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  ر به رامبه رك و واجباتی هاوڵاتيان به ئه

  ئيسالمدا  لپێسراوان له

   

   

   

واوی  ق وڕاستی ته هه به  ی آه ردگاره روه و په سوپاس وستایش بۆ ئه

رداری  سه به  مویشياندا مرۆڤی آردووه ناو هه ، وله دروستكردوهآانی  خلوقاته مه

الميش بۆ  ات وسه درود وصه  ، وه وه ردنيه گه  ته رك وواجباتی خستوه موویان، وئه هه

غه وسه  وره ر گه سه ران  یت ویار ویاوه هل وبه ران محمد المصطفی وئه مبه رداری پ

نكه   .  تایه تا هه وتوانی هه وشو

اوی ت  وره خوای گه س   :تان ل ب

كی تر هاتينه خۆشه شكه خزمه  وه ویستان جار   ی آه ته و بابه شكردنی ئه تتان بۆ پ

شوماندا به دابوون ئه ووتاری پ كه ویش بابه نمان پ اتيان  ر ئه سه له  ت رك و واجباتی هاو

سراوان له رامبه به   .ئيسالمدا   ر لپ

به  ابن الجماعة له م  ئه) تحریر األحكام فی تدبير أهل اإلسالم ( یدا  آه وبانگهنا به  آت

وه  به  ته بابه ك باس ده یه ش ك وپ وه آات وبه آی زۆر جوان وڕ رك و  و ئه ئه  یه م ش

ویسته  ڕوو آه  خاته ده  واجباتانه اتيان ئه  پ پسراوان،   ر به رامبه ن به نجامی بده هاو ل

پرسراوان ئه ر گه ی ئه رجه و مه ویش به ئه دا بوو  جوان وناوازانه  ته و سيفه هاتوو ل یان ت

شوودا باسمان آردن   له  آه   :ووتاری پ

ایه :م  آه یه نی له ئاشكرا وبه  ی آردنی به گو ده فه  ی آه وه نه آات  رمانی پ

گری ل ده  غه ده قه  شی آه وه وله چی و نافه سه  ی آه رجه و مه آات، به وڕ  رمانی رپ

دا نه ی وره خوای گه ت، وه ت َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا (: تی  رموویه ن فهاب ك خوای ميهره ب
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ی  سانه وآه ی ئه ئه:   واته }٥٩:النساء { )َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اْلَأْمِر ِمْنُكْم

ناوه باوه رایه!  ڕتان ه كد هه ربن له مبهیا رمانی خواو په يی فه گو بۆ   وه، اموو آاروبار

رایه ده رمانی آاربه فه و  ی ئه قسه به:  ڵ بن، واته ستان و آارسازانی خۆتان گو

وه له:  واته. خۆتانبن له  ن، آه بكه  ست و زانایانه ده آاربه ایه ریعه ی شه چوارچ يان  تدا گو

  .بن 

ستان و  ده آاربه )َوُأوِلي اْلَأْمِر(  هست ل به ن مه ك زانایان ئه وه  ئاشكرایشه  وه

ات دهوآح  وه آيانه ردوو الیه هه به  ، واته زانایانه وه ن وبه آه می وو   .ن به ی ده ڕ

غه روه هه السمع والطاعة ( : تی  رموویه فه) صلی اهللا عليه وسلم(ریش  مبه ها پ

ي، آتاب األحكام، أخرجه البخار{) مر بمعصية ؤعلی المسلم فيما أحب وآره ما لم ی

ومسلم آتاب ) ٧١٤٤(باب السمع والطاعة لإلمام ما لم تكن معصية رقم الحدیث

رقم الحديث ، باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، ةاإلمار

ایه:   واته }من حديث ابن عمر) ١٨٣٩( گرتن وگو ر  سه له - ستان ده آاربه–  گو

مان واجب ی خۆشه وه له  همرۆڤی موس ی ناخۆشه وه و له  ی پ ك  مه به  یشی پ رج

چی خوای گه ر تاوان و گوناهـ و سه گه ئه ت  نه    وره رپ   .ب

صلی اهللا عليه (ی  آه ره یامبه ردگار وپه روه په  ین آه آه یری ده سه  وه ر ئه به جا له

ایه) وسلم پرسراوان وآاربه گو ر  سه له  ستانيان واجب آردووه ده ی ل اتيان وژ ر هاو

كيان جيا نه مه آانيان، له سته ده ت ئه نه  وه ئه  وه آردۆته یش هيچ شت و  ر هاتوو ئه گه ب

پرسراو و آاربه چی خوای گه تاوان وسه  رمانيان به فه  ستانه ده ل   .آرد   وره رپ

شكه :م  دووه ر بۆیان به شكردنی قسه ئامۆژگاری آردن وپ نی و دوو  ی خ   ر لهنه

غه سته به م مه شهير و ئاشكرا آردن، بۆ ئه ته ) صلی اهللا عليه وسلم(ری خودا  مبه ش پ

