
 ثةناطةى ئارام

 

 ئامادةكردنى: رَيكخراوى جيهاني دةرضووانى ئةزهةر

 وةرطَيرانى: مةال ئةمري طةردي

شةريعةتى ثريؤزى ئيسالم ثارَيزطارى لة خوَين وماَل و ئابِرووى تاكى موسَلمان دةكات، 
ئةمةش لة ِرَيطةى حةِرامكردنى كوشنت و دزى و داوَينثيسى و تؤمةتهةَلبةسنت، سزاى 

ئةجنامدةرانى ئةم تاوانانة داناوة، بؤ ثارَيزطاريكردن لة بةهاى ثاكى و  توندى بؤ
 سةالمةتى كؤمةَلطة.

خواى  ،سزاى توندى بؤ ترساندن و تؤقاندنى خةَلكى داناوة مةبةست،هةمان هةر بؤ 
 َأْن َفَسادًا اْلَأْرِض يِف َوَيْسَعْوَن َوَرُسوَلُه اللََّه ُيَحاِرُبوَن الَِّذيَن َجَزاُء ِإنََّما) طةورة دةفةرموَي: 

 ِفي ِخْزٌي َلُهْم َذِلَك اْلَأْرِض ِمَن ُيْنَفْوا َأْو ِخالٍف ِمْن َوَأْرُجُلُهْم َأْيِديِهْم ُتَقطََّع َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو ُيَقتَُّلوا
    . [٣٣: املائدة( ]َعِظيٌم َعَذاٌب اْلآِخَرِة ِفي َوَلُهْم الدُّْنَيا

ةيضَيذَى؛ ـةوة د -ئرِيهاب-ردةسةريةى مرؤظايةتى بةهؤى تؤقاندن  بَيطومان ئةو هةموو دة
كارةساتَيكى طةورةية، هةربؤيةش دةبَي هةموو بريمةندان يةكدةست و يةكدةنط بكات بؤ 

 لةناوبردن و قةاَلضؤكردنى.



 ئاسايشةوة دةزطاكانى بة ثةيوةست و ئايينى ئةركَيكى بةرلةوةىروبةِرووبوونةوةى تريؤر؛ 
بةرذةوةندى ةتة ئةركَيكى مرؤظايةتى، ضونكة زيانةكانى فرة اليةن بووة و ، بووبَيت

هةموو مرؤظايةتى خستؤتة مةترسيةوة و جياوازى لةنَيوان هيض يةكَيك لة ئاييةنةكان، 
 يان واَلتةكان، يانيش رةطةزةكاندا دا ناكات.

كةسَيكةوة بؤ ووى ئةم كارةساتة لة بةرةو ِر لةوانةية رَيكار و شَيوازةكانى راوةستان
، بؤ منوونة: زانايان و وتارخوَينان كةسَيكى ديكة، بة طوَيرةى توانا و دةستةاَلتيان بطؤِردرَي

ئاطاداركردنةوةى موسَلمانان لةو جةنطة و  لة رَيطةى باسكردنى حوكمى شةرعى ئةم تاوانة
شن بَيت بَينة مةيدان و بةم شَيوةية هةمووان بةرضاويان رؤ هزريةى روبةروويان بؤتةوة
 و بةكارى خؤيان هةَلبسنت.

ئةو بةشةى كة زياتر ئةركى ئةم روبةرووبوونةوةية قوِرسرت دةكات، ئةوة ية كة 
لة هةندَيك واَلت، يان لة اليةن هةندَيك ضاوثؤشيان لَيبكرَي، يان بة جؤرَيك لة جؤرةكان 

ان بؤ دابني بكرَي، و ثةناطةى ئارامي ثارَيزطاريان لَيبكرَيدةزطا و دامةزراوة و كةسايةتى 
 بةهؤيةوة بتوانن درَيذة بة تاوانة تريؤرستية قَيزةونةكانيان بدةن لة دذى مرؤظايةتى.

