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ثوختةى تویَذینةوة:
سوثاس بؤ ئةو خوایةى كة لة هةموو ضةرخیَك وة لة هةموو شویَن و والَتیَك ضةندین زانا و
كةسانى شارازا و بیر ورد ثةیدا دةكات بؤ ئةوةى شویَن ثیَغةمبةران بطرنةوة لة روونكردنةوةى حوكمة
شةرعیةكان و تیَطةیاندنى خةلَك لة ئةركةكانیان.
لة كوردستانى خؤمان یةكةك لةو زانایانةى كة هةموو تةمةنى خؤى تةرخان كردبوو بؤ
خزمةتكرنى شةریعةتى ئیسالم ثرؤفیسؤرى خوالیَخؤش بوو زةلةمى بوو ,كة ضةندین ثةرتووك و
جى ه َیشتووة.
تو َیذینةوةى لة دواى خؤى َ
كة ج َیطاى خؤیةتي زانایان و ثسثؤران و قوتابیان زؤر بة وردى خویَندنةوةى بؤ بكةن ,تاوةكو
سوودمةند بن لة بیرو و بؤضونةوةكةى دا .هة ر بؤ ئةم مةبةستة ئةم تو َیذینةوةمان دةستنیشان كرد بؤ
ئةوةى ثسثؤران و زانایان و خاوةن دةسةالَت و بةرثرسانى والَت بة كردار راوبؤضوونةكان و
جى بكةن ,وة دةمانةو َیت لةم تو َیذینةوة دا هةند َیك لة راو و بؤضوونةكان و
جى بة
راسثاردةكانى
َ
َ
راسثاردةكانى خو َیندنةوةى شیكارى بؤ بكةین وةك:
راوبؤضونةكان و راسثاردةكانى دةربارةى ضاكسازى لة ثرؤطرامى خو َیندن لة هةموو
قؤناغةكان بةتایبةتى لة كؤلیذةكانى شةریعة و یاسا ,هةروةها راسثاردةى هةولَدان بؤ بایةخدان بة بةراورد
كردنى شةریعة لةطة َل یاسا لة تو َیذینةوةكان و ثةرتووكةكان .راسثاردةى درووستكردنوو ثیَطةیاندنى
زاناى ل َیهاتوو (مجتهد) لة بوارى شةریعةو یاسا ,وة ضارةسةركردنى كیَشةى هةذارى و ئابوورى وة كةم
كردنةوةى تاوان ,بایةخدان بة الیةنى طیانى و رةوشتى ,ثشت بةستن لة ت َیكؤشان بة ذیرو و دةقةكان
(وحى  ,عقل) وة راو و بؤضوونى بة سوود وةرطرتن لة كؤدةنطى زانایان لة بؤنةكان.
وة ضةندین بابةتى تر لة تویَذینةوةكة باس دةكةین بة ثشت بةستن بة سةرضاوةكانى سةرةكى ئوصول و
فقهى اسالمى.
ABSTRACT
Praise be to God who allows all Muslims to make in every age and society and state
scientists are well versed in the thought and science successors of the Prophet peace be upon him
to clarify and clarify the provisions of legitimacy and clear solutions to the appropriate problems
of Muslims.
In Iraq and from the land of Kurdistan, one of the scholars who sacrificed his entire life in
the service of Islamic law and law appeared in teaching, writing and fatwa. The great scholar Dr.
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Mustafa Al-Zalmi, may God have mercy on him, who left us a great wealth and brought up
thousands of scholars and enriched the Islamic library and legal enrichment.
It is the right of this jurist to us and to all the teachers and students who learned from him
and benefited from his experience and knowledge to take care of his writings and research study
and achievement and highlight the efforts and tranquility of all people.
The research study concluded with several conclusions and recommendations, including
that this great jurist in his study of jurisprudential issues did not depend on a specific doctrine but
rather relied on the method of comparison and balance between the views of the jurists and the
choice of opinion, according to the strength of evidence and interest without fanaticism. He made
a great effort to serve Sharia through law and the service of law through the Sharia and tried to
close the gap between scholars of Sharia and law and encouraged in the study of comparison
between Sharia and law.
Among my suggestions in the research is the invitation to the governors and professors,
and with their own hand to study the proposals and opinions of the Zulmi and make it effective
for the country and society.

 ســــەرهتــا١ -١
 ساڵو درود بۆ گیانى پاكى پێغەمبەرمان و،سوپاس و ستایشى بێ پایان بۆ پەروهردهگارى هەموو جیهان
.هەموو شوێن كەوتوانى
ئەمەش یەكێكە لە بەزه یى و دلۆڤانى خواى مەزن كە لە هەموو سەردهمێك و واڵتێك چەندین زاناى خوا
 بۆ تێگەیاندن و هوشیاركردنەوهى موسڵمانان و خەڵك بەگشتى لەو راو،پەرست و تێ گەیشتو لە ئاین پەیدا دهبن
 وه.بۆچونە هەاڵنەى كە بەناوى ئاین و فەرمودهكانى خواو پێغەمبەر باڵودهبنەوه كە بۆ سەردهمى ئێستامان ناگونجێ
.دهبنە مایەى دواكەوتنى كۆمەڵگاو تێك چوونى ژیان و زیادبوونى كێشەكان لە هەموو رویەكەوه
 مصطفى زهلى رهحمەتى خواى لێبیت یەكێكە لە پایەدارتین زانا كە لەم سەردهمەدا پەیدابوو لە هەموو.د
 كە زانستى عەقڵى و.رویەكەوه لە واڵتى خۆمان كە بەرهەم زادهى پێگەیشتوى حوجرهى مزگەوتەكانى كوردستانە
، وه زانستى بەراوردكارى هێنایەتەكاوه، هەروهها شەریعەت و یاساى بەجوانترین شێوه پێكەوهناوه،نقلى كۆكردوه
 وه هەروهها چەندین.مامۆستاى ماندونەناس خاوهن چەندین بڕوانامەى زانستى یە شەرعیەكان و ئەكادیمیەكانە
.بەرهە مى زانستى بەهێزى لە دواى خۆى جێ هێشتوه
.لەم توێژینەوه باسى هەوڵ و تێ كۆشان و بەرهەمەكانى و هەندێكراوبۆچوونى و پێشنیارهكانى ئەم زانا پایەداره دهكەم
 هۆى دهست نیشان كردنى ئەم تۆژینەوه٢-١
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 .١لەبەرئەوه ى بابەتەكە پەیوهست داره بەزانایەكى كورد ،ویستمان لەم رێگەیە ئەم زانایە بەخەڵك بناسێنین و
خزمەتى نەتەوه ى خۆمان بكەین.
 .٢وهك وهفاداریەك بۆ مامۆستا ،كە زۆر شت لەوانە كان و بەرهەمەكانى فێربوم.
 .٣چونكە ئەم مامۆستا بەڕێزه ،هەردهم لە خزمەتى ئاین و كۆمەڵ بوه ،هەموو راوبۆچون و پێشنیارهكانى
هەڵێنجراوى قورئانى پیرۆز و فەرمودهكانى پێغەمبەرن.
 ٣-١گرنگى تۆژینەوه
گرنگى تۆژینەوه لە گرنگي بابەتەكەدایە كە پەیوهست داره بە راوبۆچونەكان و پێشنیارهكارهكانى بەشێوهى
زانستى و دڵسۆزى و بەبەڵگەوه وه بەبێ ده مارگیرى هەروهها پابەندنەبوونى بەمەذهەبێك لە مەذهەبەكان.
 ٤-١ئامانج لە تۆژینەوه
 .١ویستمان لە رێگاى ئەم تۆژینەوه گشت مامۆستاو پسپۆڕو نوسەران ئاشنابكەین بەو بەرهەمە چاك و بەسودانەى د.
زهڵمى وهبەرى هیناون ،وه هانیان بدهین بۆ خوێندنەوهو پێداچونە وهو لێ كۆڵینەوهو نوسین لەسەر بەرهەمەكانى.
 .٢هاندانى مامۆستایان و توێژهرانە ،تاوهكو السایى مامۆستا بكەنەوه لە ژیان و هەوڵ و تێكۆشانى وه ئەم دكتۆره
پایەداره ،بیكەن بە پێشە واو پێشەنگى خۆیان و السایى كردنەوه یان لەم شێوازهوه كە بەكارى هێناوه لە ژیان بۆ
خزمەت كردنى ئاین و كۆمەڵگا لە رێگاى نوسینى دهرس وتنەوهو تۆژینەوهى زانستى.
 ٥-١پـالنى تۆژینەوه
تۆژینەوهكەم پێكهاتوه لە سەرهتاو سێ باس و كۆتایى:
باسى یەكەم /پوختەیەك لە ژیان و بەرهەمەكانى زانستى د .زهڵمى
باسى دوهم /چەند راسپاردهو پێشنیارى د .زهڵمى
باسى سێیەم /چەند راوبۆچونێكى د .زهڵمى لە بابەت فقە و أصولى ئیسالمى
كۆتایى :دهرهنجامەكان و پێشنیارهكان

 -٢پوختەیەك لە ژیانى زانستى د .زهڵمى
 ١-٢ناو و نازناوى :شوێنى لەدایك بوونى
ناوى مصطفى ابراهیم محمدأمین
ناسراو بە (زهڵمى) چونكە بنەماڵەى ئەم زانا پایەداره لە گوندى زهڵم كە سەر بەناحیە ى (خورماڵ) لە قەزاي حلبجە
() ١
پارێزگاى سولەیمانیە.
١
لە ساڵى  ١٩٢٤لە گوندى (زهڵم) لە دایك بووه ،تاوهكو تەمەنى ( )١٢ساڵ هەر لەم گونده بوه) (.
 ٢-٢گەشە كردن و گەورهبونى
هەر لە گوندى (زهڵم) لە بنەماڵەیە كى ئاین پەروهر بوه ،لە ساڵى  ١٩٣٤چوهتە قوتابخانەى ئاینى ،لە پاشان بۆ
خوێندن لە گوند ده رچوو لە نێو حوجره كانى مزگەوتەكان وانە ى ئاینیى دهخوێند ،وه لەساڵى  ١٩٤٠چوو بۆ (ئێران) لە
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نێو قوتابخانە ئاینیە كان دهگەڕاوو دهى خوێند ،دواجار لە شارى كۆیە جێگیر بوه .وه لە ساڵى  ١٩٤٦بڕوانامەى
() ٢
زانستە ئیسالمیەكانى ئەو سەردهم لە الى مامۆستا مال نورى جلى زاده (بەڕێوهبەرایەتى ئەوقافى گشتى وهرگرتوه.
پاشان بۆ خزمەت كردن بە ئاین و گەلەكەى لە چە ندین شوێن كارى پێش نوێژي و وتار خوێنى كردوه  .دوا جار لە
ساڵى  ١٩٥٥چوهتە بوارى خزمەتى سەربازى وه ك پێش نوێژو سەرپەرشتیارى ئاینى لە سوپاى عیراق جێگیر بوه.
()٣
وه بە پلەى ئەفسەر دامەزراوه بۆماوهى ( )١٧ساڵ لە سوپا بەم ئەركە ماوه.
 ٣-٢بڕوانامەكانى ئەكادیمى
هەر لەو كاتەى كە پێش نوێژي سوپا بوو شان بەشانى كارهكەى لەبەرئەوهى زۆر حەزي لە خوێندن و
خزمەت بوو .هەوڵى دا بۆئەوه ى بڕوانامە فەرمیەكان وهده ست بهێنێ ـ ئەوهبوو توانى بڕوانامەى سەرهتایى ئینجا
ناوهندى ئینجا ئامادهیى دهست بهێنێ ،ئینجا هەوڵى دا بچێت بۆ زانكۆ ئەوه بوو توانى بڕوانامەى بكلۆریۆس لە یاسا،
ئینجا لە زانستە ئیسالمیەكان وهدهست بهێنێ .ئینجا بڕوانامەى ماستەر لە زانكۆى بغداد هەروهها بڕوانامەى ماستەر لە
قانون لە زانكۆى ـ ئەزهەرـ بهێنێ .دوایى لەساڵى  ١٩٧٥بڕوانامەى لە فیقهى بەراوردكار لە نێوان شەریعەت و یاسا
() ٤
هێنا .وه لە ساڵى  ٢٠٠٥یش بڕوانامەى دكتۆرا لە یاسا لە زانكۆى بغداد بەدهست هێنا.
ئا بەم شێوهیە بۆمان دهركەوت چەند شەیداى خوێندن بووه ،وه هەوڵى داوه لە هەردوالیەنى یاسا و شەریعە
()٥
زۆر شارهزابێت بۆ ئەوهى بتوانى خزمەتى ئاین لە رێگاى یاسا بكات وه خزمەتى یاسا لە رێگاى ئاین بكات.
 ٤-٢خزمەتى د .زهڵمى لە زانكۆكان
دواى ئەوهى گەڕاوه لە مصر بۆ بغداد لە ساڵى  .١٩٧٦لە زۆربەى كۆلیجەكانى یاساى زانكۆكانى بغداد و
مستنصریە و زانكۆى نهرین و پەیمانگانى دادوهرى وانەى وتوهتەوه ،وه سەرپەرشتیارى سەدان ماستەرنامەو تێزى
دكتۆراى كردوه وه هەروهها بەشدارى لە سە دان گفتوگۆى ماستەرنامەو تێزى دكتۆراى كردوهو هەروهها تۆژینەوهي
زانستى هەڵسەنگیوه (تقییم) ،وه چەندین تۆژینەوه ى زانستى باڵوكردۆتەوه لە چەندهها كۆنگره ى زانستى لە عیراق و
() ٦
دهرهوه بەشداربووه.
هەروهها لە ساڵى  ١٩٨٧بوو بە راگرى كۆلیجى یاسا لە زانكۆى بغداد ،وه لە ساڵى  ١٩٩٠بوو بە راگرى كۆلیجى
صدام لە بغداد.
وه لە ساڵى ( )٢٠٠٧خانەنشین كرا ،وه كە گەڕاوه بۆ كوردستان لە كۆلیجى یاساو زانستە ئیسالمیە كان وانەبێژ و
سەرپەرشتیارى قوتابیانى دهكرد وه هەروهها بە راوێژكارى سەرۆكایەتى ئەنجومەنى وهزیران لە هەرێمى كوردستان
()٧
دامەزرا.
 ٥-٢مامۆستاو قوتابیانى د .زهڵمى
د .زهڵمى لەالیە ن باشترین مامۆستایانى خویندوه لە زانستە ئیسالمیەكان لە مزگەوتەكان وههەروهها لە
زانكۆكانى عیراق و مصر ،هەروه ها دكتۆر زانستى یاساى دهستكردى ـ لەالیەن زۆرێك لە مامۆستایان لە عیراق و
أزهر خوێندوه.
