةها )وةحى(ي  داخَلى فكةدى ئي العصمةهةَلةبوون )
نيَوان م ثيَيةة ئةوانةة جيةاوازى دةكةةن لةة     (. بةة )كتاب و سوننةتى ثيَغةمبةر)

 كددنيان.مى  خؤشيان دةثاريَزن لة تيَكةَلئيسالم و فكدى ئيسال
تيَبينةةى: ئةةةم جةةةؤرة ثيَناسةةةية رِِةخنةةةى لةةةيَط اوة ضةةونكة هةنةةايَك لةةةة       

بةة مةةرج و بنةةماى     رِِِؤيهةالتناسةكاني  ئةم جؤرة ثيَناسةيان هةية بةم فداوانيةة 
شةرعى  ضونكة فكدى ئيسالمى لةسةر ئيسالم هةيمارناكدىَ ناكديَت تةنها دةبيَت 

(. كةواتةة بةةم ثيَيةة    ( بيَت لةطة َ قورئان و سونةتى ثيَغةمبةر )هةماهةنو)
تاكى زانا و ب مةناى ئيسةالمية  ئةطةةر    ددةى ب  و هزرى فكدى ئيسالمى كة ك

( بوو هةروةها تيَك نةدةط ا لةطة َ ونةتى ثيَغةمبةر )هةَليَنجداوى قورئان و س
                                                             

 ( .29)ل  دور حرية الراي فى الوحدة الفكرية بني املسلمني ، عبداجمليد املختار  بدِوانة: (1)
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  و بنةما سةرةكيةكانى ئيسالم  ئينجا شارسةتانيةت بةيَ يةان    وئةخالقيات و سلو
فةرهةةةنو و كلتةةور   يةةان زانسةةتة سةةةردةميةكان بيَةةت   مةةادام بةة  و هةةزرى     

(  ر )موسَلمانان دايان هيَناوة و لةييَد رِؤشنايى قورئةان و سةونةتى ثيَغةمبةة   
 ئةوا رِاست و دروست و تةناروستة.

 :لة كؤتايي ثيَناسةكان
ثيَناسةى تديشى   )فكدى( ئيسالمى لةم سةردةمةدا دةكدىَ جطة لةم ثيَناسانة

فكةدى  رامبةر فكدى ئيسالمى  بؤ بكدىَ  ضونكة ئيَستا لة جيهانى ئيسالمى لةبة
و ئيشة اكى هتةا...     ى و سةرمايةدارىعةملانى بةهةموو جؤرةكانيةوة وة  ليرباَل

 دةكديَت. ثيادة
هةةةَلطدى فكةةدى  كيَكى عةةةملانى ديةةارى دةكةةةى دةَليَةةيكاتيَةةك ناسةةنامةى تةةا

ة  يان ليربالية  يان ئيش اكية يان سؤشيا  دميوكداتة  رِاستة فكةدى  يسةرمايةداري
ئيسةةةالمى وة  لةثيَشةةةاا ثيَناسةةةةمان كةةةدد بةةةةروبووم و بةرهةةةةمى ب وهةةةزرى 
موسةَلمانانة  بةةالم ئيَسةتا بةةِراى مةةن دةكةدَى بَلةينَي فكةدى ئيسةالمى ثيَناسةةةى         

ى بنةةما و بة  و   دووةمي  هةَلاةطدىَ ئةوي  )شوناسى ئةو كةسةةية كةة هةةَلطد   
بةرنامةةة و رِةوشةةت و و سةةلوكى ئيسةةالمة و بةةدِواى ثيَيةةةتى و كةةارى ثيَةةاةكات و 

 بانطةشةى بؤ دةكات(.
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 مةنهةجى خوَيندن و فكرى ئيسالمى ثةيوةندى نَيوان
خةوداى    ي  كاريطةةرى لةسةةر دَلةة   ئةطةر فكد ثةيوةست بىَ بة عةةقلَ عةةقلَ  

 چى  ائ  ائ  ەئ  ې  ې  ې  ې    ىچ طةورة دةفةرمويَت: 
 . واتةة: (1)

 ثةيَ  رِاسةتييةكاني  و ودَلان خاوةن ببنة تا نةطةرِاون؟ بةزةويياا ئةوانة هيَشتا ئاخؤ)
 (.بكةن دةر 

ئةم دَلة رِووناكى زانسةت و ئيمةان هةَلةاةطدَى بةؤ ئةةوةى ئاسةتى فكةدى بةةرز         
بكاتةوة لةويَشةةوة فكةدى ئيسةالمى كةددةوةى ضةا  بةرهةةم بيَنةَى بةة شةيَوازَيك          

ييَد رِؤشةنايى عةةقلَ و   ئيمانى بىَ لةة نةاخى كةسةةكةوة لةة     رِةنطاانةوةى زانست و
 دةروون و دةست و ثةيوةنايةكانى بيَت.

ومةان ئةمةة   تاكةكانة بؤ فكةدى ئيسةالمى بةىَ ط    ئةمة ثيَناسةيةكى يوورةوةى
دةبىَ لةطة َ يينطةى دةرةوةى يان بَلينَي واقعةى كةددارى تيَكةة َ بكديَةت سةرضةاوة      

لة بازنةة طةورةكةة كةة ئيسةالمة )ديةن و يينةة( عةاملى سةةرةكى ئومةةى           بكدىَ
 ئيسالمية.

جياكددنةوةى دين لة يين  يان جياكددنةوةى مةنهةجى زانسةتى لةة ديةن  يةان     
جياكددنةوةى ئةصل لةطة َ سةردةم  طشتيان هةَلةن و لة ضوارضيَوةى تةواوى خةؤى  

بة هةةموو جؤريَةك جيةا      بيَتدةردةضيَت  ئةطةر ئةمة ناوةرِؤكى فكدى ئيسالمى 
يَد دةبىَ   بةم ثيَية دةتوانني بَلةينَي  وبكديَتةوة لة مةنهةجى زانست و خويَنان الرو ل

فكدى ئيسالمى كددةوةى ضاكى مدؤظةكانة لة ناخى خؤيانةوة سةرضاوةى طدتةووة   
 وة لة جيهانى دةرةوة  لةة ةلة زانست و ئيمان و د َ و عةقَلى ئيماناار رِةنطى داوةت

ضوارضيَوةى بازنةى فداوانى ئيسالم  خزمةت بة مدؤظايةتى دةكات لة ييَد درومشى: 
                                                             

 .  46ئايةتى  احل ( سورِةتى 1)
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ۅ    ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  چ 

 يقوربان و حةج و نويَي رِاس  بة: بَليَ ديسان) . واتة:(1) چ ۉ  ۉ  ې  ې   
 بؤ اوةَليَكيه هيض جيهانةكانة كة ثةروةردطاري خواي بؤ هةر طشت مدد  و ييان و

 كةيةكةةم  ديةارة   ووةدم  بةيييم  هةةربؤخوا  دةبيَ ثيَاراوة  فةرما  بةوةش هةر  نيية
 .(ئوممةتةدا ئةم موسَلماناني لةرِيزي كةسيشم

دةبىَ رِوونى بكةينةوة كة خوداى طةورة فةرمانى كددووة بة دواى مةنهةجةكةى 
وست سالمى تةناربكةوين لة هةموو شتيَك  ئةوةى هةَلطدى مةنهةج و فكدى ئي

ى ميللةتان  لةسةرمانة فكديَكى كددن و ثيَشةنطبيَت طوجناوة بؤ سةركددايةتية
وجناو لةطة َ سةردةم لة ضوارضيَوةى ئةصالةت و مةنهةجيةتيَكى زانستى بةرثا ط

يسالةى جيهانى حمما بكةين  سةركددايةتى مدوظايةتى بكات لة ضوارضيَوةى رِ
(لةم بارةيةشةوة خوداى طةو )ڤ  ڤ  ڦ    چ ثيَااوين:  ضةسياويى رة بةَليَن

ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  

ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  

ڱ     گ  گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

 . (2)چڱ
 باس كةضةكانمل موسَلمانة لةثاداشي تد جؤريَكي ميهدةبان خواي)واتة :  

 ضا  كارة هيَناوةو بدِوايان كة كةسانةتان بةو خوا بيَطومان: ويَوئةفةرم و ئةكات
                                                             

 .  163 – 162 ئايةتى األنعام سورِةتى (1) 
 .  57 – 55ئايةتى  النورسورِةتى  (2)
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 كليلي و  جيَنشني بة يانكاب زةمينةدا لةم:  دا بةَليَين ئةجنامااوة  جوانةكانيان و
  زةويي وويرَ خةليفةي بة بيانكات: واتة   بكا تةسليم دونيايان دةسةَلاتااري

 فةرماني كارو سةرثةرةش . جيَنشني كددة ئةواني ثيَ  َلمانانيموس ضؤن هةروة 
 خوا ئايينةش و ئةودين. دةرِوا بةضاكي مةردوم وكاري ئي  ئةوا بكةن  خةَلكي
 و تدس وة بؤيان دةكا دامةزراو و سةقامط  ريشةدارو كددوون  ثةسةنا بؤي خؤي

 بيةرسنت من تةنها كاتة ئةو ئي  ئاسوودةيي وئارامي  بة دةطورِيَ بؤ بيمةكةشيان
 بوو  كافد-ئةوة ثاش - هةركةسيَكي  ئةوسا هاوبةشم نةكةنة شتيَك  هيض و

 ئةي)شةرع  سنووري لة دةرضوو و فاسيق ئةوانةن ئا بةَليَنةكة دي هاتنة ثاش: واتة
 وةلة باةن زةكاتةوة بةناوي داراييتان لة بةشيَك و  بكةن كاملَ نويَيي!( ئيمانااران

 و رةمحةت بةر تابةشكو بكةن طويدايةَلي و فةمانبةرداريي( ) ثةيامبةري 
 .(بكةون خوا سؤزي بةر

 
 لةم ئايةتانة: ضةسياويمةرجةكانى 

 خوداى طةورة ثةميانى داوة. -1

نايةتةة   ضةسينيئيمان هينانة واتة بةبي ئيمان  ضةسياوي مةرجى يةكةم لة -2
 دي.

ةمو بةةةش و مةةةرجى دووةم كةةددةوةى ضةةاكة بةةةمانا فداوانةكةةةى واتةةا هةة -3
 كددةوة ضاكةكانى ييان بطديتةوة.

 ى لةسةر زةوى.نشيينى خوَئينجا دةيانكاتة جيَ -4

 دةكات كةثيَى رازين. ضةسيني ئةو دينةيان بوَ -5

بةة ئةةمن و    ىَكيان لةسةر الدةبات و بويان دةطةوَرِ هةمو تدس و توقاناني -6
 و ئارامى. تةناهي
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 يار نةدةن.بدِ بوَدةبي خودا بيةرسنت و هاوبةشى ضةسيني ئينجا دواى  -7

 ت.ددريَن دةيميَوئةوةى هةلطةرِيَتةوة لةبازنةى فاسق بو -8

 ي بةرثا بكةن .نويَ ضةسينيئينجا دواى  -9

 زةكات باةن. -10

 غةمبةر بكةن. ى فةرمانةكانى ثيَايةَلدِطويَ -11

 خودا دةتان خاتة نيَو رةحم و بةزةيى خوَى.ئةطةر ئةمانةتان كدد   -12
رى  فةرهةةنطى  فكةدى    وى سياسةى  ئةابو  يَك تةواوى بوارةكانضةسيينكةواتة 
  ثيشةسازى  بطديَتةوة  ئةمةشيان تةنها لة ضوارضيَوةى تيَطةيشتنيَكى كشتوكا 

فكدي ئيسةالمى  تةا والت ئةاوةدان     دةبيَت بؤ و َ و فةهميَكى فداوان و بنةرِةتىقو
 .(1)نةكان ببةخشيَتون  بكات ئارامى بة د َ و دةروفكدةكان رووو  بكاتةوة

 زانست بة فكر  يوةنديثة
 بةهةةموو  ثةيوةنةاي  هةمةاليةنةيةة   و فةداوان  ئةوةنةاة  فكةد  نةبيَ سةيد ثيَمان

 و ئيمةان  بنةرِةتةاا  لةة  ئيسةالمي  تيَةدِوانيين  لةة  هةية ئايني  سةرةكيةكانةوة بةشة
 باسةكةمان لةدريَيةي ضةمكةداية؟ سيَ ئةم  كويَي لة فكد باشة و كددارة   زانست

 بةؤ  سةرضةاوةية  فكةد   فكد وة  بنةماى سةرةكيية  طومتان كدد انبامس لةثيَشاا كة
 يمارة باسي زؤر بةزانست  لةقورئاناا هةية  ثةيوةناي رِاستةوخؤ ئيماني  ئيمان  

 لةةنيَوان  هاوشةيَوة  يمةارةي  زؤرجار   بةآلم هةَلةية و رِاستة بَلينَي دةكديَت. دةكديَت
 باسةي  قورئانةاا  لةة  ( جار811) ونة منو بؤ رِادةكيَشي. سةرجنت هةية  ضةمك دوو

 و زانسةةةت باسةةةي جةةةار (782هةةةاتووة  ) ليَوةرط اوةكةةةاني ئيمةةةان و وشةةةةي
 ليَوةرط اوةكةاني  و (معدفةة ) ماريفةةت  باسي ( جار29هاتووة  ) ليَوةرط اوةكاني

                                                             
 دري  اهلادى.أس  و موجهات بناء املنهج اجلامعي املؤصَّل، حماسن ا( بدِوانة: 1)
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 نييةة  حيكمةةت  بةيَ  ئةمةة  ئيمان وشةي  هاوشيَوةي ( جار 811دةكاتة ) هاتووة 
   .(1)بيَت  زانا دةبيَ اارئيمان بَلينَي دةكديَ

فكةةدة .  بناغةكةةةي ئيمةةان  يةةةك ن تةواوكةةةري زانسةةت   و ئيمةةان كةواتةةة
 عومةةيدة(  كةورِي  )يةزيةاي : دةفةةرمويَت  ثيَةااوة   ( ئامايةيثيَغةمبةرمان )
 ئةةي  بةووم طوتيةان   مةةر   لةسةةرة  جةبة ( كورِي )مةعازي كاتيَك دةفةرمويَت: 

 بةرِاس  طوتي ئينجا دانيشن فةرمووي بكة  رميانئامؤيطا عةباولدةمحان( )باوكي
 دةسةتيان  بةة  ثيَةوةبطديَ  دةسةتيان   هةركةةس  يةةك ن   تةواوكةةري  و ئيمان زانست
 . (2دوبارةكددةوة ) ئةوةي سيَجار ديَنيَت 
 يةةكجار  بةشةيَوةيةكي  قورئان كة زانستةي ئةم زانست كام نةكةين لةب ي بةآلم
 دةروون و سةلو (  و )ماددي و سدوش  زانس  ي()مشول كددووة  كة باسي فداوان

ثزيشكى   و ئةناازيارى و و مامةَلةكددن فقه و ب وباوةرِ و مدؤيي و كؤمةَلناسي و
 زانسة   ئةةوةش  لةطةة َ  دةكةات.  تةد  زانسةتةكاني  تةواويي - ئاوةدانكددنةوة و و

 شةتين ئيسةالمة  تيَطةي  رِاسةتةقينةي  رِيَةي  خودايةة   ناسيين هةرةبةرز و سةرةكي
 طةةةورة  خةةوداي. () ثيَغةمبةرمانةةة فةرمايشةةي  قورئانةةة  جيَبةةةجيَكددني 

 : لةوانة كددووة زانست لة تايبةت جؤريَكي فيَدي بةشيَوازيَك هةرية  ثيَغةمبةراني
 كؤمةةَليَك  فيَةدي  ى )سةاَلوى خةواى لةسةةر بيَةت(ى     . ثيَغةمبةر )يةةعقوب( 1

 خةةاوةن  ئةةةو كةضةةون واتةةة )، (3)[ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چ  كةةدد.  زانسةةت
 .(كددبوو فيَدمان لةوةي بوو  فداوان زانيارييةكي

 باَلنةاةكان  زمةاني  فيَةدي  )ساَلوى خواى لةسةةر بيَةت(   ثيَغةمبةر سولةميانى .2

                                                             
 . (56  ) عباالدزا  نوفل - الكديم القدان يف العادي االعجاز (1)
 ( .146/  1) الصحيحني علي املستار ( بدِوانة: 2)
 . 68 تى  ئاية يوس تى  سورِة (3)
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واتةةةةة  .(1)[چچ    ڃ  ڃ  ڃ       ڃ  چ  چڄ  ڄ  ڄ   ] كةةةةدد.
 نيكةداوي  باَلنةاة  ئةاوازي  و دةنةو  و زمةان  فيَةدي  ئيَمةة ! خةَلكينةة : وتيميان ةسول)

 ثيَيةان  ثيَويسةتمان  لةوانةةي  شةتيَك  لةهةةموو . ئةةَليَن  ضي ئةزانني و تيَطةيةنداوين
  .(ثيَاراوة بةشيَكمان -هةية
 ئالةةتي  كددنةي  دروست فيَدي )ساَلوى خواى لةسةر بيَت( . ثيَغةمبةر داودى3

 .(2)[ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ    ] كةةةدد. جةةةةنو
 خةوا  بؤتةان   بكةا  دروست جةنطيي اكيثؤش جؤر ضةناين  كة كدد فيَديشمان) :واتة

. جةنطةاا  لةكاتي خؤثاراسنت بؤ بكات دروس  كة نيشاناا زريَي و قةَلغان جؤرةها
 (. بتانياريَزيَ جةنطةكاناا كاتي لة يةك  زةبدي لة تا

 ليَكاانةةوةي  خةةون  فيَةدي  )ساَلوى خةواى لةسةةر بيَةت(ي    . ثيَغةمبةر يوس 4
 ثةروةردطارمةةو  بةهدةي لة ئةوة ديارةتة )  وا(3)[جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  ]كدد. 
 (.كددووم فيَدي ئةو

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ] كةةدد. ئةنةةاازيارى كةةاري فيَةةدي والقةةدنني(زو. )5

ی  ی   جئ  حئ   مئ  ىئ    جب  حب     خبمب  ىب  يب  جت  حت  خت    

 زولقةرنةينواتة )، (4)[مت  ىتيت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح  مح  جخ  
 ثيَيةااوم  ثةةروةردطارم  كةة  ودةسةَلاتةي دارايي و سامان و وما َ زانياريي ئةو: وتي

 بةازووي  بةةهيَزي  ئيَةوة  بةةَلكو  نييةة   ثيَويست سامان ئةماةنيَ ئيَوة لةوةي ضاك ة

                                                             
  . 16 ئايةتى النمل تى سورِة (1)
 . 80  تى ئاية  منبياءا سورِةتى (2)
 . 37 تى ئاية يوس  تى سورِة (3)
 . 96  تى ئاية الكه  تى سورِة (4)
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 دروست ئةستوور بةربةستيَكي ئةواناا و ئيَوة لةنيَوان ئةوسا  باةن يارمةتيم خؤتان
 ئاسةنيان  ئةةواني   ةنبكة  كةَلةكةةي  و بيَةنن  بةؤ  طةةورةم  ئاسةين لةتة  دةسا دةكةم

 ثدِكدد كيَوةكةي ئةوبةري بةرو ئةم دروستكددو ديواريَكي تا كدد كةَلةكة لةسةرية 
 كارةكةةيان  ئةةواني    وبياةميَنن وخؤشيكةن هةَلكةن ئاطد بةدةوريياا: وتي ئةوجا

 ئيَسةتا : وتةي  ئينجا  سووربوونةوة ئاطدو بوونة هةموو ئاسنةكان ثارضة تا ئةجناماا
 كةددو   جيَبةةجيَ  داواكةةيان  ئةواني  ب ِيَيم  سةريا با بيَنن بؤ تواوةم و قا َ مسي

 (.  دروستكدد قاميي سةديَكي ثارضةو بةية  بوو و طوشيي ئاسنةكةي ئةمي 
 و بةلةةم  دروسةتكددني  فيَةدي  )ساَلوى خواى لةسةر بيَةت(ي  ثيَغةمبةر نوح .6

 رضةةاولةبة دةبةةيَ) :  واتةةة(1)[حب  خب  مب       ىب  ] كةةدد. كةشةة 
 (.بكةيت دروست كةشتية  خؤمان فةرماني و سدوش بةثيَي خؤمانةوةو

 فيَةةدي ئةةةوي  ( بةخشةةي ) ثيَغةمبةةةر بةةة زانسةة  ثلةةةي . بةةةرزتدين7
چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ] فةةرمووي:   بوو  زانست خويَنانةوة و

! ةدحمةممةةة ئةةةةيواتةةةة )، (2)[ڎ  ڎ   ڈ    ژ  ژ  ڑ        ک  ک  ک  ک   گ    
( )كةةة ثةروةردطارةتةةةوة  ئةةةو بةةةناوي دةكةةديَ بةةؤ وةحيةةت ئةةةوةي وويَنةةة 

 بةخشناةتدةو كةسيَك لةهةموو تؤ ثةروةردطاري وويَنة . دروستكدد هةمووشتيَكي
 كةبةةهؤي  خوايةةي  ئةةو ! ؟. ناطةاتيَ  كةسةيَكي  هةيض  سةنوورةو  بيَ ريَزيَكي خاوةن

 .(  كدد نووسني و زانست فيَدي ئادةميي قةَلةمةوة
 ثيَةي  د َ بهةيَينَ  بةدةسةتى  مدؤظةةة  كة شت بةرزتدين دةفةرمويَت: قةييم( )ئينب
 خةةوداي ئيمانةةة   و زانسةةت دوارؤي لةةة دونيةةا و بةرزببيَتةةةوة بةنةةاة ثيَةةي بطةةات 

                                                             
 . 37  تى ئاية هود تى سورِة (1)
 . 5  تى ئاية العلق تى سورِة (2)
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مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ] .كةةددووة باسةةي بةيةكةةةوة طةةةورةش

 هيَناوة يانباوةرِ كةسانةتان ئةو خواواتة ) .(1)[ىت    يتجث  مث  ىث     يث  حج
 بةةرز  باوةرِدارةكانةاا  بةسةةر  طةةليَ  ثلة ثيَاراوة زانستيان ئةوانةش دةكاتةوة  بةرز

 خةواش  زانسةتةوةية  بةاوةرِو  بة تةنها خوا الي شةرةفمةناي يَزورِ ضونكة دةكاتةوة 
 دةيكةن(. ئيَوة كددةوانة كارو بةو بةئاطاية

 دةكةةن  هةَلةة  زؤر ديةارة  .(2) كؤمةَلطةن كاكَلي ناوةرؤ  و و هةَلبياردة ئةمانة
 ئيمانةةوة  بةة  ثةيوةنةاي  تايبةةتن  تويَةييَكي  بؤ زانست و ب كددنةوة دةَليَن ئةوانةي
تةواوكةةرى   ضةونكة  بكةةي   ديةاري  نةاتوانيَ  ئيمةان  و و زانسةت  فكد نيَواني نيية 

 .(3)بةهيَزة زانس  و فكد خاوةن بةهيَز ئيمانااري طديَاراون  بةيةكةوة يةك ن 

 .جَيبةجَيكردنى فكرياساى 
كددنى بوارى فكدى دةكةين  واتا ضؤن تة بابةتة باسى ضؤنيةتى جيَبةجيَلةم كور

لة اليةنى نةزةريةوة بطوازريَتةوة بؤ بةوارى كةددارى لةة رِووى فكةدةوة  بةة واتةاى       
و كةددار  وئةوةى اليةنى كددارى ماناى ئةوةنية بضيَتة نيَو كةددار بةةبىَ فكةد بةةَلك    

ثيَى هةةةنطاوة فكديةةةكان  بةمنونةةة ئةصةةل لةةة ئيسةةالماا وشةةةى  ئةةةجنام بةةاةى بةةة
(  خةةواى طةةةورة  التطبيللقبةةةجيَكددن )دار)العمةةل( هةةاتووة  نةةة  وشةةةى جيَ  كد

 بةةة ئايينةةاةش ) بةةؤ . واتةةة:(4)چٿ    ٿ  ٿ  ٹ   چىَ: ودةفةةةرمو
 دةبينن(. كددةوةكانتان طشت خوا  ثةيامبةري خواو تةئكيا

                                                             
 . 11  تى ئاية اجملادلة سورِةتى (1)
 . (151  ) القيم ابن الفوائابدِوانة:  (2)
 . (48  )ملكاوي  حسن فتحي .د الفكدي البناء (3)
 .  94ئايةتى  التوبة ( سورِةتى4)
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زانياريةةوة )املعدفةة(   دةست ثيَةاةكات لةة رِووى    كددةوة لة ئيسالماا لة دَلةوة
. (1)يَت: )انةا اعلمكةم بةا  (    ودةفةةرمو ( )زانست  ثيَغةمبةةر   نة  كددار و

 .لة هةمووتان زياتد بة خودا زانام واتة: من
واتا كددار لة دةست و ثةيوةناةكان دةستى ثيَ دةكةدد    وةوةوئةطةر ثيَضةوانة ب

 تى كددار بةبىَ بةش بوونى د َ.ئةوة دةبيَتة كاريَكى رِوو
كةةددارى تةةةواو بةةةم ثيَةةوةرة سةةةركةوت و دةبيَةةت لةةةوة دةسةةت ثةةىَ دةكةةات:   

 . (2)ةكان عةقلَ+د َ+دةروون+رِوح+دةست و ثةيوةنا
مةبةستمان لةم ثيَوةر دانانة بؤ ئةوةى تةواوى ناوةوةو دةرةوةى مدؤظ  واتا نةاخ  

زانياريةةكان   اوتةةريبى هةةر زانسةت و   و د َ و دةروونى لةطة َ دةرةوةى بةهاوتاو ه
و  زانستةةةخوازانبةةةجيَى بكةةةن  ئةةةمدِؤ طدفتةةى بةشةةيَك لةةة هةيةةو دةى بيةةنن جيَ 

كددنيَكى زؤر بووة بةبىَ كددار ا هةية زاناش تووشى طدفتى طوفتارتةنانةت جارى و
يَكى سةةلبى  رِاسةةتة تةةة خةةاَلطةةى داوةتةةةوة لةةة نيَةةو كؤمةةةَلطاو بووة ئةمةةةيان رِةن
شيَكيان دةَليَن طوفتار ثيَ  كددارة  بةاَلم كدداري  رِةنو دانةوةى ان بةئوصوليةك

ةوة لة نيَو كؤمةَلطا  جيةاوازى  موسوَلمانةتى بة كددار دةناسديَن طوفتارة ئيسالم و
دونيةاو دوارِؤي  رِوح   موسوَلمانان لةطة َ تةواوى ميلةتانى تد ئةوةية طفتارو كددار 

مةعنةةةةوى  دةرةوةو يوورةوة. بةيةكةةةةوة  و  ىمةةةاد يفةوعةةةةقلَ  والشةةةة  عات
دةدةن زؤربةى اليةنةكانى  دةبةستيَتةوة تةواوى دين و ئاينةكانى تد طدنطى بةالية 

 طوىَ دةخةن.تد ثشت
 

                                                             

. بةا (  أعلمكةم  أنةا  () الةنيب  قةو   بةاب  اإلميةان  ري طيَدِاويةتةةوة لةة صةةحيحةكةياا: كتةاب    بوخةا   (1)
(1/12). 