ئمة المسلمين هللا ورسوله وأل: ( قالوا لمن ؟ قال ) الدین النصيحة ( : تی  رموویه فه

) ٥٥(رقم الحديث، باب بيان أن الدين النصيحة، آتاب اإليمان، أخرجه مسلم{) وعامتهم 

بۆ : رمووی  ، ووتيان بۆ آ ؟ فه ئاین ودین ئامۆژگاریه:   هوات} تميم الداريمن حديث ال

غه  وره خوای گه مانان  ده ی و بۆ آاربه آه ره مبه و پ پرسراوی موس ست ول

مانانيش به   .گشتی  وموس

نی، ئه ئاشكرا و به  تيدانيان به رخستن ویارمه سه :م  سێهه رف  سه  ش به مه نه

كۆشانی خۆت له موو هه آردنی هه ناوه وڵ وت رفرازی  وتن وسه رآه سه  دا، آه م پ

مانانی به گریشه یه دواوه موس ات  ده  له  ، وڕ ژی دوژمنانی دین و وو   ..ستدر
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ت گه ئه :م  چواره ت و ئه آانه  ی وشكۆی مافه وره ب ت  وه تی بزان یش بزان

ویسته  آه ز وقه سه له پ ت، به ی له وپایه  ری پله ده ری ڕ يدا ب وه د وت  سو آه هه  وش

ت و شایسته ی ئه شایسته  دا بكات آه گه ی له ه مامهو ت آه  وپایه  و پله ی ئه و ب   ب

  ی آه و آاته زانایان ودانایان تا ئه  بينين آه ده  وه ر ئه به ر له ، هه بۆی داناوه  وره خوای گه

پرسراوان له ده هآارب كی  آانياندا بووبن ڕیز وحورمه له ندی دین و گه وه رژه به ست و ل ت

  یشدا آه وه ڵ ئه گه چوون، له  وه آانيانه م داواآاریه ده به  ميشه یان گرتوون، وهه وره گه

ویستيه پرسراوانه  له  آه  بووه نه  وه آيان به زانایان زاهد و خواناس بوون وهيچ پ   الی ل

ی بووه وچاویان نه ی دونيایان، ئه ته  ب ی  وه ر ئه سه له  یه گه مووی به ش هه مه ماح وما

منی وئه  ل له آانی دین و گه ندیه وه رژه پاراستنی به ته من وئاسایشدا خۆی ده ه ،  وه بين

ت ئه یش ناچه مه ئه ز و حورمه گه سپ ت له نه  نه ت دوو الیه ر ڕ پرسراوان  ب و ل ن

اتی وگه الیه ستان له  ده بهوآار   .  وه ی تریه الآه ل له ك و هاو

نانه  به :م  پێنجه ه آاتی غه ی له وه ئاگا ه آاتی ب  ی له وه ت وهۆشيارآردنه ف

سۆزی بۆی، له ر خۆشه به ش له مه ئاگایيدا ئه ناو  له  وه موویه روو هه سه ویستی ود پ

آاتی ب  رست وچاوچنۆك له لپه سانی هه آهك  وه یدا، نه آه اته پاراستنی دین ودسه

ات ودین وژینی ئه سه  نه ماح بكه واندا ته ئاگایی ئه   نه بخه  كه و خه ر خاك و وو

  ..  وه ترسيه مه

ل و ته  یان له وه ئاگادارآردنه   :م  شه شه خراپی   و پيالنی دوژمنان، یان له  آه ه ف

ت ئازار به بيانه  سوود آه خيل وحه سانی به ستی آه به مه ات وگه  خۆیان یان به و ل  وو

كه یش یه مه نن، ئه یه ی بگه آه اته سه وده اتی  گرنگه  ره هه  رآه ئه  له  آ آانی هاو

ه تی ده عيه وڕه پرسراوان وآاربه رامبه ت به و ناوچوونی  له  به  ستان، چونكه ده ر ل

ته آه كيش ئه خه ندی دین وژینی وه رژه وان به ی ئه آه اته سه ده   .  وه ترسيه مه  و

ت به :م  وته حه سۆز ب كی د ر   ی آه سانه و آه ر وئه رمانبه ند و فه ر آارمه سه چاود

اتيان آارده رژوه به له آی بينی  م وآوورتيه ر آه آی تر هه مانایه به( ن  آه ندی گشتی هاو

كردنی حكومه اتی ج به سه داآردنی ده ئه  له ه ۆآی دهر ت سه ج پرسراوانی  و تی ل

ك  ریه سه آان له يه نده و گه  ی خراپه وه رآردنی بۆ ئه سه بۆ چاره)   وه ل ئاگادار بكاته

ت، حه م یان زۆر ناڕه سته ریان ئه سه بن وپاشتر چاره نه  آه ه آه خراپ   چونكه  ت ب

ته گه ئهی  آه آانياندا زیانه رآه آارو ئه  ران له رمانبه داآردنی فه ئه م  رجه بۆ سه  وه ڕ

اتيان، بۆیه اتيان له تاآه  ر تاآه سه له  رآه ئه  هاو   ك له م وآورتيه ر آه آاتی بينی هه ی هاو