د .زهڵمى چەندین قوتابى هەبوه لە قوتابخانە ئاینیە كان و كۆلیژى یاسا و زانستە ئیسالمیەكان ،بەسەدهها
قوتابى زیرهك لەژێر دهستى ئەو دهرچووه ئێستا بەرزترین كاریان هەیە لە داموو دهزگاى میرى وه زۆرێكیان
() ٨
مامۆستاى بەناوبانگن لە زانكۆكانى عیراق و كوردستان.
 ٦-٢پەڕتوك و تۆژینەوهكانى د .زهڵمى
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د .زهڵمى هەرچەنده واناسراوه كە پسپۆڕى لە بابە تى (فقە وأصول) دا هەیە ،بەاڵم زۆر شارهزایە لە زۆر
بوارى تر ،چەندین پەڕتوك و تۆژینەوهى هەیە لە بەراوردكردنى فقە و یاسا.
بەیەكەمین شارهزا دادنرێت لەم ناوچەدا لە بوارى بەراوردكرنى فقە و یاسا .هەروهها لەسەر منطق ،فلسفەو تفسیرو
مێژوو ،دهروناسى ...هتد ،زۆر پەڕتوك و نوسراوى هیە.
()٩
د .زهڵمى نزیكەى ( )٦٠پەڕتوكى هەیە لە بابەتە جیاكان.
بەراى من لە هەره بە ناوبانگترین و چاكترین پەڕتوك ،پە ڕتوكى (أصول الفقە االسالمي في نسیجیە
الجدید)یە .كە لە زۆربە ى زانكۆكانى عیراق و كوردستان بوه بە پڕۆگرام .هەروه ها بیست و پێنج جار زیاتر چاپ
كراوه لەبەر گرنگى.
سوپاس بۆ خوا هەروهها بۆ رێزدار سەرۆكى حكومەتى هەرێم نێچیرڤان بارزانى كە لە ساڵى  ٢٠١٤لەسە ر
ئەركى بەڕێزیان ( )٥٠پەڕتوك لە ( )٢٤بەرگ ،بەڕێوهبەرى پڕۆژهى چاپ كردنى پەڕتوكەكانى د .زهڵمى مامۆستا
ریدار رؤوف أحمد ـ پەڕتوكەكانى لە چاپ دا لە ژێر ناونیشانى (الكامل للزلمي في الشریعە والقانون).
هەروهها لەهەمان ساڵى  ٢٠١٤لەسەر ئەركى رێزدار نێچیرڤان بارزانى پڕۆژهى وه رگێڕانى (الكامل للزلمي في
الشریعة والقانون) بۆ كوردى بەسەر پەرشتیارى پڕۆژه رێزدار مامۆستا ریدار رؤوف أحمد لە چاپ درا بە زمانى
كوردى ،هەروهها جگە لەم پەڕتوكانە د .زهڵمى ( )٢پەڕتوكى نوسیوه بە ناونیشانى (مذكرات حیاة د .الزلمي)
()١٠
وههەروه ها (كتاب تقسیم المیراث و مەولودنامە).
لێرهدا زۆر دهست خۆشى لەو مامۆستا بەڕێزانە دهكەم كە پەڕتوكەكانى د .زهڵمیان كردوه بە كوردى
بەتایبەتى م .رێدار رؤوف بە اڵم داوا خوازم لێژنەیەك لە پسپۆڕان پێك بێت بۆ خوێندنەوهى پەڕتوكەكانى زهڵمى بۆ
پێداچونەوهو تەماشاكردنى ئەم الیەنانەى خوارهوه:
 .١جیاكردنەوهى پەڕتوكە یاساییە كان لە فقهیەكان.
 .٢دیاریكردنى فەرموودهكانى پێغەمبەر لە راست و دروستى بە گەڕانەوهى پڕۆگرامى فەرموودهكانى پێغەمبەر.
 .٣البردنى دوبارهكردنى نوسینەكان  /لەزۆر پەڕتوك زۆر شت دوبارهبوینەوه ،دانەر خۆى زۆر شتى لە زۆر
پەڕتوك نوسیوه بەمەش كەم دهبێتەوه.
 .٤گەڕانەوهى قسەكانى بۆ ئەو سەرچاوانەى لێ ى وهرگیراوه ( توثیق بكرێت نوسینەكان).
 ٧-٢هۆكاره كانى دروست بوونى كەسایەتى زانستى بەرزى د .زهڵمى
زۆر هۆكار واى كردوه كە د .زهڵمى بەیەكێ لە شارهزایان و كەسایەتى مەزنى زانستى و ناوبانگى بەرز لە
هەموو ناوچەكەو بگره لە رۆژهەاڵتى ناوهڕاست باڵوبێتەوه.
بەكورتى چەند هۆكارێك دیاردهكەم بە گوێرهى خوێندنەوهمان بۆی:
ْ
 .١خەاڵتى خواو رهحمەتى میهرهبانى خواى مەزن  :خواى گەوره دهفەرموێ ((یُؤْ ِتي ال ِح ْك َمةَ َم ْن َیشَا ُء َو َم ْن یُؤْ تَ
ب))(.)١١
ْال ِح ْك َمةَ فَقَدْ أُو ِت َي َخ ْی ًرا َكثِ ً
یرا َو َما یَذَّ َّك ُر إِ َّال أُولُو ْاْلَ ْل َبا ِ
خواى گە وره بیروهۆشێكي ساغ و دروستى پێ دابوو كە زۆر بەجوانى و بەوردى توانا خوێندنەوهو لێ كۆڵینەوهو
شیكردنەوهى بابەتەكان بكات زۆر دانایانە حوكمى شەڕعى هەڵدههێنا لە دهقەكانى قورئانى بیرۆز و فەرمودهكانى
پێغەمبەر درودو سەالمى خواى لێ بێت.
 .٢هەر لە مناڵى زۆر حەزو شەیداى خوێندن و زانست بوو ،وهك لە ژیانى باسمان كرد كە بۆ خوێندن بە دواي
چەندین قوتابخانەى ئاینى گەڕاوه لەناوهو دهرهوهى كوردستان ،لەالى چەندین مامۆستاى هەره بەرز چەندین
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پەڕتوكى خوێندوه لە هەردوو بە شي (عقلي و نقلي) ،زۆر شارهزایى پەیداكرد لە نحو ،منطق ،صرف ،بالغە،
فلسفة  ...هتد.
 .٣ئینجا دواى خوێندنى ئاینى لە قوتابخانە ئاینیەكان هەوڵى دا خۆى تۆكمە بكات بەخوێندنى ئەكادیمى لە چەندین
زانكۆ بڕوانامەى زانستى ئیسالمیەكان و یاساى دهست كرد ـ بكلۆریۆس ،ماستەر ،دكتۆرا.
 .٤ئەوهى زیاتر بیروهۆشى فراوان كرد ئەوهبوو خویندنى بەراوردكارى شەریعەت و یاساى خوێند ،هەر لەبەر ئەمە
شارهزایەكى تەواوى پەیداكرد لە زانستى یاسا ،ئەوهبو توانى بكالۆریۆس و ماستەر و دكتۆرا لە یاسا لە زانكۆكانى
() ١٢
بغداد و أزهر وهربگرێت.
 .٥خوێندن لە قوتابخانە ئاینیەكان ئینجا لە كۆلیجەكان زۆر كاریگەربوو ،چونكە بەراى زۆرێك لە زانایان ئە مڕۆ نە
بەتەنها خوێندنى قوتابخانە ئاینیە كان زاناى شارهزا پەیدا دهكات ،نە بەتەنها خوێندن لە كۆلیجەكان ،بەڵكو تێكەڵ
كردنى هە ردووك زۆر كارى گەرى دهبێت و زیاتر شارزا دهبێت.
 .٦جگە لەمە ـ شارهزابوون لە یاساي دهست كرد زۆر زۆر گرنگە بۆ مامۆستایانى شەریعە هەروهها شارزابون
لەشەریعە زۆر گرنگە بۆ مامۆستایانى یاسا ـ چونكە ( قانون و شریعة) دوو پۆلن لێك دانابڕێن وهك د .زهڵمى
() ١٣
فەرمویەتى ،بەتایبەتى بۆ ئەم چەرخە.
 .٧مامۆستا بەهۆى دهرس وتنەوه لە قوتابخانە ئاینیە كان دواتر لە كۆلیژهكان ،هەروهها سەرپە رشتي كردنى چەنده ها
بڕوانامەى ماستەرو تێزى دكتۆراو بەشداربوون لە چەندین كۆنگرهى زانستى و گفتۆگۆكردنى چەندین نامەى
ماستەرو دكتۆرا ،هەموو ئەمانە كارى گەرى زۆرى هەبوو لە گەشەكردنى زانست و بیرو هۆشى د .زهڵمى.
 .٨مامۆستا وهك نوسەرانى تر نەبوو تەنها قسەى زانایان بنوسیتەوه بەڵكو رهخنەى ده گرت ـ راى خۆى هەبوو :وه
زۆر لەسەر ئەو بابەتانەى دهنوسي كە نوێن و چارهسەرى كێشەكان دهكەن .وه هەموو مەذهەبە كانى دهخوێندهوه،
پابەند نەبوو تەنها بە مەذهەبێك.
 .٩مامۆستا د .مصطفى ،هەرگیز سەر بەهیچ حیزبێكى سیاسى نەبوو ،وه بەدواى شوێن پۆست و دهسەاڵت نەبوه،
()١٤
زۆر خاكى بوون و هەر بەدواى زانست و خزمەت كردنى زانست بوه.
 . ١٠بوێرى د .زەڵمى لە دەرخستنى بیروڕاکانى خۆى بێ ئەوەى لە رەخنەو تەشەنەى خەڵک بترسێ هەروەها
دەمارگیر نەبوو بۆ هیچ مەذهەبێک.
 ٨-٢هەڵوێستى زانایانى شەریعەت بەرامبەر نوسین و بیروڕاكانى د .زهڵمى
دهتوانم راى زانایان بكەم بە ( )٢جۆر:
 .١چینێك لە مامۆستایان وه بەتایبەتى زۆرێك لە مامۆستایانى زانكۆى شارهزا لە زانستە ئیسالمیەكان زۆر ستایشي د.
زهڵمى دهكەن لە هەموو ئەو نوسینانەى كە نوسیەتي ،چونكە ـ لە بەر ئە وهۆكارانى باسمان كرد بۆ دروست بونى
كەسایەتى زانستى د .زهڵمى مامۆستاى پایە بەرز شیاوى ئەوهیە راى خۆى هەبێت بۆ گشت بابەتە كانى شەریعە ت
ئینجا مەرج نیە راستى پێ كابى یان نا ،گرنگ ئەوهیە خۆى ماندوو كردوه وه بەدواى گەڕاوه ،وه دهڵێن نوێ
خوازه هەوڵى داوە +ئێمە پابەند نەبین تەنها بەراى زانایانى كۆن ،هەرهوهها دهڵێن مامۆستا جیاوازه نابێت وهك
ئەو جۆره مامۆستایانە تە ماشا بكرێت كە دروشمى نوێ خوازى بەرز دهكەنەوهو راى خۆیان دهردهخەن بەاڵم
شیاونین نەگەیشتون بەم پلەیە كە بتوانن (اجتهاد) بكەن هەروه ها زۆر دلسۆزنین بۆ خزمەتى ئاین.
لەبەرئەوه دهڵێن ئەو هەموو پەڕتوكە بەنرخ و قواڵنەى كە لە شەریعەت و یاسا نوسیەتى شیاوى ئەوهیە
بۆئەوهى كەببنە مەرجە عى زانایانى عیراق و كوردستان لەبەرئەو تێڕوانین و حیكمەتە شیاوهى كە هەیبوو لە
() ١٥
چارهسەركردنى پرس و بابەتەكاندا.
5

 .٢بەشێكى تر لە مامۆستایانى ئایني ـ بەتایبەتى لە كوردستانى خۆمان زۆر بەچاوى رهخنە دهڕواننە بەرهەم و
پەڕتوكەكانى د .زهڵمى خواى لێ خۆشبێت ،بگره هەندێكیان وادهزانن بیروبۆچونەكانى د .زهڵمى پێچەوانەى
قورئان وفەرموده كانى پێغەمبەره ،چونكە ئەم جۆره مامۆستایانە تەنها پابەندبوون بە راوبۆچەناكانى مەذهەبى
شافعى ره زاى خواى لێبێت .دهیانویست ئەم مامۆستایەش هەر لەسەر السایى كردنەوهى رابردوو بەردوام بێت
()١٦
نوێگەرى نە كات لە مەذهەبى شافیعى النەدات.
مامۆستا دهرمارگیرى مذهبى نەبوو ،كام را لەگەڵ قورئان و فەرمودهو عەقل و منطق و سەرده م بگونجابا وهرى
دهگرت.
من وهك قوتابي ئەو ،زۆر زۆر تامەزرۆى قسەو نوسینى ئەوم لەبەرئەوهى قسەكانى بەگوێرەى یابەپێ ى بەڵگەى
قورئان و فەرمودهى پێغەمبەر و مەبەستەكانى ئاینى پیرۆز دهكات ،بەاڵم ئەمە ئەوه ناگەینێ لە هەموو
راوبیروبۆچونەكانى بەڕاست و دروست بزانین ،لەبەرئەوه ى مرۆڤە فریشتە نیە ،وه پێغەمبەر نیە ـ هەموو كەس
لەوانەیە هەڵە بكات لە نەزان و لێزان بەاڵم بەشێوهیەكى گشتى د .زهڵمى شایانى ئەوهیە گشت نامەو پەڕتوكەكانى
وهك زانایان دهڵێن بە جوانى و رێكى و پوختى بنوسرێتەوه ببێت بە پڕۆگرام بۆ گشت كۆلیژه كان و لێژنەى
فەتواكان ،بۆ ئەوهى كارى پێ بكرێت لەم چەرخەدا چونكە د .زهڵمى فەتواكانى بۆ ئەم چەرخە داوه نەك بۆ پێشتر
یان دواتر.
 ١٠ -٢كۆچى دوایى د .زهڵمى
ئەم زانا پایەداره لە بەروارى  ٢٠١٦/٦/٤لە شارى هەولێر كۆچى دوایى كرد ،وه هەر لەهە مان رۆژ لە
ئارامگایەكى تایبەت بەخۆى لە ناو (سەنتە رى روناكبیرى د .مستەفا زهڵمى) لە شارۆچكەى خورماڵى ناوچەى
() ١٧
هەورامانى مەڵبەندو زێدى خۆیدا ئەسپەرهكرا.
هەزار هە زار ساڵو و درود بۆ گیانى باكى بێت.