 ( .34)   أس  و موجهات بناء املنهج اجلامعى املوصل. أ. حماسن ادري  اهلادىبدِوانة:  (2)
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 زانستوخوازانثَيطةياندنى 
بةة تةةنها بةةس نيةة بةؤ ئةةوةى كةسةيَكى         زانسةتخواز نى وهةو َ و ماناووبو  

ةدةرى  َ دةربضةيَت  لةبةةر ئةةوةى هةةَلطدى     كؤَلن و سةركةوتوو زانايةكى خؤرِاطد
زانست رِيَطاكةى دورو دريَيو هةورازو نشيَوو ئازارو ناخؤشى زؤرى تيَااية  رِيَطةاى  

ة  بؤية ثيَويستى بة هةو َ و كؤششى هةمةاليةنة هةية تا يثيَطةيانانيشى ئاسان ني
بةاس   تةةخوازان زانسبة قؤناغةكان دا سةركةوىَ  بؤ ئةم مةبةستة ضةن ثاَلنةةريَكى  

 لةوانة: زانستخوازكة دةبنة هؤى سةرةكى بؤ ثيَطةيانانى   دةكةين

 .زانستوخوازاناَلثشتى خَيزانى بؤ يةكةم: ث
خَيزان يةكةم قوتاوانةية بةؤ ثيَطةيانةانى هةةموو تاكَيةك بةة تايبةةتى تةاكى         

ى دايك و باو  ئةم دوو ضةتدة بةهيَزةن بةؤ ئةةوةى كةَلةة ثيةاوى زانسةت      زانستخواز
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ       ڀ       چ بةرهةةةم بهيَةةنن :   

)وآلتى بةثيت و ضا  دار و درةخت و رِوةكى تيَاا دةرِويَت واتة: . (1) چڀ  ڀٺ    
بة فةرمانى ثةروةردطارىم ئةوةشى كة زؤنو و ثيس بيَت تةنها شتى بيَ سةوود و  

 بيَكةَلكى ليَ بةرهةم ديَت(.
او  بنةةماى زانسةتى بةؤ قوتةابى     و ثشةتط ى دايةك و بة    طومان ئامؤيطارىبيَ
يَُقولُ : َقالَ لِي )ىَ باوكم ثيَى ومت وست دةكات  ابداهيمى كورى ئةدهةم دةفةرمودرو

َأبِي : " يَا بُنَيَّ ، اطيُل ِ اليحَدِيثَ ، َفُكلَّمَا سَلمِْعتَ حَلدِيًثا ، وَحَفِظيتَلهُ ، َفَللَك دِْرهَلٌم      
 .(2)(عََلى هَذَا  َفَطَلْبتُ اليحَدِيثَ

بكةةوة هةةر كاتيَةك هةةر فةرموودةيةةكت       فةةرموودة واتة )ئةى كورِم بةةدواى  
                                                             

 . 58ئايةتى  األعرافسورِةتى   (1)

 (.165)ل  شرف اصحاب احلديث، اخلطي  البغدادى بدِوانة:  (2)
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لةبةةةركدد درهةةةميَكت دةدةمةةةىَ منةةي  فةةةرموودةم لةبةةةةركدد لةسةةةر ئةةةةم      
 ة(.يثشتط ي

)حفظت القرآن ولي سب   :ئيمامى تةبةرى باسى ثشتط ى باوكى دةكات دةَليَت
 . (1)اني سنني، وكتبت احلديث وأنا يف التاسعة(سنني، وصليت بالنا  وأنا ابن مث

نويَييم بةؤ خةةَلك كةدد لةة     بةركدد تةمة  حةفت سا َ بوو  ثيَشواتة: )قورئا  لة
تةمةنى هةشت ساَلى  دةستم بة نووسينى فةرموودة كدد نةؤ سةا َ بةووم.( كاتيَةك     

د طةوتى  ليَيان ثدسى ضؤن طةيشتية ئةم ثلةية لة وةالماا باسةى دةورى بةاوكى كةد   
باوكم لةخةودا منى بينى دانيشتبووم لةبةر دةستى ثيَغةمبةرى خودا دةفةديَكم لةة   
ثيَ  بوو ثدِ بوو لة بةرد من بةردةكا  دةهاويشةت بةاوكم ضةووة الى ليَكةاةرةوةى     
خةون ئةوي  ثيَى وت ئةطةر كورِةكةت طةورة بيَت ئامؤيطةارى كةاريَكى طةةورةى    

فحرص أبي على معلون  عللى   )ارةزا دةبيَت: ئيسالم دةبىَ لة شةريعةتي  زؤر ش
كة ثشط يم بكات بؤ   باوكم زؤر سوور بوو (2)(طل  العلم وأنا حينئذ صيب صغا

 فيَدبوونى زانست من لةو كاتةياا منااَليَكى بضوو  بووم .
 ثشط ى دايكى  و ى سةورىسوفيان

مل ) :مويَتئيمامى ئةوزاعى لة بارةى زانست و طةورةيى سوفيانى سةورى دةفةر
واتةة )كةسةيَك نةةماوة هةةموو      .(3)يبق من جتم  عليه اممة بالرضلا إم سلفيان(  

 ئومةت لةسةرى ية  دةنو بن تةنها سووفيان نةبيَت( .
فيان بؤخةؤى دةفةةةرمويَت  رهةةمى دةسةتى دايكيَكةةى صةاحلةية سةو    ئةمةةش بة 

م داوام كاتيَك بةدواى زانست كةومت ومت خوداية ضؤن مةعيشةت بؤخؤم ثةيةاا بكةة  

                                                             
 (.49-18  ياقوت احلموى )امدباءبدِوانة: معجم  (1)

 ( .49-18  ياقوت اجلهودى )معجم امدباءبدِوانة:  (2)

 (.1/204تذكرة احلفاظ ابو عبداهلل الذهيب ) بدِوانة:( 3)
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)يلا بنلى اطلل  العللم و انلا اكفيلك       لة خودا كدد يارمةتيم باات دايكم ثيَةى ومت  
 .(1)مبغزلي(

من كةفالةتى ييانت دةكةم بةة    واتة ئةى كورِى ش ينم بة دواى زانست بكةوة
 سنت و ضنني(.رِ

يلا بلينإ إذا كتبلت    )جطة لة يارمةتى مادى ئامؤيطاريشى دةكدد دةيفةةرموو  
ظر هل ترى يف نفسك زيادة يف خشيتك وحلمك ووقارك، فلإن مل تلر   عشرة أحرف فان

ثيتةت   10واتةة: )كةورِى شة ينم ئةطةةر     ..(2)( ذلك فاعلم أنها تضرك وم تنفعكإ
نوسى تةماشاكة ئايا تدسان لة خوداو نةرم و نيانيت زياتد بووة ئةطةر ئةمةةت لةة   

 مةنا نابى.ودانة زةرةرت ثىَ دةطةيةنىَ و سودةروونت دا نةبينى ئةوة بز
.لة ب مان نةضَيت هةريةة  لةة ئيمةامى مالةك و شةافعى و امحةاو غةةزا  و        
هةيسةمى و حافزى ع اقى و طةةورة زانايةان بةة ثشةط ى و كاريطةةرى خيَةزان و       

 عائيلة و دايك و باوكيان ثيَطةيشتوون .

دووةم: دةورى دةوَلةت لة ثشطيرى و ثَيطةياندنى 
 .زانستوخوازان

ما  طةورةية كة دةوَلةتة دةورى لةة   زانستةخوازانثيَطةيانان بة  دووةم ماَلى 
بةؤ    ة  ثشكى هةرة طةورة لة ثيَطةيانان بةبةر دةوَلةةت دةكةةوىَ  يخيَزان كةم  ني

ئةةةوةى تاكةةةكانى كؤمةةةَلطا بكاتةةة سةةةركددةو بينةةاى داهيَنةةان و ثيَشةةكةوتن بةةؤ 
فةراهةةم   زانستةخوازانن بؤ دةوَلةتاارى بينا بكات دةبىَ يينطةيةكى زانستى فداوا

 بكات.

                                                             
 ( .370-6حلية امولياء ابو نعيم ) بدِوانة:( 1)

 (.3/189صفة الصفوة مبن اجلوزي ) بدِوانة:( 2)
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بؤت دةردةكةةويَت  اارى ئيسالمى باةينةوة لة ثيَشاا ئاورِيَك لة ميَيووى دةوَلةت
اان بةة زانسةت و خويَنةانطاو    اطانةةبوون لةة ثيَطةيانةان و طدنطيةة    كة ساتيَك بىَ ئ
تةةةوة  داريس و خويَنةةانطاو زانكؤيةةان كددووة  دةيةةان و سةةةدان مةةةزانستةةةخوازان

ن كتيَبخانةو شويَنى طشتى و تايبةتيان بؤ فيَدبوون كددؤتةوة لةسةر بوجةةى  زؤرتدي
دةوَلةت  هةموو ثيَااويستيةكانيان فةراهةم كددووة  تةنانةت قوتابى بىَ دةرامةت 

 وَلةتاارى ئيسالمى تةواو كددووة.خويَنانى بةخؤرِايى لةسةر دة
  :بؤ منوونة

 عيَةدا  و خورِاسةاني  )نظام املللك(  ى بةناووةزيديَكيان هةبوو ةكان يسةجلوقي  -
وسةةت ك قوتاوانةيةةةكى  َ درهةةةموو شةةاريَ  ثدِكةةددووة لةةة قوتاوانةةةو خويَنةةانطا

 تة شةةش هةةزار  ةكان طةيشةتووة زانسةتخواز لة هةنايَك خويَنةانطا رِيَةيةى    كدابوو 
 .(1)تابى هةموويان بةبىَ بةرامبةر دةيان خويَناقو

كة لةة ييَةد     ى لة هةموو ئةو شارانة كددووةصالح الاينى ئةيوبى خويَنانطا -
طدنطةى دان بةة   و بيت املقايس  بة  لَميشق و موسد و دميس:وة    دةستى دابوون

خةؤى   زانست كة دكتؤر ئينب ميمون  يةهووديةكى ئةناةلووسةى دكتةؤرى تايبةةتى   
 .بوو زؤرتدين طدنطى ثىَ دةدا

ديارتدين منوونة بةرزةكانى  ةكان يةكيَكة لةيهارِوون رِةشيا خةليفةى عةباسي - 
ويَنانطاى كددؤتةةوة بةة جؤريَةك    كة زؤرتدين خ  ناو ميَيووى دةوَلةتاارى ئيسالمى

سورِمان كددووة  دةيان و سةدان بيمارستان و دةزطاى خويَنانى دونياى تووشى سةر
وست كددووة  طدنطى بة تةواوى زانستةكانى شةةرعى و مدؤيةى و ثيشةةيى    در  َ

ئةنةاازيارى و بةشةةكانى تةد      و ثزيشكيانكؤى تايبةت كدايةوة بؤ دا  تةنانةت ز
ى كورِى موبارة  دةَليَت: ) نةم بينيوة خويَناةوارو زانايةة  بةة قورئةان و    عبا اللة

                                                             
 ( .104)ل  من روائ  حضارتنا مصطفى السباعى بدِوانة:( 1)
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فيَدخوازيَك بؤ خيَدكددن و ثاريَزةريَك بؤ ثاراستنى حةال  و حةرِام لةة دواى وةفةاتى   
ون وة بةة ئةنةاازةى زةمةانى هةارِ    و خولةةفاى رِاشةاين و صةحاب   ( )ثيَغةمبةةر  

هةموو قورئةانى لةبةةر بةوو تةازة       ميَدد منااَلى وا هةبوو  رِةشيا و رِؤيطارةكانى
تبووة هةشةةت سةةاالن  لةةة زانسةةتى فقةةه  طيَدِانةةةوةى فةةةرموودة و تةمةةةنى طةيشةة

سةاالن   21كةضةى تةمةةنى     كددن و مونازةرِةى زانستى وة  بةةحد وابةوو  تةدوينة
 .(1)بوو(
ثلم  ): ( دةكةات و دةَليَةت  631نب كس  باسى رِؤيطار و رِوداوةكانى ساَلى )ئي -

دخلت سنة إحدى وثالثني وستمائة فيها كمل بناء املدرسة املستنصرية ببغداد ومل ينب 
مدرسة قبلها مثلها، ووقفت على املذاه  األربعلة ملن كلل طائفلة اثنلان وسلتون       

خ حلديث وقارئلان وعشلرة    فقيها، وأربعلة معيلدين، وملدر  لكلل ملذه ، وشلي      
مستمعني، وشيخ ط ، وعشرة من املسلمني يشتغلون بعلم الط ، ومكتل  لييتلام   
وقدر للجمي  من اخلبز واللحم واحللوى والنفقة ما فيه كفاية وافرة لكل واحلد. ومللا   
كان يوم اخلمي  خام  رج  حضرت الدرو  بها وحضلر اخلليفلة املستنصلر بلاهلل     

ولتله ملن امملراء واللوزراء والقضلاة والفقهلاء والصلوفية        بنفسه الكرمية وأهلل د 
والشعراء، ومل يتخلف أحد من هؤمء، وعمل مسا  عظيم بها أكل منه احلاضلرون،  
ومحل منه إص سائر دروب بغداد من بيوتات اخللواص والعلوام، وخلل  عللى مجيل       

وكلان يوملا    املدرسني بها واحلاضرين فيها، وعلى مجي  الدولة والفقهلاء واملعيلدين،  
ووقفت خلزائن كتل  مل يسلم  مبثللها يف     ) تا دةكاتة ئةوةى دةفةرمويت:(  مشهودا

  .(2)(كثرتها وحسن نسخها وجودة الكت  املوقوفة بها
ديارة سوَلتان و سةةركددةكان تةةنها طدنطيةان بةة زانسةتى شةدعى و زانايةانى        

                                                             
 (.2/157) تاريخ اخللفاء إلبن قتيبه الدنيورىبدِوانة:  (1)

 (.13/163)  البداية والنهاية ابن كثا،بدِوانة:   (2)
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تةا دةطاتةة   ن داوة موسوَلمان نةداوة بةَلك و طدنطى تةواويان بة تةةواوى زانسةتةكا  
 انى زانست كددووة.ريان بؤ هةَلطدزؤرتدين ئاسانكا كانى بىَ باوةرِي خةَل

( بةوو لةة   ريَكي نةصداني نارد نةاوي )أوروبةان  حمماى فاتيح بة دواي ئةناازيا -
زؤر شارةزا بوو  باش ين ثيَشوازى  َ كةدد  رِيَةزى زؤرى ليَنةا      توَثكددنى دروست

ةكانى بةؤ ئامةادة كةدد بةؤ ئةةوةى ئةةم       يةواوى ثيَااويسةتي طدنطى تايبةتى ثيَاا  ت
يَكى درووست كدد بةة نةاوى   جؤرة توَث بؤ درووست بكات. توَثىئةناازيارة باش ين 

ئيَمة باسى طدنطى دةوَلةت دةكةةين  . (1)( كة ثيَش  ويَنةى نةبووةاملدف  السلطانى)
دين زانةاى جيهةانى   دةوَلةةتى عومسةانى ديةارت    زانستةخوازانلة ثشتط ى زانست و 

و زانسةتةكان   ئاسانيةكى بؤ كددن تةاوة   كؤكددةوة  لة زؤربةى والتان هةموو كار
بى سةوودى  َ وةربطةدن بةةم كارةيةان دةوَلةةتى      ةرةعة  وةربطيَةدن بةؤ سةةر زمةانى    

 .وةستانيةت لة رِووى سياسى و عةسكةرييةان طةياناة لووتكةى شاريعومساني
َلةةةت زؤرتةةدين كاريطةةةرى هةيةةة لةةة ثيَطةيانةةانى  ليَةةدةدا ثيَويسةةتة بَلةةينَي دةو

و بةهيَزكددنى دةزطاكانى خْويَنان بةؤ طةيانةانى والت بةة لووتكةةى      زانستةخوازان
ثيَشكةوتن  هةستانةوة  رِؤشنب ى  شارستانيةت  تةكنةةلؤياو بةوارى عةسةكةرى    

 ان.و دةزطاكانى خويَنزانستخوازطدنطى دانة بة ةت دةوَلتةنهاو تةنها ثشتط ى 
 

 .زانستوخوازانزانايان لة ثشطيرى  رَِوَلي سَييةم:
ان هةيةة لةة ضاكسةازى و    يتةنها نوخبةية  لة نيَو كؤمةةَلطا رِؤَلةى سةةرةكي      

  بةةةةردةوام لةةةة بةةة ى هةسةةةتانةوة و ثيَطةيانةةةانى تاكةةةةكان ئةةةةوي  زانايةةةانن 
 اان ةسةةةنانى تةةا  و كؤمةةةَلطاو دةوَلةتةة   و ثيَطةيانةةان و طةش  كددنةةةوةئاوةدان

بةريةوةناى دةثاريَزن و  زانست باَلو دةكةنةوة  رِؤلةكانى طة  بة ئامان  دةطةيةنن 
                                                             

 ( .361بدِوانة: الفتوح االسالمية عباالبص  عباالعزيز العمدى )   (1)
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كان خةم خةؤرتدو  ونكة لة هةموو تاكةثيَطةيانان لةسةر شانى ئةوانة  ضثةروةردةو 
هةسةتى    خزمةتكددنى دين و يينى خةةَلك بةة واجة  دةزانةن    شارةزاتدو سورتدن  

بةةردةوام هةانى قوتاوانةةو     ان لةسةةر شةانة   ان بةرزة  غةمى ئوممةييبةرثدسيارةتي
و دةزطاكانى خويَنان و مةدرةسةو مزطةوت دةدةن بؤ زانست و فيَدبوونى زانستخواز
 لةة ثييَشةاا صةةحابة بةةةم     ئةمةةش وة  م اتيَةك بةةجيَماوة بةةوَ زانايةان      زانسةت 

و م اتطدايةتية هةَلساون ئةوةتا معازى كورى جةبة  فةرمان بة تاكةكان دةكةات  
تَعَلَّمُوا اليعِليَم ، َفلِإَنّ تَعَلَُّملُه لِلَّلِه خَْشلَيٌة ، وََطَلَبلُه عَِبلادٌَة ، وَمَُذاَكَرَتلُه        ) :ثيَان دةَليَت

تَْسبِيٌ  ، وَاليبَْحثَ عَْنهُ جِهَاٌد ، وَتَْعلِيمَهُ لِمَْن م يَْعَلمُهُ صَدََقٌة ، وَبَْذَلهُ ألْهلِلهِ ُقْربَلٌة ،   
اليحاَللِ وَاليحَرَامِ ، وَمَنَارُ سَبِيلِ اليجَنَّةِ ، وَاأُلْن ُ فِي اليوَْحلدَةِ ، وَاليمُحَلدِّثُ    ألنَّهُ مَعَالِمُ

فِي اليخَليوَةِ ، وَالصَّاحِ ُ فِي اليعُْزَلةِ ، وَالدَّلِيلُ عََلى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ، وَالسِّالحُ عََللى  
اِء ، َواليَقرِيلُ  عِْنلَد اليُغرََبلاِء ، َيْرَفلُ  اللَّلُه ِبلِه َأقيَواًملا        األْعدَاءِ ، وَالزَّْينُ عِْندَ األخِلَّل 

َفيَْجعَُلهُْم فِي اليخَْيرِ َقادًَة ، وَهُدَاًة يُْهتَدَى بِهِْم ، وََأئِمَّلًة فِلي اليخَْيلرِ تُقيلتَصُّ آثَلارُهُْم ،      
هَلى إَِللى رَأييِهِلْم ، تَْرَغل ُ اليماَلئَِكلُة فِلي       وَتُْرمَقُ َأْعمَاُلهُْم ، وَيُقيتَدَى بِفِعَلالِهِْم ، وَيُْنتَ 

خِلَّتِهِْم ، وَبَِأْجنِحَتِهَا تَْمسَحُهُْم ، وَفِي صَلالتِهَا تَْسلتَْغفِرُ َلهُلْم ، حَتَّلى حِيتَلانِ اليبَْحلرِ       
حَيَلاُة اليُقُللوبِ مِلنَ    وَهَوَامِّهِ ، وَسِبَا ِ اليبَرِّ وََأْنعَامِهِ ، وَالسَّمَاءِ وَنُجُومِهَا ، ألنَّ اليعِليمَ 

اليعَمَى ، وَنُورُ األْبصَارِ مِنَ الظَُّلمِ ، وَُقوَُّة األْبدَانِ مِنَ الضَّْعفِ ، يَْبُللُُ بِاليعَْبلدِ مَنَلازِلَ    
ْعلدَلُ  األْبرَارِ ، وَمَجَالِ َ اليمُُلوكِ ، وَالدَّرَجَاتِ اليعَُلا فِي الدُّْنيَا وَاآلخِرَةِ ، وَاليفِكيرَُة فِيهِ تُ

بِالصِّيَامِ ، وَمُدَارَسَتُهُ بِاليقِيَامِ ، وَبِهِ يَُطا ُ وَيُْعبَدُ ، وَبِلهِ يُْعمَللُ وَيُْحَفلدُ ، وَبِلهِ يُتَلوَرَّ ُ      
وَيُْؤجَرُ ، وَبِهِ تُوصَلُ األْرحَامُ ، وَيُْعرَفُ اليحاَللُ مِنَ اليحَرَامِ ، إِمَامُ اليعَمَلِ وَاليعَمَلُ ، َقالَ 

 .(1)( هُ ، يُليهَمُهُ السُّعَدَاءُ ، وَيُْحرَمُهُ األْشقِيَاءُ: تَابِعُ
تنةةوةى دةرس و دارِشةتنى   هاناان و ثشتط ى كددن و و رِؤ  سةرةكى زانايان 

                                                             
 (.1/235) و فضله جام  بيان العلم بدِوانة: (1)
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ة  زانستةةةةخوازانؤيطةةةارى و ريَنةةةوينى  نةةةوىَ و سةةةةردةميانةو ئام مةنهةةةةجى 
تةةا دةطاتةةة   بطةةدة ثةةةروةردةكددن و فيَدكددنةةى تةةةواوى تاكةكانةةة لةةة منااَلةةةوة  

ةكةةين بةؤ هةسةتانةوةى      كاتيَك باسى رِيَبةرى مةنهةجى خويَنان دةكانوبةساالضو
مان زانايان زؤرتدين دةوريان هةبووة لة هةر طؤرِانكارية  كة لة ثيَشةاا  ئوممة بيَطو
لة ثيَشةاا سةةدانى     بونةتة هةويَنى ثيَشكةوتنى زانستى و زانستخوازان  رِوويااوة

ا و ابن تيميةة و نةةوةوى و لةةم سةةردةمةدا زانايةانى وة  ابةو       و ئيمامى امحووةك
مجا  الاينى ئةفغانى و حمما عباةو حممةا رشةيا رةزاو حممةا ابةو      و عالى مودودى

و عبااحلميةا باديسةى و عبةاالدمحن منبكةة      قوتة   زوهدةو حسةن البنةاء و سةيا   
ال عومسةان  املياانى و شي  سعياى ث ان و نةورةسى و سفد احلوا  و مامؤسةتا مة  

ان عباالعزيز و دةيان و سةدانى تد زؤرتدين ثاَليشت بوون بؤ زانسةت و زانسةتخواز  
ٱ  ٻ  ٻ  چ : كددووة كةة دةفةةرمويَت  هةموويان فةرمانى خودايةان جيَبةجيَةة  

 .(1) چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  
- كيبةةرِيَكوثيَ  كةة   ليَوةرطدتن ثةمياني خوا كةب خاوةننامانة ئةو باسي)واتة: 
 (.نةشارنةوة ليَ هيضي و  راطةيةنن بةخةَلكي -هاتووة بؤيان ئةونامةية

كردنى دةورى كؤمةَلطاو ذينطة لة ثشطيريو ضوارةم:
 .زانستوخوازان

خؤيةةةتى وة  ابةةن خلةةاوون مةدؤظ بةةة سدووشةةت كةةورِى يينطةةو كؤمةَلطةةةى     
تى(  واتةةة: )مةةدوَظ نةةةوةى يينطةةةى خويةةة ، ) امنسللان ابللن بيئتلله( دةفةةةرمويَت 

ؤمةةةَلطاو يينطةةة تةنارووسةةت و طوجنةةاو و ثيَشةةكةوت و وشةةيار بةةن زؤرينةةةى    ك

                                                             
 . 187سورِةتى ا  عمدان ئايةتى  (1)
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رِؤلةكانيشى بةم ئاراستةية دةبةن  بةة سدووشةت مةدؤظ كاريطةةرى بةاش و خداثةى        
  دةوروبةرو يينطةو كؤمةَلطاى خؤى لةسةرة  تا كؤمةَلطا ئاستى زانست و زانيارى

و دةبةةن نةةاو سةةةركةوتو زا ي  وشةةيارو دانةةاو زانستةةةخوازانبةةةهيَز بيَةةت ئةةةوا   
ثيَضةوانةكةشى بةة ثيَضةةوانةوةية  لةة بةرامبةةر ئةةم دَلسةؤزى و خؤشةويسةتى و        

و زانةا ثيَشكةشةى كؤمةةَلطاى    زانسةتخواز ئامؤيطاري و زانسةت و زانياريةةى كةة    
دةكةةات ثيَويسةةتة لةسةةةر كؤمةةةَلطاش رِيَةةزو تةقةةايدى تايبةةةت بةةؤ زانايةةان و       

ان لةة نةاو كؤمةةَلطادا    ية و قوتابي زانسةتخواز ى زاناو دابنىَ  رِيَزطدتن زانستةخوازان
انسةتةكةيانةوة  خةودا رِيَةزى ليَنةاون و بةةهؤى ز     زانستةةخوازان   كاريَكى ثيَويسةتة 

مب  ىب  يب  جت   حت  خت  چ  خةةودا دةفةةةرموويَت :بةةةرزى كددوونةتةةةوة

ان ية واتة: )ئةوانةى ئيمانيان هيَنةاوة و زانسةت و زانياري   .(1)چمت  ىت    يتجث  
ئةةوان لةة   . وة لة ئيَوة خواى طةورة ضةناةها ثلة و ثايةة بةةرزيان دةكاتةةوة(    ثيَارا
ثيَغةمبةراني    ( العلماء ورثة األنبياءاا دةبن بة م اتطدى ثيَغةمبةران )يكؤتاي

هةةر    و قوتةابى و خويَنكةاران بوونةة   زانستخوازساغ و سةرمةشقى ثيَشةنو و ضاو
اوى بةشةةةكانى ييةةان نةةاتوانىَ بةةةبىَ كؤمةَلطايةةة  بيةةةوىَ ثةةيَ  بكةةةوىَ لةةة تةةةو 

و بيَةةت  كؤمةةةَلطاش ئةطةةةر رِيَةةزى لةةة زانةةاو     و زانايةةان سةةةركةوتو زانسةةتخواز
نب عباس   ئينا رِيَزى لة خؤي و يينطةو تاكةكانى كؤمةَلطاى طدتووة زانستةخوازان

ابت م جَلةةوى والغةكةةى زيةاى كةورِى سة     بةةالَ   لةطة َ ئةوةى ئامؤزاى ثيَغةمبةرة
واتة: وا فةرمامنان  (هََكذَا ُأمِْرنَا َأْن نَفيعَلَ بِعَُلمَائِنَا وَُكبَرَائِنَا)شىَ دةفةرمويَت رِادةكيَ

ةمةةة جةةوان ين منوونةةةى دةورى  ئ  ز لةةةزانا و طةةةورةكامنان بطةةدين يَةةثةةيَ كةةداوة رِ
 .زانستةخوازانكؤمةَلطاية بةرامبةر بة 

                                                             
 . 11ئايةتى  اجملادلةسورةِتى  (1) 
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نيشةىَ شةةرم دةكةات    ئيمامى شافعى كاتيَك لة مةجليسى ئيمامى ماليك دادة
كنلت  ) ت:يَودةفةةرمو وةرةقةى كتابةكةى وةرِطيَدِىَ لةبةةر  )رِيَةزى مامؤسةتاكةى(    

واتة: من  . (1)(أصف  الورقة بني يدي مالك صفحًا رقيقا هيبة له لئال يسم  وقعها
 وةردةطة ا  بةنةةرمى  مى مالةك لةسةةرةخوَ و  بةكةم لةبةر دةستى ئيمةا كتيَ ثةرِةيى

 .لةدةنطى وةرةقة نةبيَ ىام تا طويَلةبةر هةيبةتى ئيم
بوخارى دةدا بؤ فيَدبوون و رِيَزطةدتن كةضةى    بةهةزاران كةس دةوريان لة ئيمام-

 .(2)(هو دون العشرين من عمروسا َ ) 20ة وتةمةنى نةطةيشتبو
ئةم رِيَزو ثشط يةى كؤمةَلطا لة زانايان لةبةر زانستةكةيانةوة بةووة زانسةتي    

يين و كؤمةَلطا بووة  بؤية كؤمةَلطا زؤر ثيَويستة رِيَزى زؤر بؤ خزمةتكدنى دين و 
و قةةازان  و  ان بكةةةن و سةةةريان وةةةن سةةوود يبطةةدن ثشةةتط ي زانستةةةخوازانلةةة 

 ميان بؤ هةموو كؤمةَلطاية بة طشتى.وبةروبو

دةكان لة دةوَلةمةنو  خَيرخوازو  ى ثارةداررِؤَل ثَينجةم:
 .زانستوخوازانكردنى ثشتطيريو

وشت ثيَويستى بة بةييَوى ييةان هةيةة سةرضةاوةى يةييَوى ييةاني        بة سدمدؤظ  
تةد هةةموو    تةاكيَكى  ي  وة  هةةر زانسةتخواز مةان  بيَطو  ةو ثوول ئابوورى و ثارة

ئةطةةر نةا     ى ثيَويستة بةاَلم زانست مةطةر بة دةطمةن نةبىَةكانى ييانيثيَااويستي
يَكى زيدة  و ثةدِ زانسةتى   خواززانستهةية تا بتوانىَ  الكددنةوةثيَويستى بة خؤيةك

شةتى  و ثادا زؤر خيَةد  زانسةتخواز كةسةانى   َ دةرضىَ  بةخشينى ما َ و سامان بؤ 
 زياتدة لة بةشةكانى تد.