وه تدا به داآردنی حكومه ئه روو تری ل ئاگادار  ناو زڕاندن سه  آی شياو ودوور له یه ش

  ...وه  بكاته



 

5 
 

پرسراوان وهاوآ یارمه :م  شته هه ی توانا له  اری آردنيان بهتيدانی ل ج  ج به پ

يان له ر شانيان بۆهۆی سه سه  ته وتوه آه  ی آه گران وقورسه  رآه و ئه آردنی ئه آار  رقا

وه وبه ات،  آانی گه گشتيه  ندیه رژوه بردنی به ڕ نها خۆیان  ته وان ناتوانن به ئه  چونكه ل و وو

َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ (: تی  رموویه فه  وه یه بارهم  یش له وره بسن، خوای گه هه  و آاره به

و هاوآاری و  ر چاآه سه له  واته }٢:المائدة { )َوالتَّْقَوى َوَلا َتَعاَوُنوا َعَلى اْلِإْثِم َواْلُعْدَواِن

زگاریی، یارمه آۆمه ژی  ام بۆ گوناهـ وتاوان وده ن، به آتربكه تی یه ك و پار ستدر

  .ن آه آتر مه آی یه رچوون، هاوآاریی وآۆمه سنوور ده وله

انه هه :م  نۆیه دان بۆ گ ه وڕازیكردنی ئه  وه و يان،   ی آه تۆراوانه  و د زوویر بوون ل

ت، وآۆآردنه  وه آه ر هۆیه هه به اتيان بۆیان، له ویستی خه ی خۆشه وه بوو ب ی  وه ك وهاو

ت ل ده ندی گشتی دین وگه وه رژه به  آه ز یان  خات وئاڕاسته آده آانيان یه وآاروباره پار

ی ڕازیه  وره خوای گه  ی آه وه آات به ده كردووه وفه  پ   .  رمانی پ

يان به به :م  یه ده ت  روه و زمان وماڵ و سه  وه آار وآرده  رگریكردن وداآۆآری گردن ل

كدا ئه هه گيانيش له ت به نانه وسامان، وته زی داگيرآهر زانرا دوژمن گه موو آات ر  ان وه

رش بكه  ستيانه به مه ه ر ده ن سه ه مانان، چونكه و اتی له آه ئه  ت وخاآی موس م  ر هاو

ت ئه نه ی هه رآه م ئه دا به آاته ت به وا پاشتر ودواتر ده س م  رده به ليلی له زه  ب

اتدا چۆك دابدات و وه زانی گه ناحه ته ده  وه مووانه رچاوی هه به  به  ل ووو ژی بكر   ستدر

ت چاوه یش ده وه ری وخراپتر له سه چن  تا ده  ربازانی دوژمن بكات آه ڕوانی سه ب

نن و له ك ده قۆیه چه ین  سه  آۆرپه  ك آاره وه  وه پشتی مليانه ه ی  وه ك ئه وه( ریان بب

ژوو باسی ده بۆ  جا)   نی سوپای هۆالآۆ وه الیه غداد له آاتی داگيرآردنی به آات له م

ویسته  و آاته ئه  گاته ی آار نه وه ئه مان  آه اته سه ت و ده یبه هه  وه آه موو الیه هه به  پ

زین وآه ی چاآسازی بده هه  ميشه وهه  وه ینه آانی پ بكه م آوورتيه بپار ين  ین و نه و ه

ته آه اته سه ده گای ته  مان بب وابين   یه تهس و جه ك ئه زان وچاوچنۆآان، وه ماحی ناحه ج

غه  آه ت  فه ده  وه باره  له) صلی اهللا عليه وسلم(ری خودا  مبه پ مثل المؤمنين  ": رمو

فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 

) ٦٠١١(آتاب األدب رقم الحديث ، أخرجه البخاري{سائر األعضاء بالسهر والحمى

  ڕداران له ی باوه نموونه  واته })٢٥٨٦(ب البر والصلة، رقم الحدیث أحرجه مسلم، آتاو

و یه بانيان له ویستی وسۆز وميهره خۆشه   ك وایه یه والشه  سته ی جه ك نموونه آتردا وه ن

ك ئه هه  آه كی ئازاری هه ر آات ت، ئه ندام يدا  گه آانی تریشی له ندامه موو ئه وا هه ب

ش وئازا ده شن  ده  وه دیاریه ونوخونی به وشه ین تووشی ئ   .آ
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اتيان بهجرك ووا بوو ئه  مه ئه پرسراو آاربه رامبه باتی هاو مانان،  ده ر ل ستانی موس

وه به كمان  ته م بابه آۆتای ئه  ش هاتينه یه م ش تمان شت مان هيوادارین توانيب

ت، وتابه خه له تيكی تر  ڵ بابه گه آی تر وله یه وه یشتنه ك گه یه رمانی زانياریتان زیاد آردب

رم وخواتان له تان ده وره خوای گه به ئاوا  گه سپ   ...ڵ وما

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

  