 -٣راسپاردهو پێشنیارهكانى د .زهڵمى رهحمەتى خواى لەسەر بێ لەبابەتى فقە و أصول دا
د .زهڵمى خوا لێى خۆش بێت لە زۆربەى نوسین و كتاب و تۆژینەوه كانى چەندین پێشنیارو راسپاردهى
كردوه بۆئەوهى خەڵك بە گشتى و دهسەاڵت داران بەتایبەتى بیخە نە بوارى جێ بەجێ كردن.
لەبەرئەوه ى ئەم زانا پایەداره وهك كەسانى تر نیە هەر لە خۆیەوه راسپاردهو پێشنیار بكات بەڵكو ئە و
شارهزایەى كەپەیداى كردوه لە ئەنجامى ئەم هەموو خوێندن و وانە گوتنەوهو بەشدارى كردن لەسەدهها گفتوگۆى
نامەى ماستەرو دكتۆرا ،كۆنگرهى زانستیە كان ،هەروهها لە تێ گەیشتنى لە فەرمودهكانى و خواو پێغەمبەر .لەبە ر
ئەمە بەباشمان زانى هەندێك لەو راسپارده و پێشنیارانە بنوسین كە د .زهڵمى نوسیویەتى بۆ ئەوهى پسپۆڕان و
مامۆستایان و توێژهران خوێندنەوهى بۆ بكەن و تۆژینەوهى لەسەر بكە ن ،ئینجا دوایى بیدهن بە دهزگا پەیوهندى
داره كانى واڵت بۆ جێ بە جێ كردنى.
وهك نمونە هەندێ پێشنیارو راسپارده دهنوسم ،بەكورتى خوێندنەوه بۆ هەندێكیان دهكەم ،لەبەر نەبونى شوێن
ئەمە بەجێ دههێڵم بۆ ئە وانى تر لەسەرى بنوسن:
 ١-٣لەبوارى پەرستن (عبادات)
6

 .١باوهڕ بوون (االعتماد) بەخوا ،كۆلگە ى پشتى هەموو شتێكە بۆ ژیانێكى بەختەوهر ،هەركەسێك باوهڕى بەخواو
ئەوانى لێ دهبنەوه ـ باوهڕ بەدواڕۆژ /غەیبیات (نەدیوهكان) ،فریشتە كان ،پێغەمبەران نەبى و نەبێت ئەمە
پابەندبوون نیە بەهیچ شت وه هەركەسێك پابەندبوونى نەبو ،هیچ متمانەى پێ ناكرێت ،وه كەسێك متمانەى پێ
() ١٨
نەكرا شیاوى هیچ كارێك نیە ،ناكرێت ببێت بە ئەندامێكى بەسوود لە كۆمەڵگاى ئادهمیزاد.
بەڵێ زۆر راستە .چونكە گەر كەسێك لەخوا نەترسا ،باوهڕى بەخواو دواڕۆژ نەبوو زۆر ئەستەمە خۆى
دوربخات لەستەم و خۆپەرستى هەر بۆیە وتراوه (االیمان) اْلمان ـ واتا باوه ڕهێنان ئاسایش و دڵنیایە بۆ خۆي و
بۆ خەڵكى تر.
هەر لەبەر ئەوهیە خواى گەوره سوێندى بەزهمانە خواردوه هەموو ئادهمیزادێك زهرهرمەندو تەنها ئەو كەسانە
نەبێ كە باوهڕیان بەخوا هەیە لەدڵەوه وه كردهوهى چاك دهكەن بەئەندامەكانى لەشیانەوهـ وه راسپاردهى خەڵك
دهكەن لەسەر كردنى كارى باش و خواپەرستى ،وهدور دهكە ونەوه لە قەدهغە كراوان وههەروهها خۆڕاگرن
() ١٩
لەسەر كێشەو بەاڵو ئازارو ئەشكەنجە لە ئەنجامى فەرمان كردن بەچاكەو قەدهغە كردن لە خراپە.
گەر كەسێك باوهڕى هەبوو خەڵك باوهڕى پێ بكات (گەر خۆي ئاسودهبوو) باوهڕى هەبو خەڵكیش ئاسوده دهكات،
اْل ْن َسانَ لَ ِفي ُخسْر * ِإ َّال الَّذِینَ آ َمنُ وا َو َع ِملُوا
لەبەر ئەوه خواى گەوره لە قورئان دهفەرموێَ (( :و ْال َع ْ
ص ِر * ِإ َّن ْ ِ
صب ِْر)) سورة العصر.
صا ِل َحا ِ
ص ْوا ِبال َّ
ال َّ
ص ْوا ِب ْال َح ِق َوت ََوا َ
ت َوت ََوا َ
 .٢دهربارهى زهكات چەندین پێشنیارى كردوه:
أ -پێ ویستە لەسەر زانایان بگەڕێنەوه سەر جێ بەجێ كردنى زهكات دان بەو بەشەى خوا دیارى كردوه ـ
(المؤلفة قلوبهم) .واتا كار بە فەتواى پێشەوا عومەر رهزاى خواى لێ بێ نە كرێت چونكە
ئەو بۆ سەردهمى خۆى بوو ،ئەمڕۆ پێ ویستە زهكات بدرێت بەو هەژارانەى كە موسڵمانیش نین بۆئەوهى
هان بدرێن بێنە ناو ئیسالم چونكە زۆرێك لە مەسیحیەكان پارهو سامان دهكەن بە ئامراز بۆ هاندانى
()٢٠
موسڵمانان تاوهكو ببن بە مسیحى.
ب -لە راڤە كردنى (ابن السبیل) ،د .زهڵمى داوا دهكات زه كات بدرێت بەو نەخۆشانەى كە چارهسەریان لە ناو
واڵتى خۆیان نیە پێ ویستیان بە چارهسەره لە دهرهوه ى واڵت وه ئەوانەى تواناى داراییان نیە ئەمە دروستە
زهكاتى پێ بدرێت بۆ ئەوهى بتوانى چارهسەرى خۆیان بكەن ،چونكە (ابن السبیل) جۆرێكە لەوانەى زهكاتیان
پێ ئەدرێت ئەمانەن كە ئەوهەنده پارهیان نیە بگەڕێنەوه پێى بۆ واڵتى خۆیان ـ ئەوانە ئەم نەخۆشانەش
() ٢١
دهگرێتەوه كە بتوانن پێ بچن و بێنەوه بۆ دهرهوهى واڵت بۆ چارهسەركردن.
بەڵێ ئەمە راو بۆچونێكى بەجێ یە بەاڵم ئەبێ بە رێكارى دروست ئەنجام بدرێت .واتا لێژنەى پزیشكیى
بڕیار بدات ئەم نەخۆشە چارهسەرى نیە لە واڵت مەگەر لەدهره وه نەبێت .چونكە ئەگەر بەبێ مەرج و رێكار
بێت زۆر كەس داوا دهكات زهكاتى پێ بدهن بۆ چارهسەركردن لە دهرهوه ى واڵت ،بۆ ئەوهى سودو قازانج بۆ
نەخۆشخانەكان و پزیشكە كانى ئێمە بگەرێتەوه.
ج -د .زهڵمى داوا دهكات لە هەموو دهوڵەتێكى ئیسالمى وهزارهتێك یان دهستەیەك هەبى بەناوى زه كات،
كاروبارى وهرگرتنى زهكات لە دهوڵەمەندان وه دابەش كردنى بەسەر ئەو هەشت چینانەى كە خواى گەوره
() ٢٢
لە سوڕهتى تەوبە باسى كردوه.
د .زهڵمى خوا لێى خۆش بێ ئەم پێشنیارهى لەم ئایەتە وهرگرتوه كە خواى گەوره دهفە رمێ( :خذ من أموالهم
() ٢٣
صدقة تطهرهم و تزكیهم بها).
واتا نابێ دهوڵەمەنده كان سەربەست بكرین بە ئارهزوى خۆیان زهكات بدهن  /چۆن ئەدهن/
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چەند ئەدهن ،وه ئەى دهن بەكێ چونكە گەر وابوو ـ زۆر لە دهوڵەمەندهكان زه كات نادهن ،وهئەگەر بدهن
بەشێوهیەك دابە ش دهكەن كە سودى نەبێ ،نابێتە مایە ى بن بڕكردنى هەژارى و نەدارى .وه ئەمە تەنها را و
() ٢٤
پێشنیارى زهڵمىنیە بەڵكو زۆرێك لە زانایانى كۆن و نوێ ئەم رایەیان هەیە.
لەبەرئەوه زۆر پێ ویستە دهزگایەك دهستەیەك هەبێ بۆ جێ بەجێ كردنى كارى زهكات.
ئێمە لە كۆلیژى یاسا چەند ساڵێك پێشتر لێژنەیەكمان دروست كرد بەبەشداربوونى چەند مامۆستایەكى پسپۆڕ
بە سەرپە رشتي د .جبار صابر بۆ دانانى پڕۆژهیەك بۆ دروست كردنى دهستەیەكى بێ الیەن سەر بەحكومەت
و وهزارهتى ئە وقاف نەبێ ـ بەاڵم بەهە ماهەنگى ئەوان چونكە زۆر كەس لەوانەیە ئەو باوهڕو متمانەى بە
ئەوقاف نەبێ ،لەبەر ئەوهى پێشنیارمان كرد كە ئەم دهستەیە هەڵ بژێرن لەچەند كەسێكى شارهزاو خاوهن
ئەزموون و دهست پاك .وه لێژنەى ئێمە پرۆژهكەى بەرزكرده وه بۆ پەرلە مان بۆ خوێندنەوهو پەسندكردنى،
بەاڵم بەداخەوه نازانم بۆچ كارى پێ نەكرا.
ئومێدهوارم بەهۆى ئەم كۆنگره ئەم پێشنیارهى د .زهڵمى خوا لێى خۆش بوو بهێننە دي وه پڕۆژهكەمان یا
پڕۆژهیەكى تر هاوشێوه ى ئەو دروست بكرێت ،بەمە كارێكى باش دهبێت هەژارى و نەدارى كەم دهبنەوه
واڵت لە بێ كارى و تاوان رزگار دهێت .چونكە ئەگەر هاتوو دهزگاى زهكات رێك بخرێت وه بەشێوهیە كى
رێك وپێك زهكات وهربگرن وه دابەش بكرێت بەسەرهەژارو نەداران ئەوه گومانى نیە هەژاري و نەدارى
() ٢٥
كەم دهبیتەوه لە واڵت ـ نەخشى نەفامى تاوانى خراپەش لە كۆمەڵگا زۆر كەم دهبێت.
وە بەم هۆیە تاڕادەیەک تاوان و کارى خەراب لە کۆمەڵگا زۆر کەم دەبێت.
 .٣دهربارهى نوێژو وتارى هەینى:
أ -د .زهڵمى دهڵێ پێ ویستە لەسەر دهوڵەت ،لە ناوهڕاستى هەموو شارێك مزگەوتێكى زۆر گەوره دروست
بكرێت شوێنى خەڵكێكى زۆر بگرێتەوه .بۆ ئەوهى مەبەست و فەلسەفەى نوێژو وتارى هەینى بێتەدى.
ئە ویش هوشیاركردن وئامۆژگارى كردنى نوێژخوێنانە بۆ هاوكارى یەكتركردن و چارهسەركردنى
گیروگرفتى یەكتر وه بەهێزكردنى پەیوهندى و زیادكردنى یارمەتى دانى یەكتر لە هەموو رویەكەوه.
ب -هەروهها داوا ده كات ئەبێ وتارخوێنى شاره زاو لێ هاتوو دابین بكرێن بۆ مزگەوت چونكە ئەركێكى گەوره
لەسەره ئەویش چارهسەركردنى كێشەكانە لەگەڕه ك یان شارهكە یان هە رێم یان واڵت یان جیهان بە گشتى ،پێ
ویستە وتارخوێن دوربێت لە شتى خەرافیات و ئەفسانە ،ئەبێت وتارهكانى لەگەڵ سەردهم بگونجێت خۆ
()٢٦
دوربخات لە گێڕانەوهى ئەو فەرمودانەى كە نادروستن  ....هتد.
بەڵێ ،دهربارهى مزگەوتى گەوره لەشار گەر بكرێت زۆر باشە ،گەرنا پێ ویستە بۆ هەر گەڕهكێك
مزگەوتێكى گەوره هەبێ چونكە ئەوهى ئێستا هەیە مزگەوتە كان زۆر لێك نزیكن دهنگیان تێكەڵ بەیەك دهبێت،
ئەو كۆبوونەوهى گەڕهك كە یەكێكە لە حیكمەتەكانى جمعە نایەتەدى ،وه وتارخوێنى باش ئەستەم دهبێت بۆ
گشت ئەم مزگەوتانە دابین بكرێت.
بۆیە ئەبێ وهزارهتى ئەوقاف و خێرخوازان ئەم پرسە چارهسەر بكەن .مزگەوت كەدروست دهكرێت بایەخ
بەگەورهیى حەڕهم بدرێت ،ئێستا ئەو هەموو ژوور وساحەو باخچەو شتەى ناوێ گرنگ ئەوهیە حەڕه مى
مزگەوتەكە گەوره بێت ،خەڵكى گەڕهك هەموو شوێنى ببێتەوه .هەروهها دهربارهى وتارخوێن ئێستا ئەمڕۆ
خەڵك زۆر گلەیى لە هەندێك وتارخوێنان هەیە كە شایستەى ئە وه نین بچنە سەر مینبەرى پێغەمبەر درودو
سەالمى خواى لەسەر بێت لە شوێنى ئەو وتار بخوێنن.
لەبەرئەوه ئەبێ وهزارهتى ئەوقاف زۆر ئاگاداربێت هەموو كەسێك نەكات بە وتارخوێن ،من دهڵێم ئەمڕۆ
خەڵك زۆربەى خوێندهواره ئەبێ وتارخوێن زۆرخوێندهوارو شارهزابێت زۆربەى خەڵك ده رچووى كۆلیج و
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خاوهن شهاده ى ماستە رو دكتۆران ،نابێت وتارخوێن لەخەڵك ئاستى كەمتر بێت وا باشە كۆلیجى وتارخوێنیان
(كلیة الخطباء) بگرێتەوه نەك پەیمانگە.
ئاستى دهرچوانى هەندێك پەیمانگەى وتارخوێنان زۆر نزمە وه بایەخى تایبەت بە وتارخوێنان ب درێت ،زۆر
خول بۆیان بكرێتەوه تیادا بەشداربن لەالیەن مامۆستایانى پسپۆڕو شارهزا وانەیان
پێ بڵێن ،من پێشنیار دەکەم خاوەن بڕوانامەى دکتۆرا لە شەریعەت ئەوانەى تواناو ئارەزویان هەیە بکرێن بە
وتاربێژى هەینى ،وه بیكەن بەزۆر ئەوهى بەشدار نەبێت سزا بدرێت.