                                                             
 ( .293/ 14تاريخ دمشق  ) بدِوانة:( 1)
 ( .24/452تهذي  الكمال  ) بدِوانة:( 2)
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و يينى خةَلك دةكات واتا لة  بة زانستةكةى خزمةت بة دينى خودا زانستخواز
  او خةودا ثيَنةكان دةدات تا ما َ ببةخشةنةوة لةة  ثيَناو خودادا  خوداش هانى كةس

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    چ   ت:يَوخوداى طةورة دةفةرمو

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  

 .(1)چگ  ڳ    
 هةةر  دةبةخشن  خوادا ريَطةي لة خؤيان دارايي كة كةسانةي ئةو منونةي)واتة: 

"  بةيَ  تيَةاا  دانةةي  سةةد  طوَلةةي  هةر و دةردةكا طو َ كةحةوت تؤميَكة دانة وةكو
 خيَةد  طشت ثاداش : واتة دةبيَ  ثيَوة دةنكي( ٧٠٠) تؤميَك دانة تةنها كةوابوو

 خةوا  هةركةسي  بؤ هيَمان و سةدة حةوت تا بةدة  ية  خواوة الي بة ضاكةية  و
 فداوانةة   يةةكجار  بةخششةي  خةوا  ضونكة  دةدا ثاداش بةرامبةر ضةنا بيةويَ خؤي
 .(هةَلاةطديَ ضةناة هةركةس يَئةزان" زاناية ئاطاو زؤر

بةخشةةةرةكان و  دخةةوازخيَديةةارة رِيَطاكةةانى بةخشةةني زؤرن باشةة ين رِيَطةةا بةةؤ  
بةؤ    ة بؤ باَلو كددنةوةى زانست و زانيةارى و فيَدكةددن  زانستةخوازانيارمةتى دانى 

ى كورِى موبارة    عباا  و زاناو دانازانستخوازخزمةتكددن و ثيَطةيانانى نةوةى 
إِنِّلي ألْعلرِفُ   ) :بكةات دةيفةةرموو   زانستةةخوازان انى دةكدد تةا خزمةةت بةة    بازرط

مََكانَهُْم ، َلهُْم َفْضٌل وَصِْدٌق ، وَطَلبُوا اليحَدِيثَ ، َفَأْحسَنُوا الطََّل َ لِليحَلدِيثِ ، حَاجَلُة   
مُهُْم ، وَإِْن َأغينَْينَاهُْم بَثُّلوا  النَّا ِ إَِلْيهِْم شَدِيدٌَة وََقدِ اْحتَاجُوا ، َفإِْن تَرَكينَاهُْم ضَا َ عِلي

 .(2)( ، َفال َأْعَلمُ بَْعدَ النُّبُوَّةِ دَرَجًَة ، َأفيضَلَ مِْن بَثِّ اليعِليمِ( )اليعِليمَ أُلمَّةِ مُحَمٍَّد 
ن  بةةدواى  و راسةت طةوَ   زيةان هةيةة  يَ  رِة: من ثلةو ثايةةى زانايةان دةناسةم   وات

                                                             
 .   261 ئايةتى البقرة سورِةتى (1)
  ( .32/456تاريخ الدمشق )بدِوانة:  (2)



 153 زانستخوازان یرەبڕێ

يانةة  ئةطةةر   ويستى ثيَر ثيَك زوَوة  خةَلش ين شيَودة دةكةون بةباووةرطدتنى فةرم
  ئةطةةر بةيَ ئيحتياجيةان بكةةين    نني زانستةكةيان لةدةست دةضةىَ    وازيان لي بهيَ

دةكةنةةةوة  نةةةم زانيةةوة ثلةيةةة  هةةةبي دواى   اوزانسةةت لةةةنيَو ئومةةةتى حممةةا بلَ  
 كددنةوةى زانست.ثيغةمبةران بةرز تد بىَ  لة بَلاو

 و نوسةينطة  و دةزطةا  ك لة بازرطانةكانةوة دةيان سةنتةربةهؤى بةخشينى بةشيَ
دةيان و   و ناوةناى لةبةركددنى قورئان و فيَدبوون لة هةريَمى كوردستان كداوةتةوة 

ى ليَ ثةروةردة بووةو فيَدى زانست و فيَدبوون بووة و سةوودى بةة   زانستخوازسةدان 
زانسةةتى بى شةةدعى تةةة هؤكةةارى طدنطةةى دان بةةة ئةةادابووة  كؤمةةةَلطا طةيانةةاووة

جؤر دةورات و فيَدبوونى زمان و زؤربةى بابةتة زانستيةكانى تد  بؤية بةوونى  جؤراو
زؤر طةةدنو و ثيَويسةةتة لةةة نيَةةو  زانستةةةخوازانبازرطةةانى بةخشةةةر بةةؤ ثشةةتط ى 

 كؤمةَلطا.
ئةةةم ثيَةةن  بابةتةةةى بامسةةان كةةدد زؤر طةةدنطن بةةؤ سةرخسةةنت و ثيَطةيانةةانى     

سةةركةوت و لةطةة َ ئةةوةش باشة ين هؤكةار       تيار وى بةسةوود و هةسة  زانستخواز
ا طدنطةى بةةخؤى   ضةةن   ى كةسةةكة خؤيةةتى  هةوَلكةسايةتى زيدة  و داناو خاوةن 

 بةةة دات و هةةةموو ثاَليشةةت و هؤكارةكةةان بةةؤ طةيشةةنت  بةةاات كةةات بةةةف ِؤ نةةة  
 .(1)ى فةراهةم ديَينَزانستخواز

                                                             
 ( .280)   ناء اممم د. راغ  السرجانىالعلم و ببدِوانة:   (1) 
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 ن لة قؤناغى سةرهةَلدان وخوَيندةزطاكانى د
 دنى شارستانيةتى ئيسالمىطةشةسةن

ى وبة ثيَويستى دةزا  ئاورِيَكى كورت باةمةوة بؤ دةزطاكانى فيَدبوون لة ميَةيو 
اان و ؤناغةةةكانى ثيَشةةوو ضةةؤنيةتى طدينطيةةة  سةةةرهةَلاان و طةشةسةةةنانى لةةة ق 

ى سةةردةم بةىَ ئاطةا نةةبىَ لةةم      زانسةتخواز   بةؤ ئةةوةى   زانستةخوازانثيَطةيانانى 
دامان و ثةنةا  ةي  هةروةها بيكات بة جيَطةى تيَةوهةرو مدواريرة ثدِ لة طةوكةلةثو

وةرطدتن  رِؤييَك لة رِؤيان ب  لةوة نةكاتةوة ثةروةردةو فيَدكددن و ئيسالم لة ييانى 
تةا  و كؤمةةةَلطا و يينطةة و اليةنةةةكانى كؤمةآليةةتى و سياسةةي و فةرهةةةنطى و    

ئيسةالمى لةة ثيَشةاا ضةةنا     انى خويَنة بةشةكانى تد دابةربِىَ   بزانةىَ كةة دةزطةاى     
تةة  ووةخزمةتيَكى طةورةى بة مدؤظايةتى كددووة  ضةؤن تةا  و كؤمةةَلطاى طةيانا   

كددنةوةى نب ى و شارسةةتانيةت و ئاوةدانةةة وتكةةة و سةةةردةمى زيَدِينةةى رِؤشةة   ول
ى زؤر جةار  بةة رِابةددووى خؤيانةةوة دةكةةن كةضة      بةرثاكددووة  ميللةةتان شةانازى  

ة  كةضى سةردةمى دةزطاكانى فيَدبةوونى  وى و نةزانى بورِابددوويان تاريك و نةفام
 ئاطادارى نةبيَ. زانستخوازئيسالمى سةردةمى هةستانةوة و ثيَشكةوتنة نابيَ 

 ى ئيسالمى.خوَيندنيةكةم: سيستةمى 
حى ئيسالم و ئيمان  وووى فيَدبوونى ئيسالمى تيَكةَلكداوة بةرِوبة دريَيايي ميَي

اسةةى و وى كؤمةآليةةتى و سي ونكاريةةةكى رِيشةةيي لةةة رِ ئةةم شةةيَوازو رِيَةدةوة طؤرِا  
نيَو جةةزيدةيي عةرةبيةاا بةةرثاكدد  ئةمةة واى كةدد      فةرهةنطى و ثةةروةردةيي لةة  

زانستةكان وة  ثةيام وةربطدىَ نة  ثيشةة  بووكددنةةوة و فيَدكةددن و     زانستخواز
ن َلماكيَكى موسةةو بةةة بةشةةيَك لةةة خواثةرسةةتى  هةةةموو تةةاوفيَدبةةوونى زانسةةت بةة

ميللةي و رِاسةتةوخؤ بةوو     هةرضةناة لةسةرةتادا سيستةمى فيَدبوون بة شيَوازيَكى 
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ثةةرة   ميللييةَلمانان كدد ئةم شيَوازة بة زانست و فيَدبوون واى لة موس اانطدينطية
و شةةويَنى طشةةتى و   كةةان و نوسةةينطة وو دو بسةةيَنى و وردة وردة تةةةواوى مةةا َ  

وة  هيض شويَنيَك نةما نةبيَتةة قوتاوانةةى   نةخؤشخانة و هؤ َ و بؤنةكاني  بطديَتة
ة واى كدد دةزطاكانى فيَدبوون ية  شةكل و  ميلةلييفيَدكددن  ئةم شيَوازة فيَدبوونة 

شيواز نةكدنة بةر بؤ فيَدبوون  بةَلكو دةيان جؤرو رِيَطاى فيَدبوونيان فةراهةةم كةدد   
 بةثيَى ثيَااويستى كؤمةَلطا. بة منوونة.

ستة شوينيَكة تايبةت كدابوو بؤ لةبةركددنى قورئان و زان(: ناوى الُكتَّاب) -1
. ئةم ناوة دةطةرِيَتةوة بؤ ضاخةكانى ثيَشوو  لةسةردةمى ئايينيةكان بوَ هةرزةكاران

 ارا.هاتنى ئيسالمي  طةشةى ثيَ
 .ى زانستى شةرعى بةاليةنى فداوانيبوونةومزطةوت و نويَيطاكان بؤ قوَل  -2
 ةكان بوون.ية ثسيؤريبؤ بابةت قوتاوانةكان -3
 بيمارستانةكان تايبةت بوون بة زانستى ثزيشكى. -4
 ناسى بوون.رِوانطةكان بؤ بابةتى فةلةك -5

كةةة بةةةثيَى    دةزطةةاى فيَدبةةوون  يَك نةةةبوو خةةا  بةةيَ لةةة دةيةةان   هةةيض شةةار 
 .(1)ونةوةوك كدابةكانى خةَليثيَااويستي

 فَيربوون لة ذوورة بضووكةكان لة نزيك مزطةوت دووةم:
 دروست كرابوو)الكتاتيب(.

تويَيةكان بةة شةيَوازى جياجيةا دروسةت     دةزطاى فيَدبوون بوَ تةواوى ضينو رِيَطاو
   مناا َ و ئافدةت تيَياا فيَةدى زانسةت   وكدابوو  يةكيَك لةم رِيَطايانة طةورةو بضو

بةرى مزطةوتةكان دروست كدابوون تةا  وكانة بوون كة لة دةورودةبوون ئةو يورة بضو
                                                             

 ( .45معاهد الرتبية امسالمية )ل هةروةها (، 44تاريخ الرتبية امسالمية )ل بدِوانة:  (1)
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بدِةخسةَى تَيةاا  خويَنةان و نوسةني و فَيةدبنب  ئةةم جةؤرة         زانستةخوازانت بؤ دةرفة
خويَناطايانة لة ثيَشاا هةبوون كة ئيسالم هات طدنطةى زيةاتدى بةةم جةؤرةدا  لةة      

طةشةةةى كةةدد ئةةةم طةشةةةكددنة بةةةردةوام بةةوو تةةا   ( )سةةةردةمى ثيَغةمبةةةر 
كدد  بة ثيَى ثيَويستى قؤناغةكانى سةردةمى خيالفةى رِاشاين و دواى ئةو زيادى 

و ين منةةاا َ بةةؤ لةبةةةركددنى قورئةةان و  وخةوازى خويَنةةاكاران  ئةةافدةت و ثيةةا و دا
 و بابةتةكانى تد ئامادةكدابوون. فةرموودة  و فيقه 

ثم مات ابوبكر ووص عمر ففتحلت بلالد فلار  طلوم     ئينب حزم دةفةرموويَت: )
مل يبلق بللد ام وبنيلت فيله     وعرضا و فتحت الشام كلها، واجلزيلرة ومصلر كللها، و   

املساجد ونسخت فيه املصاحف، قرأ األئمة القرآن وعلم الصبيان فى املكاتل  شلرقًا   
 . (1)وغربًا(

 ئةبوبةكد وةفةاتى كةدد عمةد شةويَنى طدتةةوة والتةى      واتة)دواى ئةوةى ئيمامى 
فارسيان فةتح كدد بة دريَيايي و ثانتاييةكةى  شاميشةى بةة تةةواوى فةةتح كةدد       

كةدد  هةيض شةاريَك و الديَيةك نةةما      ةها جةزيدة و ميسدي  هةمووى فةةتح  هةرو
تيةةا ضةةاث كةةدد  ئيمامةةةكان   مزطةةةوتى تيةةا نةةةكددبيَت و موصةةحةيف قورئةةانى  

قورئانيانيةةان تيةةا خويَنةةا و منةةااَليان لةةة مةكتةبةةةكان فيَدكةةدد لةةة رِؤيهةةةآلت و  
 رِؤيئاوا(.

ةى زانسةت و فيَدبةوون     كةة لةة هةيض سةةردةميَك جوَلة     ئةمة ب مان دةخاتةةوة 
ى خةةةتاب كةةورِ ةتاى طةشةةةكددنةكةى بةةؤ ئيمةةامى عومةةةرى  سةةةرنةوةسةةتاوة  

و ( )طيَدِيَتةةةوة  هةةةروةها ئةةةوةمشان بةةؤ دةردةخةةات سةةةردةمى ثيَغةمبةةةر  دة
  بةةةَلكو طةشةةةى ةوات و جةةةنو نةةبوو خولةةفاى رِاشةةاين تةةةنها سةةردةمى غةةةز  

نةاوي بانطةةوازى و   نطي  هةر لةة ثيَ و  تةنانةت جةوزانستى و فيَدبوون بةردةوام ب
                                                             

 (.1/65بدِوانة: الفصل فى امللل والنحل  ابن حزم  ) (1)
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رانةى لة نزيةك مزطةةوت دروسةت    و. ئةم يو(1)ةوبووكددنةوةى زانست و زانيارى بو
كورِى اسةتنى مزطةةوت بةوو لةة هةنةايَك كةةمو      كداون بؤ خويَنانى منااآلن بةوَ ثار 
يورة بضةةوكةكانى نزيةةك مزطةةةوت بةةة   (الُكتَّللابئةطةةةر منةةاا َ هةةةيبىَ. دواتةةد) 

ضةناان الك َُّتاب ى تياياا دروسةت  كدد هيض شويَن وشاريَك نةما ادى ئةناازةية  زي
  ئينب حوقل دةَليَت: يمارةى مامؤستايانى يورةكانى نزيك مزطةوت لةيةة   نةكدىَ

(مامؤسةتا  ئةطةةر ئةمةة يمةارةى     300شارى)بلدم لة حةقلية(دةطةيشةتة نزيةك )  
ئةم  .(2)ةوجار زياتد بو ان ضةناانيبيَطومان يمارةى قوتابي  تةنها ماموستاكان بيَ
دريَةةيةى هةةةبوو لةةة جيهةةانى ئيسةةالمى تةةا   زانستةةةخوازانشةةيَوازة بةةؤ فيَدبةةوونى 
 سةردةمانى ئيَستاش.

ة ياارى دابةش كددبةوو بةؤ سةةر بةوارة ثسةيؤرِي     ةر ثياوانى دةوَلةتموئيمامى ع
 تايبةتةكان  لة كؤنطدةى )اجلابية( دةيفةرموو: )كةسيَك دةيةويَت ثدسيار لةةبارةى 
قورئان بكات با بيَتة الى ئوبةى كورِى كةع   ئةةوةى دةيةةوىَ ثدسةيار دةربةارةى     
م ات بكات با بيَتة الى معازى كورِى جةبة   ئةوةى دةيةةوىَ ثدسةيار لةة ثةارةو     

 خةزنةةدار بةة   خوداى طةورة منى كددووةتة  ما َ و سامان  بكات با بيَتة الى من
)(3) . 

ا بةردةوام بةوو كةسةيَكى وة    وى مزطةوتةكانازانستى لةتةوا ئةلقةىبةم جؤرة 
( قوتابى زيةاتد  هةةموو ئةةم     1000ةكانى دةطةيشتة) يرِيَيةى قوتابي ءدةردائةبو

حةلةقاتانة لة تةةواوى مزطةوتةةكانى والتةانى ئيسةالمى دا سةرضةاوةى سةةرةكى       
ى بوون  هةموو كات مزطةوت شويَنى زانست و زانيارى و ثيَطةيانان و زانستخواز

                                                             
 ( .54ة  25  )  نظرات فى دراسة التأريخ امسالمى، عبدالرمحن احلجى( بدِوانة: 1)
 (.53مية نظمها، وفلسفتها تارخيها ، امحد شلبى، )ل بدِوانة: ال بية االسال (2)

 . (48-40النظام احلكومة النبوية عبداحلميد الكتانى )لبدِوانة: ( 3)
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  كةة  ةناايةتى و ئاراستةكددن و رِةمزى شارستانيةت بووة  زؤريَك لةم مزطةوتانةب
فصطا  عةرةبى ثيَيان دةَليَن جامع وة  )جامعى عمدى كورى عاب لة  لة زمانى
ه (. و جةامعى االزهةد   259سةاَلى ) طولون ه(. و جامعى امحاى كورى 21ساَلى )
 .(1)ه( شويَنى مزطةوتيان طدتبؤوة( 360ساَلى ) 

ةكان. ية ة كؤمةاليةتييةكان و ضةاالكي ية نييئةم مزطةوتانة بوونة شويَنى بؤنة ئاي
و دادوةرو دادطاكةاني  هةةر لةةم مزطةوتانةة كارةكانيةان       قةازى هةروةها حاكم و 

ةهايةان هةةبووة لةة    ةكى رِية و ئازادي ئةجنام دةدا  هةموو كات سةربةخؤيةكى تةواو
 ة ثةروةردةية.كاركددن و طيَدِانى دةورى سةرةكى خؤيان ك

 

 : فَيركرن لة قوتابخانةكان.سَييةم
ثيَى ثيَااويسةةتى و زيةةادبوونى رِيَةةيةو داخةةوازى لةسةةةر خويَنةةان و زانسةةت   بةةة

دةزطاكانى خويَنان و فيَدبوون رِوويان لة زيةادبوون كةدد. مزطةوتةةكان رِؤي بةة رِؤي     
و طفتوطةؤى  حةلةقاتى زيةاتدو يمةارةى قوتابيةانى رِوو لةة زيةادبوون بةوو  وتووَيةي       

زانستى لةناو مزطةوتةكان كةميَك ئارامى و سةةكينةتى لةة نويَةيو و عيبةادةت و     
ضةوونى زانسةتةكاني  خةاَليَكى    اَلؤز كددبوو  طةشةسةنان و بةرةوثيَشزيكد كددن ئ

تاوانة بكديَتةوة  تةاوةكو تايبةةت بكديَةت بةؤ     بوو واى كدد ب  لة كددنةوةى قو تد
ى لةويَةاا بةسةةر   زانسةتخواز ن  وة زؤرتدين كاتيةان لةة   زانست و فيَدبوون و فيَدكدد

 ببةن.

ثاَلنةريَكى بةةهيَزة بةؤ خزمةةت كددنةى     ( )هةر فةرموودةيةكى ثيَغةمبةر 
)اذا ملات امنسلان   دةفةةرمويَت  ( )كاتيَك ثيَغةمبةر  زانستةخوازانزانست و 

                                                             
 . (79-4اخلطط املقريزية )بدِوانة:  (1)
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يلدعو لله (    انقط  عمله ام من ثالث: صدقة اجلارية، او علم ينتف  به او ولد صاحل
واتة: )ئةطةر مدؤظ مدد كددةوةكانى كؤتايى ديَت تةنها سةىَ كةددةوة نةةبيَت      .(1)

خيَديَكى نةبدِاوة  يان زانستيَكى سوود بةخ   يةان نةوةيةةكى صةاحل دووعةاى بةؤ      
 بكات(.

بة تيَطةيشنت لةم فةرموودةية ثيشينان طةيشتينة ئةجنام كة باش ين خيَديَك كة 
ةوةى قوتاوانةو خويَنانطاية بؤ هةةياران  قوتاوانةةيان كةددةوة    ئةجنامى باةن كددن

ئةوقافى فَيدكددن و فَيدبوون داندا  هةةر لةة خةليفةةو ئةةم و زانةاو تةةواوى ثيةاو        
ماقوالن دةستيان كدد بة كددنةوةى قوتاوانةى جؤراو جؤر  يةكيك لةة تويَةيةرةكان   

اري  التلى ميكلن تشلبهها    إن علددا ملن الطلالب كلان يسلكن هلذه امللد       دةَليَت: )
 . (2)بالكليات الداخلية فى جامعتى اوكسفور و كيمربيج(

واتة )بةِراستى رَِييةى ئةةم قوتابيانةةى لةة قوتاوانةةكان دةمانةةوة دةكةدَى بةة        
طشتى بة هةةردوو زانكةؤى ئؤكسةفؤردوو كةامربي  بضةويَنى لةة رِووى زؤريةةوة( .        

وو قوتاوانةةكان و مامؤسةتاو قوتةابى    ساَلانة وةق  كداوةكان ئةوةناة زيادى كددبة 
ان سةةرف  مووضةيان بؤ سةرف دةكدا  ما َ و سةروةتيَكى زؤر بؤ بيناى قوتاوانةةك 

ه(   757) سلولطان حسلن  هونةةرى ئيسةالمى. قوتاوانةةى     دةكدا  تا بوة هيَماى 
خةتى كوفى و خةتى نةسةفى و جوانكارى ميلةتانى تدو جوانكةارى داهيَنانةةكانى   

 .(3)انى تيَاا جىَ بةجىَ كداو بوة سةرضاوةى ئةم هونةرانة( موسوَلمان
بةم شيَوازة قوتاوانةكان يمارةيان زيادى كددوو باَلو بوونةوة  مةقديزى دةَليَت: 

جةب د دةَليَةت: )   ( قوتاوانة هةةبوو   ئةينب   63قاه ِة )لة سةردةمى من تةنها لة 

                                                             
 . (1631)( موسلم طيَدِاويةتيةوة بة يمارة 1)
 ( .100العصور القدمية حتى اوائل قرن العشرين )ل الرتبية عرب التاريخ من  بدِوانة: (2)

 ( .588تاريخ احلضارة املصرية حممد مصطفى )ل بدِوانة:  (3)
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ى و سةةةرج دابةةوون. هةةةر ( قوتاوانةةة لةةة بةغةةاا هةةةبوو لةةة لووتكةةةى جةةوان  53
( مستنصةدية )قوتاوانةية  ثةرتوكخانةى طةةورةى تيَةاا بةوو لةوانةة: قوتاوانةةى      

هةةزار كتيَة     8اا يمةارةى كتيَبةةكانى   ية تيَةاابوو لةةكاتى كددنةوة   كتيَبخانةيَكي
 .(1)بوو.

 : ضةند شوَينَيكى ترى جياواز بؤ فَيربوون.ضوارةم
وون ضةنا شويَن و جيَطايةكى تدى جياواز ةي فيَدبيجطة لةم ضوار دةزطا سةرةكي

 لةوانة: زانستةخوازانلةوانة كدانةوة بونة ناوةناى خويَنان بؤ 
 خانةى تايبةت.ثةرتوك -1

لةبةر ئةوةى زؤربةى مةليك و سوَلتان و ئةةم  و زاناكةان لةة ثيَشةاا طدينطةى      
ااربوون لةةة كددنةةةوةى  ى دةدا  طشةةتيان بةشةة زانسةةتخواززؤريةةان بةةة زانسةةت و  

بةة   زانستةخوازانان و زانستخوازان  لة هةموو شويَنيَك يتوكخانةكان بؤ قوتابيثةر
يان دةكةةدد  ئةةةو يَيينةةةوة و ليَكؤَلينةةةوةى زانسةةتيئاسةةانى تيَيةةاا كؤدةبوونةةةوة تو

جنلد فلى   ): ة ضةرخى نوسني و تةئليفات  يةكيَك لةة تويَةيةران دةَليَةت   وسةردةمة بو
ت : املكتبات العاملة املفتوحلة للجمهلور عللى     البالد امسالمية مجي  انوا  املكتبا

اختالف انواعة ، واجناسة، وثقافة، واملكتبات اخلاصة، التى ميتلكها أفراد معنيون 
خلدمة اغراضم الشخصية، واملكتبات امللحقة باملساجد واجلوامل  واللربط واخلانقلاه،    

امعلات  ومكتبات املتخصصة للدراسلات العليلاء واملكتبلات التابعلة للملدر  واجل     
 .(2)على اختالف أنواعها، واملكتبات املوجودة فى املشافى والبيمارستانات(

واتة: )لة وآلتانى ئيسالمى هةموو جؤرة ثةرتوكخانةيك هةةبوو: ثةرتوكخانةةى   
                                                             

 ( .55ل  1: الدر  فى التاريخ املدار ، للنعيمى. و تاريخ علماء املستنصرية، ناجى معروف. )بدِوانة (1)
 (.82املكتبات فى امسالم حممد ماهر صادة )ل بدِوانة: (2)
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طشتى كداوة بؤ خةَلك  بة هةةموو شةيَواز و رِةطةةزو رِؤشةةنب ية جياوازةكانةةوة       
بؤ كةسايةتى تايبةت و كارة تايبةتةةكان  هةروةها ثةرتوكخانةى تايبةت  ئةمةيان 

بةةةكاريان دةهيَنةةا  هةةةروةها ثةرتوكخانةةة بةسةة اوةكان بةةة مزطةةةوت و خانةةةقاو   
جةواميعةةةكان  هةةةروةها ثةرتوكخانةةةكانى دةوَلةةةت تةةةواوى خةليفةةة و ئةةةم  و  
ضةةاكةكان دايةةان مةزرانةةا بةةوو  وة ثةرتوكخانةةةى تايبةةةت بةةة خويَنةةانى بةةاآل  وة 

ثةرتوكخانةة  نكؤكان بة جياوازى جؤريانةةوة   قوتاوانة و زا ثاشكوىثةرتوكخانةى 
 بؤ نةخؤشخانة و بيمارستانةكان(.

نى ثةرتوكخانة لة هةموو بةش و جةؤر و ناوةنةاةكان واى كددبةوو    وبيَطومان بو
. ئةم جؤرة داهيَنانانة زانستةخوازان  بيَت بؤ زانست و ةهةموو شويَنيَك قوتاوانةي

رتوكخانة لة نةخؤشخانة و بيمارستانةكان تةةنها لةة سةةردةمى    كددنى ثةتلة دروس
اانى بة خويَنان و هةبوو  هيض ميلةتيَك ئاستى رِؤشنب ى و طدينطي زيَدِينى ئيسالم

زانستخوازان نةطةيشتؤتة ئةم ئاسةتة تةةواوى بةشةةكانى ييةان بكةات بةة شةويَنى        
 فيَدبوون و فيَدكددن.

 .ثةرِاوطةكان -2
ن  وثةرِاوطةةكان بةو   نبةوو  زانستةخوازانزطايانةى سةرضاوةى يةكيَكى تد لةم دة

دةوريَكى بااليان هةبوو لة بووكددنةوةى زانست و زانيةارى و ثةةروةردة  زؤرتةدين    
كددن و كةؤثى و ئارِاسةتةكددنى   كدد  بة ضاث زانستةخوازانخزمةتيان ثيَشكةش بة 

كة سةردةميةكان  زاناى ووقوتابيان و ريَ نيشاناان و ئاشناكددنيان بة نوسداوو ثةرت
ة لة خاوةن ثةرِاوطةةكان   ويةكيَك بو ((الفهدست))طةورة ئينب نةديم خاوةنى كتيَبى 

 ية ثةرِاوطةكان بونة شويَنى خويَنانةوةو طوفتوطؤ و ئ شاداتى زانستى.بوَ
 .كددن )املصلى(شوينى نوييخانةقاكان و رِوكنةكانى  -3

وة يةكيَك لةوانة بة ى  وتياياا هةَلكةوت ميَيوى ئيسالمى زؤر ب ؤكةى جياوازى
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ن  خانةةقا  وبةاَلم هيضيان دانةبدِاون لةزانست و زانيارى و ف بةو  صوفيطةريةتية   
وشةيةكى فارسةية بةو شةويَنى خواثةرسةتى يةان شةويَنى خؤحةشةاردانة بةرامبةةر         

 مى و نةةمانى جةةنو لةطةة َ   دويمن بةكار ديَت  بةاَلم ئةم خانةقايانة لةكاتى ئارا
دكةددن  هةةروةها لةبةةر زؤر    تة سةرضاوةى سةةرةكى بةؤ فيَدبةوون و فيَ   دويمن بووة

يسةالمى و شةارةكان زؤرتةدين نويَةيطا دروسةت      خويَنان لةة هةةموو وآلتيَكةى ئ   نويَي
وضيَكى هةبوو تايبةت كةداوة بةة خويَنةان و    وكيشى ضةنا سيَكداوة  هةموو نويَيطا

طةيانةةةان و خزمةةةةتى زانسةةةتى و ان بينيةةةوة لةةةة ثيَيفيَدبةةةوون  دةورى سةةةةرةكي
 .زانستةخوازان
لةة   زانستةةخوازان اان بة ان دةزطاى زانستى شةرعى و طدينطيي بينيميلة كؤتا

سةةةردةمى زيَدينةةاا ضةةةنا جةةؤر و شةةيَوازى جيةةاواز بةةوون  ئةوقافةةةكان زؤرتةةدين   
كةةددووة  سةةةردةم سةةةردةمى ملمالنيَةةى   زانستةةةخوازانخزمةةةتيان بةةة فيَدطةةة و  

طةةة َ هةةةموو (( و ثةةةيام لةاسةةالم))ي بةةووة م رووحةةي زانسةةتخواز ثيَطةيانةةان و
ايي بوارةكاني زانست تيَكةَ  كةداوة   بةةم رووحةة ثةِد لةخزمةتةة ئيسةالميانة ضةد       

تكةة  هةةر كةات    ووة  زانسةتيان طةياناؤتةة لو  وكددرووناكيان بؤ مدؤظايةةتي هةةلَ  
نطي طةةالن  زانست و زانستخواز طةيشتة ثيَشةنو ئةوة ميللةت و ئومةةت ثيَشةة  

 دةبن لة هةموو رويةكةوة  واتا لة تةواوى اليةنةكاني ييان .
 