بَيطومان ئايينى ثريؤزى ئيسالميش داَلدةدانى تريؤرستانى بة يةكَيك لة طوناهة 
هةرةطةورةكان هةذماركردووة، ضونكة ئةم كاولكارى و كؤكوذيةى ئةو تاوانبارانة 

كة ئيسالم رَيطرى لَيدةكا و يدةدةن، خودى ئةو خراثةكارى و سنووربةزَينيةية ئةجنام
فةرمانيشيكردووة كة جةنطيان لة دذبكرَي تا ئةوكاتةى دةسهةَلدةطرن لة ئازاردانى 

ان بة جيهاد ناودةبةن، بؤ ضاوبةسنت و خؤَلكردنة خؤي هاواَلتيان، كة ئةمان ئةم كارةي
 ى سادة و بَيئاطا.ضاوى خةَلك

( َواْلُعْدَواِن اْلِإْثِم َعَلى َتَعاَوُنوا َوَلا َوالتَِّْقَوى اْلِبرِِّ َعَلى َوَتَعاَوُنوا) خواى طةورةش دةفةرموَى:
 مسلم قتل على أعان من): دةفةرموَي -وسلم عليه اهلل صلى- ثَيغةمبةرى خوا. ٢: املائدة

 . ماجه ابن رواه. (اهلل رمحة من آيس: عينيه بني مكتوب وهو اهلل لقي كلمة، بشطر ولو

 



 َواْلَمَلاِئَكِة اهلِل َلْعَنُة َفَعَلْيِه ُمْحِدًثا، آَوى من): هةروةها لة فةرمودةيةكى تردا دةفةرموَي
 . ومسلم البخاري رواه. َعْدًلا َوَلا َصْرًفا، اْلِقَياَمِة َيْوَم ِمْنُه اهلُل َيْقَبُل َلا َأْجَمِعنَي، َوالنَّاِس

دةربارةى واتاى ئةم  ياضعةى قاض :دةفةرموَى -محةتى خواى لَيبَيتةر- نةوةوي ئيمامى
مةبةست لَيى ئةوةية كة كةسَيك تاوانَيك بكات، يان داَلدةى فةرمودةية فةرمويةتى: 

نةوةو ئاطاداركرد( اهلِل َلْعَنُة َفَعَلْيِه)فةرموَيت: شتاوانبارَيك بدات و بيثارَيزَيت. كة دة
 ئةوةى كةئةم تاوانة لة طوناهة طةورةكانة.ة لةسةر سزايَيكى بةهَيزة و بةَلطةش

رةمحةتى خواى لَيبَيت، هةر لةم بارةوة فةرموويةتى:  -اهليتميابن حجر –ثَيشةوا 
)طوناهى سَيسةد و ثةجنا و يةكةم لة تاوانة طةورةكان؛ بريتية لة: داَلدةداني تاوانباران و 

وكمى شةرعييان لةسةر جَيبةجَي شاردنةوةيانة لة دةست و ضاوى ئةوانةى دةيانةوَي ح
 بكةن..(.

ةزطاكانى، تَيكِراى ثَيكهاتة و دامود ووةوة؛ تاك بة تاكى كؤمةَلطة وكةواتة بؤمان روون ب
و بةرةنطاربوونةوةى ئةم تاوانبار و سنووربةزَينانة،  بوونةوةبةرثرسن لة روبةروبةرو

م فةرماني دةركردووة، كة هةريةكَيك بة طوَيرةى دةسةاَلت و تواناى خؤى، ضونكة ئيسال
 عليه اهلل صلى-دةبَي دةستى ستةمكار بطريَي و نةهَيَلرَيت ستةم بكات، ثَيغةمبةرى خوا 

كة نابَي ضاوثؤشى تاوانباران بكرَيت، ئةطينا تووشى  لةوة ئاطادارى كردووينةتةوة -وسلم
- بةرى خواسزاى خوايى دةبن و كةشى تاوان و خراثةكاريش تةشةنة دةكات،ئةوةتا ثَيغةم

 اهلُل َيُعمَُّهُم َأْن َأْوَشَك َيَدْيِه، َعَلى َيْأُخُذوا َفَلْم الظَّاِلَم َرَأْوا ِإَذا النَّاَس ِإنَّ»): -وسلم عليه اهلل صلى
 .وصححه والرتمذي داود وأبو أمحد اإلمام أخرجه «(ِبِعَقاِبِه

 

 