 .٤راسپاردهو پێشنیارى د .زهڵمى دهربارهى حەج (حج)( -كۆنگرهیەكى ئیسالمي جیهانیە):
دهبێت هە موو واڵتێكى موسڵمان كاتى حەج بقۆزنەوه ،چەندین زاناو پسپۆڕ لە هەموو بەشەكانى زانست
(تەندروستى ،ئابورى ،كۆمەاڵیەتى ،شەریعە ،رامیارى  ...هتد) بنێڕن لەگەڵ حاجیەكان بۆ حەج كردن وه لەوێ لە
مەكە یان مەدینە بەشدارى كۆنگره كان بن كە سااڵنە ده كرێت چونكە گرنگى و جیاوازى ئەم كۆنگرانە لەگەڵ
كۆنگرهكانى تر ئەوهیە ئەم كۆنگرهى حەج تەنها لەروى دونیاو ماده نیە بەڵكو لەروى مادى و واتایى (معنوي)،
ئینجا لێره واڵتان دهتوانن لە رێگاى نوێنەرى خۆیان كە زاناو شارهزاكانن كێشەكان باس بكەن وه چارهسەرى
گونجاوى بۆ بدۆزنەوه ،بەهاوكارى و یارمەتى یەكتر .هەروهها دهتوانن ئەو ناتێ گەیشتنى لەگەڵ یەك هەیە
()٢٧
چارهسەر بكەن بەتایبەتى لە روى فەتوا دانى ئاینى چارهسەر بدۆزنەوه.
بەڵێ دهكرێت وهزارهتى ئە وقاف هەمانگى بكات لەگەڵ وهزارهتەكانى تر بەتایبەتى پەروهردهو خوێندنى بااڵو،
ناوهخۆ ،ئابورى ،تەندروستى  ...هتد .سااڵنە چەندین پسپۆڕ دهست نیشان بكەن لە بواره جیاجیاكان كە كاریان
ئەوهبێ شان بەشانى ئەركى حەج ،ئەو كێشەى هەیە لە وهزارهتەكەیان لە حەج لە كۆنگره گفتوگۆ بكەن لەسەرى و
چارهسەرى گونجاو بۆ بدۆزنەوه وه ئەوان كاتى حەج سەردانى دهزگاكانى سعودیە بكەن شت لێك فێربن.
 ٢-٣راسپاردهو پێشنیاره كانى د .زهڵمى دهربارهى كاروبارى واڵت
 .١یاساى دهستورى هەموو واڵتێك بەرزترین یاسایە ،نابێت هیچ یاسایەك دهربچێت دژایەتى
بكات لەگەڵ دهقێك لە دهقە كانى دهستور ،وه هەركاتێك دژایەتى هەبوو لە نێوان دهقى یاسا لەگەڵ دهقى دهستور
() ٢٨
ئەوه ئەبێ پێ ویستە لەسەر دادوه كار بەدهستور بكات نەك یاسا ،چونكە ئەم یاسایە دهستورى نیە.
بەڵێ ئەوه لەوهوه هاتوه چونكە دهستورى هەموو واڵتێك لە جیهان بریتیە لە دانانى پالن و نەخشە كێشان بۆ
رێك خستنى ژیانى كۆمەڵ بەپێى رێسا و بنەمایە گشتیەكان وه دیاركردنى دهسەاڵتى هەر سێ دهسەاڵتەكان .وه
بەپێي ئەم دهستوره ئەم دهسەاڵتە یاسادانانە دهتوانى یاسا دابنێت بۆ گشت بەشەكانى یاسا بۆ كاروبارى ژیانى
كۆمەڵ بەمەرجێ نابێت ئەم دهسەاڵتە یاسادانانە یاسایەك دابنێت پێچەوانەى ده ستوربێت وه ئەم پێى دهوترێت
()٢٩
(دستور القوانین) (دهستورى یاساكان).
بەپێى ئەم یاسایە دهستوریە ،زۆر یاساى واڵتان هەن دژایەتى لەگەڵ یاسا دهستوریە كان دهكەن.
 .٢پێشنیارى د .زهڵمى بۆ كاندید كردنى ئەندامانى پەرلەمان:
د .زهڵمى فەرمویەتى :بەپێ ى لێكۆڵینەوهكان دهرباره ى كاندیدكردنى ئەندامانى پەرلەمان ،ئەندام
پەرلەمان مەرج نیە مەرجە كانى شیاوى اجتهادى هەبێ (مجتهد) بەاڵم مەرجە پسپۆڕ و شارهزابێ لە بوارهك لەو
() ٣٠
بوارانەى گفتوگۆى لەسەردهكرێ.
ئەمە لەبەرئەوهى ئەم پێشینارهى كردوه چونكە زۆربە ى ئەوشتانەى گفتوگۆى لەسەر دهكرێت لە پەرلە مان
كاروبارى دونیان ،حوكمى شەرعى ناوێت تاوهكو پێ ویستى بە اجتهاد هەبێت .لەبەرئەوه واچاكە لەكاتى
كاندیدكردنى ئەندام پەرلەمان لە هەموو جۆره كاروبارێك چەند پسپۆڕو شارهزا هەبن .ئەوكاتە سەركردهكانى
9

واڵت لە رێگاى ئەم ئەندام بەرلەمانە پسپۆڕ و شارهزایانە لە بوارى جیاجیا دهتوانن زۆر چارهسەرى زۆر لە و
كێشانە بكەن كە دیتە رێگایان وه گفتوگۆى لەسەر دهكەن ،وه بەمەش واڵت و ژیان بەرهو باشتر پەرهپێدان
دهڕوات ،چونك هەروهك خوا دهفەرموێ لە قورئان (( َوشَا ِو ْر ُه ْم ِفي ْاْل َ ْمر))( )٣١وه هەروهها خوا دهفەرموێ
()٣٢
یرا)).
((فَ ْسأ َ ْل بِ ِە َخبِ ً
ئەم دوو ئایەتە پێمان دهڵێت ـ پێ ویستە لەسەر موسڵمان بۆ ئەوهى لە كاره كانى سەركەوتوو بێ پرسیارو
راوێژ لە كەسانى پسپۆڕو شارهزا بكرێت .هەر ئیشێك و كارێك شارهزاو پسپۆڕى خۆى هەیە ،كارى كشت وكاڵ
پرسیارو راوێژ لە پسپۆڕو شارهزا لە كشت وكاڵ ،یاسا لە یاسا ناسان ،تەندروستى لە پزیشكان ...هتد.
زانایان دو و جۆرن ،زانایانى دونیا زانایانى قیامە ت ،بۆ كاروبارى دونیا لە زانایانى دونیا هەریەك بەپێ ى
() ٣٣
پسپۆڕى خۆى بۆ كاروبارى قیامەت لە زانایانى قیامەت هەریە ك بەپێي پسپۆڕى خۆى.
 .٣د .زهڵمى پێشنیار دهكات لە یاسادانە رێ عیراق و كوردستان چاو بخشێننەوه بە یاساكانى سزاى زینا كەرو عەرهق
() ٣٤
خۆر.
لە كاتێك د .زهڵمى باسى تاوانى زیناو عەرهق دهكات ،داوا دهكات پي ویستە لەسەر یاسادانەرى عیراق
(كوردستانیش) دهگرێتەوه ،چاو بخشێننەوه بەو یاسایەى كە دژایەتى ده كات لەگەڵ حوكمەكانى شەریعەت و ئیسالم
وه ئەبێ ئەم یاسایانە هەموار بكەنەوه وه بگونجێ لەگەڵ شەریعەتى ئیسالم ئەمە زیاتر نزیك دهبێتەوه لە
دادپەروهرى و لەگەڵ سروشتى كۆمەڵگا دهگونجێ كە بەپێ ى دهستورى عیراق ئاینیى فەرمى ئیسالمە ،هەروهها
بەپێى ماده ( )٢لە دهستورى عیراق كە نابێت یاساكانى دژایەتى دهستورو شەریعە تى ئیسالم بكات .وە هەموار
کردنى ئەم یاسایانە بەگوێرەى شەریعەت تاوان لە کۆمەڵگا کەم دەکاتەوە.
 .٤بۆ دهوڵەت و خاوهن دهسەاڵت هەیە ،هەركەسێك خاوه ن موڵكى كشت وكاڵ بێت ،زهویەكەى خۆى بەكارنەهێنا لە
سێ ساڵ زیاتر لەسەر یەك ئەوا ئەبێت لێ ى وهرگیرێتەوه بیدهن بەو كەسانە كە سودى لێ وهردهگرن وه
() ٣٥
بەرهە مى دێنن.
ئەم داواكارى و پێشنیارهى لە دهقى قورئان و فەرمودهى پێغەمبەر درودى خواى لەسەر بێت
وهرگرتوه.
َ
خواى گەوره لە قورئان دهفەرموێَ (( :ولَقَدْ َكت َ ْبنَا ِفي َّ
ِي
ُور ِم ْن بَ ْع ِد ِ
الذ ْك ِر أ َّن ْاْل َ ْر َ
الزب ِ
ض َی ِرث ُ َها ِعبَاد َ
() ٣٦
صا ِل ُحون)).
ال َّ
واتا سوێند بەخوا بەڕاستى ئێمە لە كتێبى زهبوردا دواى تەوڕات بڕیارمان داوه ،كە بێ گومان بەنده شیاو
() ٣٧
چاكەكانم دهبنە خاوهن زهوى.
صا ِل ُحون) ،بەنده شیاو چاك ئەمەیە زهوى بەكاربهێنێ بە رهەم بهێنێ ،واتا خوا ئەو كەسە
ِي ال َّ
مەبەست لە ( ِع َباد َ
()٣٨
دهكاتە جێ نشینى خۆى لەسەر زهوى كاربكات وه زهوى بە رهەم بهێنێ.
() ٣٩
هەروهها پێغەمبەر درودى خواى لەسەر بێت فەرمویە تى( :لیس لمحتجر حق بعد ثالث سنوات).
 .٥پێشنیارو راسپاردهى د .زهڵمى بۆ سەركردهو دهسەاڵت دارانى واڵت:
پێ ویستە لەسەر سە رۆكى واڵت و لێ پسراوه كان هیچ بڕیاریك و كارێك نەكەن ئەگەر پەیوهندى بە بەرژهوهندى
گشت و واڵت و كۆمەڵ هەبێ بەبێ راوێژكردن .لەم چە رخە دهكرێت راوێژ بە ئەندامانى ئەنجومەن (پەرلەمان)
بكات وهك ئەنجومەنى راوێژكار هەژمار دهركرێت بەمەرجێك:
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١ـ هەڵ بژاردنەكە راست و دروست بێ ،ئەم ئەندام پەرلەمانە بەدهنگى میللەت بووبێ بە
ئەندام لە پەرلەمان.
()٤٠
٢ـ ئەم ئەندامانە شارهزاو لێ هاتووبن.
 ٣-٣راسپاردهو پێشنیاره كانى د .زهڵمى دهربارهى پڕۆگرامى خوێندن:
د .زهڵمى چەندین راسپاردهو پێشنیارى هەیە دهرباره ى پڕۆگرامى خویندن ،هەر ئەم بابەتە تۆژینەوهیەكى
تەواوى دهوێ بەاڵم لێرهدا بەكورتى دهست نیشانى هەندێك راسپاردهو پێشنیارهكان ئەكەم ،ئومێده وارم مامۆستایان و
توێژهرانى تر لەسەر ئەم بابەتە هەستیاره بنوسن.
١ـ داوا ده كات هەندێك بابەتى شەریعە لە كۆلیجە كانى یاسا بخوێنرێت هەروهها هەندێك بابەتى یاسا لە كۆلیجەكانى
شەریعە بخوێنرێ بۆ كەم كردنەوهو رهواندنەوهى ئەو بۆشایەو لێك دورى لە نێوان یاساو شەریعەدا هەن چونكە
هەردوكیان تە واو كەرى یەكترن.
٢ـ داوا دهكات لە دهوڵەت و دهسەاڵت لێژنەیەك لە پسپۆڕانى شەریعە ت پێك بهێنن پڕۆگرام و پەڕتوكە ئاینیەكان
() ٤١
تەماشا بكەن ،خاوێنى بكەنەوه لەو شتانەى ناراستن و لەگەڵ علم و زانست دهقە كانى قورئان ناگونجێ.
٣ـ داوا دهكات خوێندنى بەراورد لە نێوان یاسا و شەریعە لە زۆربەى بابەتەكانى كۆلیجى یاسا و شەریعە زۆر
بكرێت ،بەتایبەتى لە تۆژینەوهكان و ماستەر و دكتۆرا ،ئەم بابەتانە بنوسن بەراوردى بكەن لە نێوان یاسا و
()٤٢
شەریعە.
٤ـ داوا دهكات لە بەرپەرسان و مامۆستایان لە كۆلیجى یاسا بەتایبەتى تەنها بابەتى شریعەى ئیسالمى لە بەشى تایبە ت
(قانون خاص) نەخوێندرێت بەڵكو لە بەشى گشتى بخوێنرێت ،وه دهڵێ خواى گەوره بەتایبەتى لە لێ پسراوانى
زانكۆ و كۆلیجەكان یاسا دهپرسێتەوه لەبەرئەوهى كەمتەرخەمیان كردوه لە دانانى بابەتى شەریعە لە كۆلیجە كانى
یاسا.
بەڵێ زۆر پێ ویستە قوتابى یاسا شەریعەت بزانێ چونكە شەریعە یەكێكە لە سەرچاوه كانى یاسا .هەروهها پێ
ویستە قوتابى شەریعە یاسا بزانێ ،چونكە یاساش زۆربە ى لەگەڵ عقل و ئاین پێك دهكاتەوه ـ زۆربەى
سەرچاوهكانى شەریعە بە رژهوهندى عەقلە ،چۆن دهبێت یاسا فەرامۆش بكرێت.
٥ـ پێشنیار دهكات ،رێزمانى زمانى عەڕهبى لە هەموو قۆناغەكانى خوێندن هە تا خوێندنى بااڵ بخوێنرێت ،چونكە
()٤٣
ئێستا خەڵك زۆر زبانى عەڕهبى فەرامۆش كردوه تەنها بایەخ بە زبانەكانى تر ئەدهن.
بەڵێ زۆر پێ ویستە زمانى عەڕهبى لەبەر ئەوهى زمانى قورئانە و خەڵك چەند زمان بزانێت ئەوهنده زیاتر سود
لە زانیارى وهردهگرێت.
٦ـ دەربارەى دادگاکان پێشنیار دەکات دادوەرەکان خانەنشین نەکرێن بەڵکو بکرێن بە راوێژکار لە وەزارەت و
هەروەها بە هەمان شێوەى مامۆستایانى زانکۆ ئەوانى پلەى زانستى بەرزیان هەیە.