 زانست و زانيارى خوَيان دارِيين؟ن بيناى مةعديفةو زانستخوازان ضوَ

كددنى بةة دياريةة  عديفى ثيَويسةتمان  ةبؤ ضارةسةرى هةر بابةةتيَكى بينةاى مة    
كة بوونةتة هؤكار بؤ  طدفتةكة هةية  لة ثيَشاا زؤرتدين طدفتى فيَدبوومنان باس كدد

شكسةةتى طةيانةةانى ثةةةيامى ئيسةةالم و دواكةةةوتنى كؤمةةةَلطاو هةَلنةسةةتانةوةى   
هةسةتانةوةو  ئوومةت  ئامايةمان بةوةكدد كة فيَدبوون سةرضاوةى سةرةكى هةموو 
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كددنةوةيةكة  لةم بةشة ثيَويستمان بة ضارةسةرى بابةتةكة هةيةة بةة واتةا    ئاوةدانة
يةان  خويَنان و فيَدبوون بكةين تا ثةيامى خةؤى بطةيةةنىَ    ضؤن ضارةسةرى رِيَدِةوى 

بيَطومةان   زانسةت و زانيةارى خوَيةان دارِيَةين؟    ن بيناى مةعديفةةو  زانستخوازان ضوَ
سةرةتاى ضارةسةرى ئةةم طدفتةة لةةرَِيدِةوى خويَنةان و فَيدبةوون دةبَيةت بةة بينةاى         

ى مةعديفةة بكةةين   مةعديفة دةست ثيَبكةين  واتا ثيَويسةتمانة بةزانني ضةؤن بينةا    
زانست بةتةنها ضارةسةرى كؤمةَلطاى بؤ ناكدىَ و تواناى هةستانةوةى ئوممةى نيية 

ئةم مةبةستة دةبيَ بطةرِيَينةوة بؤ سةرضاوةو بنةماكان تا بزانني  بةبيَ مةعديفة. بؤ
 ان بة مةعديفةو زانست و فيَدبوون ضيية.يثةيوةناي



 164 زانستخوازان یرەبڕێ

 
 ضاوةى سةرةكى بيناىسةر

 ة )الوحي(.ينيطامةعريفة   
سةرضاوةى تةواوى زانست و زانيارى دةطةرِيَتةوة بؤ وةحى ئةطةر بطةرينةوة بةوَ  

لةطةة َ   كةة باكمةان ئادةمةة دةبيةنني      بونى مدوظايةةتى وى سةةرةتاى دروستةة  مييو
بوونى يةكةم مدؤظ لةسةر زةوى بنةماى زانست و مةعديفةى بؤ دارِيَةيراوة و  دروست

)خةواى   واتةة:  .(1) چڦ  ڦ  ڄ  ڄ   چتةواوى زانستةكانى فيَدكدا: 
  طةورة هةموو ناوةكانى فيَدى ئادةم كدد(

املعرفة املكتسلبة ملن اللوحي معرفلة     “ )ت: يَوشي  االسالم ئينب تيمية دةفةرمو
يقينية مطلقة ذلك أن الوحي بصفته جزًءا من علم اهلل له ما هلذه الصفة من كونها 

 إفادة املعرفة الدينية دملة شرعية مسعية حقيقة مطلقة غا حمدودة، ودملة الوحي يف
 ينيةو لةوةحى مةعديفةيةكى يةقاتوواتة: مةعديفةو زانيارى وةدةسته .(2)( وعقلية

كة لةزانسةتى خةودا كةواتةة وةحةى ئةةم صةيفةتةى       و رِةهاية  ضونكة وةحى بةشيَ
ينى كةدارى وةحى بو زانسةتى ئةاي  سنورة  بةَلوة كة راستيةكى رِةهايةو بيَطدتوهةَل

سةرضاوةى مةعديفة لةالى ماديةكان تةنها ئةوانةن ية(. زانستيكى شةرعى و عةقَل
دةكةات    دةركيةان ثةيَ   يان عةقلَ  دةكدىَ كة بةجيهازة هةستيارةكان هةستيان ثيَ

كن ر طةدنطن و نيعةةتيَ  زوَ ة لةم دوو سةرضاوة كةة جطمان ام لةالى ئيمةى موسَلبةَل
وة  سةرضةةاوةيةكى ةتةةوةى بونةةةوةر جياكددوظةةةكان دراوةو مدوظةةي لةتةةةواو بةمدوَ

زانسةت   ةى ئةمانةة يةان دةر  نةةكددنى هةنةايَ    راسةتكددنةوةى هةَلة   ئةساسي بةوَ 

                                                             
 .   31ئايةتى  البقدة( سورِةتى 1)
 (.136 – 13  )جمموعة الفتاوى ابن تيمية( بدِوانة:  2)
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بةهيض شةيَوةية  نةاتواندىَ لةة    كة وةحى خودايي كةناتوانن دركى ثي ببةن ئةوي  
زانسةت و   تةةواوى  ووبةَلك  مةنهةجى زانستى و مةعديفى و فيَدبوون جيابكديَتةوة

دةسةت ديَنةىَ بةةهؤى    هةةر زانسةتيَك بة   ئةصةلة.  بةةم  بةس اوةتةوة ةكانىييزانيار
ئيجتهادات و عةقَلةوة دوور بىَ لة ثيَوةرةكةانى وةحةى و تةةنها ثشةتى بةة عةةقلَ       

ةكانى سةةةدةى رِابةةددوو يبةسةةتبىَ ئةةةوة الرِىَ دةبةةيَ  ئاورِيَةةك لةةة تيوَريةةة بةشةةةري 
و دوركةاريم و فدويةاو هيكةل و     باةينةوة لةب دوزو تيؤريةةكانى دارويةن و نيتشةة   

وَلةم و سةتةم و نةا    تةواوى تيوَريةكان  بةهؤى ئةم زانسةت و تيؤريةة مةعديفيانةة ز   
يان بةرهةم هيَنا  جيهانيان ثدِ لةة ئةاطد و ئاسةن    يكويمدؤظةدِشنت و دادطةرى وخويَن

ان بةة مةدؤظ هةيةة شةيَوان و لةسةةر بنةةماى       يوةنةاي يكدد   تةواوى اليةنةكانى ثة
و خزمةتى مدؤظايةتى اليةناا. زانستةكانى مةدؤظ ثةيوةسةتة بةة توانةاى     سدوشتى 

كةسةكة و زةمان و مةةكانيَكى تايبةةت و سةةردةميَكى تايبةةت  مةدؤظ نةاتوانىَ       
ة يضارةسةرى داهاتووى خؤى بكات  نازانىَ طدفتةكانى زةمان و مةكانيَكى تد ضةي 

وردارة و نى تةد سةنو  و بةضى ضارةسةر دةكدىَ  توانةاى عةةقَلى وة  بةاقى بةشةةكا    
 ة.ةيرنيوسنوبيَة

ٺ  ٺ  ٺ  چ  تةنها شتة بينداوةكان دةبينىَ و لة ثةنهانةكان بىَ ئاطايةة 

كةشةى  و)تةنها ئاطةادارن بةة رِو    واتة: (1) چٹ  ٹ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ   
 ييانى دونيا و بيَ ئاطان لة باسةكانى رِؤيى دوايى(.

ابدِيَيىَ نة  بؤ هةموو جؤر و رِةنةو  لة جوطدافيايةكى تايبةت دةتوانىَ ب دؤز د
و شيَواز و تاكة جياوازةكان كاريطةرى يينطةي و جوطدافيا و قةوم ودةوَلةمةناى و 
فةق ى و هيَز و فاكتةرةكانى تدى لةسةرة  بةآلم وةحى لة ثيَ  زةمان و مةكانة و 

                                                             
 . 7ئايةتى   الدوم( سورِةتى 1)
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ة و هةةيض جةةؤرة فاكتةةةريَك نةةاتوانىَ كةةارى تيَبكةةات و   يةةني كةةةس ثيَويسةةتى بةةة
رن لةة ئاشةكدا و ثةةنهان    وسنويةقينى و بيَة % تةواوو 100ياريةكانى بة رِيَيةى زان

ئاطادارة. بؤية مدؤظ لةطة َ وةحى بة ئاسةانى دةتةوانىَ باشة ين زانيةارى بةدةسةت      
بهيَنَى ضاك ين ضارةسةةر بةؤ تةةواوي طدفتةةكاني ييةان باؤزيَتةةوة  عةةقَلي  بةة         

 س  خؤي دةطديَتة بةر.تيَطةيشنت لة وةحي رِيَطاي رِاست و درو
 

 ي مةعريفي بكةين لة رَِيطةي وةحيضؤن بينا
گ  گ  گ  ڳ  چ  كاتيَك دةَليَن وةحي واتا قورئان و كةالمي خواي طةورة:  

)هةةةيض ناحةةةةقى و . واتةةةة: (1) چڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ    
ض اليةكةةوةم  نادروستى و ناتةواوية  رِووى تيَ ناكات لةة هةيض كاتيَكةاا و لةة هةي     

رِةوانةكداو و نيَددراوى زاتيَكة كة خاوةنى حيكمةت و دانايية و شايةنى سوثاس و 
 ستاييشة(.
چٺ  ٿ   ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ چ كة حةةقي رِةهةاي اليةة:     ئةوقورئانةي

(2) .
)رِاست ئةوةية كة بؤت هاتووة ئةى حمما لة اليةن ثةروةردطارتةوة كةواتة لةة  واتة: 

 طومانااران مةبة(.
 : ةكان دةزانةن كةة تةةنها ئةةم قورئانةة حةقةة      يبة ئامسانيتةواوى ثةيدةوانى كتيَ

)ئةوانى . واتة: (3) چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ     چ 
كة نامةمان ثيَبةخشني سوور دةزانن بيَطومان ئةم قورئانة لة اليةن ثةروةردطارتةوة 

 بة حة  و رِاستى نيَددراوة(.

                                                             
 .    42ئايةتى  فصلت( سورِةتى 1)
 .   147ئايةتى   البقدة( سورِةتى 2)
 . 114ئايةتى   األنعامسورِةتى ( 3)
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ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ مةعديفي و زانسةتة :  رِيَطةي رِاست و دروس  

)بةِراسةتى ئةةم قورئانةة رِيَنمةوونى دةكةات بةؤ رِيَبةاز و         . واتة:(1) چٿ  ٿ  
 نة(.ة يبةرنامةية  كة رِاست

بؤ سوود وةرطدتن لة وةحي يان ضؤنيةتي بيناكددني مةعديفى خؤمان لة وةحي 
و قةةتعيت   اري تةةواو هةنةايَك جةار وةحةي زانية      ثيَويستة بابةتةكة ثؤليَن بكةين

دةداتيَ  بوار بؤ مدؤظ ناهيَليَتةوة تا قسةي تيَاا بكةات  واتةا لةة سةنوري توانةاي      
و ئيجتيهةادي   مدؤظةكان نيية جاري واش هةية مةجا  بةؤ مدؤظةةكان دةهيَليَتةةوة   

 لة ضوارضيَوةى ئامايةو ليَكؤَلينةوة بطةنة ئةجنام .تيَاا بكةن 
 

 وةرطدتن لة وةحي دياري دةكةينود بةم ضةنا خاَلة ثؤليَين سو
جاري واهةية وةحي زانياري مةعديفيةكى يةقيين تةواوت دةداتةيَ لةسةةر    -1

َلي بكات  بةىَ ئةةوةى   وبابةتيَك مدؤظ تةنها بؤي هةية وةري طديَ و تيَي بطا و قبو
ثيَش  هيض زانياريةكى لةسةر هةةبَيت واتةا عةةقَلى مدؤظةةكان لةةم جيهانةة هةيض        

ارةكانى باةنةوة  يةان  يية ناتوانن قسةي تيَاا بكةن  يان وةاَلمي ثدسدةوريَكيان ني
نةاوي     َ بيَت  وةحي دوو جيهان ليَك جودا دةكاتةوةوة  جيَطاي قبويبطةنة رِاستي

ناوة جيهاني ثةنهان و جيهاني بينداو  ئةم زانست و مةعديفيانةي باسةي جيهةاني   
  ني بةؤ نييةة  وينةةوة و بةة دواداضةو   ثةنهانة مدؤظ ليَي بيَ ئاطايةةو مةةجالي ليَكؤلَ  

ەئ  ەئ  چ  يَ:وة وة  خواي طةورة دةفةرموو( جار وشةي غةي  هاتو48)  

كليلةةى هةةةموو نهيَنييةةةكان هةةةر الى  )واتةةة:  .(2) چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  
 خواية و كةس نايان زانىَ(.

                                                             
 . 9ئايةتى   اإلسراءسورِةتى (1)

 . 59ئايةتى   األنعام ( سورِةتى2)
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)بَلةةيَ بيَطومةةان زانينةةى نهيَنييةةةكان   واتةةة: .(1) چی  ی        جئ  حئ  چ  
 بةت بة خواية(.تاي

ئةوانةي  نيية لة سةر جيهاني ثةنهان  تةنيا انيتةنانةت ثيَغةمبةراني  شارةزاي
ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ        ىئ  ىئ  ىئ     ی   ی  ی  چ خودا ثيَي فةرموون 

)هةر خوا زاناية بة نهيَنييةكان و كةس ئاطةادار ناكةات    . واتة: (2) چ جئ  حئ
كةةخودا ليَيةان رازيةةو زانياريةان لةةبارةى       تةنها ئةوانة نةةبىَ  بةسةر نهيَنييةكانى

 (.غةيبةوة دةداتىَ
ئةم ئايةتانة زانياري تةواومان ثيَةاةدةن لةة سةةر جيهةاني ثةةنهان و تةةواوي         

طومان مدوظ ناتوانيَ م باةنةوة  بيَدةوة وةالثدسيارة فةلسةفيةكانى مدؤظ دةتوانن ليَ
    ى دةسةت بكةةويَ  تةةواوى   تةنها بة عةةقلَ وةالمةي سةىَ ثدسةيارة فةلسةةفيةكة     

تيؤريةكان جطة لة وةحي ناتوانن هيض زانياري و زانستيَك ببةخشن يةان وةالميَةك   
ةكان وةرطدن. يياني دواي مددن كة ثيَك هاتووة لة قةبدوو زيناوو بونةوة يبؤ راستي

و ليَ ثيَضينةوة و ثاداشت و سزاو بةهةشت و جةهةنةم و تةواوي زانست و زانياري 
ت بة ييانى دواى مددن تةنها لة رِيَطةى وةحيةوة دةست دةكةويَت  هةةموو  ثةيوةس

تييؤرو ب دؤزةكان لةم بابةتةة بةة هةَلةة داضةوون نةةيان توانيةوة وةالميةان دةسةت         
 بكةويَ .

يَك زانست و زانياري تةشديعي و  ئةخالقى دةدات بة ة هةروةها وةحي كؤمةَل2
كددن و قةدةغةكددنةاا   ةبادئي و فةرمانةة لة مة  مدؤظةكان بؤ رِيَكخستين ييانيان 

مدؤظ بؤي نيية ئيجتيهةادي تَيةاا بكةات تةةنها لةسةةريةتي حيَبةةجيَيان بكةات و        

                                                             
 . 20يونس ئايةتى ( سورِةتى 1)
 . 26ن ئايةتى  اجل( سورِةتى 2)
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ةي رؤيانةي لةطة َ خؤي و خةَلكةاا  الدان لةةم   لَوخستين جوبوَ رِيَك َلي بكات وقبو
ين يطةةري نةةريَ  ثيَوةرة تةشديعيانة زياني زؤر طةورة بة كؤمةةَلطا دةطةيةةنيَ  كار  

وست دةكات  ضونكة وةحي هةةر زانياريةة  بةاات لةة بةارةي      لةسةر مدؤظةكان در
 تةشديعةوة تةنها بةريةوةناية بؤ مدؤظةكان و دورخستنةوةي خداثةية ليَيان .

ة هةروةها وةحى ضوارضيَوة و ثيَوةرى داناوة بةؤ زؤر اليةةنى جيةاواز  يةةكيَك     3
ى بةة ضوارضةيَوةيةكى قةةتعى    لةوانةش مةنهةةجى ثةةروةردةو فيَدكددنةة  كةة وةحة     

مةةجاليَكى   وقسةى لةسةر نةكددووة تا مةةجا  بةؤ مدؤظةةكان نةهيََليَتةةوة بةةَلكو     
فداوانى بةة مدؤظةةكان داوة  تةا باشة ين رِيَطةا و ضةاك ين شةيَواز هةَلبةيَيدين بةؤ          

كددنةةةوةو  و ثيَوةريَةةك دةبيَتةةة هةةؤى ئاوةدان  ثيَطةيانةةان و تيَطةيانةةان  ض ياسةةا   
زانسةةت و مةعديفةةة و رِؤشةةةنب ى بةرِةضةةاوكددنى ثيَوةرةكةةان دةتةةوانن  نىوزيةةادبو

طةشةى ثيَ باةن و كؤمةَلطاى ثةيَ سةةروةن تةا ئةةمن و ئةارامى و شارسةتانيةت       
 بةرثا دةكةن.

 حى بة زانستة جؤراوجؤرةكانى مرؤظثةيوةندى وة
 جؤرة ن ثةيوةنايةكى هةمةاليةنة و هةمةة ثةيوةناى وةحى بة زانستة مدؤييةكا

كيان ضارةسةرى وطدينطى ثةيوةناى وةحى بة زانستة مدؤييةكان لةوةداية بة هةردو
كيَشةةةكانى مةةادى و مةعنةةةوى و ئةةةخالقى و جيهةةانى مةةدؤظ دةكةةةن  بةةؤ هةةةر   
رِةهةناَيك لةم رِةهةنةاا وةحةى دةورى بةاالى هةيةة و ياسةا و ثَيةوةرى بةؤ دانةاوة          

زانسةةتةكان بةةةفداوانى و  مةةدؤظي  بةةة ليَكاانةةةوة و بةةة دوادا ضةةوون لةةة وةحةةى   
تةا   ويَكةةوة كةار ئاسةانى دةكةات    وهةمةاليةنى بةرهةم ديَنةىَ  وةحةى لةة ضةةنا رِ    

 ضيَوةية زانستى فداوان بةرهةم بهيَنن لةوانة:مدؤظةكان بتوانن لةم ضوار
مدؤظ بة بيَ وةحى لةم ضوارضيَوةى مةادى روِوت دةميَنيَتةةوة  نةاتوانىَ لةة      -1

نةى و  ن زانستى خوَى فداوان بكات  وةحةى بةةهؤى فداوا  وحيانةت و دةروبازنةى روَ
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ونةى بةة مدؤظةةكان    وط ى خةؤى زانياريةةكى زؤر لةة رِوى رِوحيانيةةت و دةر    طشتة
مدؤظ و زانستة  ودةدات ئةمةش دةبيَتة دةرطايةكى زانستى و مةعديفى فداوان بة 

اتة مادى و مدؤييةكان  تا مدؤظ لة جيهانى ماديةت بيةرِيَتةوة بؤ هةردوو جيهان و
 مةعنةوى و يان رِوحى.

تى مادى بؤ بونةةوةرو  ووةحى مدؤظةكان ئازاد دةكات لة ليَكاانةوةيةكى رِو -2
بةاوةرِى و ئيلحةاد   يَكاانةوةية سةرى كيَشةاوة بةؤ بيَ  مدؤظ و ييان و كؤمةَلطا  ئةم ل

ليَدةدا زانستةكانى وةحى تيَدوانينيَكى درووسةت بةؤ مدؤظةةكان درووسةت دةكةات      
ببيَتة خاوةنى زانست و مةعديفةى رِاست بةؤ ييةان و كؤمةةَلطاو بونةةوةرو      تاوةكو
 مدؤظ. 

زانستة مدؤييةكان كاريطةرى ئايةاؤلؤيياو ئينتيمةاى كةسةى و قةةومياتى      -3
لةسةةةرةو لةةة رِيَةةدِةوى رِاسةةتى خةةؤى اليانةةااوة  بنةةةماكانى رِاسةةتى و ئةمانةةةت و 

مدؤييةكان دةخاتةوة سةر رِيَطاى  ة لة وةحى دا زانستةيبةرثدسياريةتى و رِاستطؤي
و يةكتاثةرسةةتى  ييَد ضةةةتدى تةوحيةا و مةعديفةةةوة  ئةمةةش لةة   رِاسةتى زانسةتى  

 دةبيَت.
نيَوان ليَكؤَلينةوةى زانستى ؤييةكان بةطشتى جياكارى دةكات لةزانستة مد -4
  ئةمةش زؤر جار وادةكات زانستةكان بنب بة نةهامةتى و ناخؤشى و بةها و رِووت
ؤظ  بةاَلم بة ثيَوةرى وةحةى هةةموو زانسةت و مةعديفةيةة  طةديَ دراوة بةة       بؤ مد

 بةهاو قيةم و ئةخال .
عةى لةسةةر نةةبىَ    ية كاريطةةرى كؤمةةَلطاو واق  يهيض زانستيَكي مدؤيى ني -5

زؤرجةةاري  كؤمةةةَلطاو واقيةةع اليةةااوة لةةة رِيَةةدِةوى خةةؤيى و نةةةطؤرِو طؤرِاوةكةةانى  
كةددووة  بةةم جةؤرة كؤمةَلطايةةكى خةداث و فاسةا       (ى تيَكة َ الثوابت واملتغاات)
و  رهةم ديَت لة بدى كؤمةَلطايةكى تةناروست و سةاغ  بةةاَلم ثيَةوةرى نيطةا داد    بة
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حة  و رِاستى دةبيَتة ثيَوةرو ميزان بؤ هةَلسةنطانانى تةواوى زانسةت و مةعديفةة   
 مدؤييةكان.

وة  كةمدؤظ ليَيان بيَ وةحي كؤمةَليَك زانياري ورد دةدات بة مدؤظ لة زؤر اليةنة
 ئاطايةو ناتوانيَ بةبيَ وةحي ئةم زانستانة بةدةست بهيَينَ لةوانة :

وةحي زانسةتيَكي وردي ميَةيويي لةة بةارةي مدؤظةكانةةوة دةدات لةةبارةي        -1
نى مدوظةكان و هةروةها داهاتوويان  ئةم زانست و مةعديفةيةة  وسةرةتاى دروستبو

ناطدىَ  سةرضةةاوةي و هةةيض طومةةان هةةةَلة وحةمتيةة كةةةوةحي دةيةةاات تةةةواو راسةةت
وودةدات لة رِابددوو لة زانستةكةش خوداي طةورةية ثيَمان دةَليَ ضي رِوويااوةو ض رِ

. واتةةةةة: (1)چک  ک  گگ  گ  گ            ڳ  ڳ   چ داهةةةةاتوودا وة : 
ئيَمة هةيض بةيَ ئاطةا نةةبووين      كددوويانة بؤيان دةطيَدِينةوة  )سويَنا بة خوا ئةوةى

 يان(.ليَ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  مح  جخ  حخ  مخ      جس     چ 

. واتة: )ف عةون وتى ئةةى خةةَلكانى ثيَشةوو حاَليةان ضةؤنةم موسةا       (2) چڀ     
اويَكةاا و هيضةى لةيَ ون نةابيَ و     فةرمووى زانيارى ئةوة الى ثةروةردطارمة لة ثةرِ

 هيضى لة ب  ناضيَ(.
واتة: . (3) چڦ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ چ  

شارةكانى ثيَشوو ئيَمة بؤت دةطيَدِينةةوة   ؤت ضةنا هةواَليَك لة )ئةوةى باسكداوة ب
 هةنايَكيان ماون و هةنايَكيان نةماون(.

                                                             
 .  7 ئايةتىعراف األ سورِةتى( 1)
 .  52 - 51ئايةتى  طهسورِةتى ( 2)
 .   100ئايةتى  هودسورِةتى ( 3)
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)هةمووت بؤ دةطيَدِينةوة لة  واتة:. (1)چڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ 
 هةواَلى ثيَغةمبةران(.

 .(2)چڀ  ڀ   ٺ   ٱ        ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ چ  

)ئةى حمما بةةو جةؤرة بةسةةرهاتى طةةالنى ِرابةددووت بةؤ دةطَيدِينةةوةم         واتة: 
 بيَطومان لة اليةن ئيَمةوة قورئانت ثيَاراوة(.

عديفى زؤر طدنطة ةئةوةى ليَدةدا مةبةستمانة وةحى سةرضاوةيةكى زانستى و م
ووي سياسي و فةرهةنطي مدؤييةكان لة رِيووييةوة بؤ ثةرةثيَاانى زانستةلةرِووى ميَ

و كؤمةاليةتي و ثةروةردةيي و فيَدكددن و ئةخالقي نابىَ زانستخواز ليَى بةىَ ئاطةا   
 بىَ.
وي عيبةةةادات و زؤر لةةة رِو  وةحةةي زانيةةةاري و مةعديفةيةةةكي فةةةداوان و   -2
است و ي رِباوةرِهةروةها مللمالنيَي نيَوان ب و ثةرستيةوة دةدات بة مدؤظةكان خوا

وة   ثةرسة  رِاسةت  لةطة َ جؤري خودا و باتل  بةرِووني باس دةكات هةَلة  حة  
ون وثةرستيةكانى تد.. هةروةها ثةرسةتنة هةَلةةكاني  رِ  نويَي و رِؤيوو تةواوى خودا

 و ثةرس اوة دروستكداوةكانى تد. و مانو و خؤر دةكاتةوة وة  ئةستيَدةثةرستى
نسةةتة مدؤيةكانةةةوة  وةحةةي كؤمةةةَليَك زانيةةاري و مةعديفةةة دةدات بةةة زا -3

و  هةموو وومةتاني ثيَشنةريت و تةقليا و تةشديعات و خداثةكاريةكاني ئلةبارةي 
تةوة  طواسةتووة   وة  زانياري بةؤ ئيَمةةى   ةوس و بةسةرهاتى ئةوانى توماركددوبا

منةاا َ لةة    وت و كوشةنت و بةدِين و  وتاليَي دوور كةوينةوة  وة  كددةوةي قةومي ل
سدائيل   ئةم كددةوانة هةَلةن و نابيَت ميللةتان دووبارةي ئي ناوبددني قةومى بةني

 بكةنةوة لةييَد هةر ناويَكي زانس  بيَت.
                                                             

 . 120ئايةتى  هودسورِةتى ( 1)
 . 99ئايةتى  طهسورِةتى ( 2)
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عديفة ئاشكدا دةكات لة ئومةةتاني ثةيَ  و   وةحي كؤمةَليَك زانياري و مة -4
سةتةم و  و كددني مةدؤظ  منةااالن و ين كوشةنت و بةة كؤيلةة     ضةاَلي لة بارةي زيناةبة

َلكددن بةة مدؤظةةوة  ئةمةةش زانيةاري وردة بةؤ دووركةوتنةةوةي       يَزي و مامةة دِةبيَ
 كاري و كارة نا شارستانيانة.يةيةكان لةم خداثةزانستة مدؤ

تة مدؤيةةكان لةة   وةحى كؤمةَليَك زانست و مةعديفةى ورد دةدات بة زانس -5
  يوحي   كةسايةتي و كددارو رِ بووني و شيَوازي الشةدرووست  بارةي يةكةم مدؤظ

كةة يةكةةم مةدؤظ لةسةةر       اي ئةمانةة زانيةاري وردي داوة  و زانياري سةرةرِ زانست
زةوي مدؤظيَكي خاوةن زانست بووة   ثيَغةمبةر بةووة  كةاري سةةرةكي جيَنشةني و     

بينةةاى  وة بةةوَوخةليفةةةي سةةةر زةوي و ئةةاوةدان كددنوةوةيةةة . واتةةا مةةدوظ هةةات    
 شارستانيةت و ثيشكةوتن و زانستخوازى.