ئاشکرایە چ دادوەر چ مامۆستاى زانکۆى خاوەن ئەزمون دەوڵەت زۆر سودیان لێ وەردەگرێت بۆ راوێژکردنیان
ئەمە زۆر لەوە باشترە کە خانەنشین بکرێن ،خەڵک و دامودەزگاکانى دەوڵەت و قوتابیانى خوێندنى بااڵ لە
شارەزاو زانستى ئەو خاوەن ئەزمون و زانستانە بێ بەش نەبن بەتایبەتى ئەوانەى شیاون بۆ راوێژكردن.

 -٤راو بۆچونى د .زهڵمى لە چەند بابەتێك لە فقە و اصول دا
د .زهڵمى چەنده ها پەڕتوك و تۆژینەوهى هەیە دهرباره ى فقە و اصول .تەنها چەند بابەتێك باس دهكەین ،تیادا
بیروبۆچونەكانى دیاردهكەین.
 ١ -٤راو بیرو بۆ چونى حكمى فره ژنى الى د .زهڵمى
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بەڕاى د .مصطفى :موسڵمان تەنها ئەبێ یەك ژن بهێنى ،بەاڵم دروستە فره ژنى بكات بەبوونى چەند پاساوێك
و مەرجێك واتا بە بێ بوونى هیچ پاساوێك و نەبوونى مەرجەكان فرهژنى قەدهغەیە لە ئیسالم ،وه حەڕامە.
وه هەر كەسێك ژنى دووهم یان زیاتر بهێنى وه بزانیت ئەم فره ژنیە ئەبێتە مایەى ستەم كردن لە ژنى نوێ
یان پێشتر ئەوه گوناه بار دهبێت وه قەدهغەیە بۆى ژنى زیاتر بهێنى .چونكە خواى گەوره مەرجى داناوه بۆ ئەو
كەسەى زیاتر لەیە ك ژن بهێنى ئەبێ داد پەروهرى بهێتەدى ،چونكە خواى گە وره فەرمانى كردوه یەك هاوسەر
بخوازیت لە كاتى ترسانى لەوهى دادپەروهر نەبیت.
وه ئەگەر زیاتر ترسانى هەبوو نەتوانیت پێداویستیەكانى هاوسەرى لە روى ماڵ یان جەستە  ...هتد بهێنیتەده
()٤٤
ئەوه (مكروهە) پەسندنیە فرهژنى بكات.
ْ
ث َو ُر َبا َع َفإِ ْن ِخ ْفت ُ ْم أ َّالَ
الن َس ِاء َمثنَى َوث ُ َال َ
اب َل ُك ْم مِنَ ِ
خواى گەوره لە قورئانى پیرۆز دهفەرموێ ((فَا ْن ِك ُحوا َما َط َ
()٤٥
احدَة)).
ت َ ْع ِدلُوا فَ َو ِ
() ٤٦
واتا :ئەگەر ترسان لە ئەنجام نەدانى دادپەروهى لە نێوان هاوسەرەکانتدا ئەوە با یەک ژن مارە بکەن.
د .زهڵمى دهفەرموێ بەپێ ى فەرموده ى خوا :خواى گەوره فەرمانى كردوه تەنها یە ك ژن بهێنین گەر
() ٤٧
نەتوانن دادپەروهربین وازهێنان لە فەرمانى خوا بە بێ پاساو گوناه و سەرپێ چیە.
زانایان لە راڤەى ئەم ئایەتە بیوبۆچونیان جیاوازه ،زۆربەى زانایان دهڵێن فەرمانى (فأنكحوا) بۆ دروستى
()٤٨
(إباحە) وهك (كلوا و أشربوا).
بەاڵم امام رازى دهفەرموێ ـ وازهێنان لەم جۆره ژن هێنانە بەم شێوهیە باشتره لە هێنانى ئەمە بەڵگەیە ئەگەر
() ٤٩
سونەت نەبێ ئەرك و واجب هەر نیە.
بەكورتى بە راى د .زهڵمى هەر كەسێك زیاتر لەیەك ژن بهێنى ئەم مەرجانى تیانەبێ ئەمە حەڕامە بۆى
()٥٠
بهێنى وه گوناه باره.
 .١تواناى دارایى هەبێت كە بەشى زیاتر لەیەك ژن بكات..
 .٢بیانویەكى شەرعى هەبێت پاساو بێت بۆفرهژنى.
 .٣جێ بەجێكردنى دادپەروهرى و یە كسانى لە نێوان ژنەكانیدا.
٢-٤مەرجەكانى مجتهد و چۆنیەتى پێگەیاندنى
د .مصطفى زهڵمى بەم شێوهیە پێ ناسەى مجتهدى كردوه :كە بریتیە لەو زانایەى كە شایستەو شیاوهو لەباره،
() ٥١
وه هەموو تواناى زانایەتى خۆى بخاتە كار بۆ ئاشكرا كردنى ئە و بڕیارو یاسایانى كە داوا كراون و پێویستن.
 ١ -٢-٤مەرجەكانى مجتهد
لەسەرچاوهكانى اصولى فقە ،زانایان چەندین مەرجیان داناوه بۆ ئەو كەسەى بگات بە پلەى مجتهد.
د .مصطفى زهڵمى لە پەڕتوكى أصول الفقە في نسجیە الجدید (هەشت) مەرجى داناوه( ،)٥٣بەاڵم لە پەڕتوكى
دالالت النصوص – مەرجەكانى كۆكردوهتەوه بە ( )٣خاڵ:
 .١تیگەیشتن لە ناوهڕۆك و ناخى شەریعەى ئیسالم لە قورئانى پرۆزو فەرمودهكانى پێغەمبەر درودو سەالمى خواى
لێ بێت ،هەروهها مەبەست و ئامانجى و دور لە السایى كردنەوه ،واتە تێگەیشتن لە ناواخنەكەى و رۆشتینە
قواڵییەكەى .ئەم جۆره تێ گەیشتنە بە (دوو) شت پەیدا دهبێت:
أ -توانستە ناوخۆیە كان (االمكانات الذاتیة) – یان (الفطریة) ،واتا ئەو كەسە خودى خۆى هەر لە بونیەوه خاوهن
ژیرێكى پێ گەیشتوهو ئامادهكارى تیادا هەیە ،وه چەندین رهوشتى جوانى بەرزى هەیە.
()٥٢
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ب -توانستە وهرگیراوهكان (االمكانات المكتسبة) واتا ئەم جۆره زانین و توانایەى بە هەوڵدانەوه دهستى هیناوه،
وهك خوێندن و فێربون و راهێنان لەسەر زانستە كانى ئامرازى خوێندن (نحو ،منطق ،صرف ،بالغە.)... ،
 .٢مەرجى دوهم :تێ گەشتنى لە ناخى ژیان (فقە الواقع والحیاة) وه هەروهها تێ گەیشتنى لە بەرژهوهندیەكان و الیەنە
خراپیەكان وه زانینى ئەو حوكمانەى ك وابەستن پەیوهندیان بە داب و نەریت و بەرژهوهندى هەیە .چونكە
زۆربەى حوكمەكان دهگۆڕێن بە گۆڕانى داب و نەریت و بەرژه وهندى.
 .٣تێ گەیشتنى دروست لەو پەیوهندیەى نێوان مەبەسەتە كانى شەریعەى ئیسالم دا هەیە لەگەڵ پێداویستیە كان و
ئەركەكانى ژیان.
چونكە زۆربەى ئایەتەكان  %٩٥پەیوهندى بە سیستە مى واڵت ،ئابوري ،رامیارى ،بەڕێوهبردن ،بە هاو
رهوشەكانە ،وه  %٥ئایەتەكانى قورئان باسى حوكمەكانى نوێژ و رۆژو ،زه كات  ،حەج دهكات.
وه بەكورتى ( )٣مەرجى داناوه بۆ مجتهد(:)٥٤
١ـ زانینى گیان و ناخى شەریعەت بەشێوهیە كى رێك.
٢ـ تێ گەیشتن لە ژیان و پێداویستیەكان.
٣ـ تێ گەیشتن لە پەیوهندى نێوان مەبەستەكانى شەریعەو ژیان و پێداویستیەكانى بە شێوهیەكى باش.
بەڵێ ئێستا زانایان جیاوازیان كردوه دهربارهى مەرجەكانى ئەو كەسەى مجتهده لە هەموو بابەتەكان وه ئەو كەسەى
مجتهده لە بابەتێك بەتەنها .لەبەر درێژى بابەت باسمان نەكرد.
هەروهها ئەو كەسەى اجتهاد بۆ خۆى دهكات وه ئەو كەسەى بۆ خەڵك ده كات تاكو حوكمى شەرعیان بۆ بدۆزێتەوه.
 ٢-٢-٤پڕۆژهى د .زهڵمى بۆ پێگەیاندنى (مجتهد)
لەبەر گرنگى اجتهاد لە بارودۆخى ئە مڕۆ وه لەبەرئەوهى لە زۆربەى واڵتانى ئیسالم خوێندن چ لە قوتابخانە
ئاینیەكان چ لە كۆلیجەكان ،چ ئەوانى بڕوانامەى ماستەرو دكتۆرا وهردهگرن لە زانستە ئیسالمیە كان زۆربەیان
شایستەى ئەوه نین ببن بە مجتهد.
وه لەبەر ئەوه ى اجتهاد كردن (فرضي كفایة) بۆ ئەوه ى لەبەرپرسیاریەتى رزگارى بێت پێ ویستە لە هەموو
واڵتێكى موسڵمان پەیمانگایەك هەبێت بۆ پێگە یاندنى مجتهد (معهد تأهیل المجتهدین).
بۆ ئەم مەبەستە د .زهڵمى دهفەرموێ پێویستە لەم پەیمانگایە ئەم خااڵنە رهچاووو بكرێت:
 .١مەرجەكانى وهرگرتن لەم پەیماگەیە (شروط القبول).
أ -هەڵبژراوهكە یەكي لە پێنج یەكەمەكەى كۆلیجەكانى شەریعەو زانستە ئیسالمیەكان بێت.
ب -پێ ویستە لە خێزانێكى پابەند بە بەها ئیسالمیەكان بێت.
ج -وه ناسراوبێت كە خاوهن بیرو هۆشێكى نەرم و نیانە.
د -تواناى شیكردنەوهو دهرهێنانى ئەنجامەكان و لێكدانەوهى هەبێ.
ه -دهمارگیر نەبێت بۆ هیچ مەزهەبێك یا گروپێك.
 .٢ماوهى خوێندن (مدة الدراسة):
أ -نابێت لە پێنج ساڵ كەمتر بێت ،ئینجا دوایى بڕوانامەى دكتۆراى پێ ببەخشرێـت.
ب -چەندین خول بكرێتەوه بۆ بەیەك گەیشتنى قوتابیانى پەیمانگاكان بۆ هە موو واڵتانى ئیسالم بۆ فێربونیان لە
شێوهى گفتوگۆ كردن و گۆڕینەوهى بیروڕاو مەشق كردن لەسەر شیكردنەوهو ده رهێنانى دهرهنجامەكان.
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 .٣ناردنە دهرهوهى قوتابیانى پەیمانگا بۆ واڵتە پێش كەوتوهكان لە جیهان دا بۆ شاره زابونیان لە چۆنیەتى بەڕێوه
چونى ئەم واڵتانە لە رووى یاسا دانان و چۆنیەتى دادگایى كردنیان لە دادگا وه سود وهرگرتن لەو شتانەى كە
دژایەتى لەگەڵ شەریعەى ئیسالم ناكەن.
 .٤پڕۆگرامى خوێندن لەم پەیمانگەیە ( المواد المنهجیة في المعهد):
١ـ زانستە ئاینیە ئیسالمیە كان (أصول ،الفقە ،المنطق ،النحو ،الصرف ،البالغة ،الفلسفة) هەروهك چۆن لە رابردو
بایەخیان پێ دابو.
٢ـ خوێندنى رێسا فقهیەكان (القواعد الفقهیة) گشت ئەو مەذهەبانەى نوسراون.
٣ـ خوێندنى ئەو بابەتانەى ناكۆكى فقهى لەسەره لە نێو مەذهەبەكان (فقە المقارن) بەشي كردنەوهو لێك دانەوه و
هەڵ بژاردنى راى گونجاو.
٤ـ خوێندنى مێژوى فقە و بنەماكانى هەموو مەذهەبەكان لە ئیسالم (أصول المذاهب).
٥ـ خوێندنى دهقەكانى گرنگترین یاساكان لە جیهانى موسڵمانان و نا موسڵمانان بۆ تێ گەیشتنى شەریعەت و ژیان
و سود وهرگرتن لەو یاسایانەى كە دژایەتى ناكەن لەگەڵ شەریعە.
٦ـ راهێنان و مەشق كردنى قوتابیان لەسەر بابەتە نوێیەكان ـ كە لە قورئان و سونەت باسي نەكراوه وه
دۆزینەوهى چارهسەریان.
 ٣-٢-٤چەند تێ بینیەك لەسەر پڕۆژهى د .مصطفى زهڵمى
خودا پاداشتى د .زهڵمى بدات بۆ ئەم پڕۆژهیەى ،چونكە لە راستى دا ئەم جۆره پەیمانگانە بۆ ئەم چەرخە
زۆر زۆر پێ ویستە لە هەموو واڵتێكى موسڵمانان پەیمانگەیەك بۆ ئەم مەبەستە هەبێ.
لە بەرئەوه داوا لە دهسەاڵت داران و كاربەده ستان و خێر خوازان و خەم خۆرى موسڵمانان و ئاینەكەیان
دهكەم ،هەوڵ بدهن بە هەمویان ئەم پڕۆژهیە (پەیمانگاى پێ گەیاندن بۆ مجتهدانى فقەى ئیسالم) دروست بكەن.
بەاڵم پاش خوێندنەوهمان بۆ پڕۆژهكە چەند تێ بینم هەیە:
١ـ ئەبێ لێژنەیە كى تایبەت لە پسپۆڕان پێك بێت بە بەشدارى زۆرێك لە پسپۆڕانى زانكۆكانى جیهانى ئیسالم و
()٥٥
رێكخراوى نێودهوڵەتە ئیسالمیەكان بۆ رێك خستنى و چۆنیەتى دروست كردنى ئەم جۆره پەیمانگایە.