و مةعديفةةى كؤمةاليةةةتي داوة بةةة مدوظةةكان تةةا ييةةانى   وةحةي زانيةةاري   -6
تة سةرزةوي تةواوي يياني بؤ فةراهةةم  كة مدؤظ هاتووةيَك وةن  ايةتى ثيَ رِكومةَل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  چ كةةةةةةداوة: 

كة بةرِاسةتى خةوا رِامةى      )ئايا نةتان زانيوة واتة: . (1) چٺ  ٺ  ٺٿ    
ؤتان ئةوةى لة ئامسان و زةوياا هةية نيعمةتةكانى بة فداوانةى رِشةتووة بةة    هيَناوة ب

 سةرتاناا ض ئاشكدا و ض ثةنهانة(.
و ثؤَلؤجيةكان رةت دةكاتةوة  هةروةها هةر لة سةرةتاوة تيؤرو ب دؤزي ئةنسدو 
و بؤ هةر سةةردةمةو  ون مدؤظ بؤ خؤي سيستةمي يياني ريَك خستيبَ  بةَلكيَََكةدةَل

 ك خةةةودا ثيَغةمبةةةةراني نةةةاردووة كيتةةةاب و تةشةةةديعي بةةةؤ نةةةاردوون:  زةمةةةةنيَ
 .  (2) چڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں    چ  

                                                             
 .  20ى ئايةت لقمانسورِةتى  (1)

 . 4ئايةتى  إبداهيم( سورِةتى 2)
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)هيض ثيَغةمبةريَكمان رِةوانة نةكددووة مةطةر بة زمانى طةلةكةى نةبيَت  واتة:
 نةكةيان بؤ رِوون بكاتةوة(.يبؤ ئةوةى ئاي

وةحي زانياري و مةعديفةةي   لة بارةي طةشةسةناني كؤمةَلطاي مدوظايةتى -7
سةناني لة بارةي طةشة يةكان  زانايان و فةيلةسوفةكانيةوردي داوة بة زانستة مدؤ

س كددووة بةة هةَلةةو   يةتي دةيان ب دؤز و تيؤري جؤراوجؤريان باكؤمةَلطةي مدؤظا
دوور لة ثيَوةري  زانس ! زؤربةي ب دؤزةكان لةم بارةيةوة تيَك دةط يَن )بة دؤزي  

وين  سدوشت  كونت( هةموويان شكستيان هيَنا  كاتيَك دةطةرِيَينةوة بؤ وةحي دار
ةواوي و زانست ومةعديفةكان لة بارةي كؤمةَلطاي مدوظايةتى بؤمان دةردةكةويَ ت

ني بوونة  واتةة لةة نيَةوان    يةو ئا سةر بنةماي ئاياؤلؤيياملمالنيَكاني مدؤظايةتي لة
ريس  و هاوبةش دانان  دادطةري و زوَلةم   راست وناراست  حة  و باتيل يةكتا ثة

ش و ئةمانةش لةرِيَي ثيَغةمبةرانةوة طةيانداوة بة خةَلك و كؤمةةَلطا تةةواوي شةؤرِ   
  ثةرشةة  ثيَغةمبةةةران كةةداوة بةسةراسةة  هةسةةتانةوة و دادطةةةري و حةةة  و رِ 

ييةان و طةشةةي    كؤمةَلطاكان ئاراستة كداون لةاليةن ثيَغةمبةران   بةؤ ريَخسةتين  
 ثاكددني شارستانيةت و ئاوةدان كددنةوةى ييان.مةاليةتي و بةركؤ

ياا ئةم هةموو زانست و زانيارى و مةعديفةو فيَدبوونة سةرضةاوةكةى  يةلة كؤتا
تايبةةةتى لةةة كةضةةى زؤرينةةةى زؤرى بة  لةةة قورئةةان و فةةةرموودةى ثيَغةمبةرمانةةة

ية بةىَ  يزانسةت ثى لةم سةروةتة سةردةمى عةولةمة سةرسام بوون بة جيهانى ئةورو
و زانستى خؤى ناطةرِيَتةوة بؤ سةةر قورئةان    بؤ بيناى مةعديفة زانستخوازة  ئاطان

لة كاتيَكاا تةواوى زانستة مدؤييةكان لة قورئاناا بنةماى سةرةكى و ضوارضةيَوةى  
و مدوارى  بة وردى ليَى بكؤَليَتةوة طةوهةر زانستخوازيَيراوة تاوةكو فداوانى بؤ دارِ
ايةتى و فكدى سياسى   قورئان زانستى بوارةكانى كومةَل  َ دةربيَنىَو كةنزةكانى 

دكةددن و دةرونناسةى و فكةدو فةلسةةفةو     و ئياارى و فةهةنطى و ثةروةردةيى و فيَ
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يراو يَةةو تةةةواوى زانسةةتةكانى تةةدى بةشةةيوةكى ياسةةا دارِ ثيشةسةةازى و كشةةتوكا َ
دةتةوانى   زانسةتخواز ة ك لةةم بوارانة  ر بواريَة وةيةكى طشةتى لةهةة  باسكددوة  بةشيَ

 .اا زيادو فداوان بكات.ى تيَزانست و مةعديفةى خوَ

 ةكانى وةحى يتايبةتمةندي
لة ثيَشاا وةحيمان وة  سةرضاوةي يةكةم و سةةرةكى بةاس كةدد بةؤ بينةاى         

  ثيَويست دةكات بةكورتى تايبةمتةنايةكانى وةحةى بةاس   زانستةخوازانى ةعديفةم
ئةم زانسةت و زانياريةةى لةة رِيَطةةى وةحةى خةودايى       بزانيَت  زانستخوازبكةين تا 

 بةدةست دةهيَنىَ يةقينى و تةواو و بىَ ويَنةية.
 وةحى سةرضاوةكةى خوداية: -1

ئةةم زانسةتةى لةة وةحةى خةةودايى وةردةطة َى جةيَط و ِراسةت و دروسةتة  بةةة         
رِيَطةيةكى تةواو طةيشتؤتة دةستى مدؤظةكان  خوداى طةورة ثاريَزبةنةاى كةددووة:   

)ئيَمةةة ئةةةم قورئانةةةمان    واتةةة:. (1)چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ    چ 
 دابةزاناووة و هةر ئيَمةش دةيياريَزين(.

ية  زانستةكانى بة مةدؤظ  يتة ثيَوةر بؤ هةَلبياردة رِاستةكان قابيلى هةَلة نبووة 
دةبةخشةةىَ لةةة بةةارةى ميَةةيوو  فكةةد  زانسةةت  فةلسةةةفة  ثةةةروةردة  فيَدكةةددن     

ارةكةةانى كؤمةاليةةةتى و تةةةواوى بةشةةةكانى تةةد لةةة اليةةةن خةةوداوة فةرهةةةنو  بو
 ية.يودَلى تيَاا نوومان و دطدارِيَيراوةو هيض 

 وةحى و بوارة ثةنهانةكان: -2
يشةةوة  بةة عةقلَ مدؤظ بة سدوشتى درووسةتبوونى توانةاى تةةواوى هةسةتةكانى     

انةةاى ك بكةات  هةةروةها لةة تو   ردارة  واتةا نةاتوانىَ دةر  بةة هةةةموو شةتيَ    وسةنو 
                                                             

 . 9ئايةتى  احلجد( سورِةتى 1)
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ة  لةسةر شتة ثةنهانةكان بةدةست بهيَنىَ  بؤية يةكيَك لة ياانية هيض زانياريمدؤظ
و  كددنةوةلة بوارة ثةنهانةكان  بؤ ئاوةدانةة تايبةمتةنايةكانى وةحى ثيَاانى زانستة 

و شارستانيةت مدؤظ ثيَويستى بة زانستة ثةنهانةةكاني  هةيةة  تةةنها     هةستانةوة
 ة بة مدؤظ ببةخشىَ.وةحى دةتوانىَ ئةم زانست

 وةحى فةرمانيَكى كاملَ و نةمدو هةتاهةتايية. -3
و سةردةمى خؤيةتى زانستةكةشى بؤ سةردةمة  لةبةر ئةوةى مدؤظ كورِى يينطة

كى ديارى كداوة  بؤية بةردةوام زانست لة هةَلكشان و داكشةانة  زانسةتى   ةو كاتيَ
وةحةى كامةلَ و نةةمدة بةؤ      بةاَلم زانستى  ( ساَلى ثيَ  و بؤ ئةمدِؤ ناطوجنى100َ)

هةموو زةمان و مةكانيَكة  بؤ تةواوى سةردةمةكانة  تا ئيَسةتا زانسةتى سةةردةم    
ط انيَك رِئانى بة درؤ واتةةوة! يةان تيَكةة   نةيتوانيوة رِؤييَك لة رِؤيان زانستيَكى قو

لةطة َ زانستى سةردةم درووست ببيَت. ئةةم زانسةتةى كةة وةحةى بةة مدؤظةةكانى       
اليةن زاتيَكةوةية ئاطادارى جيهانى بينداوو بيسة او و ثةنهانةكانةة     دةبةخشىَ لة

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چ  و درشت  زؤر و كةمة: ئاطادارى ئيَستاو داهاتوو ثيَشووة  ورد

ئةو وردبني )ئايا خوا نازانيَ كيَى دروست كددووة و  واتة:. (1)چٺ   ٺ  ٿ     
 و زاناية(.

 جيَط ة.زانست و مةعديفةى وةحى هاوسةنو و  -4
ط ى جؤريَك لة اليةنط ى و تةرةفة و هةموو زانستيَكى مدؤظ كاريطةرى يينطة

لةسةةةرة  تةةةنها ئةةةو زانسةةتةى لةاليةةةن خوداوةيةةة اليةةةنط ى كةةارى تيَناكةةات و  
)بة رِاستى خوا . واتة: (2) چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ       چ ة: يثيَويستى بةكةس ني

 بيَ ثيَويستيية بة جيهانيان(.

                                                             
 . 14ئايةتى  امللك( سورِةتى 1)
 . 97ئايةتى  عمدان آل(سورِةتى 2)



 177 زانستخوازان یرەبڕێ

دارِشتنى شةةريعةت بةؤ مدؤظةةكان  لةة كةاتى بةخشةينى زانسةت بةة          لة كاتى
زانستخوازان  هاوسةنطى رِادةطديَت لة نيَوان بوونةوةرو ييان و مةدؤظ و كؤمةةَلطا    
هيض اليةناارية  ناكات  لةسةر حيسابى تا  زةرةر بةة كؤمةةَلطا نةادات  لةسةةر     

مةاف و تايبةمتةنةاى   حيسابى دةوَلةمةنا زةرةر لة هةيار نةادات  بةةش و ثشةك و    
تةةةواوى تاكةةةكان دةثةةاريَزىَ  جةةيَط ةو طؤرِانكةةارى بةةة ثةلةةةو ناتةناروسةةتى  َ    

 نادات.ورِو

 وةحى مةعديفةو زانستةكانى كددارى و ئةريَنني. -5
زؤريَك لة ثدنسيو و ياسا دةستكددةكان لة زانكؤ و ثةميانطاكان دةخويَناريَن نا 

و نةةةزةرى باسةةكداون  ناضةةنة بازنةةةى   ىخةةةياَلكةةددارى و نةةةريَنني  لةةة شةةيَوةى  
جيَبةجيَكددن  يان ناتوانارىَ جيَبةةجىَ بكديَةت لةة بةوارى عةمةة   زانسةتةكانى       

ة نةضيَتة بوارى جيَبةجيَكددن  يان لة بازنةى يني وةحى هيض جؤرة ب ؤكةيةكى تيَاا
كةضى  ية بؤ مدؤظ يةتيَكى نةريَنيان ن(  بيَت  هةروةها زانستةكان هيض حاَل َمةحا)

نةتة دةردو ناخؤشى و نةهامةةت بةؤ   ودِشتووة بوبةشيَك لة زانستةكانى مدؤظ دايانة
 مدؤظايةتى و كؤمةَلطاو تةنانةت يينطةش.

 وةحى رِيَطايةكى تايبةت مةناة. -6
نى لة هةَلة و ووةحى تايبةت مةناة بةو كةسانةى خوا هةَلى بياردوون  ثاراستو

ى خؤى  كةواتةة هةةموو مدؤظةةكان يةان     ن بؤ هةَلطدتنى ثةيامةكةوئامادةى كددو
بَلَين عامةى خةَلك ناطاتةة ئاسةتى وةحةى تةةنيا ثيَغةمبةةران نةةبن  )صةةالت و        
سةالمى خوايان لةسةر(  بةآلم لةة رِيَةى ثيَغةمبةرانةةوة ئةةم زانسةت و زانياريانةة       

ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ    ھ  چ دةطةيةناريَنة تةةواوى مدؤظايةةتى:   
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ة ئةةةى حممةةا بةةؤ هةةةموو خةةةَلكى  تؤمةةان نةةاردوو )ئيَمةةة. واتةةة: (1) چھ  
 بةخ  و ئاطاداركارةوة(.ميدة

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  چ  هةةةروةها:

)ئةى ثةيامبةرى خوا ئةوةى لة اليةةن خةواوة بةؤت هةاتووة     . واتة: (2) چڈ
 بيطةيةنةم ئةطةر وانةكةى بيَطومان ثةيامةكةيت نةطةياناووة(.

زانست و مةعديفةة لةة    زانستةخوازانتايبةتى تةواوى مدؤظايةتى بةبةم ثيَوةرة 
 رِيَى ثيَغةمبةرانةوة وةردةطدن.

 وةحى مةبةست و ئاماجنى ديارى كداوة. -7
ييَنيَتةة  فيَةدى دةبيَةت دةيانطة   زانسةتخواز كة لةة رِيَةى وةحيةةوة      ئةو زانستةى

تى وةحةى دوو  هودة و ناديةار بةىَ  زانسة   ئامان  و مةبةستى دياريةةكداو نةة  بيَةة   
ئاماجنى سةرةكى هةية يةكةميان بةم زانستة نزيك ببنةوة لة خوداى طةورة و خودا 

 بناسن.
رثابكةةةن  تةةا مةةدؤظ ثةةةيامى     نيَو كؤمةةةَلطا بة دادثةةةروةرى لةةة  دووةميةةان  

 كددنةوة و شارستانيةت و خزمةت بة مدؤظايةتى بكات.ئاوةدان
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ خةةواى طةةةورة دةفةةةرمويَت:   

)ئيَمةةةةةةةةةة واتةةةةةةةةةة: .  (3) چپ  پ  ڀ  ڀڀ       پ 
  و تةةرازووى دادطةةرى بةؤ    وثيَغةمبةرامنان نارد بةة بةَلطةة و مةوعجيزة و ثةةرتو    

 ئةوةى خةَلكى بة دادطةرى رِةفتار بكةن(.

                                                             
 . 28ئايةتى  سبأ( سورِةتى  1)
 . 67ئايةتى  املائاة( سورِةتى 2)

 . 25ئايةتى  احلايا( سورِةتى 3)
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ة  تةنها لةة وةحةى نةةبىَ بؤيةة     يئةم تايبةمتةناية لة هيض ثيَوةريَكى زانستى ني
عديفى لةسةر قورئان و وةحى بكةات توشةى   ئةطةر بيناى زانستى و مة زانستخواز

هةَلة نابيَت و بة بةرثدسياريةتيةوة مامةَلة لةطة َ زانست دةكات  وة  ثةةياميَكى  
 . (1)مدؤظايةتى بة جيهان دةطةيةنىَ

 ة و زانست لة قورئانداثَيوةرى مةعريف
اا  كاتيَ ورد دةبينةوة لة قورئان بةؤت دةردةكةةويَت هةةر زانياريةة  لةة قورئانة      

ى ةةوابتى ئةخالقى و زانسةتى هةيةة  طواسةتةنةو   ةخ  كدابيَت بؤ مدؤظ دةيان سث
ية قورئان ثيَ  دانانى ثيَوةرى  زانسةتى  زانست و زانيارى ئةمانةتيَكى طةورةية بوَ

ثيَوةرى ئةخالقى داناوة  هيض زانست و زانيارية  نابىَ بطوازريَتةوة بةبىَ بنةةماى  
بةة كةورتى ئامةاية بةة ثيَةوةرى ئةةخالقى و        ئةخالقى و ئةمينااريةةتى و رِاسةتى.  

رِابهيَناريَت لةسةر وةرطدتن و دانةوةى زانست  زانستخواززانستى دةكةين  تاوةكو 
 بة ثيَوةرى ئةخالقى و زانستى.

 و زانست و زانيارى لة قورئاندا. ثَيوةرى ئةخالقى مةعريفة
ةى سةرةكى قورئان سةرضاوةى سةرةكى داريَيةرى ئةخالقة هةروة  ضؤن سةرضاو

زانستيشة  لة ئةجنامى بة دواداضوون بةؤ ئةةم دوو ضةةمكة بةوَت دةردةكةةوىَ كةة       
ة ويةارى لةةرِو  نزانست و زا طواستنةوةيى داناوة بؤ بنضينةيقورئان ضةناان ثيَوةرى 

 ةكةيةوة  لةوانة:يئةخالقي
 ة قةدةغةكددنى ملمالنىَ)التنازع(. 1

زانست و زانيارى كاريَكى دروسةت و  هيَنانى مةعديفةو ثيَشربِكيَ لةسةر بةدةست
                                                             

 .( 287احية لنظرية املعرفة فى القران الكريم، عبدالكريم بليل )ل خمتصر املفاهيم املفتبدِوانة: ) (1)
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 چۉ  ۉ  ې  ې      چرِيَييَاراوة بؤ بةرةو ثيَشربدنى بوارى زانستى: 
 )لةم كارانةدا ثيَوستة كيرَبِكيَ بكةن(.. واتة: (1)

بةآلم ملمالنيَ بة هةموو جؤرةكانيةوة قةدةغةكداوة و بوارى ثيَنةدراوة  ضونكة 
و هةَلوةشانانةوةى رِيَزى مسةوَلمانان  هةيض    سةردةكيَشى بؤ ليَك تدازان و تةفدةقة

ٻ  ٻ  پ  پ  چ  خزمةةةتيَك بةةة بةةوارى زانسةةت و زانيةةارى ناكةةات:

)جياواز مةبن و دوو بةرةكى ئةجنام مةدةن بةهؤيةوة بشةكيَن  واتة:  .(2) چپپ   
 و الواز بن و هيَزتان نةميَينَ(.

 ازان و كمةةتى ئيسةالمى دةبيَةت نةخؤشةى لةيَ     تدسناك ين نةخؤشى توشى ئو
ملمالنيَية  بة تايبةتى دواى طةيشنت بة زانست و زانيةارى ئينجةا بةة دواى هةةواو     

ڇ  ڇ  ڇ  چ هةوةس بكةويَت ئةمةشيان لة قورئاناا نةةهى ليَكةداوة:   

)ئةوانةى  واتة: .(3) چڇ  ڍ  ڍ    ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژژ  
وو تةنها دواى ئةوة نةبيَت كة ان لة نيَوانيان ثةياا نةبيكيان ثيَاراوة جياوازيوثةرتو

 زانستيان ثيَارا ئةوةش بة هؤى دووبةرةكى و ملمالنيَي ناو خؤيان(.

 ة بيَاليةنانةى وةحى.  2
مةبةستمان لة بياليةنانة ئةوةية مدؤظ لة كاتى طواستنةوةى زانسةت و زانيةارى   
خةةؤى يةةةكال بكاتةةةوةو هةةيض كاريطةريةةةكى عةةاتفى و سةةؤزدارى لةسةةةر نةةةبيَت   

طةرى لة رِيَدةوى زانستى بكات بةبىَ هيض بةَلطةيةةكى نةةقَلى و عةةقَلى  لةة     كاري
ميَةك  ثيَةوةرى  بياَليةنانةة لةة     وكاتى ثيَويسةت بةؤ دةركددنةى بدِياريَةك يةان حكو     

                                                             
 . 26ئايةتى  ملطففنيا سورِةتى( 1)
 . 46ئايةتى  األنفال سورِةتى( 2)
 . 19ئايةتى  آل عمرانسورِةتى ( 3)
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نةقَلكددنى زانيارى بة ئةمانةت و رِاستطؤيي و دوركةوتنةةوة لةة هةةواو هةوةسةى     
كددنى زانسةت  ةى بياَليةنانة لة نةةقلَ ة. زاراوكةسى زؤر ثيَويستة و كاريَكى طدينط

تى دةركددنةى  لة قورئاناا وة  ثيَوةريَك هاتووة وةحى ئةم ثيَةوةرةى دانةاوة بةؤ كةا    
كددن لةطة َ بةرامبةرةكان  خوداى طةورة باسى بةسةرهاتى ئةحكام و هةَلسوكةوتة

ان دةكةةات  هةةةروةها يئومةةتانى ثيَشةةوو دةطيَديَتةةةوة  باسةةى ئةمانةةتى ئةةةخالقي  
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ     ڻ  چ  ةكانيةةان ضةةةناة جيةةاوازبوون: جؤر

واتة: )لةة ئةةهلى كتةاب    . (1) چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  
و دةيطيَدِنةةوة   كةسانيَك هةن شاخيَك ئاَلتونيان بة ئةمانةت ثةيَ بةاةى دةييةاريَزن   

 ةوة بةؤت(. يَتة ناطةرِيَنكة ديناريَكى بةة ئةمانةةت ثةيَ بةاةى       تيَياناا هةيةم بؤت
ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       چ هةروةها: 

)هةةموويان وة  يةة  وانةني ئةةهلى كتةاب تيَيانةاا        واتة: .(2) چۆ  ۈ  
نةوة بة درةنطانى شةو و سوجاة دةبةةن بةؤ   نخويَهةية بةهيَزن و ئايةتةكانى خوا دة

 خوا(.
ست  داواى لةة مسةوَلمانان   كددنى زانمةنهةجيَكى وردى داناوة بؤ نةقَلةقورئان 

ضونكة زانست   كددوة خيانةت نةكةن لة هيض شتيَك بةتايبةتى زانست و مةعديفة
ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ طةةورةتدين ئةمانةتةة:  

نةةت مةكةةن لةة    )ئةى ئةوانةى ئيمانتان هيَناوة خيا واتة: .(3)  چڦ  ڦ   
 ة كاتيَكاا دةشزانن(.خيانةت دةكةن لة ئةمانةتةكانتان لخوا و ثيَغةمبةر 
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 زانيارىة نةشاردنةوةى مةعديفة و زانست و  3
  زانستةخوازانو زانستة لة  يةكيَك لة ثيَوةرةكانى قورئان نةشاردنةوى مةعديفة

ى بشاريَتةوة: زانستةخوازانة زانا زانيارى و زانستى هةبىَ لة يحةرامة و دروست ني
ھ   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ چ 

)ئةوانةى كة ئايةتةة   واتة: .(1) چےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   
تةوة بةؤ خةةَلكى   نةوة دواى ئةوةى كة رِوومنان كددووةرِؤشن و رِيَنماييةكامنان دةشار

 .ئةوانة خوا و نةفدةتكاراني  نةفدةتيان ليَ دةكةن(
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  چ هةروةها:  

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

)ئةوانةى ئةو ئايةتانة  واتة: .(2) چۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
كة خودا ناردويةتية خوارةوة لة تةورِات و دةيطؤرِنةوة بة ندخيَكى زؤر   دةشارنةوة

خوا لةة رِؤيى دوايةى قسةةيان     بيَت هيضى تد ناضيَتة سكيانةوة كةم ئةوانة ئاطد نة
 سةختيان دةدات(. لةطة َ ناكات و ثاكيان ناكاتةوة و سزاى

 ة دوركةوتنةوة لة طومان. 4
بؤ دانانةارىَ     هيض بةهايَكياستى هةرضةنا بةدواكةوتنى زؤر بيَتنارِ طومان و

لة قورئاناا  حة  و رِاستى ثيَوةرى سةرةكية بؤ زانست با بةدواكةوتنةكاني  كةةم  
  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ زؤرتةدن:   بن  زؤربةى كات بةدواكةوتنى طومةان و باتةلَ  

 چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې       ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  
(3).  
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كة لةسةر زةوين لةة رِيَطةةى خةوا      )ئةطةر طويَدِايةَلى زؤربةى ئةوانة بيتواتة: 
 هةميشة درؤ دةكةن(.انة هةر شويَنى طومان كةوتوون ئةوطومدِات دةكةن و 

 نة  طوماناوى. بىَ ةسةر ئةوةى زانست دةبىَ بة دَلنيايىئةم ئايةتة بةَلطةية ل
 نةكددنى حة  و باتلَ.ة تيَكةَل 5

و زادةى فكدى مدؤظ بؤ شةاردنةوةى نةا    تةواوى تيوَر و ب دؤزةكانى دةست كدد
رِاستى زانستةكانى خؤيان حة  و باتلَ تيَكة َ دةكةن  ئةمةة بةة ثيَةوةرى قورئةانى     

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  چ ة: ية قةدةغةية و دروست ني

)ئةةةى ئةةةهلى كتةةاب بؤضةةى رِاسةةت و نارِاسةةت . واتةة:  (1) چپ        پ  ڀ  
 تيَكةآلو دةكةن و رِاستى دةشارنةوة لة كاتيَكاا دةزانن كامة رِاستيية(.

 هةروةها جارى وا هةية خةريكى تيَكةَلكددن و طؤرِينى مادةكانى زانستني بة
ٹ  ٹ  چ طؤرِن بةبىَ ثيَوةرى زانستى: ويست و هةوا و هةوةسى خؤيان دةية

ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ٹ

 . واتة:(2) چڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ   
)ئينجا هاوار و تياضوون بؤ ئةوانةى كة بةدةستى خؤيان تةورِات دةنوسنةوة و 
دواتد دةَليَن ئةمة لة اليةن خواوةية تا شتيَكى كةمى ثيَبكدِن و هاوار و تياضوون 

 تى ئةوان نوسيويةتيانةوة وة هاوار بؤ ئةوةى ثةيااى دةكةن(.بؤ ئةوان لةوة كة دةس
  ةية هةوةس و بةريةوةناى خوَى تةاوانيَكى ئةخالقي طؤرِينى زانست بةثيَى هةواو

 ضونكة دةرئةجنامى خداثى دةبيَت لةسةر كؤمةَلطاو مدؤظايةتى.
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و  مةعريفةةكانى قورئان بؤ طواستنةوةى يةرة زانستيثَيو
 زانست

وةرى ئةةخالقى ضةةناان ثَيةوةرى زانسةتيمان هةيةة لةة قورئانةاا        بة هةمان ثيَة  
 زانست لةوانة: طواستنةوةى بوَ

 يةكةم و هيض قسةو وتةيةك وةرناطيرَى بة بَى بةَلطة.

لةسةر جةيَط  كددنةى بةَلطةةي نةةقَلى و عةةقَلى        مةنهةجى قورئان زؤر جةخت
 واسةةتنةوةىلَ كددنةةى زانسةةت  مةبةسةةت لةةة بةَلطةةة ط دةكاتةةةوة لةةة كةةاتى نةةةق 

(  مةبةستي  لة ةتى صةحيحى ثيَغةمبةرمانة )نسون سةرضاوةكانى قورئان و
بوارى نكةوَلى كددنةى   بةَلطةى عةقَلى بابةتة سةمليَناراوةكانة بة ثيَوةرى عةقلَ كة 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  يَت:وة دةفةةةةةرمورطةةةةةو نةهيَشةةةةتوَتةوة خةةةةواي 

يَةةنن ئةطةةةر ئيَةةوة رِاسةةت )ثيَيةةان بَلةةيَ بةَلطةةةكانتان به . واتةةة:(1) چٿ  
 دةكةن(.

چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى   ى  چهةةةةةةروةها:
(2). 

)ثةرِاويَكم بؤ بيَنن لة ثيَ  ئةم قورئانة هاتيبَ يان زانياريية  كة لة ثيَشووان  واتة:
 بة جيَ مابيَت ئةطةر ئيَوة رِاستطؤن(.

واذا نقللت  فاللدليل   لمتتك)واذا  :دةفةرمونوتةيةكى جوانيان هةية زاناياني  
 (.فالصحة
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 يةسَييةم و قسةنةكردن لةسةر شتَيك كة زانيارى لةسةر ني

دةرِؤن  بؤية قسةكددن  ن زانستةكان بةرةو ثسيؤرِى لة دواى عةولةمةبونى جيها
لةسةر زانستيَك كة زانياريت لةسةر نةبيَت الوازى و بةىَ متمانةةيى بةؤ زانسةتةكة     

سةةرةتاوة ئةةم بابةتةةى بنةربِ كةددووة و زانسةتى        دروست دةكات  قورئان هةر لةة 
داوةتة خاوةنى خؤيى  هةروةها قةدةغةى كددووة قسة لةسةر بابةتيَك بكديَةت كةة   

 . واتة:(1) چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  چ  زانيارى لةسةر نةبيَت دةفةرمويَت:
 )شويَن شتيَك مةكةوة كة زانياريت لةسةرى نيية(.

فيَدى كةددوين ئةطةةر زانيارميةان لةسةةر شةتيَك       (هةروةها ثيَغةمبةرمان )
.(2)(ل اعلم بالسائلما املسؤونةبوو بَلينَي )

 ضوارةم: شارةزايى لة زانستى زمان و تَيطةيشتن لة زاراوةكان.

زاراوةو ضةةمكةكان زؤر   هةر زانستيَك ثيَوةريَكى تايبةتى هةية بؤ تيَطةيشنت  
ان  يةةكيَك لةةم ثيَةوةرة زانسةتيانةى     ويستى بة شارةزايى هةيةة لةة زمة   بةشيان ثيَ

مةان و تيَطةيشةنت لةة    رةزايية لةة زانسةتى ز  قورئان دايناوة بؤ بيناى مةعديفةة شةا  
و ثيَوةرى دانا تا رِايان بهيَنةىَ لةسةةر زاراوةى زانسةتى      ونةوزاراوةكان  ضةناان من

ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  چ  نيَوان دا بكةن وة  دةفةرمويَت:يان لةجياوازي

نشينةكان وتيةةان ئيمامنةةان )هةنةةايَك لةةة بيابانةةة . واتةةة:(3) چڳ    گ   گ
 بة زؤر موسوَلمان بوون(. و هيَناوة ثيَيان بَليَ ئيمانتان ناهيَناوة بةَلكو

دةكةدد دةيةان فةةرموو    ( ويَييان لةطة َ ثيَغةمبةةر ) كاتيَك موسوَلمانان وتو
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نةا(   ئةةم زاراوةيةة بةؤ     )راعنا( واتة: سةرثةرشتى مةا َ و حاملةان بكةة )راع احوال   
بؤيةة خةواى طةةورة ثيَةى طةؤرِين و لةة         ( جةوان نةةبوو  مةقامى ثيَغةمبةةر ) 

ڭ  چ  قورئاناا تؤمارى كدد  تاوةكو بيناى مةعديفة لةسةر هةَلة بينا نةكةةن: 

)ئةةى ئةوانةةى    . واتة:(1)چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  
دةبةىَ   زانسةتخواز  ةرِيَمان بكةة(. ئيمانتان هيَناوة مةَليَن "راعنا" بةَلكو بَليَن ضةاو 

و ضةمك بيَت و فيَدى ئةوثةرِى رِةوانبيَيى و ئةاداب و   ئاطادارى بةكارهيَنانى زاراوة
 شيَوازى جوان بيَةت.

 كردنى هةر زانياريةك بة ثَيوةرى زانستى دةبَيت.جَيطير: ثَينجةم
لةة رِووى  زؤر زانيارى و مةعديفة هةية لة نيَو كؤمةَلطا بةةكارديَت بةة هةَلةة     

يةوة ناتوانارىَ بة بةَلطة بسةةمليَنارىَ  قورئةان بةؤ ئةةم مةبةسةتة ثيَةوةرى       يةزانست
رِوونى زانستى داناوة  هةروةها بة جياوازى زانستى بؤيان دةسةمليَنىَ ئةم زانيارى و 

طوت ةالئيكةتةكان ميَينةن! يان دةيانةة طوت موونة: دةيانةمةعديفةية هةَلةية بؤ من
ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ كضةةى خةةودان!:  مةالئيكةتةةةكان 

)فديشتةكانى . واتة: (2) چڭۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  
كة بةناةى خوانم ئايا ئةوان ئاطةاداربوون كاتيَةك دروسةت       خوايان كدد بة ميَينة

 كدانم بيَطومان شايةتييةكةيان دةنوسديَتةوة و ليَيدسينةوةيان لةطة َ دةكدىَ(.
)ئايةا خةوا كضةي هةيةة و     . واتة: (3) چک  ک  ک  گ  گ  چ  هةروةها:

 ئيَوةش كورِتان هةية(.
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خوداى طةورة بة ثيَوةرى زانستى رِةدى دانةوة فةرمووى ئايةا ئةةوان شةاهياى     
(   واتةةةةا كاتيَةةةةك ۇ  ۆدروسةةةةتكددنى مةالئيكةتةةةةةكان بةةةةوون )

مةالئيكةتةكامنان درووست كدد ئةوان لةوىَ بوون  ئايا ئةو قسةيةى ئةوان دةيكةةن  
يةة يان ئةوةى ئةةوان  ةت بةدةر نيةى زانستيان هةية  ضونكة ئةمة لة دوو حاَلبةَلط
ومةان لةةوىَ نةةبوون  يةان دةبةىَ ئةةوان       وبن لة كاتى درووستكددنى بةىَ ط ويَ بولة

وة  كةةواتا زانياريةكةة   يبىَ بةضاو ديارة ئةوةشةيان نةبينيةةو  مةالئيكةتةكانيان بين
كة لة مةنهةجةة وردةكةانى زانسةتى لةة     ئةمةش يةكيَ  هةَلةية بة بةَلطةى زانستى

 قورئان بؤ بيناى مةعديفةو زانيارى.

 يون دا.: دانانى سنورَيك بؤ عةقَل لة ضوارضَيوةى ئايشةشةم

بةرهةةم بهيَنةىَ  ضةونكة     زانياريةةكان عةقلَ بة تةنها ناتوانىَ تةواوى زانست و 
زؤر بوار هةية عةقلَ  كداو تيَناثةرِىَ تواناكةى لة ضوارضيَوةيةكى دياريةسنوردارةو 

ناتوانىَ دةركى ثىَ بكات و زانيارى لةسةر كؤبكاتةوة  بةؤ منوونةة زانيةارى لةسةةر     
بارين  دةيةان زانسةت و   ة   بارانة ؤكةة رِوح  رِؤيى دوايى  جيهانى مةالئيكةت  جن

عةةقلَ هةةر قسةةيةكى     زانيارى تد تةنها دةبىَ لة رِيَى وةحيةةوة زانسةت وةرطةدىَ    
  ويَت:وبةَلطةةةى زانسةةتى بيسةةةمليَنىَ خةةودا دةفةةةرم   وانىَ بة  نةةاتبكةةاتلةسةةةر 

 چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ چ 
(1).

وح لةة  ووحم ئةةى حممةا تةؤش بَلةيَ ر    و)ثدسيارت ليَ دةكةةن دةربةارةى ر   واتة: 
 فةرمانةكانى خواية و ئيَوة بةشيَكى كةم لة زانستان ثيَاراوة(.

وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ هةةةةروةها دةفةةةةرمويَت: 
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)ئةى حمما ثدسيارت لةيَ دةكةةن دةربةارةى     . واتة:(1)چىئىئ  ىئ  ی  ی    ی     یجئ
زانينى كاتةكةى تةنها الى خواى طةورةية و تؤش بَليَ   كةى بةرثا دةبيَتقيامةت 

 هيض كةسيَك ناتوانيَ لة كاتى خؤياا بةرثاى بكات تةنها زاتى خؤى نةبيَت(.
ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ائ  ەئ چ  هةةةةةةةةةةةةروةها: 

 . (2)چۈئېئ
)خةةواى طةةةورة زانسةتى كةةاتى هةةاتنى قيامةةتى اليةةة و بةةاران دةبةةاريَينَ و    واتةة: 

 دةشزانيَ ضى لةناو رةمحى دايك داية(.
بةسنت تةنها بةة  انست و مةعديفةى ئةوةى هةبىَ ثشتةدةبىَ ز زانستخوازليَدةدا 

ات و بة الرِيَى دادةبةات  ئةةو كةات عةةقلَ     عةقلَ دوور لة وةحى مدؤظ طومدِا دةك
 طدنطة كة لةطة َ نةقلَ تةواوكةرى ية  بن.

اف ثَيوةرى سةرةكى زانست و : دادطةرى و ئينسحةوتةم
 مةعريفةن.

ة  هةر دادطةرييكة قورئان دايناوة بؤ زانست و مةعديفة   يةكيَك لةم ثيَوةرانة
زهةب  يان كؤمة َ  و طدوث و بدِيارو طوفتاريَك لةسةر كةس  يان حيزب  يان مة

نا بة ثيَوةرى زانستى ئةطةر دةبىَ عةدالةت و ئينصافى تيَاا بيَت   ئاينيَكةوة بىَ
ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  چ داناناريَت خوداى طةورة دةفةرمويَت: 

ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  

                                                             
 . 187ئايةتى  األعراف سورِةتى( 1)

 .  34ئايةتى  لقمان  ى( سورِةت2)
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يَكوثيَكى )ئةى ئةوانةى باوةرِتان هيَناوة بة رِ . واتة:(1) چۈ  ۈ  ٴۇ 
فةرمانةكانى خوا ئةجنام باةنم شايةتى باةن بة داد و رِاستىم با رِ  و كينةتان لة 
كؤمةَليَك واتان ليَ نةكات دادطةرى نةكةنم دادطةر بن ئةوة نزيك ة لة 

 رِاستييةوة(.

نست و زانيارى لة سةرضاوةى : وةرطرتنى مةعريفةو زاهةشتةم
 رِاست

تنةةى زانسةةت داواى سةرضةةاوةى رِاسةةت و تةةةواو ثيَوةرةكةةانى قورئةةان بةةؤ وةرطد
ۀ  ۀ   چ دةكات  داوامان ليَ دةكات بطةرِيَينةوة بؤ خاوةن ثسيؤرِى تايبةةت:  

)ثدسيار بكةن لة شارةزايان ئةطةةر  واتة:  .(2) چہ    ھ   ہ     ہ  ہ 
 ئيَوة خؤتان نازانن(.

بةةؤ  دةبيةةنني قورئةةان بةةةرهاتى ثيَغةمبةةةر )موسةةى( )عليةةة السةةالم ( مةةان    
خةةاوةن ثيَطةةةتدة كةضةةى داواى  َ دةكةةات بةةة دواى  خضللر(دةطيَديتةةةوة زؤر لةةة )

ڑ  ڑ  ک  ک  ک   چ بكةويَت و زانستى لة سةرضةاوةى خةؤى  َ وةرطةدىَ:    

)موسةا بةة خةزرى فةةرموو ئايةا       . واتةة: (3) چک  گ  گ  گ  گ  ڳ  
 شويَنت بكةوم تاوةكو فيَدم بكةى لةوةى فيَدى بووى(.

ى ئةادةم ثيَغةمبةةر )عليةة السةالم( مدؤظةة كةضةى زانسةت لةة         هةروةها كةورِ  
ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ          چ قةلةرِةشةةةةيَك وةردةطةةةةدىَ : 

                                                             
 . 8ئايةتى   املائاة ( سورِةتى1)
 . 7ئايةتى  األنبياء سورِةتى( 2)
 .66ئايةتى   الكهف سورِةتى( 3)
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ۆئ   ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  

خوا قةلةرِةشيَكى نارد لة زةوياا ) . واتة:(1) چجئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  
كو بيشاريَتةوة و بؤ ئةةوةى نيشةانى   ضاَلى هةَلكةنا بؤ قةلةرِةشيَكى مدداربوو تاوة

باات كة ضؤن تةرمى بداكةى بشاريَتةوة وتى ئاى داخى طدا  من ئةوةشم نةةتوانى  
 بيكةم تا تةرمى بداكةم بشارمةوة و ضووية رِيزى ثةشيمان بووانةوة(.

فيَد دةبىَ بة دواى زانست دا بكةوىَ لةهةر شويَنيَكة  لة  زانستخوازلةم منونانة  
كةسيَكة  تاوةكو لةسةرضاوةى خةؤى دةسةتى كةةوىَ و رِاسةت و دروسةت      الى هةر 

 بيَت.
بةوَ ئةوةيةة     ى ئةةخالقى و مةنهةةجى زانسةتى   وولةرِ نانةى بامسان كددئةم خاَل

 ز و ثدِلةم مةنهةجة بةهيَ ني  بىَ ئاطا نةبيَيةستاى ئايزانستخوازو تةنانةت ماموَ
دين سةرضةةاوةى زانسةةتية بةةو  ة   قورئةةان طةةةوةتيةةةلةةةثيوةرى ئةةةخالقى و زانستي

مانان لةبةر بيَ ئاطاييان مدوظايةتى بةطشتى و موسلمانان بةتايبةتى  كةضى موسَل
ييا و ثيشةةكةوتنة ئةةةمدِوَ تةةةواوى شارسةةتانيةت و تةكنةةةلوَ  لةةةم هةةةموو ثيَةةوةرة

مانان زوَر بةىَ ئاطةاو    ئيَستا موسةلَ ةنيماوين ئةطةر رِاست بَليَ جيَةكان بةيسةردةمي
ة لةةةئيمان و عةقيةةاةو ربةةةى بةشةةةكانى ييةةانى شارسةةتانى  جطةةوين لةزوَدواكةةوت 

مةنهةجيَكى زانستى و  ة تا بطةينةو  بوَية ئةم ثيَوةرانةمان باسكددو ئةخال  نةبيَ
.(2) ئةخالقى رِاست و دروست  بؤ ئةوةية بطةينة زانست و مةعديفةيةكى تةواو

 

                                                             
 . 31ئايةتى  املائدة سورِةتى( 1)

 :  خمتصر املفاهيم املفتاهية لنظرية املعرفة فى القران الكريم.بدِوانة (2)
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( سةرضاوةى دووةمى سونةتى ثَيغةمبةر )
 ةويو زانست و زانياريمةعريفة

( كةة سةرضةاوةى   خؤشم لةم دةستييَكةدا لةبارةى سونةتى ثيَغةمبةر )دَلة 
زانست و فيَدبوون و مةعديفةية بة ئايةتيَكى خودا دةست ثيَ بكةةم   تيَيةاا كةارو    

  ة بةةؤ ئيَمةةة: ةي( بةةاس كةةددوة و سةرضةةاوةى سةرةكيةة  ى ثيَغةمبةةةرى )ئةةةرك

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۇ  ۇ  چ 

 واتةةةةةةة: .(1)چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ۅ  ۅ 
)وة  رِةوانةمان كدد لة ناوتاناا ثيَغةمبةريَك لة خؤتةان كةة ئايةتةةكانى ئيَمةةتان     
بةسةردا وويَنيَتةوة ثاكتان بكاتةوة فيَدى قورئان و داناييتان بكةات وة فيَةدى ئةةو    

 شتانةتان بكات كة نةتان زانيوة(.
  دةنطةةن لةةة دواى قورئةةان سةةونةتى . تةةةواوى مةزهةبةةةكان لةسةةةر ئةةةوة يةةة

داهةاتووة    ((اصةو  الفقةة  ))( وة  لةة بنةةماكانى   صحيحى ثيَغةمبةرمانة )
( ديارى كددووة لة هةروةها لةم ئايةتةدا خواى طةورة وةزيفةى ثيَغةمبةرى  )

 انةدا.م خاَل
  .ۈ  ٴۇ  ۋ  -1
 .ۋ -2
 .ۅ  ۅ -3
 .  ۉ -4
 .ۉ  ې  ې  ې  ې   -5

َأَلا إِنِّي ُأوتِيتُ اليكِتَابَ وَمِْثَللهُ مَعَلهُ،   : )( دةفةرمويَتةر )هةروةها ثيَغةمب
                                                             

 .  151ئايةتى  البقرة سورِةتى( 1)
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كتيَ  و ويَنةى  واتة: )ئاطاداربن خواى طةورة .(1)(َأَلا إِنِّي ُأوتِيتُ اليُقْرآنَ وَمِْثَلهُ مَعَهُ
 سونةتة(. نةى قورئان كةويَ ااوم لةطة َ. هةروةها قورئانى ثيَكتيَيب ثيَااوم 

 خؤى دةبينَيتةوة لة : ()ى ثَيغةمبةر كانئةركةكةواتا 

 يةكةم: تيالوة:

خواى طةورة فةرمانى بة ثيَغةمبةر كددووة قورئان بةسةر خةَلكيةاا وويَنيَتةةوة   
 . واتةةة:(2)چىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئحئ  چ ضةةؤن بةةؤى دابةةةزيوة:   

 )بيخويَنةوة لةوةى كة خوا بؤى رِةوانة كددووى لة ثةرتوكةكةياا(.
 چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ چ   هةةةةةةروةها: 

ئايا ئةوة بةس نيية بؤيان كة ئيَمة ئةو قورئانةمان بةسةردا دابةزاناوون ) . واتة:(3)
 و بةسةرياناا دةخويَنديَتةوة(.

سةت خويَنانةةوةى قورئةان نييةة     الوة تةةنها مةبة ي. زانايان دةفةرموون وشةى ت
 .(4)و خويَنانةوةو ماناداري  دةطديَتةوةبةَلكو

 .رِاطةياندن: دووةم

طةيانةةانى (  طدنطةةةكانى ثيَغةمبةةر )  كانىئةركةة يةةكيَكى تةةد لةة كةةارو   
( تةواوى ئايةتةكانى قورئانة بةبىَ جياوازى  تةنها ئةطةر بابةتيَك ثيَغةمبةر )

وبىَ خةةةَلك بيزانةةىَ يةةان باسةةى بكةةات بةةةاَلم هةةةر رِاى ولةةة دَلةةاا ثيَةةى خةةؤش نةةةب

                                                             
 ( .200م   4م )ب طيَدِاويةتيةوة لة سونةنةكةياا  وددا وبئة (1)
 .27ئايةتى  الكه ( سورِةتي 2)
 . 51ئايةتى  العنكبوت سورِةتي (3)
 ( .75بدِوانة: مفددات راغ  االصفهانى )   (4)
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كددنى زةيا و مارةكددنةوةى دايكمان زةينةب  وة  بةسةرهاتى تةبةنية طةياناووة 
(. خةواى  لةطة َ بةسةرهاتى باس و خواسى ئةبو لةهةةبى مةامى ثيَغةمبةةر )   

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  چ  طةورة دةفةةرمويَت: 

)ئةى ثيَغةمبةر ئةوة بطةيةنة كة لةة اليةةن خةواوة     . واتة: (1) چڎ  ڈڈ    
 ئةوة بيَطومان ثةيامةكةت نةطةياناووة(.  ئةطةر وانةكةى  بؤت دابةزيَناراوة

 سَييةم: رِوونكردنةوة )البيان(. 

مانةةا  ونكددنةةةوةو( رِوسةةةرةكى لةةة سةةوننةتى ثيَغةمبةةةر )    ئةةةركيَكي
ٿ   چ ليَكاانةوةى قورئانة  خواى طةةورة فةةرمانى ثةىَ دةكةات دةفةةرمويَت:      

 :. واتةةةةةة(2) چٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   
)ئيَمة قورئامنان بؤ رِةوانة كددووى بؤ ئةوةى بؤ خةَلكى رِوون بكةيتةوة لةوةى بؤيان 

 ب بكةنةوة(. ودابةزيوة بةَلكو
 چجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىبيب  چ هةةروةها:  

بووة بؤيةان رِوون  بؤ دابةزاناووى تةنها لةبةر ئةةوة )ئيَمة ئةم قورئانةمان  . واتة:(3)
 ةى لةسةرى رِاجياوازن(.بكةيتةوة ئةو شتان

رِونكددنةةةوةش تةةةواوى بةشةةةكانى عيبةةادات و موعامةةةالت و ئةةةوانى تةةد     
 دةطديَتةوة .

                                                             
 .  67ئايةتى   املائاة( سورِةتى 1)
 . 44ئايةتى  النحل ( سورِةتى2)
 .64ئايةتى  النحل( سورِةتى 3)
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 ضوارةم: ئامؤذطارى )النصح( .

ة ييَك نيزانستخوازة  هيض يبةشيَكى طدنطى مةعديفةو زانست ئامؤيطاري 
( بةر )سوننةتى ثيَغةم مؤيطارى نةبيَت  يةكيَك لة ئةركةكانىثيَويستى بة ئا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ ة  خواى طةورة دةفةرمويَت: يئامؤيطاري

)ثةيامةكانى خواتان ثيَ دةطةية  و من بؤ ئيَوة  . واتة:(1) چپ  
 رِيَنموونيكاريَكى ئةمينم(.

 () ئامؤيطارى لة قورئاناا زؤر ماناى فداوان دةطديَتةوة وة ثيَغةمبةري 
لكتابه و لرسوله و مئمة املسلمني و ن قال هلل و )الدين النصيحة قالوا ملدةفةرمويَت 

فةرمووى بؤ خوداو بؤ قورئان  ة  طومتان بؤ كىَ؟يواتا دين ئامؤيطاري .(2) عامتهم(
 خةَلك. رو بؤ طةورةى موسوَلمانان و تيَكدِايىبؤ ثيَغةمبة

  ثَينضةم: فَيركردنى قورئان و حيكمة
وةو فةرمانى ثىَ كددووة فيَدكددنى خودا بؤ ثيَغةمبةرى دانا يةكيَك لةو ئةركانة

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇ   چخةَلكة لة قورئان و حيكمة: 

ۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

 چې  ې  
)هةروة  ضؤن لةناو ئيَوةدا ثيَغةمبةريَكمان نارد  . واتة:(3)

                                                             
 . 68ئايةتى   األعراف ( سورِةتى1)
 . (55( )1/74)موسلم طيَدِاويةتيةوة  (2)
 . 151ئايةتى   البقدة ( سورِةتى3)
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وة و تةزكيةي دةكددن و فيَدى قورئان و ةئايةتةكانى ئيَمةيان بةسةردا دةخويَنا
 كددن و فيَدى ئةو شتانةى دةكددن كة نةتان دةزانى(.ايى دةدان

ضؤنيةتى كةاركددن بةة قورئةان و    ثيَغةمبةرةوة لةسةر فيَدكددنى خةَلك لة اليةن 
كددنى ئةحكامةكانيةتى  بةاَلم حيكمة زانايان زؤر رِاو بؤضوونى جياوازيان جيَبةجيَ

حيحى و سةةوننةتى صةة  هةيةةة  هةنةةايَكيان دةَلةةيَن مةبةسةةت ثيَةةى فةةةرموودة     
ثيَغةمبةةةرة  بةشيَكيشةةيان دةَلةةيَن مةبةسةةتى مانايةةةكى طشةةتط ة بةةؤ زانسةةت و  

 ى مدؤظةكان لة تةواوى بوارةكاناا.ورِو ثسيَ مةعديفةى بونةوةر
 تةزكيةى خةَلك بةم قورئانة -ةشةمش

تةزكيةى دةروون و عةةقلَ و ييةان و ريَكخسةتنيان كةاريَكى تةدى ثيَغةمبةةرة        
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  چ  خوداى طةورة دةفةرمويَت:

. (1) چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
)ئةو زاتةى كة لةناو نةخويَناةوارةكان ثيَغةمبةريَكى نارد ئايةتةكانى ئيَمةى  واتة:

بةسةردا دةخويَنانةوة و تةزكيةى دةكددن و فيَدى قورئان و دانايي دةكددنم طةرضى 
 مدِاييةكى ئاشكدا دابوون(.ئةوان لة ثيَش دا لة طو

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  چ  هةةةروةها:

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   

)خوا منةت بةسةر باوةرِدارانةاا دةكةات كةة     . واتة: (2) چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
ثيَغةمبةةةريَكى بةةؤ رِةوانةةة كةةددوون لةةة خؤيةةان و ئايةتةةةكانى خةةوا بةسةةةرياناا     

                                                             
 . 2ئايةتى  اجلمعة سورِةتى( 1)
 . 164ئايةتى  آل عمران سورِةتى( 2)
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و تةزكيةيان دةكات و فيَدى قورئان و داناييان دةكاتم طةرضى ئةوان دةخويَنيَتةوة 
 لة ثيَش دا لة طومدِاييةكى ئاشكدا دابوون(.

طومةان    بيَ( ثيَغةمبةةر بةوون )   ةش خاَلةى بامسان كدد كارو ئةركيئةم ش
ن و ودبوركيزمان لةسةر ئةوانة كدد كة ثةيوةناى بةفيَةبةاَلم ت  بةشيَكى تدي  ماوة

 . (1)و مةعديفة هةية زانست

بؤ  وكرؤكى مةعريفةو زانست و زانياريةكاكَل سوننةت 
 زانستوخوازان

كة سوننةت سةرضاوةى دووةمى سةرةكى مةعديفةو بزاننن   زانستةخوازاندةبىَ 
كددنى مةعديفةةةو زانسةةت و زانيةةارى لةةة سةةوننةتى   دابةشةة زانسةةت و زانياريةةة 

سةرضاوةى دووةمى زانسةت و مةةعديفى   ثيَغةمبةر دةكدىَ دابةش بكديَت لة رِووى 
 بةم شيَوازةى خوارةوة:

لة رِووى تةشديعيةوة واتا ئةوةى ثةيوةناى بة تةشةديعةوة هةيةة    بةشى يةكةم:
 ة يان تايبةتة.يئةحكامةكانى طشتي

سوننةت وة  سةرضاوةى مةعديفةو زانسةت و زانيةارى لةة رِووى     بةشى دووةم:
ة  بةهةشت و جةهةننةةم و قةةبدو قيامةةت و    ى غةيبياتةوة وونةوة يان لة رِويئاي

و  وة  ثةةروةردة   هتا. ديارة مةعديفة ثةيوةناى بةة اليةنةةكانى مدؤظةةوة هةيةة    
 ى تدةوة.يةكانى بة بوارى زانستةكانرى و تةناروستى و ثةيوةنايوفيَدكددن و ئابو

                                                             
 (.44صابد العلوانى )   طهبدِوانة: اشكالية التعامل مع السنة النبوية ( 1)
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ست و و زان بةشى يةكةم: سوننةت وةك سةرضاوةى مةعريفة
 نيةوةزانيارى لة رِووى ئايي

ئةةةو ةكان  يةةدواى قورئةةان سةةوننةت سةرضةةاوةى دووةمةةة بةةؤ زانسةةتة غةيبي   
ينةةوة بةة دةسةت نايةةت      و ليَكؤَل و تاقيكددنةةوة زانستانةى بة عةقلَ و ئةزموون 

كة خودا زانسةتى لةة و     تةنانةت ثيَغةمبةراني  غةي  نازانن تةنها ئةوانة نةبيَت
ىئ   ی  ی   ی  ی    ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ        ىئ  ىئچ بارةوة ثيَااون: 

)هةةيض كةسةةيَك  . واتةةة:(1)چجئ  حئ  مئ     ىئ  يئ  جب  حب    خب  مب  ىب  
ئاشةنا بيَةتم تةةنها مةطةةر رِةزامةنةاى       زاناى ثةنهانى  ناتوانىَ بة ثةنهانييةكانى

 دةربربِيَت بؤ ثيَغةمبةر و ئةوي  لة ييَد فةرمانى خوادا هةنطاو دةنيَت(.
 ا هاتوون.ئةو بابةتة غةيبيانةى لة سوننةت د
هةيةةو   كةددووة لةة قورئانةاا بنةةمايان     ئةو غةيبياتانةى سونةت قسةى لةسةر

 باس كداون بة منونة:
ان اهلل دةفةرمويَت: ) (ثيَغةمبةر )  طارخوداى ثةروةردجوانى باسى  -

 واتة: خوا جوانة و جوانيشى خؤش دةويَت. (2) (مجيل حي  اجلمال
ان اهلل ) دةفةرمويَت:( ةر )ثيَغةمب :باسى دةستكداوةى خوداى طةورة -

واتة: خوا دةستكداوة و بةخشةرة و دةستكداوةكانيشى خؤش  .(3) (جواد حي  اجلواد
 دةويَت.

 مَلنْ  وَاحِلًدا،  إِلَّلا  مِائًَة اْسًما وَتِْسعنِيَ تِْسعًَة لِلَّهِ إِنَّ: )جوانةكانى خودا ناوة -
                                                             

 . 27 - 26ئايةتى  ناجلسورِةتى ( 1)
 (.93ا ل 1ا )ب طيَدِاويةتيةوة موسلم ( 2)

 (.93ا ل 1ا )ب طيَدِاويةتيةوة موسلم ( 3)
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ةدونؤ نةةاوى هةيةةة هةركةسةةيَك واتةةة: خةةواى طةةةورة نةةةو (1)اجلنَّللَة( دَخَلللَ َأْحصَللاهَا
 هةيماريان بكات و بيان زانيت و كاريان لةسةر بكات دةضيَتة بةهةشتةوة.

 مِْن مَارٍِج مِْن اليجَانُّ وَخُلِقَ نُوٍر، مِْن اليمََلائَِكُة خُلَِقتِ) تةكان:باسى فديشتة -
ئةاطد  ر دروست كداونم جنؤكةكاني  لة ثارضةيةكى وواتة: فديشتةكان لة نو (2)(نَاٍر

 دروست كداون.
واتةة:   (3)(ُغْرًلا عُرَاًة حَُفاًة اليقِيَامَةِ يَْومَ النَّا ُ )يُْحشَرُ :باسى قةبدو بةرزةخ -

 لة رِؤيى دوايياا خةَلكى زيناوو دةكديَنةوة بة رِوتى و ثيَ ثةتى خةتةنةنةكداو.
: لةم بارةيةوة سوننةت ثانتايةكى زؤرى لة رِؤيى دوايى  باسى رِؤيى دوايى -

ضؤنيةتى ييانى دوارِؤي باس كددووة  زؤر بابةت هةية قورئةان بةة كةورتى باسةى      و
اةنو بووة  بةاَلم سوننةت زؤر بة وردى قسةى لةسةر كةددووة  يان ليَى بيَ كددووة 
 لةوانة:

 النَّلا َ  اللَّلهُ  يَْجمَل ُ  ذَلِلَك؟  مِلمَّ  تَلْدرُونَ  وَهَللْ  القِيَامَةِ، يَْومَ النَّا ِ سَيِّدُ َأنَا) -
واتة: من سةةردار و طةةورةى طةدؤى ئةادةميم لةة رِؤيى       (4)......(وَاآلخِرِينَ ألوَّلنِيَا

 دوايياام دةزانن ئةمةش ضؤنة؟ خواى طةورة خةَلكى هةموو كؤ دةكاتةوة .......
واتة: هيض  (5)......(َأْربٍَ  عَْن يُْسَألَ حَتَّى اليقِيَامَةِ، يَْومَ عَْبٍد َقدَمَا تَزُولُ َلا) -
ضوار ثدسيارى لةيَ   ويَك ناتوانيَ هيض هةنطاويَك بنيَت لة رِؤيى دوايياا تاوةكوكةس

 نةكدَيت........
 

                                                             
 ( .198ا ل 3ا )ب بوخارى لة صةحيحةكةياا طيَدِاويةتةوة (1)
 ( .2294ا ل 4ا )ب طيَدِاويةتيةوة موسلم   (2)
 (.2194م   4موسلم طيَدِاويةتيةوة م )ب ( 3)
 (.84م   6م ) ب ةحيحةكةياا طيَدِاويةتةوة بوخارى لة ص( 4)
 .(2417ي 4/612طيَدِاويةتيةوة لة سونةنةكةياا  )( ترمذي 5)



 199 زانستخوازان یرەبڕێ

 تلداعى  أن يوشك): ةتيةوة لة ئومةتى ئيسالم و دةوَلى نيَثيالنلةبارةى  -
 طيَدِى ليَتان.تة: خةريكة ئومةتان دةكةونة ثيالنةوا (1)(األمم عليكم

 بََللَُ  مَلا  اليلَأْمرُ  هَلذَا  َليَلْبُلغَنَّ :  )نيةا باَلوبوونةوةى ئيسالم لةة هةةموو دو   -
  .شةو ثيَي طةيشتووةواتة: ئةم ئيسالمة دةطاتة هةموو شويَنيَك كة  .(2)(اللَّْيلُ

ئةمانةو ضةناان بابةتى تد لةبارةى رِؤيى دوايى و نيشانةكانى و باسى بةهةشت 
اتووة  بةةاَلم  و جةهةننةم و تةواوى زانست و زانيةارى و مةعديفةة لةة سةوننةدا هة     

 لةبةر دريَيى بةوةناة كؤتاميان ثيَ هيَنا.

ودةكانى ونَيو فةرمزانست و مةعريفة مرؤييةكان لةزانيارى و 
 (.ثَيغةمبةر )

ومةةار هةيةةة لةسةةةر زانسةةتة مدؤييةةةكان  هةةةر  تيَكى بةةىَ يزانيةةارى و زانسةة 
بكةات   ثسيؤرية  لة زانستى خؤى دةتوانىَ لةم كانياوة ثاكة مةعديفةى خؤى زياد

و زانستى خؤى ثةرة ثىَ باات بة زانستة جياوازةكانيشةوة  ليَدةدا بؤ هةر بةةش و  
 بابةت و زانستيَكى جياواز منونةية  ديَنينةوة.

 َأْن َكلذًِبا  بِلاليمَْرءِ  َكَفلى ): زانست و مةعديفة لةبارةى ثةروةردةو ئةاداب   -
 ددن كة هةرضى بيستى بيَليَتةوة.واتة: بةسة بؤ مدؤظ درؤك (3)(سَمِ َ مَا بُِكلِّ يُحَدِّثَ
 وم الدائم املاء يف أحدكم يبولن م): زانست و مةعديفة لة بارةى يينطةوة -

واتةة: ثيسةايى لةة ئاويَكةاا مةكةةن كةة وةسةتاوة و         .(4)اجلنابلة(  ملن  فيه يغتسل
 خؤشتانى تيَاا مةشؤن.