٢ـ مامۆستا لە پڕۆژهكە تەنها باسى قوتابى و منهج و چۆنیەتى وهرگرتنى قوتابیانى كردوه  ،زۆر شتى تر هەیە باسى
نەكردوه ،بە كورتى ئەمانەى خوارهوه:
أ -باسى مامۆستایانى ئەم پەیمانگەیەى نەكردوه ،ئەمە زۆر گرنگە ئەبێت باشترین و چاكترین مامۆستا دابین
بكرێت بۆ وانەوتنەوه چ لە رووى زانست و لێ هاتویي ،وه چ لە روى خوا پەرستى و باوهرى و خوره وشتى
بەرز ،وه بێ الیەنى ،وه لێژنەى تایبەت بۆ ئەم مەبەستە مامۆستایانى وانەبێژ پاڵێوراو بكات.
ب -لەم پڕۆژهیە بۆ پڕۆگرامى خوێندن تەنها بایەخى بە زانستە شەرعیە كان و یاساكان داوه ئەبێ شان بەشانى
بابەتە شەرعیەكان ئەم بابەتانە بخوێنرێ :زانستى دهرون ناسى ،كۆمەڵگا ،ئابورى ،سیستە مى واڵت ،سیستمى
() ٥٦
دارایي (النظام المالي)  ...هتد.
ج -هەروهها چەند بایەخ بە زانستە كانى ئامرازى (العلوم االلیة) ئەدرێت وهك نحو و صرف  ،....بەهەمان
شێوهى بایەخ بە زانستى ئامرازى نوێ بدرێت ( كۆمپیوتەر ،ئنتەرنێت )... ،چونكە ئەمڕۆ ئەم جۆره زانستە
زۆر گرنگە بەتایبەتى بۆ (مجتهد) دهتوانى بە ماوهیەكى زۆر كەم پەیوهندى بكات بە هەموو جیهان وه
چەندهها سەرچاوهى بەنرخ بخوێنیتەوهو سودیان لێ وهرگرێت.
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د -باسى شوێن و پێداویستیەكان و چۆنیەتى بەڕێوهبردنى نەكردوه ،زۆر گرنگە پالنێكى تۆكمە دابنرێت بۆ
دروست كردنى ئەم پەیمانگەیە ،شوێنێكى فراوان وه هەموو پێداویستیەكانى تیابێ .وه شوێنى حەوانەوهى
قوتابى واباشە هەر لە ناو پەیمانگە یان نزیك بێت ،هەروهها بودجەیەكى تایبەت پێ ویستە بۆدابین كردنى
پێویستەكانى ئەم پەیمانگەیە لە پەڕتوكخانەو ئامرازى كۆمپیوتە رو ئنتەرنێت و...هتد .وه ئەم شتانە هەمووى
هەبێت بە یارمەتى گشت واڵتان و خێرخوازان بێت.
 ٣-٤حوکمى تەاڵقى سێ بە سێ یان پەیوەست بە ژمارە
یەکێک لەو بابەتانەى کە دکتۆر زه ڵمى دەورێکى بااڵى هەبوو ،بۆ گەڕانەوەى چەندین خێزان لە واڵتەکەمان
وە چارەسەرکردنى کێشەکانیان وە نەهێشتنى تێکچوونى شیرازەى خێزان ،ئەوەیە دکتۆر زهڵمى لە حوکمى بابەتى
تەاڵقى سێ بە سێ یان بەژمارە پێچەوانەى هەر چوار مەذهەب و لێژنەى بااڵى فەتواى کوردستان و زۆربەى
زانایانى کوردستانە کە دەڵێن؛ تەاڵقی سێ بە سێ هەرسێ تەاڵق دەکەوێت بەاڵم ئەو دەڵێت تەنها یەک تەاڵق دەکەوێت،
وە زۆر بە وردى و بەدرێژى لە چەندین پەڕتوکەکانى خۆىو وانەو وتارەکانى ب ەچەندین بەڵگەى قورئان فەرمودەکانى
پێغەمبەرو رێساکانى فیقە و اصول بیرو بۆچونى خۆى رون و ئاشکرا کردوە وەبەرپەرچى ئەو ئەو زانایانەى کردوە
() ٥٧
کە دەڵێن تەاڵقى سێ بە سێ هەرسێ تەاڵقى دەکەوێت.
د .زه ڵمى وتویەتى ئەمە تەنها راى من نیە بەتەنها بەڵکو بیروبۆچونى زۆرێک لە زانایانى کۆن و سەردەمى
ئێستا ئاشکرا دەکەم مەبەستم پاراستنى ژیانى چەندان ملیۆن کەسە کە بەهۆى ئەم جۆرە تەاڵق دانە ژیانى هاوسەریان
لە خۆیان و منااڵنیان تێک ئەچێت.
بەکورتى هەندێک لە بەڵگەکانى د .زهڵمى باس دەکەم:
١ـ خواى گەورەو پەروەردەگار لە قورئاندا تەاڵ قى بۆ سێ کەڕەت (جار) دابەش کردووە ئەمەش بۆ ئاسودەیى
مرۆڤەکانەو بۆ پاراستنى پرۆسەى هاوسەرگیرى هەروەها رەچاوکردنى بەرژەوەندى خێزان .بەاڵم زۆر خەڵک
لەم راستیەیان الیان داوە ،وە هەرسێ تەاڵقیان پێکەوە کۆ کردەوە بە یەکجار .هەر لەبەر ئەوە پێشەوا عومەر
خوا لێ ی رازى بێت لەسەردەمى خۆى بڕیارى دا هەر کەسێک ( ) ٣سێ تەاڵق بە یەکجار بدات ئەوە بە سێ
تەاڵق بۆى هەژمار دەکرێت وەک سزاو تەمەییەک .چونکە خوا ویستویەتى پرسی تەاڵق بە سێ جار بێت کەچى
ئەو کەسانە بەیەک جار هەر سێ تەاڵقەکەیان کۆدەکەنەوە ،ئەوانە بە پێچەوانەى ویست و فەرمانى خوا
کاردەکەن.
()٥٨
٢ـ خواى گەورە دەفەرموێت (( َّ
َان فَإ ِ ْم َساكٌ بِ َم ْع ُر وف أ َ ْو تَس ِْری ٌح ِبإِحْ َسان)).
الط َالقُ َم َّرت ِ
قورئان لەم ئایەتە بە رون و ئاشکرایى باسى سێ جار دەکات و دروست نیە راڤەکردنى بە سێ ژمار ،لە
نێوان جار (مرة) و ژمارە (عدد) جیاوازیەکى روون هەیە .لە نێوان دوجار (مرتین)دا بەشێک کات هەیە
() ٥٩
بەپێچەوانەى دووان (أثنین) یاخود دوو ژمارە (عددین).
دەقى (الطالق مرتان) بەشێوەیەکى یەکال کەرەوە (قطعى) ماناى ئەوە دەگەیەنێت (مرتان) دووجارە ،زانایان
() ٦٠
هاوڕان لە کاتى بوونى دەق هیچ بوارو رێگایەک نیە بۆ ئیجتهادکردنى.
٣ـ فەتوا دان یاخود بڕیار دان بە خستنى سێ تەاڵق بەجارێک بۆ ژن و مێرد سەختى و بێ هیوایى تێدایە دەبێتە
مایەى روخاندنى کۆشکى هاوسەریەتى ژیان و وێران کردنى لەیەک سات لە ساتەکانى ژیان کارێکى نەشیاو
نابەجێ یە .ئەم بڕیارانە ناگونجێ لەگەڵ بڕیارى ئایەتى خوا کە دەفەرموو ((ی ُِریدُ اَّللَّ ُ بِ ُك ُم ْالیُس َْر َو َال ی ُِریدُ بِ ُك ُم
ْال ُعس َْر))( ، )٦١چونکە خوا هەردەم ئاسان کارى دەوێ ،دەیەوێ خەڵک لەخۆشى بی نایەوێ زەحمەت و خەڵک لە
ناخۆشی بێت.
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٤ـ ئەو زانایانەى ئەمڕۆ فەتوا ئەدەن بەوەى کە تەاڵقى سێ بە سێ هەرسێ تەاڵقەکەى پێ دەکەوێت پێچەوانەى گشت
یاساکانى جیهانى ئیسالمی و یاساى بارى کەسایەتى ئەو واڵتانەن کە تیادا دەژین کە هەموویان هاوڕان کە تەنها
یەک تەاڵق دەکەوێت.
ئەمەش لە کاتێک دا یەکێک لە رێسا ئوصولیە گشتیەکان کە زانایان لە سەرى کۆکن ئەوەیە (حکم القاضی
یرفع الخالف) ئەگەر دادوەر بە بۆچونێک لە بۆچونەکانى زانایان لە بابەتێک دا کە راى جیهانى لەسەر حوکمى
()٦٢
کرد ،ئەوە پێ ویستە کار بەو بڕیارەى دادوەر بکرێت ئەوە را جیاییەکان الدەبات.
٥ـ د .زەڵمى دەڵێت زۆربەى ئەو زانایانەى کە دەڵێن هەرسێ تەاڵقى دەکەوى بە جارێک کار بەفەتواى پێشەوا
عومەر خوا لێ رازى بێت دەکەن ،ئەویش ئەو فەتوایەى لە کاتى خۆى دا بۆ بەرژەوەندى گشتى وە هێنانەدى
مەبەستێک ،بەاڵم ئەم بەرژەوەندی و مەبەستە ئەمڕۆ نایەتەدى بۆیە ئەگەر خوا وابکات پێشەوا عومەر ئێستا
بگەڕێتەوە کاتێک بەم شێوەیە دەبینى خەڵک چۆن تەاڵق ئەده ن وە دەرەنجامەکان چین ئەوە گومان نیە لە فەتواى
خۆى پەشیمان دەبێتەوە دەگەڕێینەوە بۆ ئەو حوکمەى لەسەردەمى پێغەمبەر درودی خواى لەسەر بێت وە
لەسەردەمى أبوبکر و دوو ساڵ لە سەردەمى ئەوە.
هەروەها لەبەرئەوەى زۆربەى یاساکانى واڵتانى موسڵمان ئەم رایەیان کردوە بەیاسا کە لەم جۆرە بابەتە
تەنها یەک تەاڵق دەکەوى – بەپێ ى رێساکانى ئوصول وفقهى پێ ویستە لەسەر زانایان کار بەم یاسایە بکەن
چونکە لەبەرژەوەندى خێزان دایە.
ئەگەر بەوردى راى گشتى زانایان بخوێنینەوە دەربارەى تەاڵقى سێ بەسێ بۆمان دەردەکەوێت ئەو رایەى د.
زەڵمى هەڵیبژاردوە زۆر گونجاوە بۆ ئەم سەردەمە کە راى ابن تیمیە وابن قیم( )٦٣و زۆرێک لە زانایانى
هاوچەرخە ،چونکە کەوتنى هەرسێ تەاڵق بەجارێک هیچ دەرگایەک ناهێڵیتەوە بۆ گەڕانەوەى خێزان بۆ الى
مێردەکەى تەنها بەوە ئەبێ ئەم ژنەى کە ( )٣بە سێ تەاڵق دراوە دواى تەواو بونى عدەى ئەبێ شوبکات بە
مێردى تر ئینجا ئەویش ئەگەر تەاڵقى دا دواى عدە مێردى پێشوى دەتوانێ بیگەڕێنێتەوە بەمارەیەکى تازە ،وە
ئەمەش زۆر زەحمەتە وە هەموو پیاوێک بەم جۆرە گەڕانەوە رازى نابێ ئەوەش دەرگاى (مارە بەجاش کردن)
دەکاتەوە ،کە حەڕامە وە کارێکى قێزەونە.
هەروەها دەرئەنجامى زۆر خراپی تەاڵق دروست دەبێت چ بۆ ئەم ئافرەتە تەاڵق دراوە چ بۆ مێردو پیاوەکە کە
نایەوێت وە پەشیمانە لەوەى ژنەکەى بەم شێوەیە لێ جیابێتەوە خۆ ئەگەر مناڵیان هەبێت ئەمە دەرەنجامەکانى
یەکجار خراپە بۆ بۆ مناڵەکان و دای ک و باوک و خزم و کەسەکان پەیدا دەکات ،وە ئاشکرایە ئیسالم رەحمەتەى
زەحمەت نیە.
لەبەر ئەوه د .زهڵمى داوا لە زانایان بەتایبەتى لێژنەى فەتواى كوردستان ده كات كە كار بە ڕاى ئەو بكەن
بگەڕێنەوه سەر قورئان و فەرمودهكانى پێغەمبەر درودو سەالمى خواى لەسەر بێت ،هەرسێ طالق بەیەك جار
(هەر یەك طالق) ئەژمار بكەن.
 ٤-٤چۆنیەتى زانینى حوکمى شەرعى بۆ ئەو بابەتانەى کە نوێن وە دەقیان لەسەر نەهاتووە (المسائل المستجدة
والتی ال نص فیها).
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ئاشکرایە قورئانى پیرۆز بۆ گشت بابەتەکان بەدرێژى باسی وردهكاریە كانى نەکردوە بەڵکو تەنها چەندەها
رێساى گشتى و بنەما سەرەکی تیایە کە هانى زاناى لێهاتوو (مجتهدەکان) دەدات بۆ زانینى حوکمە شەرعیەکان لە
بابەتە تازەو نوێ یەکان ژیرو هەست بەکاربهێنێت وە لە چوارچێوەى رەوشتەکانى قورئان دەتوانن بەهۆى ئەم رێساو
بنەما سە رەکیانە حوکمى شەرعى بزانن بۆ گشت بابەتى نوێ و تازە.
ئینجا د .زەڵمى لە ژێر ئەم رێساو بنەما گشتیانە دەفەرموێ بۆ زانین و دروست و نادروستى (حەڕام و
حەالل) هەر شتێک دەتوانین تەنها بگەڕێینەوە بۆ ئەم دوو رێسایەى فقهى زیاتر نا(:)٦٤
١ـ هەر شتیک سودو کەڵکى هەبێت بۆ مرۆڤ ئەمە دروستە (حاللە) بەمەرجێک ئەم کەڵک و سودە نەبێتە زیان دان
بەخۆى یان کەسانى تر.
٢ـ هەر شتێک خراپەو زیانى هەبێت ئەمە نا درستەو قەدەغەیە (حەڕامە) ئەگەر ئەم زیانە سودو بەرژەوەندی گشتى
تیا نەبێ.
دواى خویندنەوەمان بۆ بابەتە کە .د .زەڵمى بنچینەى ئەم دوو یاسایە لەچەندین دەقەکانى قورئانى پیرۆز و
چەندین رێساى فقهى دەرهیناوە .د .زەڵمى دەفەرموێ :ئەم قورئانە نەهاتوە تەنها بۆ سودو بەرژەوەندى ئادەمیزاد نەبێ
وەک لەم دەقانەى خوارەوە.