                                                             
 . (4297 ي   4/111) داود لة سونةنةكةياا طيَدِاويةتةوة  ئةبو( 1)
 . (16998 ي   4/103) ( ئيمام أمحا طيَدِاويةتيةوة 2)
 . (5 ي   1/10)موسلم طيَدِاويةتيةوة ( 3)
 . (1257 ي   4/68) حبان هةروا ابن  ( 70ي   1/18) داود طيَدِاويةتيةوة ةبو( ئ4)
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 َغْرًسا،  ُيَْغرِ مُْسلٍِم مِْن مَا): زانست و مةعديفة لة بارةى دارو درةختةوة -
واتةة:   (1)(صَلدََقةٌ  بِهِ َلهُ َكانَ إِلَّا بَهِيمٌَة، َأْو إِْنسَاٌن َأْو َطْيٌر مِْنهُ َفيَأيُكلُ زَْرًعا، يَْزرَ ُ َأْو

هةر موسوَلمانيَك شتيَك بضيَنيَت باَلناةية  ليَى ووات يان مدؤظيَك يةان ئايةَليَةك   
 سديَت.وبة خيَد و ضاكة بؤى دةنو

 بِغَْيرِ عُْصُفوًرا َقتَلَ مَْن): ديفة لة بارةى بةروبومى طياناارانزانست و مةع -
يَك باَلناةيةة  بكوييَةت بةة    واتةة: هةركةسة   (2)(اليقِيَامَلةِ  يَلْومَ  عَْنلهُ  اللَّلهُ  سََأَلهُ حَقِّهِ،
 بارى خواى طةورة لة رِؤيى دوايى ليَيدسينةوةى لةطة َ دةكات.تاوان
 مَْغبُوٌن نِْعمَتَانِ: )ستى و ضارةسةرةوةزانست و مةعديفة لة بارةى تةنارو -
واتة: دوو نيعمةت هةية خةةَلكيَكى زؤر   (3)(وَالَفرَاغُ الصِّحَُّة: النَّا ِ مِنَ َكثٌِا فِيهِمَا

 تيَياا بيَ بةشنم تةناروستى و كات بةتاَلى.
 زانست و مةعديفة لة بارةى ثا  و خاويَنى: -

زؤر يةان لةة سةوننةت دا بةاس      جطة لةوةى ضةناان جةؤر خةؤ شةؤردمنان هةيةة     
 (4)(اليإِميَلانِ  شَطيرُ الطُّهُورُ)كداون  كةضى ثا  و خاويَنى بة نيوةى ئيمان دادةناريَت: 

 واتة: ثاكوخاويَنى نيوةى ئيمانة.
 َأْو َغْرًسلا،  يَْغرِ ُ مُْسلٍِم مِْن )مَا: زانست و مةعديفة لة بارةى ئابوريةوة -
واتة: هةر  (5)صَدََقٌة( بِهِ َلهُ َكانَ إِلَّا بَهِيمٌَة، َأْو إِْنسَاٌن َأْو َطْيٌر هُمِْن َفيَأيُكلُ زَْرًعا، يَْزرَ ُ

موسوَلمانيَك شتيَك بضيَنيَت باَلناةية  ليَى ووات يان مدؤظيَةك يةان ئايةَليَةك بةة     
 خيَد و ضاكة بؤى دةنوسديَت.

                                                             
 ( .1553ي 3/1189موسلم طيَدِاويةتيةوة  )(1)
 .(6861 ي   2/197) هةروةها  أمحا (11075 ي   7/483)طيَدِاويةتيةوة  اإلميان شع  ( بةيهةقى لة2)
 . (6049 ي   5/2357) بوخارى طيَدِاويةتيةوة لة صةحيحةكةياا( 3)
 . (223 ي  1/203) موسلم طيَدِاويةتيةوة( 4)
 ( .1553ي 3/1189( موسلم طيَدِاويةتيةوة  )5)
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ى بة منونةة فيَدبةوون   مدؤظةكانةوة ئةزموونيزانست و مةعديفة لةبارةى  -
واتة: زةيةا  . (1)قال زيد: امرنى رسول اهلل فتعلمن له كتاب يهود بالسريانية( زمان:

انى يةهوديةةكان بةوم(.   مدى ز( فةرمانى ثىَ كددم فيَدةفةرمويت ثيَغةمبةر )
ى وواتةة: دانةةايى بزربةةو . (2))احلكملة ضللالة امللومن انللى و جللدها فهلو حللق بهللا(    

 وة بطدىَ.كةس حةق ة دةستى ثيَ وةو لةهةموزيةوة ئئيماناارانة لةهةر شويَنيَك دوَ
 زانست و مةعديفة لةبارةى ميَيوةوة: -

ؤم و حةبةشةة لةة   داوةكانى جةزيدةى عةرةب و بةشةيَكى فةارس و رِ  وتةواوى رِو
رِووى ميَيوةوة لة سوننةتاا باس كداوة وة  سةرضاوةى زانسةت و مةعديفةة  جطةة    

كؤبكةيتةوة ئةوة سةرضاوةى دووةم كة لةمانة هةر بابةتيَك دةتةوىَ زانيارى لةسةر 
نابىَ بةىَ ئاطةا    زانستخوازسوننةتة قسةو باسى تيَدو تةسة  لةسةر كددووة  بؤية 

( بةؤ طةشةةى زانسةت و زانيةارى و مةعديفةة.      بيَت لة سوننةتى ثيَغةمبةةر ) 
 . (3)ئةمةى كة ليَدةدا بامسان كدد دَلؤثة ئاويَكة لة بةحديَكى بىَ بنى سوننةت

                                                             
 . ( 161/  13 احلكام ترمجة باب)بوخارى طيَدِاويةتيةوة لة صةحيحةكةياا لة ( 1)
 (44089ي 0 /0)ب :العمال كنز  (9 41 ي احلكمة باب الزهد )كتاب  ماجة طيَدِاويةتيةوة لة ابن( 2)
 ( .125 – 84السنة مصدر للمعرفة و احلضارة ، د. يوسف القرضاوى، ) ( بدِوانة: 3)
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 مةعريفة و زانست سةرضاوةي ئيسالمي ثوريكةلة

 هةةر  بةوَ  كةلةةثورة  ئةةم  زؤرن  كةلةةثوريَكي  خةاوةن   لةئومةةتان  زوَر بةشيَكى
 تةةواوي  بؤيةة  شارسةتانيةتةوة   ميَةيوويي   ىورِو لةة  رِيشةة  و رِة  بؤتةة  ئومةتيَك
 و شارسةتاني  سةرضةاوةيةكي  وة  و بيةاريَزن  كةلةةثورة  ئةةم  داوة هةوَليان ئومةتان

 قةرةي لة خؤي ناتوانيَ ريَكوكةلةثو هيض بةاَلمم بهيَنن بةكاري مةعديفة و س زان
 لةسةرة تيَبيين بةشيَكي ئةوةي لةطة َ باات  ئيسالمي سةددةي سيَزدة ريوكةلةثو

 بةؤ  سةةرةكني  بنضةينةي  دوو ئةةخال   و ئةمانةت ضونكة بةاَلمم هةية كورِيوكةم و
 رةوكةلةةثو  ئةةم  كةددووة  واي ئيسةالمي  ريوكةلةثو لةتةواوي زانياري طواستنةوةى

 ئيسةةالمي وريوكةلةةةث لةةةوةش جطةةة   بيةةاريَزريَ زؤرة الدانةةة و كورِيوكةةةم لةةةم
 تةةواوي م هةَليَنجاوة( )ثيَغةمبةر صحيحى سووننةتي و قورئان لة سةرضاوةي
 اليةنةة   بةضةةنا  طدنطةي  تةد  رةكانيوكةلةةثو  وة  تةةوة  طدتووة يياني اليةنةكاني

 و لةزانسةت  ثدِة ئيسالمي ريوكةلةثو منونة بؤم وات  ثشتطويَ تد نيئةوا و نةداوة
. هتةةا... كؤمةَلايةةةتي و فةلةةةكي و ثةةةرةردةيي و فكةةدي و سياسةةي مةعديفةةةي

 و شةوناس  بؤتة هيَشتووة  جىَ خؤى دواى بؤ طةورةي يةكجار سةروةتيَكى ئةمةش
مانةةوةى   نموسةوَلمانا  بةؤ  شوناسةة  ئةةم  ثاراسةتنى . ئيسةالمى  ئوممةى ناسنامةى

 ئيسالمى. مةعديفة و زانستة لة كةلةثورى
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 ماناى ضية؟ )التراث(ور وكةلةث
 نةةوةى  بةؤ  بنضةينةدا  لة دةوتديَت ئةوانة بةهةموو فداوانةكةى مانا بة كةلةثور

 مةاددى  و شارستانيةتى و ئةدةبى و فكدى بةرهةمى لة بهيََليَت جيَ بة خؤى دواى
 .مةعنةوى و

 خؤيةاا  دواى لةة  مةدؤظ  كةة  ئةوةيةة  زمانةوانيةاا  لةة ( التراا ) كةلةثور وشةى
چ  چ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  دةفةرمويَت: قورئان وة  دةهيََلىَ بةجيَى

)خوايةةة لةةة اليةةةن خؤتةةةوة     واتةةة: .(1)چڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ
كةسيَكم ثيَ ببةخشةم ببيَتة م اتطدى من و بنةماَلةى يةعقوب و خواية بيكةيتة 

 كةسيَكى رِةزامةنا(.
)م ات دةخؤن  . واتة:(2) چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ  هةروةها:

 بة بيَ بةهايى و بة سانايى(.
)سولةميان بوو بةة م اتطةدى    واتة: . (3) چڦ  ڦ  ڦڄ    چ  هةروةها:

 داود(.
 ثيَغةمبةةران  زانسةتى  بةة  كةلةةثور  هاتووة دا () ثيَغةمبةر فةرموودةى لة

 ثيَغةمبةةةران بةةؤيةوة وةحيةةة طةةةىرِيَ لةةة خوداييةةة زانسةةتيَكى كةةة  ليَكاراوةتةةةوة
 وَرَثَلةُ  اليعَُلمَلاءَ  وَإِنَّ) مةاوة  بةةجىَ  زانايةان  بةؤ  مة ات  وة  لةوانةةوة  دواتد  هاتووة

 َأخَلذَ  َأخَلذَهُ  َفمَلنْ  اليعِليلمَ،  وَرَّثُلوا  دِْرهًَما وََلا دِينَاًرا، يُوَرِّثُوا َلْم اليَأْنبِيَاءَ وَإِنَّ اليَأْنبِيَاءِ،

                                                             

 .  6 - 5 ئايةتى مديمسورِةتى ( 1)
 .19ئايةتى  الفجر سورِةتى(2)

 . 16ئايةتى  النمل سورِةتى(3)
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 : )بةرِاسةةتى زانايةةان م اتطةةدى ثيَغةمبةةةرانن  بةرِاسةةتى   واتةةة (1)(وَافِللٍر بِحَللّظ
وة لةدواى خوَيان  بةةَلكو زانسةتيان   ونةهيَشت ىَدةرهةميان بةج وثيَغةمبةران دينار

هيَشتوة  هةر كةسيَك ثشك و بةشى بةر بكةوىَ ثشك و بةشى بىَ شةومارى   جيَبة
 ة(.وبةركةوتو

إن العلماء ورثة األنبيلاء"  ) :موودةيةفةر ئةم واتاى دةفةرمويَت القيم ابن -
هذا من أعظم املناق  ألهل العلم فإن األنبياء خا خللق اهلل، فلورثتهم خلا اخلللق     

 .(2)(بعدهم
 ئةةهلى  ثلةةى  طةةورةتدين  لةة  ثيَغةمبةةران  م اتطةدى  بة زانايان دانانى): واتة
 نيشةةيانم اتطدةكا خةةوان دروسةةتكداوى باشةة ين ثيَغةمبةةةران بةرِاسةةتى زانسةةتة 
 .(ئةوانن دواى كداوىةدروست باش ين

 بةةالى  كةاتىَ رةزاى خةوداى لةيَيب     ورةيدةبوهئةة  بةسةرهاتى لة هةروةها -
 لةة  وا كاتيَكةاا  لةة  ليَةدة  دةكةةن  ضى ئيَوة فةرمووى تيَيةرِى دا بازرطانةكان بازارِو

 بةؤ  بةثةلةة  رِؤيشةنت  هةسةتان   دةكديَةت  دابةش خودا ثيَغةمبةرى م اتى مزطةوت
 كوا وتيان نةبىَ  زانست زيكدو و سوننةت و قورئان تةنها نةبينى هيضيان طةوتمز

 نيَوان لة خوداية ثيَغةمبةرى م اتى ئةمة :فةرمووى هورِةيدِة ئةبا ئةى وتت ئةوةى
 .(3)دةكديَت دابةش وةرطدةكان بةش
 طةةةورة خةةوداى ليَكاراوةتةةةوة روكةلةةةثو بةةة وةحةةي  جةةار هةنةةايَك -

)لةة   واتة: .(4) چٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ      ٿ  ٿچ  :دةفةرمويَت
 دا بة كةسانيَك و هةَلمان بياردن(.ثاشان ئةم قورئانةمان 

                                                             
 (223)ي( 1/81) ماجه ابن ،( 2682)ي (5/48) ترمذي ،( 3641)ي( 3/317) طيَدِاويةتيةوة  داود ( أبو1)
. 
 .( 1/66)مفتاح دار السعادة  بدِوانة: ( 2)
 (.2/115املعجم األوسط ) طيَدِاويةتيةوة لةطرباني ( 3)
 .32 ئايةتى فاطر سورِةتى (4)
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ت ثيَناسةةةى كةلةةةثور بةمشةةيَوةية  دةكةةا   :يةةادكتةةؤر حمسةةني عبااحلم  -
ةنةاى  كةة دةرهاويَشةتةى تايبةمت    ستانيةتةى شاردةفةرمويَت: )كةلةثور بةرةو بوم

يةاا  ليَةك دةكةةن  تيَ  ون و كاربو يَكة َ َ يينطة تئومةتيَكة لةو ئومةتانةى كة لةطة
نةةةى كةةة لةةةخؤى دةطةةدىَ   ئةزمووناسةةةريان هةَلةةااوة  بةةة هةةةموو ئةةةو رِوداوو    

ب ى و هةَلسوكةوت و ن  تا شارستانيةت و رِؤشبةشيَوازيَكى تايبةت رِةنطى دةكات
 . (1)عادات و تةقالياى ييانيان بةم رِةنطة جيادةكاتةوة لة ئومةتانى تد(

ر دةكات نزيك لةم وبةشيَوازيَكى تد ثيَناسةى كةلةثو :العمريم دكتؤر ئةكد -
كةةة لةةة بةةاو  و   ور ئةةةم م اتةيةةةومةةة مةبةسةةتمانة دةَليَةةت: )كةلةةةثبابةتةةةى ئيَ

ونةر و ئاداب و ه بةهالة عةقياة و رِؤشةنب ى و  ث امنانةوة بوَ ئيمة بةجىَ ماوة با
ةمى مدوظةةةكان لةةة مةةادى و  نى بةرهةةةكاوهاتوو ثيشةسةةازي و تةةةواوى وةدةستةةة 

وة  هةروةها مشةو  وةحةى خةودايي و )قورئةان و سةونةت( دةكةات لةة        مةعنةوية
 .(2)ثيَشان بؤمان بةجىَ ماوة(

 و قورئةان  دانةانى  كةلةةثور  بة لةنيَوان بكةين جياوازية   بني ورد دةبىَ ليَدةدا 
 نيَةوان  لةة  ةية ني زية جياوا هيض ةكانيعةملاني الى لة  مدؤظ زادةى لةطة َ سوننةت

  دةدةنةةوة  ليَك كةلةثور بة وىوهةم   دينى يان بيَت بةشةرى زادةى كةلةثورةكان
 ري وكةلةةةثو بةةة ئةطةةةر وسةةوننةت قورئةةان موسةةوَلمان ئيَمةةةى الى لةةة بةةةاَلم

 سوننةتى و قورئان  مدؤظةكان بةرهةمى لةطة َ بكةى هاوتاى ناكديَت ليَكارابيَتةوة
 كةلةةةثورى بةةةاَلم  يةةةين دةسةةتكارى هةَلةةةو قةةابيلى( ) ثيَغةمبةةةر تةةةواوى

 .تيَااية وكورِى كةم هةَلةو هةر بيَت موسوَلماناني  بةرهةمى با مدؤظايةتى
 بةرهةمةةةكانى تةةةواوى بةةؤ بةةةكارديَت ئيسةةالمى ورىوكةلةةةث زاراوةى كةواتةةة

                                                             
 ( .26بدِوانة: جتايا الفكد االسالمى د. حمسن عبااحلميا )  (1)

 ( .27القران واملعاصرة د. اكرام ضيايء العمرى )لبدِوانة:  (2)
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 مدؤيةى  طةشةةثيَاانى  مةعديفةو و زانيارى و زانست و شارستانيةت لة مدؤظايةتى
 زانست لة هيَشتووة بةجيَيان موسوَلمانان ئةوةى  هيَناوة بةرهةميان مدؤظةكان كة
 دةَلةيَن  ثيَةى  جوطدافيةا  رِةطةةز  و زمةان  جيةاوازى  بةة  دونيةا  تةةواوى  لةة  زانيارى و

 .وروكةلةث
   نمةا ز و فقةة  و حةديس و تةفس  لة نةكداوةتةوة كورت ئيسالمى كةلةثورى

و  ب كارى خوارزمى و ثزيشكى و حيان رىكو جابدى كيمياى يفةىمةعد و زانست
 سةداوةكانى ونو و رازى   جوطدافياى ادريسةى و مةقايسةى    سيناسةياةليةى ئينب 

 ثاشةا  ما ةك نبئي فارسي  بن   با و و ئينب عةرةبي رِومى جةاللاينى و ف دةوسى
 بن كوردي  با خةلاون نبئي و شارةزورى صالحى ئينب  بن تورك  با ثاشا ئيشقو 
 ىكيشةوةر  بةرهةمةةكانى بةة   .دةيميَةددريَن  ئيسةالمى  كةلةةثورى  لة ةموويانه  

 .سؤظيةتيشةوة و ئةفديقيا و فارس ئةناةلوسياو ئاسياو
 

 ئيسالمى رىوكةلةثو ىطرنط 
 يةةةناللة بةةةهيَز شةةةثؤليَكى ئيسةةالمى خةالفةةةتى نةةةمانى دواى قؤنةةاغى لةةة

 !مسةوَلمانان  و يسةالمى ئ رىوكةلةةثو  بةة  بةرامبةةر  ثيَكدد دةستى عةملانيةكانةوة
 هةةةروةها  كةةدد دروسةةت ئيسةةالمى ورىوكةلةةةث لةسةةةر نةةةريَنى كاريطةريةةةكى

 واى تةا  دةكةدد  بةؤ  بانطةشايان و شةثؤَلة ئةم نيَو كةوتنة مسوَلمانان لة بةشيَكي 
 ئيسةالمى  ورىوكةلةةث  ىوميَةيو  بطةةن  واتةىَ  زانستةةخوازان  لة بةشيَك هاتووة  َ

 و ةية ني سةةردةمة  ئةةم  بؤ ديَكىوسو هيض و ةيةكةريخداث و جةهالةت و نةهامةتى
 زيَدِينةة  رةوكةلةةثو  هةةموو  لةةم  ئةاورِ  زانستخواز كدد واى ئةمةش وة ولةكاركةوت
 ةتيَكلة ميل و ئومةةت  هةةر   بكات باسى نةريَنى بة و بكات تىَ ثشتى نةداوةتةوة

 خةؤى  وىوميَةي  و شارسةتانيةت  لةة  خةؤى  دابةدِيَ  خؤى كةلةثورى ىوميَيو لة خؤى
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 و زانسةت  لةة  ثةجنةةى  جةىَ  و ةشارسةتانيةت  سةروةرى بىَ ئومةتيَكى واتة دابدِيوة 
 خزمةةتى   نةةكددوة  بينةا  كددنةوةىةئاوةدانة  و شارسةتانيةت  و ةونةةبو  مةعديفةدا
 رىوكةلةثو سةروةرى لة ثدِ ىوميَيو يةئةوة بؤ تةنها ئةمةش وة ونةكدد مدؤظايةتى
 دانةة  طدنطةى  ئيسةالمى  ورىوكةلةث استنىثار بة نطىطد بوَية بشيَويَنن  ئيسالمى

 و ساسةيةت  و حةوكم  بوارةكانى لة مسوَلمانان زيَدِينى سةدةى (13) بةثةرةثيَاانى
 و ب كةارى  و ئةناازيارى و ثزيشكى و فيَدكددن و ثةروةردة و مانز فةلسةفةو فكدو

 ةكددنةثشت داهيَنانة و بةرهةم هةموو لةم كددن ثشت ييان  تدى ىبةشةكان تةواوى
 تةجدوبةة  زانسةتة  كةداو  ضةاث  بةرهةمةة  و ئيسةالمى  زانايانى كؤششى و هةو َ لة

 كةضةى  كورِى و كةم هةَلةو لة ثدِة ئةوةى لةطة َ ةتانلميل ورىوكةلةث. كداوةكانيانة
 لةةة هةيةةة زؤر تيَكةَلةيةةةكى دةييةةاريَزن  و ثيَةةاةدةن زؤرى يةةةكجار طدينطيةةةكى

 كةضةةى  جيةةاواز ئايةةاياى خةةاوةن و زجيةةاوا ةتانىلةةميل لةطةةة َ ئةةةوان ورىوكةلةةةث
 بةرهةةم  و سةداوةتةوة ونو ااستيةزان و ئةخالقى ثيَوةرى لةييَد ئيسالمى رىوكةلةثو
 لةةييَد  دانةةوة   بةؤ  ثيَوةرى[  ب]ثيَغةمبةر صةحيحى سونةتى و قورئان  هاتووة
 هةةر  بةؤ   هةاتووة  بةرهةةم  سةزا  و ثاداشت بة بدِوابوون و يةكتاثةرستى باوةرِى ب و
  سةزا  لةة  تدسةاون   بةووة  لةثاداشةت  ضاويان داهيَنانيَك و وسنيون و كؤش  و هةو َ

 و ئيسةالمى  كةلةةثورى  دانى طدينطى و جياكددنةوة بؤ ثيَوةرة طةورةتدين ئةمةش
 بةاات  ورةوكةلةث بةم طدينطى زؤر دةبىَ زانستخواز بؤية  تد لةتانىلمي ورىوكةلةث

 .وةرطدىَ  َ سودى ورد ثيَوةرى بة و
 

 ووورى ئيسالمىو بنةماكانى هةَلسةنطاندنى كةلةث رثَيوة
ورى ئيسةالمى دا بكةةين    وطة َ كةلةةث ةوةى هةَلسوكةوتيَكى تةناروست لةبؤ ئ

باش و خداث  رِاست و نارِاست ليَك جيا بكةينةوة  مادام ئيَمة بةدواى زانستيَكى 
وةريَةك  نا ثيَتةناروست و مةعديفةيةكى طشتط دا دةطةةرِيَن  ثيَويسةتمان بةة ضةة    
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ور و هةَليَنجانةانى اليةنةة باشةةكانيةوة    وكددن لةطةة َ كةلةةث  هةية بؤ هةَلسوكةوتة
  لةوانة:
 ة ثشكنني لة رِاستى و دروستى بابةتةكة. 1

ورى ئيسةةالمى هةيةةة و دةراوةتةةة ثةةا َ   وسةةداويَكى زؤر لةةة كةلةةةث وو نو وتةةة
رِاسةت و دروسةتى    ثيَشينامنان بىَ ئةوةى ثشكنينى بؤ بكديَت  زانايانى ثيَشةوو بةوَ   

  ثيَوةريان داناوة تا سةنةدى وتةكان باؤزيَتةوة  بةم ثيَوةرة دينى ئيَمةة  ةهةر وتةي
رنةاطيَدى تابةَلكةة و   وةلةهةموو دين و ئاياولؤييةكانى تد جياوازة  هيض قسةةية   

ةيتةة  ثشةكنينى بةؤ بكةدىَ تابط   يةة كةلةةثوري  دةبةىَ    سةنةدى تةةواوى نةةبى  بوَ  
 زانستى و مةعديفي.ئةجناميَكى دروستى 

ة مافى هةموو تاكيَكى شارةزاية رِةخنةو تيَبينى هةبىَ لةسةر كةلةثورى   2
تةواوى زانايان لةسةر ئةوة ية  دةنطن تةنها ثيَغةمبةران بيَتاوانن وتةى ثيَشينان. 

)كل بلين  ىَ: و( دةفةرمولة خوار ئةوانةوة دةكدىَ هةَلة بكات وة  ثيَغةمبةر)
هةموو مدؤظيَك هةَلة دةكات  هةروةها لة خوار ثيَغةمبةةرةوة   واتة. (1)ادم خطاء(

(دةكدىَ قسةى رِةت بكديَتةوة ) !( :كلل احلد   وة  ئيمامى ماليك دةفةرمويَت
. واتةة: هةةموو كةسةيَك دةكةدىَ     (2)(يؤخذ من قوله ويرتك ام اصلحاب هلذا القلرب   

ةبىَ مةبةسةتى  يان وةربط ىَ تةنها ئةةم خةاوةن قةةبدة نة      قسةكةى رِةت بكديَتةوة
 (ة.ثيَغةمبةر )

 
 

 
                                                             

 (4/272)وة حاكم لة مستار  طيَدِاويةتيةةوة  ( 2727 ( ي)2/392) دارمى لة سوننةكةياا طيَدِياويةتيةوة (1)
 (7617ي)
 مبن مالك. املوطأ( بدِوانة: 2)
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( لةكاتى رِةخنةطدتن وييدانو نيازثاكى ) ة دةستطدتن بة بنةماى دَلياكي  3
 رى ئيسالمىولةكةلةثو

ہ  ہ  چ  يَت:وة خوداى طةورة دةفةرمويى بنامةيةكى قورئانينياز ثاك

ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

 خةةاوةن طةةةلي )ئةةةي :. واتةةة(1)چڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  
 ثابةنةاي  و  اسةت رِ و دادطةر خوا لةبةر كة  باةن هةو َ بةردةوام و هةميشة! باوةرِ
 اليةكةاا  هةيض  بةةالي  و  بةاةن  شايةتي دادطةرانة بة بن فةرمانةكاني بدِيارو طشت

 هةيض  و كةةس  هةيض  دويمنايةةتي  و قنيةوخةمشة   منااَلةكانيشتان تةنانةتي مةبدِن 
 بةن   دادطةر مةردم لةطة َ دةبيَ نةكةن رةفتار بةعةداَلةت نةكات ليَ واتان الية  
 ثاريَزطةاري  نةزيك ةو  تةةقواوة  بةة  يةكسةاني  و دادطةريي رةفتاري بيَطومان ضونكة

 ثيَاةكديَت(. خواي سنوورةكاني
مان بةوةيةة زيةادةرِةوي و   تةورى ئيسالمى ثيَويسولةكاتى رِةخنةطدتن لة كةلةث 

روةها دةمارط ى و اليةنطديكددن بنةمايةكى هةَلةية و كةمتةرخةمى نةكةين   هة
ئةةةوى زانسةةت و مةعديفةيةةةكى تةناروسةةت بةرهةةةم   نةةابىَ بةةةكار بهيَنةةارىَ  بةةؤ 

 . (2)بهيَناريَت
لثالثلة:  اة )الطائفل وتةيةكى جوانى هةية دةفةةرمويَت:  لةم بارةيةوة  :ئينب القيم

وانزللو كلل ذى منزللة    وهم اهل العدل وامنصاف الذين اعطى كلل ذى حلق حقلة،    
منزلته، فلم حيكموا لصحي  حبكم السقيم املعلول، وم للمعلول السقيم حبكم صحي  

 . (3)وردوا مايرد(  ،بل قبلوا ما يقبل
                                                             

 . 8ئايةتى  املائاة( سورِةتى 1)
 (.70اهلوية واملرجعية امسالمية واثارهما فى الدستور،  سامل عبدالسالم الشيخى )ل بدِوانة:  (2)
 (.40-2مدارج السالكني مبن القيم، ) بدوانة: (3)
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  حةةقى  ةن  بةشةيَوةي لى عةدالةةت و نيةاز ثةاك   )واتة تائيفةةى سةيَيةم:  ئةةه   
ن ثيَطةى خؤى هةموو خاوةن حةقيَك دةدةن  هةروةها هةر خاوةن ثيَطةية  لة شويَ
دةردةداريَةك    دادةنَيت  بدِيةار لةسةةر ِراسةتى نةادات لةسةةر ثَيةوةرى نادروسةت و       

ةكان  بةةَلكو ئةوانةة   يهةروةها بدِيار لةسةر نارِاستية  وةرنةادات بةةثيَوةرة رِاسةتي   
 .(كداونةتةوةكة رِةت  ةئةوانةش رِةت دةكةنةو  و َ دةكةن كة قبو َ كداونوقب

 و زانستى سةرضاوةى بكةينة مىئيسال ورىوكةلةث ضؤن
 ؟ةمةعريف

 و زانسةت  سةرضةاوةى  بكاتةة  ئيسالمى ورىوكةلةث دةيةويَت كاتيَك زانستخواز
 ورةىوكةلةةث  ئةةم   جيابكاتةةوة  ليَةك  دةخيل و رِةسةن رىوكةلةثو دةبيَ  مةعديفة
 و دةخيلةةة ئةةةوةىَ لةطةةة  طوجنةةاوة ودا ديَتةةةوة ىحةةرِو ئيسةةالم ئةصةةَلى لةكةةة َ