()٦٥
ْ
ْ
َ
١ـ خوا دەفەرموێ (( َو َما أ ْر َسلنَاكَ ِإ َّال َر ْح َمةً ِلل َعالَ ِمینَ ))
د .زەڵمى دەڵێت :مەبەست لەناردنى پێغەمبەرمان محمد درودو سەالمى خواى لەسەربێت هەروەک گشت
پێغەمبەرانى تر تەنها بۆ هێنانەدى رەحمەتە کە هێنانى هەموو بەرژەوەندی و سودێک و البردنى هەموو زیان و
() ٦٦
خراپەیەک دەگریتەوە.
()٦٧
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
اس َو ِإث ُم ُه َما أ ْك َب ُر ِم ْن نَ ْف ِع ِه َما)).
٢ـ فەرمودە خوا ((یَ ْسأَلُونَكَ َع ِن ال َخ ْم ِر َوال َم ْی ِس ِر ُق ْل فِی ِه َما ِإث ٌم َك ِب ٌ
یر َو َمنَا ِف ُع ِللنَّ ِ
د .زەڵمى دەفەرموو ئەم ئایەتە تەنها بەڵگە نیە لەسەر حەڕام کردنى مادە هۆشبەرەکان بەڵکو هەموو شتێک
دەگرێتەوە کە زیانەک ەى زیاتر بێت لە قازانج و سودەکەى وە ئەمە دەبێتە یاسایە كى گشتى بۆ هەموو مجتهدەکان.
ئەوەش لە جۆرى قیاس کردن نیە وەک هەندێک کەس وا گومان دەبەن چونکە هۆیەکە بەدەق ئاماژە کراوە (العلة
المنصوصة).
د .زەڵمى دەڵێت لە قورئان سەدەها ئایەت هەن کە ئاماژە بەوەدەکەن مەبەست و ئامانج لە حوکمەکانى خوا بۆ
()٦٨
بەرژەوەندى خەڵکە.
هەروەها د .زەڵمى بۆ ئەم دوو رێسایە سودى وەرگرتوە لە چەندین رێساى فقهى وەک (اْلصل فی المضار
التحریم)( ،)٦٩وههەروه ها رێساى (اْلصل في المنافع اْلباحة) وە هەروەها رێساى (المصلحة أساس تشریع االحکام و
تعدیلها وإلغائها)( ، )٧٠ئەر لە ژێر رۆشنایى ئەو رێسایانە د .زەڵمى چەندین تۆژینەوەى کردوە بۆ دیارى حوکمى
شەرعى بۆ بابەتە تازەو نوێ یەکان وەک:
حوکمى جگەرە کێشان ،خەتەنەکردنى مێینە (ختان اْلناث) ،لەناو بردنى کۆرپەلە (االجهاض) ،سنوردانان بۆ منداڵ
()٧١
بوون و نەهێشتنى منداڵ بوون و چەندین تۆژینەوەى پزیشکی.
بەم جۆرە دەرکەوت پێوەرى حەالل و حەڕام (دروست و نادروست) لە ئیسالم سودو زیانە ،هەر شتێک
سودو قازانجى هەبێ دروستە وە هەر شتێک زیانى هەبێ نادروستە( . )٧٢هەروەها هەر شتێک زیانى زیاتر بێت لە
سودو قازانج قەدەغەو حەڕامە ،وە هەر شتێک سودو قازانجى زیاتر بێت لە زیان دروستە .هەروەها ئەگەر زیان و
()٧٣
سود وەک یەک بوون ئەوە قەدەغەو نادروستە ،چونکە البردنى زیان لە پێش هێنانى سود و قازانج دایە.
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هەر بەم شێوەیە زانای بەناویانگ لەعز کوڕى عەبدول سەالم وتویەتى (شەریعە هەمووى بریتیە لە
بەرژەوەندی ،یان خراپەیەک ال دەبات یان چاکەو سودێک دەهێنێ .هەر کاتێک گوێت لێ بوو خوا بفەرموو {یا أیها
الذین آمنوا} بیربکەوە لە دواى بانگ وازى خوا تەنها داواکارى چاکەو سودت لێ دەکات یان داوا دەکات خۆت
() ٧٤
بپارێزى لە خراپەو زیانێک.

 -٥کۆتایى تۆژینەوە
 ١-٥دەرەنجامەکان
پاش خوێندنەوەم بۆ چەندین پەڕتوک و تۆژینەوەکانى د .زەڵمى خوا لێ خۆش بێت گەیشتم بە چەندین
دەرەنجام بەکورتى باسى هەندێکیان دەکەم.
١ـ د .مستەفا زەڵمى خوا لێ خۆش بێت بەیەکێک لە زانا شەرع زان و یاسا ناس و ماندونەناسی موسڵمانانى هاوچەرخ
لە کوردستان و رۆژهەاڵتى ناوەڕا ست دادەنرێت .کە هەموو ژیان و تەمەنى خۆى تەرخان کردبوو بۆ خزمەت
کردنى ئاین و زانست ،چەندین بڕوانامەى ئەکادیمی لە هەردوو بوارى شەریعەو یاسا وەدەست هێناوە.
٢ـ د .زەڵمى لە یەکێک لە داهێنەرانى قوتابخانەى بەراوردکارى نێوان خوێندنى شەریعەتى ئیسالمى و یاسای دەست
کرد دادەنرێت چونکە شارەزایەکى تەواوى لە هەردوو زانست هەبوو ،هەوڵى زۆرى داوە ئەو بۆشایەى نێوان
شەرع زان و یاسا ناسان هەیە پڕ بکاتەوە ،لەسەر رێگاى شەریعەت خزمەتى یاسا بکات وە لە رێگاى یاسا
خزمەتى شەریعەت بکات.
٣ـ کەسایەتى د .زەڵمى زۆر بەروونى لە نوسینەکانى دەردەکەوێت ،زۆر بەوردى و بە بەڵگە راى زانایانى لە
بابەتەکانى باس دەکات و راو بۆچونى خۆى بەڕاشکاوى دەڵێت بەبێ دوو دڵی و نەترسان لە لۆمەى خەڵک وە
پابەندنەبون بە مەذهەبێک لە مەذهەبەکان وە بەبێ دەمارگیرى گفتوگۆى لەسەر راى زانایان کردوە.
٤ـ د .زەڵمى لە رێگاى نوسینەکانى خزمەتێکى زۆرى واڵت و کۆمەڵگاى خۆى کردوە .هەوڵى داوە چارەسەرى
زۆرێک لە کێشەکان بکات کە بەهۆى راى جیاوازى زانایان خەڵک تووشى گیروگرفت و کێشە بووە ،بۆ نمونە
لەو چەند باسەى ئەم تۆژینەوە د .زەڵمى هەوڵى داوە چارەسەرى ئەم کێشانە بکات:
أـ تەاڵقى سێ بەسێ کە زۆربەى زانایان پێیان وابوو هەر سێ تەاڵق دەکەوێت ،د .زەڵمى زۆر بەجوانى
سەلماندویەتى تەنها یەک تەاڵق دەکەوێت .بەم رایەى دکتۆر چەندەها خێزان و مناڵ رزگار دەبێت.
ب ـ بابەتى چەندین ژنى ،کە زۆرێک بەڕەواو سونەتى دادەنێن ،د .زەڵمى پێ ی وایە بەبێ پاساوى شەرعى و
مەرجەکان دروست نیە لەیەک ژن زیاتر بهێنى بۆ ئەوەى کێشەى خێزان و منااڵن پەیدا نەبێت.
ج ـ د .زەڵمى پێ ی وایە ئەبێ لە هەموو واڵتێک مجتهد (زاناى شەرع ناسى بەرز) پەیدا بکرێت بۆ ئەوەى
بتوانن فەتوا بدەن بۆ گشت بابەتە شەرعیەکان .لەبەرئەوە داوا دەکات لە هەموو دەوڵەتێک (پەیمانگەى
پێگەیاندنى مجتهدەکان ) هەبێت بۆ ئەم مەبەستە پڕۆژەى داناوە.
دـ د .زەڵمى داوا لە شەرع زانان دەکات بۆ ئەو بابەتە نوێ یانەى کە لە قورئان و فەرمودەکانى پێغەمبەر درودو
سەالمى خواى لەسەر بێت باس نەکراوە بگەڕێنەوە بۆ ئەم دوو رێسایە:
١ـ هەر شتێک قازانجى زیاتر بێت لە زیان و زەرەر ئەوە دروست و رەوایە.
٢ـ هەر شتێک زیان و زەرەى زیاتر بێت لە سودو قازانج ئەوە حەڕامەو قەدەغەیە.
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٥ـ د .زەڵمى لە زۆر بابەتەکانى فیقهى و ئوصول چەند راسپاردەو پێشنیارى کردوە بۆ دەسەاڵت داران و کاربەدەست و
زانایان بۆ چارەسەرکردنى کێشەکان.
لە کۆتایی هەرچەندە زانایەکى زۆر ستایشى د .زەڵمى دەکەن لەبەر ئەو هەوڵ و تێ کۆشانەى کە داویەتى
لەبەر پلەو پایەى و زیرەکى بەاڵم ئەبێ ئەمەش بڵێین:
د .زەڵمى بێ گومان بێ خەوش و هەڵە نیە چونکە ئەوەى ئادەمیزادە بێ هەڵە نابێت لە خواو پێغەمبەر
بترازێ بە تایبەتى لە هەندێک بابەت کە زۆر پشتى بە بەڵگەى ژیری (عقلی) بەستوە لەکاتێک دەق هەبوو بێت.

 ٢-٥پێشنیارەکان
١ـپێشنیار دەکەم لێژنەیەک پێک بێت لە پسپۆڕانى شەرع و یاسا بۆ پێداچونەوەو خوێندنەوەى ئەو پێشنیارو
راسپاردانەى د .زەڵمى وە بەرزکردنەوەى ئەو پێشنیارانەو رایان بۆ دەسەاڵت و کاربەدەستانی واڵت بۆ ئەوەى
ببێتە بارى جێ بەجێ کردن.
٢ـ داوا دەکەم لە کۆلیژەکانى یاساو شەریعە راسپاردەکانى د .زەڵمى جێ بەجێ بکەن بەتایبەتى لە پڕۆگرامى
خوێندنیان هەروەها هانى قوتابیان بدەن بۆ ئەوەى تۆژینەوە لەسەر بابەتەکانى
د .زەڵمى بنوسن.
٣ـ پێشنیار دەکەم لێژنەیەک پسپۆڕانى شەریعەو یاسا پێک بێت بۆپێداچوونەوەى گشت نوسینەکانى د .زەڵمى وه
البردنى زۆرێك لەو بابەتانەى دوباره بوینەوه لە پەڕتوكەكانى بەمەش ژمارهى بەرگەكان (مجلد) زۆر كەم
دهبێتەوه .هەرەوەها گەڕانەوەیان بۆ سەرچاوەکان بۆ لێ کۆڵینەوە لە راستى و دروستى دەقەکانى فەرمودەکانى
پێغەمبەر درودو سەالمى خواى لێ بێت ،چونکە زۆرێک لە فەرمودهكان سەرچاوەى نەنوسراوە بە شێوهیەكى
زانسى.
٤ـ داوادەکەم لە وەزارەتە پەیوەندى دارەکان ب ەتایبەت (پەروەردە ،خوێندنى بااڵو ئەوقاف ،داد) خوێندەوە بکەن بۆ
راسپارەدەکانى د .زەڵمى وە بخرێتە بوارى جێ بەجێ کردن.
٥ـ پێویستە لەسەر زانکۆکان رەچاوى راسپاردەو پێشنیارەکانى د .زەڵمى بکەن بە تایبەتى کاتێک تۆژینەوەیەکى
بەراوردکارى نێوان یاساو شەریعەت ،یا شەریعەت و یاسا دەنوسرێت بۆ ماستەرنامە یان دکتۆرا.
پێ ویستە قوتابى توێژەر شارەزایى لە هەردوو بوار یاسا و شەریعەت هەبێ لەم بابەتەى لەسەرى دەنوسى.
هەروەها ( ) ٢دوو سەرپەرشتیارى هەبى یاسایى و شەرعى ،هەروەها لە لێژنەى گفتوگۆى توێژەر ئەندامەکانى
لێژنەى لە هەردوو پسپۆڕى شەرعى و یاسایی تیابێت ،گەر نا تووشى هەڵە دەبن,
وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلە وصحبە وسلم.

پەراوێزهكان:
-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦

بروانە :د .مصطفى الزلمي وآراءه االصولیە والقانونیة :مدیحە صالح مهدي ،سنە  ،٢٠١٣ط بغداد .ص /١١بروانە كاروانى ژیانم الپەره .١٠١
بڕوانە :ژیان و بیروراكانى د .مستەفا زهڵمى ،عبدهللا أحمد ئاوایى ،چاپى یەكەم ،ساڵى  ،٢٠١٧الپەڕه .١٢
بڕوانە :جهود الدكتور مطفى الزلمي و منهجە في الدراسات القرآنیة ،عبدهللا أحمد آوایي ،ط ٢٠١٨ .مطبعة حمدي ،السلیمانیە.
بڕوانە :ژیان و بیروراكانى د .زهڵمى ،عبدهللا أحمد ئاوایى ،الپەڕه .١٣
بڕوانە :مقالەى زهین الدین أحمد ،لەسەر ژیانى د .زهڵمى ،گۆڤارى برایەتى ،بەروارى .٢٠١٦/٨/٣
بۆ تەماشا كردنى ناونیشانى ئەو نامەو تێزانە كە دكتۆر سەرپەرشتیارى گفتوگۆكە كردون بڕوانە :د .مصطفى الزلمي و آراءه االصولیە
والقانونیە ،مدیحە صالح مهدي ،الپەڕه .٣٠٢٢؛ هەروه ها جهود الدكتور مصطفى الزلمي و منهجە في الدراسات القرآنیە ،عبدهللا أحدم آوایي،
الپەڕه .١٠٧
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 -٧جهود الدكتور مصطفى الزلمي ،سەرچاوهي پێشتر ،الپەڕه .٦٦
 -٨بڕوانە سەرچاوهى پێشوو الپەڕه  ٨٢بۆ ناوى مامۆستاو قوتابیانى.
 -٩بڕوانە :د .مصطفى الزلمى و آراءه ،مدیحە صالح مهدى ،الپەڕه ٣١؛ هەروه ها جهود الدكتور مصطفى الزلمي ومنهجە في الدراسات القرآنیە،
عبدهللا أحمد آوایي ،الپەڕه .١١٥ ١٠٧
 -١٠بڕوانە كاروانى ژیانم ،د .زهڵمى
و بڕوانە جهود د .مصطفى الزلمي ونهجە في الدراسات القرآنیە ،عبدهللا أحمد آوایي ،الپەڕه .١١٧
 -١١سورة البقرة ،آیة .٢٦٩
 -١٢بڕوانە :ژیان و بیروراكانى د .زهڵمى ،عبدهللا أحمد آوایى ،الپەڕه .١٠٩
 -١٣بڕوانە :کاروانى ژیانم ،د .مصطفى زەڵمى ،الپەڕە .١٣٢
 -١٤بڕوانە :المدخل لدراسە الشریعە االسالمیە ،د .الزلمي ،مقدمە الكتاب.