 ةمبة  .زانسةت  و لؤييةك  و مةنتق و عةقلَ و ئيسالم لةطة َ دةط ىَ تيَك  خورافياتة
 و هةَلةة بةىَ   و ىثة ؤز  بةضةاوى  نابىَ هةَلاةسةنطيَنى وروكةلةث وشيارانة ينةتيَدوان
 و ثشةةكنني و وردةكةةارى ضةةاوى بةةة وبةةةَلكو ر بكديَةةت وتةماشةةاى كةلةةةثو ةثةَلةة

 ةيني مةرج هةية رانةىوكةلةثو ئةو هةموو بكدىَ  تةماشا هةَليَنجان و جياكددنةوة
 و هةَلةةة هةيةة  وروكةلةةةث زؤر  بةىَ  رِاسةةت تةةواو  و بيَةةت حيسةاب  ئيسةةالم لةسةةر 

 بةةؤ مةعديفةةة و زانسةةت سةرضةةاوةى نابيَتةةة و وديَةةت ثشةةتطوىَ دةبةةىَ  نارِاسةةتة
  وثةرتو و ئيسالمى كةسايةتيلة  بةشيَك لة رةخنانةي لةم بةشيَك  زانستةخوازان

هوَكارةكةةةى  جياكددنةةةوة  و يَنجانةان هةَل بةةةبىَ دةطة ىَ  نىيايئةة مامؤسةتايانى  و
 و قورئةان  دةقي وة  جار هةناىَ بةبىَ ثشكنني   يان دةكةن نةقلَ وروكةلةثئةوةية 

 مدؤظةة  بةرهةمي ضونكة ةئةم دواتد  دةكةن لةطة َ ةىصةحيح مامةَل فةرموودةي
 واقةع  يان زانست لةطة َ كاتيك ة طةيشتوو يتيَ دة  بةضاوي خةَلك دةردةضيَ هةَلة

 تيَك زانست لةطة َ  هةَلبكات واقيع لةطة َ ناتوانيَ ينةد ئةمكة واتيَاةطةن نايةتةوة



 211 زانستخوازان یرەبڕێ

  تةماشةادةكةن  دة  وة  زانايةان  ليَكاانةةوةي  قسةو ئةوانةي تايبةتي بة دةط يَ 
 دةطةيةنن خةَلك لة وا  دةكةنثىَ  حوكمي ثةكانوطدو و حيزب سياسي كارى لة يان

 تةدي   تايبةةتي  بة ة زانايةك تيَطةيشتين قسةو نة  دةكات فةرمان وا دةقة ئةمة
 يروثوكةلةة  لةة  بةشةيَك . تةد  بةشةةكاني   )احلاود( سنوور و تةكف كددن بابةتي لة

 و سةتةم  و بنةماَلةة  حةوكمي  و كةةالم  ئةةهلي  و ناتةناروست طةرىسوَفي ئيسالمي
 طةرضي ئةمانة ! بووة يَسودب نيقاشي و ناتةناروست فةلسةفةى و فؤلكلؤري بابةتي

  نةايميَددريَن  مةةعديفي  و زانسةت  سةرضةاوةي  وة  بةةاَلم  ئيسالميشةن  كةلةثوري
 ضا  و ثا  ئةوةناةى ئيسالمي ريوكةلةثو  بياريَزيَ لةمانة خؤي زانستخواز دةبيَ
 زانسةت  سةرضاوةي بيكةيتة ناكات الرى ئةفسانةو و افياتخورِ بة ثيَويست تيَااية

 رِووي طدفت هةزاران ابددوورِ سةدةي( 13) لة تدةوة لةاليةكي. ؤتخ مةعديفةى و
 تيَطةيشةتين  بةةثيَي  زانايةان  و سوَلتان  كددووة موسَلمانان و ئيسالمي جيهاني لة

 ئةمةة   خؤي شويَين و كات و زةمةن بؤ دؤزيتةوة بؤ ضارةسةريان خؤيان سةردةمى
 و ثيَشةكةوتن  لةطةة َ  يةان  ئيَسةتا   سةةردةمي  بةؤ  نةةطوجنيَ  لةوانةية كةلةثور بؤتة

 بةثيَوةري ناكديَت  هاتووة سةردا بة يانيطؤرانكار طدفتةكانو  ئيَستا شارستانيةتي
 ثاداشةتيان  خةودا  زانايةان . بكةةي  ئةةمدؤ  َلةطةة َ  هةَلسةوكةوت  ووثيَشة  سةدةكانى
 و مةةرج  نييةة  مةةرج  بةةاَلم   هيَشةتووة  بةجيَ زانستيان بواريَك هةموو لة بااتةوة

 دةبيَةت  زانستخواز بؤية  بيَت طوجناو شويَنة و كات و سةردةم ئةم بؤ يانثيَوةرةكان
 وة  بكةات  دا ئيسةالمي  ريوكةلةةثو  لةطةة َ  وكةوتةهةَلسة  هةسةتياريةوة  بةة  زؤر

 و ارييوشة  و زانيةاري  بةةم  بةةاَلم   بهةيَينَ  بةةكاري  مةعديفةة  و زانست سةرضاوةي
 .كدد بامسان لةثيَشاا ىوردبينية
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 ةمةعريف و زانست هةمةضةشني 
 دا ئيسالمي ريوكةلةثو لة 

 بابةتةةكانيان  تةةواوي  لة  داوة زانستةكان تةواوي بة زؤريان نطيةكيطد زانايان
 وشةيعد   و كؤمةاليةةتي  و ديين و ميَيووي و زانس  و شارستاني بابةتي ةونوسيو

 و مدؤيةي  زانسة   بابةتةةكاني  و فةرهةنو وفيكد  و فةلسةفة و انزم و ثةخشان
 سةروةتيَكى بووةتة ئةمانة  طدتؤتةوة فةلةكيشي ئةناازيارى و و ثزيشكى تتةنانة

 تةةواوي  نةاوي  زةمةةني  فةتدةيةةكي  هةر بؤ  ئيَمة بؤ ئيسالمي كةلةثوري طةورةي
 تةا   نوسةداوةتةوة  مةعديفيةكةةش  و زانسة   بابةتةة  جؤريو  كتيَبةكان و سةرونو

 (النةايم  اسةحا   بةن  حمما) ونةمنو بؤ .ضني مةعديفيةكان بةرهةمة بزانيَ زانستخواز
 تيَيةاا   هيَناوة ضوارةمي سةدةي تا )الفهدست( بةناوي داناوة جؤرة لةم كتيَبيبَكي
 شةةةريعةتي ميللةةةتان  انىزمةة بةةارةي لةةة كةةددووة  بةةاس بةرهةمةةةكاني تةةةواوي

 والنسة    سة ة     الفقهةا   و فقةه    االداب و  اخبةار  (صةدف ) (حنو) دابةزيَناراو 
 و مةزهةةب    كةهانةة  و دسةيح  ب كاري    هونةر و موسيقا   ةفةفةلسو  نيساحم

زورتةدين   جةؤرة  لةةم  تةد  كتيَيب ضةناان تد  بابةتةكاني   فةلة  كيمياو   عةقائيا
 .  كؤكداوةتةوة تيَياا ئيسالمي ريوكةلةثو زانيارى لةسةر

 سةرضاوة كانى ترى مةعريفة و زانست:
قورئان و سةونةتى   رة نةقليةكان كةلةبواة طسةرضاوةكانى زانست و مةعديفة ج

مانان بةشةةيَكى طةورةيةةة ( دواتةةد كةلةةةثورى موسةةلَ صةةحيحى ثيغةمبةةةرة )
لةسةرضاوةى ثةيااكددنى زانست و زانيارى و مةعديفةة  لةةدواى ئةوانةة ئةناامةة     

ك مةةليََ ي  بةكوَو هةسةتيارةكانى تةد  عةةقلَ    و د َ هةستيارةكان ديةن وة  عةةقلَ  
 نة:وة  بةمنوكاراوةتةوواز ليَشيَ
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مةةدوظ و مدوظةةى   كةةة دراوةتةةة ثةةا َ    ئةةةم بةخششةةة خوداييةةة   عةةةقلَ -1
 تةوة.وةلةبونةوةرةكانى تد جياكددو

و زانسةتية زةروريةةكان    بةماناى مةعديفةو زانيارى في ى هةروةها عةقلَ -2
 ى ) يمارة ية  نيوةى يمارة دووة(.يَمةناان وة  بَلديت بو هةموو عاقَلة

 طةى بةلطةريةكان كة بةروة بةماناى زانستة تيوَوتبةكارها هةروةها عةقلَ -3
 ت.و دةليل بةدةست ديَ

وةرى زانسةةتى  ةة بةةةماناى كةةاركددن بةثيَةةوبةةةكار هةةاتو هةةةروةها عةةةقلَ -4
ونة نيةةو جةهةنةةمى كةةافدان وة  خةةوداى طةةةورة  وضةة كةةار بةوَ تةةة هوَوةئةمةةيان بو 

. كةواتة (1)چۆئ  ۈئ   ۈئ             ائ  ەئ        ەئ       وئ  وئ         ۇئ    ۇئ  ۆئ  چ يت: ودةفةرمو
  هينانى زانست و زانيارى و مةعديفةة طدنطى هةية لةوةدةستةكى زور دةوريَ عةقلَ

 ن .يدةكة د َ و هةستيارةكان بةكورتى ئاماية بةعةقلَ

 يةكةم:عوةقَل.
كةةة مدؤظةةةة لةسةةةرجةم بونةةةوةرةكانى تةةد     عةةةقلَ ئةةةم بةخششةةة خودايييةةة 

ةوة مدؤظةةة لةة دروسةتكداوة سةرثشةكةكانة  بةةهؤى      جيادةكاتةوة. بةةهؤى عةقَلة  
عةقَلةةةوة سةةةرجةم دروسةةتكداوةكانى دونيةةا بةةؤى رِام كةةداوة و ئةةةو سةةةردار و      
بةرِيَوةبةريانة  لةطةأل بةشةكانى تديشةوة لة الشةى خؤى ثةيوةناييةكى زؤر بةةهيَز  

دأل رِوونةا    هةية لةنيَوانيان  هةر عةقَلة رِاستى و نارِاستى لةيةة  جيادةكاتةةوة    
 دةكاتةوة   زانيارى رِاستةقينة كؤدةكاتةوة  فكدى ئيسالمى لةسةر بينا دةكات.

: ئيمامى جورجانى زؤر جوان بؤى ضووة و ثيَناسةى كددووة و دةفةةرمويَت بؤية 
واتةة: عةةقلَ نوريَكةة لةة دَلةةوة و       ،(2)العقل: نور يف القل  يعرف احلق والباطل ()

                                                             
 .١٠ئايةتى امللك سورةتى (1)
 ( .197  -1التعديفات للجدجانى )ب ( بدِوانة: 2)
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تةوة   هةةةموو زانياريةةةكي  سةرضةةاوة دةطديَةةت لةةة هةةة  و ناهةةةقى ثةةن دةناسةةيَ
)ملا يعقلل    :جياكددنةوةى هة  و ناهة  . هةر لةبارةى ثيَناسةى عةقَلةوة طوتداوة

واتة: عةقلَ ئةوةية بؤ رِاستى و دروستى شتةكانى ثةن ديةارى    ،حقائق امشياء(  به
 بكةى و تيَي بطةى. 

بةةرهيَنانى هةزر و بة  و فكةد     كةواتة عةقلَ: هؤكاريَكةة يةان ئاليةتيَكةة بةؤ وة    
نةةوة لةة   وبةطشتى  لةة فكةدى ئيسةالمى عةةقَل ئامدازيَكةة بةؤ تَيِدامةان و وردبو       

)وةحى( و هةَليَنجانانى زانستى و مةبةستةكانى  تيَدِامان لة بونةوةر بةؤ زانسةتى   
 ياساكانى طةردوون.

 .دووةم: دَل

سةنطى مدؤظةة و   كةة لةةالى ضةةثى      مةبةستمان لة دأل ئةم ثارضة طؤشتة نيية
مةبةست لة دأل  ورِؤيانة ضةناين ل  خويَنى بؤ بةشةكانى تدى لةش دةنيَديَت  بةَلكو

ئةم بةخششة خوداييية كةة قورئةان دةيةان كةارى زؤر طدنطةى بةؤ ديةارى كةددووة         
بة زانست و زانيارى و مةعديفةة   و ناراستةوخوَ استةوخوَيان بةرِييان ثةيوةناوهةمو
 نة رِوو:بةشيَكيان دةخةيهةية 
دأل شويَنى باوةرِهيَنانة تةنانةةت بةاوةرِ بةةبن جيَط كددنةى لةةناو دأل قبةو َ        .1
 خوداى طةةورة دةفةةرويَت:   ئةمةش بةشيكى سةرةكية لةزانست و مةعديفة  نيية 

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ]

(   واتةةةةة: )ئةةةةةى ثيَغةمبةةةةةر ) (1)[ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  
ى كةة بةثةلةة بةةدةم بيَبةاوةِرى و بةَى دينيةةوة دةضةن         باغةمبارت نةكات ئةوانةة 

 لةوانةى كة بةدةم و زار دةَليَن: باوةرِمان هيَناوة  بةاَلم دَليان باوةرِى نةهيَناوة .
                                                             

 . 41 تى ئايةتى  املائاة  سورة (1)
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ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ]دأل ناوةناى زياد و كةةمى ئيمانةة.    .2

  واتةةة: )بيَطومةةان ئيمانةةاارانى رِاسةةتةقينة تةةةنها ئةوانةةةن:    (1)[ڤ   ڦ  
 (.دَلةكانيان دةتدسيَت و دةهةييَت ةم( كة كاتيَك ناوى خوا بدا  ئةوة)يةك

    سةردارى زانسةت و مةعديفةة تدسةانة لةةخودا:    دأل ناوةناى تدسانة لةخودا .3
 (خوا تدسيَكى فدِيَااية دَليانةوة  واتة: ) ئةوسا (2)[ۇ   ۇ  ۆ  ۆۈ   ]

مب  ىب  يب   جت  حت ] :نةودأل ناوةناي ئارامى الشة و دةرو .4

واتة: )ئةوانةى باوةرِيان هيَناوة د َ و  ،(3)[ىت  يت     جث  مث  ىث ختمت 
دةروونيان ئةارام دةبَيةت بةة قورئةان و ثةيامةكةةى خةواى ثةةروةردطار  ئاطةاداربن         
دَلةكان: هةر بة قورئان و يادى خواو )ثابةنابوون بةئاينةكةيةوة( خؤشنوود دةبةن و  

 دةحةويَنةوة(.
ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ] :دأل ناوةنةةةاى نةخؤشةةةى مةعنةويةةةة    .5

واتة: )خةواى طةةورة بؤيةة ئةةو      ،(4)[ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ےۓ  
دةسةالتةى داوة بة شةيتان تائةو )خةتةرةو خةياأل و وةسوةسةيةى( شةةيتان فدِيَةى   
دةداتة نيَو ئاواتى ثيَغةمبةرانةوة ببيَتة هؤى سزاو تاقيكددنةوة بؤ ئةوانةةى لةة دأل   

و ناثةاكى هةيةة و بةؤ ئةوانةةش كةة بةرامبةةر        و دةروونياناا نةخؤشى دوو رِوويةى 
 ئايينى خوا دَلدِةقن (.

ڀ   ] :دأل كانطاى رِة  بوونة لةكاتى دووركةوتنةوةى مدؤظةة لةة )ئيمةان(   .6

                                                             
 . 2 ئايةتىتى  االنفا   سورة (1)
 . 2 ئايةتى تى  احلشد سورة (2)
 . 28 تىى ئايهتى الرعد  سوره (3)
 . 52 تى ئايهتى احلج  هسور (4)
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ةقة   واتة: )هاوار و وةيل بؤ ئةوانةى كة دَليان رِ(1)[ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  
 (.لةئاستى قورئان و يادى خوادا

  واتةةةةةةةةة (2)[ڻ  ڻڻ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں ں ]
)ثاشان لةوةدوا دَلةةكانتان رِة  بةوو  )ئةةى جولةكةةكان( هةةر وة  بةةرد  بةةَلكو        

 رِةق ي (.
د َ يةكةةةم بةشةةة كةةة لةالشةةة لةةة ئيمةةان دور دةكةويَتةةةوة بةةةكويَد وةصةة    .7

 :دةكديَت
ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ]

واتةةة : )ئايةةا  ،(3)[ىئ  ىئۆئ    ۆئ   ۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ  ېئ      ىئ   
ئةوانة بةسةر زةوياا نةرِؤيشتوون بة دأل و دةروونيَكى هؤشيارةوة تا ب يَك بكةنةوة 
)كوان : خةَلكانى رِابوردوو ؟ ئةو شارانة بؤ كاولكدان ؟ كن ئيَمةى دروست كددووة 
؟ ئامان  لة ييان ؟؟( يان خاوةنى طوىَ و دةزطاى بيسنت نةةبوون بةسةةرهاتةكانيان   

بيسنت و ليَكى بكةنةوة   جا وةنةبيَت ضاوان كويَد بووبيَت   بةَلكو ئةو دآلنة كويَد ب
 دةبن كة وان لة سينةكاناا )ضونكة هةر رواَلةت دةبينن و ناوةرِؤ  ليَك نادةنةوة( .

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ] :دأل ناوةناى تدسان و مل كةج بونة بؤ خوداى طةةورة  .8

ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  

. واتة: )ئايا ئي  كاتى ئةوة نةهاتووة بؤ (4)[ۉ   ې  ې  ې    ې  ىى
تةةوة   ة نوورى ئيمان ملكةض و رِوونا  بووةئةوانةى كة باوةرِيانهيَناوة  دَلةكانيان ب

                                                             
 . 22 تى ئايه تى  الزمر سوره (1)
 . 74 تى ئايه تى البقرة سوره (2)
 . 46 تى ئايه تى احلج سوره (3)
 . 16 تى ئاية سورةتى احلايا (4)
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تدسةةى خةةواى تيَةةاا بةةدِويَنن بةةةهؤى يةةادى بةةةردةوامى خةةوا و ئةةةو قورئانةةةى كةةة  
ةسانة نةبن كة كتيَبى ئامسانييان بؤ رةوانةكدا  بةةآلم دواى  رِةوانةكداوة  وة  ئةو ك

 (.رودريَي  دَليان رِة  و رِةش بووتيَيةرِبوونى ماوةيةكى دوو
ې  ې  ې  ې    چ  دأل ناوةناى ب كددنةوةية بةهاوكارى عةقلَ : .9

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ       وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ    ۆئ   ۈئ  ۈئ            

)ئايا ئةوانة بة زةوياا . واتة :  (1) چىئ  ىئ     ېئ  ېئ  ېئ       ىئ        
نةطةرِاون تا دَليان هةبيَ ب ى ثيَ بكةينةوة يان طويَيان هةبيَ طويَى ثيَ بطدن لة 

 رِاستياا ضاوةكان كويَد نابن بةَلكو ئةو دَلانة كويَد دةبن كة لة سينةكاناان(.
 دأل ثةيوةناى رِاستةوخؤى بةطوىَ طدتنةوة هةية. .11

مؤرمان دةنا بةسةر و   واتة: )(2)[گ   ڳ    ڳ  گ  گ  گ]
 دَلةكانياناا  جا ئةوان نابيسنت(.

 دأل ثةيوةناى رِاستةوخؤى هةية بة فيَدبوونةوة. .11
  (3)[وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ]

واتة: )رِازين لةطة َ ث ةينان و ثةككةوتواناابن و ويَننةوة  خواي  مؤرى ناوة 
   بؤية ئةوانة نازانن )خيَد لة ضيااية((.بةسةر دَلياناا

دأل ثةيوةناى رِاستةوخؤى لةطةأل طشت بةشةكانى الشةوة هةية ئةطةر ضا   .12
كة الشة دةيكةات ضةا  دةبةن ئةطةةر خةداث بةوو سةةرجةم          بوو سةرجةم كارةكان

ان يف  م)ا دةفةرموويَ: ()كارةكان كة الشة دةيكات خداث دةبيَت. ثيَغةمبةر 
ت فسلد اجلسلد كلله أم وهلي     اذا صلحت صل  اجلسد كله واذا فسلد اجلسد مضغة 

                                                             
 . 46تى  ئاية احل سورةتى  - (1)
 . 100 تى ئايةسورةتى االعداف  (2)
 . 93 تى ئاية سورةتى التوبة (3)



 218 زانستخوازان یرەبڕێ
ئةطةر ضا  بةوو ئةةوة هةةمو     ئاطادار بن ثارضةية  هةية لة لةشواتة )، (1)القل (

الشةى ضا  دةبىَ  ئةطةر خداث بوو ئةوة هةموو الشةى خداث دةبى   ئاطادار بةن  
 ئةمة ثارضة طوشتة دَلة(.

( كةةة ثةيوةنةةاى دأل بةسةةةرجةم  ) ئةةةم ئايةةةت و فةرمودانةةةى ثيَغةمبةةةر 
بةشةكانى الشة دةردةخات  فكدى ئيسالمى دةوَلةمةنةا دةكةات و سةرضةاوةيةكى    

 لة فكدى ئيسالمى.  يةو زانست و مةعديفةهيَنانى زانياري سةرةكى وةدةستة زؤر

ى يكاتيَك دأل ناوةناى جيَط بوونى ئيمانة   ئيماني  بدِيار لةسةةر يةكتاثةرسةت  
ر سةرةكى وةدةستهيَنانى زانست و زانياريي كةواتة دأل رِيَطايةكى زؤخودا دةدات. 
 لة فكدى ئيسالمى و ناكد  فةرامؤش بكد . و مةعديفة 

 يةم: ثَينج هةستيارةكةى مرؤظووسَي
لةةويَوة   ربدن بة شتة ماددييةةكانم ةستيارة وةسيلة و رِيَطان بؤ ثةيةئةم ثيَن  ه

طةويَ هةَلاةسةتىَ    ديفةة بةوَ مدوَظةةكان    دةبيَتة سةرضاوةيةكى تةدى زانسةت و مةع  
كددن و وت بةؤ بةؤنكددن و زمةان بةؤ تامةة     طدتن و ضاو بؤ بيةنني و لةو  يَةبةكارى طو

ثيَسةةت بةةؤ هةسةةت كةةددن  ئةةةم هةسةةتيارانة بةةؤ ئةةةوةى لةطةةةأل جيهةةانى دةرةوة    
زانسةت و مةعديفةة كوَبكةنةةوة لةةريى خويانةةوة مدوظةةكان       ثةيوةناييمان هةةبن  

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ]طةورة لة بارةيانةوة دةفةرمويَت:  خوداى دةولةمةنا بكةن 

واتة: )ئةى  .(2)[ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی   ی  ی 
ئينسان( لةشتيَك مةدويَ و شويَنى شتيَك مةكةوة كة زانست و زانياريت دةربارةى 
نييةةة  ضةةونكة بةرِاسةةتى دةزطاكةةانى بيسةةنت و بيةةنني و تيَطةيشةةنت هةةةر هةةةمووى  

 دسيارة لة بةرامبةريةوة(.بةرث
 .و مةعديفةئةم هةستيارانة طشتيان ئامدازن بؤ زانست و زانيارى 

                                                             
 . (107)ي( 1599)ي (50/ 5) هةروا موسلم  (52)ي (20/ 1) دِاويةتيةوة( بوخاري طي1َ)
 . 36 تى ئاية  امسراءتى  سورة (2)
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 دةرئةنجام و بةروبوم

يةكجار ئةم ريَبةرة ووينةوة دةبيتة خةاوةن روئيةاى تايبةةتى و بةرضةاوت      -1
 رِون دةبيَت.

زوَر بابةةةتى فكةةدى  ثةةةنهان هةيةةة لةةةبارةى رِيبةةةرى زانسةةتى لةةةجيهانى   -2
 كداوة ليَدةدا رِونكداوةتةوة.ئيسالمى 

ل ةدا طدنطةى خوينةان و زانسةتت بةَو دةر دةكةةوَى لةميةيوى ئيسةالمى         -3
 ضةناة هةنطاوى طدنك هاوييراوة تائةوانى طةياناوتة لوتكة.

ئاسوَى ب كددنةوةت فداوان دةبيَت   بةشيَوازيَكى فكدى لةبابةتى خويَنان  -4
 و خوينانةوةو مةنهةج دةرِوانى.

رِيَبةةةر )املةةنه ( بةةوَ هةةةموو سةةةردةم و كةةات و شةةويَنيَك     دارِشةةتنةوةى -5
 ثيويستيةكى طدنطى هةستانةوةو طوَرِانكارية.

هةموو سةردةميَك خوينان و زانست سةرضاوةى يةكةم بوة بوَهةسةتانةوةو   -6
 ثيَشكةوتن.

هةر هةةنطاوَيك بةَو ئةاوةدانى و شارسةتانيةت و ثيَشةكةوتن بةَي زانسةت         -7
 بنةماى سةرةكية.

 تا ريَبةرى خويَنانيان ضا  نةكددوة نةيان توانيوة بطةنة ئةجنام.ميللةتان  -8

صةحيحى دارِشتنى رِيَبةرى زانستخوازى لةسةر بنةماى قورئان و سونةتى  -9
   ( رِيَنويين و بةرضاو رِونية بوَ زانستخوازان.ثيَغةمبةر)

ئيَسةةتا  رِوَيئةةاوا زوَر سةةوديان لةزانسةةت و رِيبةةةرى موسةةَلمانان وةرطدتةةوة  -10
تونةتة لوتكةى ثيشكةوتنى تةكنةلوَييا بةداخةوة ئيَمة نةمانتوانيوة لةم سةد طةيش

 ساَلةى دوايى سودى  َ وةرطدين.
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تةةاوةكو ئيصةةالحى مةنهةةةجى خوينةةان نةكةةةوين بةئاسةةانى نةةاتوانيني       -11
 ئيصالحى سياسى و ئابورى و فكدى و تةواوى بةشةكانى تد بكةين.

طدنكيان بةرِيَبةةرى زانسةتى داوة    ئةم والتانةى هةَلساونةتةوة بةثلةى ية  -12
 وة  ئينب باديس كددى لةجةزائ .

رِوَيئةاوا بةتيَكةاانى مةنهةةج لةةجيهانى ئيسةالمى تةوانى بةسةةر تةةواى          -13
 ناوضةكةدا زا َ بيَت.

بةخوينانةوةى ئةةم كتيَبةة دةبيتةة خةاوةن ب وكةةى سياسةةتى تةةعليمى         -14
يَةوة فكدى خوَيان بةسةر جيهانى ضةناة طدنطةو ضون ئايايولويياكانى روَيئاوا لةم رِ

 ئيسالمياا زا َ كددوة.

مةعديفة لةطة َ زانست دةتةوانن كةسةايةتى فكةدى دروسةت بكةةن بةةبىَ        -15
 ئةجنامى نابىَ.مةعديفة زانست 

بةشيَك لة طدفتى طةورةى جيهانى ئيسالمى و زانستخواز ئةوةيةة نةازانىَ    -16
 لةكيَوة كةوتوةو نةخوشيةكةى ضية؟.

 ى دةزطاكانى خوينان ب ى عةملانيةت باَلودةكاتةوة.لةرِيَعةملانيةت  -17

هيض ئايايولويياية  بةئةناازةى ئيسةالم خةاوةن سةةرمايةى زانسةتى نيةة       -18
 كةضى ئةوان لةثيَشن ئيمة لةدواوة  هوكارةكةى نةبونى مةنهةجى تةناروستة.

هةستانةوة كاريَكى ئاسةان نيةة بةةالم هةةر كاتَيةك زانيمةان بدينةكةةمان         -19
 وضى كةوتوين هةستانةوةمان ئاسانة.لةكيَيةو ب

ميةةيوى ئيَمةةة شةةانازية بةةوَ مدوَظايةةةتى بةتايبةةةتى ميةةيووى زانسةةتيمان    -20
 ئاورِدانةوةو نويَ كددنةوةى كارى سةرةكيمان دةبىَ ئةمةش هةنطاويَكى بضوكة.

 كوتايى
لةسةةرةتاكةش ئامةايةم ثةَي كةدد ئةةم بابةتةة ئاسةان نيةة و كةاريَكى زوَر          وة  ي



 221 زانستخوازان یرەبڕێ

بةةاَلم لةبةةر ثيَويسةتى بةهةةر       تى بةليينةةو دةسةتةى بةاال هةيةة    ئةستةمة ثيويس
شيَوازيَك بيَت بدِيارى نوسينم دا ئوميا دةكةم لةطة َ بابةتةة فكديةةكانى تةد ببنةة     
ثاكيَكيةك و بنةةةماى هوشةيارى فكةةدى و مةنهةةةجى تيَةاا دةر كةةةويَت  هةةةروةها    

نى ئاينى   ثيَم وايةة هةةر   هةوليَك بيَت بوَ بةرضاو رِونى زانستخوازان و ماموستايا
كةسةيَكى  كةسيَك بةوردى بيخوينيَتةوة جةاريَكى تةد بةكةةلك عةملانيةةت نايَةت و      

دةزانىَ طدفتى بةربونةوةو بةوون   رِاوةستاوو خورِاطدو خاوةن ثةيامى ليَ دةردةضيَت 
بةعةملانى بةشيَك لة زانستخوازان و ماموَستاى ئةايينى ضةية  لةةكىَ تيَكةةوتون و     

  ئةوةى ثيَطا  لةخوداى باال دةست و خاوةن بةزةيية ئةوةى هةَلةشم كددبىَ دوَرِاون
يةة ضةاوم لةةةدوعاى خيَةدى ئيَوةيةةة     بةىَ طومةان لةنةفسةةى خةوَم و شةةةيتانةوةية بوَ   

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ   چ دةثاريَمةةةوة دةَلةةيَم: 

 أمني. .  ٨آل عمران:  چىئ  ىئ    
 
 

 .لِلَّهِ رَبِّ اليعَاَلمنِيَ اهُْم َأنِ اليحَْمدُوَآخِرُ دَْعوَ
 هةوليَدم. 2019 -18-4
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