 -١٥بڕوانە :ژیان و بیروراكانى د .زهڵمى ،عبدهللا أحمد آوایى ،الپەڕه .٧١
 -١٦بڕوانە :وتەى د .محمد على قرداغى ه پەڕتوكى ژیان و بیروراكانى د .زه ڵمى ،عبدهللا أحمد آوایى ،اڵپەڕه .٧٥
 -١٧بڕوانە :ژیان و بیروراكانى د .زهڵمى ،سەرچاوهى پێشوو ،اڵپەڕه .٦٣
 -١٨بڕوانە :أصول الفقە االسالمي :د .مصطفى الزلمي ،ص .٢٦هەروهها مجموعە االبحاث القانونیە :د .مصطفى الزلمي ،ص.٤٣
 -١٩بڕوانە :راڤەى سوڕهتى (العصر) لە تفسیرى ابن كپیر ،دار الفكر ،بیروت ١٤٠١ ،هـ.٤٨٠/٨٧ ،
 -٢٠بڕوانە :حكم احكام القرآن ،د .الزلمي ،الپەڕه  ،٥٠هەروهها المبادئ الدستوریة ،د .الزلمي ،الپەڕه .٩٨
 -٢١بڕوانە :المبادئ الدستوریهة في القرآن ،د .الزلمي ،الپەڕه  ١٠٠هەروهها أصول الفقە االسالمي ،د .الزلمي ،الپەڕه  ،٣٠وه  :حكم أحكام
القرآن ،د .الزلمي.
 -٢٢خواى گەوره دهفە رموێ (( :إنما الصدقات للفقراء والمساكین والعاملین علیها والمۆلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل هللا وابن
السبیل /فریضة من هللا  ،وهللا علیم حكیم)) ،سورة التوبة ،آیە.٦٠
 -٢٣سورهتى تەوبە ،ئایەتى .١٠٣
 -٢٤بڕوانە :استراتیجیة التنمیة الشاملة والسیاسات االقتصادیة ،د .علي قرداغي ،ط ،٢٠٠٢ / ١لبنان ،الپەڕه .٧٨0/٢
-٢٥بڕوانە :استراتیجیة التنمیة الشاملة  ،د .علي قرداغي ،سەرچاوهى پێشوو ،الپەڕه .٧٨١/٢
-٢٦بڕوانە المدخل لدراسة الشریعة االسالمیة في نمط الجدید ،د .الزلمي ،ط ،٢٠٠٩ ،٤الپەڕه  .٩٤هەروهها احكام حكم القرآن ،د .الزلمي ،الپەڕه
.٥٤
 -٢٧بڕوانە اصول الفقە االسالمي ،د .الزلمي ،الپەڕه  ..٧٤حكم أحكام القرآن ،د .الزلمي ،الپەڕه  .٥٦هەروەها أسباب اختالف الفقهاء فی االحکام
الشرعیة ،د .الزلمی ،الپەڕە .٤١١
 -٢٨بڕوانە :معین القچاة لتحقیق العدل والمساواة ،د .الزلمي ،الپەڕه  .١١٨هەروهها المبادئ الدستوریة ،د .الزلمي ،الپەڕه .٢٣
 -٢٩بڕوانە :معین القچاة لتحقیق العدل والمساواة ،د .الزلمي ،الپەڕه  .١١٨هەروهها المبادئ الدستوریة ،د .الزلمي ،الپەڕه .٢٣
 -٣٠بڕوانە اصول الفقە االسالمي ،د .الزلمي ،الپەڕه .٦١
 -٣١سورة ال عمران ،آیة .١٥٩
 -٣٢سورة الفرقان ،آیة .٥٩
 -٣٣بڕوانە :راڤەى هەردوو ئایەت لە (موسوعة النابلسي) ،موقع النابلسي.
 -٣٤بروانە :المسۆولیهة الجنائیة في الشریعة االسالمیة ،د .مصطفى الزلمي ،الپەڕه .٣٩
 -٣٥بڕوانە اصول الفقە االسالمي ،د .الزلمي ،الپەڕه .١٦١
 -٣٦سورة االنبیاء ،آیة  ،١٠٥هەروهها بڕوانە المبادئ الدستوریة ،د .الزلمي ،الپەڕه .٣٩
 -٣٧تەفسیرى ئاسان ،بورهان محمد أمین ،چاپى سێیەم ،الپەڕه .٣٣١
 -٣٨بڕوانە تفسیري ئەم ئایەتە لە موسوعەى نابلسى ،ماڵپەرى النابلسي.
 -٣٩باوكى یوسف لە پەڕتوكى خراج گێڕاویتەوه ،بڕوانە  :نص الرایە في تخریج احادیث فەرمودهكە الوازه ،ط .١٦١/٦ ،١٩٩٠ ،٤
 -٤٠بڕوانە المبادئ الدستوریة في القرآن الكریم ،د .الزلمي ،الپەڕه .١٠٥
 -٤١بڕوانە :مجموعە االبحاث القرآنیة ،د .زلمى ،الپەڕه .١٤
 -٤٢بڕوانە :موانع المسؤلیة الجنائیة ،د .زهڵمي ،لەسەرهتاكەى.
بڕوانە :المدخل لدراسة الشریعة االسالمیة ،د .الزلمي ،ط ،٢٠٠٩ ،٤أربیل ،الپەڕه .١١
 -٤٣بڕوانە :نظریة اللتزام برد غیر المستحق ،د .زهڵمى ،الپەڕه .٣٢١
 -٤٤بڕوانە  :احكام الزواج والطالق في الفقە االسالمي المقارن ،د .الزلمي ،الپەڕه .٢٤
 -٤٥سورة النساءـ آیة .٣
 -٤٦بڕوانە :تفسیرى ئاسان ،بورهان محمد أمین ،الپەڕه .7٧
 -٤٧بڕوانە  :احكام الزواج والطالق في الفقە االسالمي المقارن ،هەمان سەرچاوهى پێشوو.
 -٤٨بروانە :روائع البیان في تفسیر آیات االحكام ،محمد على الصابوني ،الپەڕه .٤٢٦
 -٤٩تفسیر الكبیر للرازي ،١٧٢/٩ ،وهرگیراوه لە روائع البیان في تفسیر آیات االحكام ،محمد على الصابوني ،هەمان سەرچاوهى پێشو.
 -٥٠بڕوانە :حیكمەتى حوكمە قورانیەكان ،د .زهڵمى ،وهرگێڕ وهزیر حمە سلیم ،الپەڕه .١٠٢
 -٥١بڕوانە جمع الجوامع للسبكي ،علق علیە د .عبدالمنعم خلیل ،دار الكتب الحكمە ،لبنان ،الپەڕه .١٨٨
 -٥٢بڕوانە :أصول الفقە في نسیجە الجدید ،د .الزلمي ،الپەڕه .٤٧٣
 -٥٣بڕوانە :دالالت النصوص وطرق استنباط االحكام ،د .الزلمي ،الپەڕه .٣١٥
 -٥٤محاضرات د .الزلمي التي القاها على طلبهة دكتورا في قسم الثانوي الخاص بكلیة القانون في جامعة صالحالدین /أربیل ،سنة .٢٠٠٩
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 -٥٥بڕوانە  :التشریع االسالمي والغزو القانون الغربي لبالد االسالم ،د .ساجر ناصر الجبوري ،دار الكتب العلمیة ،بیروت – لبنان ،ط،٢٠٠٥ ،١
الپەڕه .٤١٢
 -٥٦بڕوانە المدخل للفقە االسالمي ،د .حسن علي الشاذلي ،دار الطباعة الحدیث ،١٩٨٠ ،الپەڕه .٤٣٧
 -٥٧بڕوانە :مدى سلطان االرادة فی الطالق ،د .زلمى ،الپەڕە ٢٥٨ ٢١٩؛ و أحکام الزواج والطالق ،د .زلمى ،الپەڕە ١٥٠؛ هاوسەرگیرى و
تەاڵق ،د .زەڵمى ،الپەڕە ٢٢٢؛ ژیان و بیروڕاکانى د .زەڵمى ،عبدهللا أحمد آوایى ،الپەڕە .٣٤٨ ٢٣٦
 -٥٨سورة البفرە ،ئایەتى .٢٢٩
 -٥٩بڕوانە :هاوسەرگیرى و تەاڵق ،د .زەڵمى ،الپەڕە .٢٢٤
 -٦٠بڕوانە هەمان سەرچاوەى پێشوو.
 -٦١سورة البقرة ،ئایەتى .١٨٠
 -٦٢بروانە :أحکام الزواج والطالق ،د .زلمى ،الپەڕە .١٥٣
 -٦٣بڕوانە :أعالم الموقعین ،ابن القیم و مجوعة الفتاوى ،أبن تیمیة.
 -٦٤مجموعة االبحاث الطبیة ،الپەڕه .١٧٠
 -٦٥سورة ااڵنباء ،ئایەتى .١٠٧
 -٦٦أصول الفقە االسالمی ،د .مصطفى زلمی ،الپەڕە .١٥٥
 -٦٧سورة البقرة ،ئایەتى .٢١٩
 -٦٨أصول الفقە االسالمی ،د .مصطفى زلمی ،الپەڕە .١٥٥
 -٦٩بڕوانە :االبهاج فی شرح المنهاج للسبکی ١٦٥/٣ :و بحر المحیط للزرکسی.٨/٨ :
 -٧٠بڕوانە :إیضاح الفوائد فی شرح القواعد ،د .الزلمى ،الپەڕە .٣٤١
 -٧١بڕوانە :مجموعە االبحاث الطبیة ،د .الزلمی ،گشت تۆژینەوەکان لەسەر ئەم دوو رێسایە دامەزراندوە.
 -٧٢بڕوانە :مجموعة االبحاث الطبیة ،د .الزلمی ،الپەڕە .٣٤
 -٧٣بڕوانە :مجموعة االبحاث الطبیة ،د .الزلمی ،الپەڕە .٤٤
 -٧٤بڕوانە قواعد االحکام ،للعز بن عبدالسالم ،مکتبة الکلیات االزهریە ،القاهرة١٩٦٨ ،م.١١/١ ،
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29ـ معین القضاة في تحقیق العدل والمساواة ،د .مصطفى الزلمي ،الطبعة االولى ،لسنة  ،2008مطبعة منارة ،أربیل.
30ـ موسوعة النابلسي ،تفسیر القرآن ،موقع النابلسي.
31ـ موانع المسؤولیة الجنائیة في الشریعة االسالمیة والتشریعات الجزائیة ،د .مصطفى الزلمي ،الطبعة االولى،
 ،1435 – 2014نشر احسان للنشر والتوزیع ،ایران – طهران.
32ـ منهاج االسالم في مكافحة االجرام ،د .مصطفى الزلمي ،الطبعة الثانیة ،2011 ،مطبعة شهاب ،أربیل.
33ـ نظر یة االلتزام برد غیر المستحق ،د .مصطفى الزلمي ،الطبعة االولى1435 – 2014 ،ـ دار نشر احسان ،ایران
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35ـ ژیان و بیروڕاكانى د .مستەفا زهڵمى ،عبدهللا مال ئەحمەد ئاوایي ،چاپى یەكەم ٢٠١٧ ،م – ١٤٣٨هـ  ،چاپخانەى
گەنج ،سولەیمانى.
36ـ حیكمەتى حوكمە قورئانیەكان ،پڕۆفیسۆر مستەفا زهڵمى ،وهگێڕانى :وهزیر حمە سلیم ،دهزگاى چاپ و
باڵوكردنەوهى رۆژهەاڵت ،هەولێر ،چاپى یەكەم ،ساڵى .٢٠١٧
37ـ هاوسەرگیرى و تەاڵق لە فیقهى بە راوردكارى ئیسالمیدا ،د .مستەفا زهڵمى ،وهرگێڕانى :ریدار رؤوف ئەحمەد،
چاپى یەكەم ،٢٠١٧ ،ده زگاى چاپ و باڵوكردنەوهى رۆژهەاڵت.
٣٨ـ كاروانى ژیانم ،دكتۆر مستەفا ئیبراهیم زهڵمى ،چاپى یەكەم.٢٠١٤ ،
٣٩ـ تفسیرى ئاسان بۆ تێگە یشتنى قورئان ،بورهان محمد أمین ،چاپى سێیەم.

ملخص البحث
الحمد هلل الذي یمن المسلمین جمیعا أن یجعل في كل عصر و مجتمع و دولة علماء متمرسین و منبجرین في
الفكر والعلم خلفاء للرسول صلى هللا علیە وسلم لبیان و توضیح اْلحكام الشرعیة بصورة واضحة وإیجاد الحلول
المناسبة لمشاكل المسلمین.
ففي العراق ومن أرض كوردستان ظهر أحد العلماء الذي ضحى كل عمره في سبیل خدمة الشریعة االسالمیة
والقانون بالتدریس والتألیف والفتوى .وهو العالم الجلیل الدكتور مصطفى الزلمي رحمة هللا علیە ،الذي ترك لنا ثروة
عظیمة وتربى على یدیە االف العلماء وأثروا المكتبة االسالمیة والقانونیة خیر إثراء.
فمن حق هذا العالم علینا وعلى جمیع االساتذة والطلبة الذین تلمذوا من عنده واستفادوا من خبراتە وعلمە أن
یهتموا بمؤلفاتە وأبحاثە بدراستە وتحقیقە وابراز جهود وآرآءه للناس جمیعا.
انتهت دراسة البحث بعدة نتائج وتوصیات ،منها أن هذه العالم الجلیل في دراستە في المسائل الفقهیة لم یعتمد
على مذهب معین بل اعتمد على منهج المقارن والموازنة بین آراء الفقهاء واختیار الرأي الراجح حسب قوة اْلدلة
والمصلحة دون التعصب والتقید لرأي مذهب معین .وبذل جهدا كبیرا في سبیل خدمة الشریعة عن طریق القانون
وخدمة القانون عن طریق الشریعة وحاول سد الفجوة بین علماء الشریعة والقانون وشجع في دراسة المقارنة بین
الشریعة والقانون.
ومن جملة اقتراحاتي في البحث الدعوة الى والة االمور واالساتذة ومن بیدهم اال مر بدراسة أقتراحات وآراء
الزلمي وجعلها حیز التنفیذ خدمة للبالد والمجتمع.
الباحث

Researcher

23

