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 ثيَشةكي وةرطيَر

 بةناوي خواي طةورةو ميًرةباى

يةكىَ لة طرفتة شةرةكيةكاني نيَو طروثة تونذئارؤكاى، ثرشي 
تيَطةيصيت دةقةكانة بةثيَى ليَكذانةوةي زانصيتء شرؤظةي 
بابةتى، ضونكة تيَكًةَلكيَصكردني تةفصريى يةَلةء ميساجيء 

طصيتء تيَطةشتهة تايبةتيء ئايذيايي، يةميصة زياى بة شيَوة 
 دروشتةكةي دةقةكاى دةطةيةنيَتء دةرةجنامي باط ناكةويَتةوة.

فاكتةري بةردةم يةرِةشةء ييَرِشةكاني ئةو جؤرة ئايذياية 
بةتايبةت لةشةردةمي ئيَصتا، بؤ راطرتوء راكيَصاني يةواداراني 
بريتية لة ثيَهاشي ضةمكةكاى لة ضوارضيَوةي شؤزو جوالنذني 

دةو طةجني يةرزةكارو بةالرِيَ بردنياى بؤ ناو يةشيت خةَلكي شا
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ء طريؤدةبووى بة يسري جيًاني تونذرِةويء طؤشةطرييء كورتبيين
 تةكفرييء دابةشكاري كؤمةَلطة بةشةر بةرةى ئيماىء كوفر.

ضةمكي جاييليةت يةكيَكة لةو ضةمكانةى زؤرجار لةاليةى 
يةنذىَ كةسء طروثةوة بةكار دةييَهذريَتء كؤمةَلطةي 

نة ء يةَلةوة دةخةصالمي بةبيانووى يةبوونى تاواىء شةرثيَضيئي
نةى جاييليةتء طومرِايي، بىَ ئةوةي بطةرِيَهةوة بؤ شةر باز

ضوارضيَوة زانصتىء بابةتيةكانى ياتين ئةم ضةمكة لة دةقة 
 ثريؤزةكانةوة.

ئةم ثرشةء  يوةرطيَرِاني وةيا نووشيهيَك بة ئاماجني روونكردنةوة
ةى دةقةكاى، بايةخء طرنطي خؤي يةية، يةم شرؤظةى راشتةقيه

لةم رووةوة كة نووشنيء ثيَذاضوونةوةكةي لةاليةى دوو طةورة 
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، كة لة طةيانذني بريى ميانرِىء زانكؤي ئةزيةرىزاناي دياري 
روونكردنةوةي ضةمكةكاى بة تيَطةيصيت زانصتيانة جيَى 
متمانةى زانايانو، يةميض بةرضاو رِووني موشَلماناى لة 

شطةليَكى لةم ضةشهة دةبيَتة يؤكاري يؤشياري خودىء ثر
ناشانذنى طروثة تونذئارؤكاىء كةمكردنةوةى يسري تةكفريي 

 لةناو كؤمةَلطةدا.

بة ئوميَذى ئةوةى لةريَى ئةو وةرطيَرِانةوة بتوانني خسمةتيَك 
 بطةيةننيء ئةم روونكردنةوةية جيَى خؤي بطريَت.

 

  وةرطيَرِ                                     

 7109ي9ي72                                           
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 ثيَشةكى نوسةر

هة تؤسة كؤًةَهايةتيةكاُى )فيع بونء تويرت( كشوثة توُذسؤوةكاْ 
كؤًةَهطةى ًوطَوٌاْ بة كؤًةَهطةى  )جآيوي( ُاوصةُذ دةكةْ، بة 

يذا ػيَوةيةن كة ًوطَوٌاْ طوًاُى هة طةس ئايّء سةوػتةكةػى ثة
دةبيَتء، باُطةػةى توُذسؤوةكاُيؽ بؤ ئةو ئاًاجنة ديَت كة كاس دةكةْ 
بةًةبةطتى: بِياتِاُةوةى كؤًةَهطةيةكى ئيظالًى تايبةت بة خؤياْ،كة 

 ػةسيعةتى خوا تيَذا حاكٍ بيَتء، ئاَهاى ئيظالَ ػةكاوة بيَت.

وة ُاصاُني بة ض ثاَهِةسيَم ئةَ توُذسؤياُة ئةَ باُطةػة دةكةْء 
َهطةى ئيظالًى بة جآيوى ُاوةصةُذ دةكةْ؟ بةَهطةكاُياْ ضني؟ بؤ كؤًة

وا دةكةْ ؟ ئةَ هيَلذاُةوة ٓةَهاُة ضني كة بؤ ٓةُذآ هة دةقةكاْ 
دةيلةْ؟ بةو ٓيواييةْ هةَ ضةُذ الثةسةيةدا ئةَ بابةتة طةُطةػة بلةيّ.. 

 خواى طةوسة ثؼتء ثةُاو ياسًةتيذةسى ٓةًوو اليةن بيَت ...
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 : خالَى يةكةم

ئايا دسوطتة بةسةٓايى كؤًةَهطةى ًوطَوٌاْ بة كؤًةَهطةيةكى جآيوى 
 ُاوصةُذ بلشيَت؟

ثيَؽ ئةوةى وَهاًى ئةَ ثشطياسة وةسبطشيّ، ثيَويظتة ئةوة بضاُني كةوا 
 وػةى )اجلآوية( هة ضواس ػويَّ هة قوسئاُى ثريؤصدا ٓاتووة:

 ظَنَّ اِلخَقِّ غَيِسَ بِاللَّىِ يَظُنُّونَيةكةَ: خواى طةوسة دةفةسًوويَت: )
   .(1)( اِلجَاهِلِيَّةِ

 .(2) (اِلجَاهِلِيَّةِ أَفَخُِكهَدووةَ: خواى طةوسة دةفةسًوويَت: )

 اِلجَاهِلِيَّةِ تَبَسُّجَ تَبَسَّجِنَ وَلَا: )يةَ: خواى طةوسة دةفةسًوويَتطَ
  .(3)(اِلأُولَى

                                                           

 طوسةتى ئاي عٌشاْ . 154ئايةتى  - 1
 طوسةتى ئةملائيذة. 50ئايةتى  - 2
 طوسةتى ئةهئةحضاب. 33ئايةتى  - 3
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 قُلُوبِوِهُ فِي كَفَسُوا ينَالَّرِ جَعَلَ إِذِ: )ضواسةَ: خواى طةوسة دةفةسًوويَت

  .(4)(اِلجَاهِلِيَّةِ حَنِيَّةَ اِلخَنِيَّةَ

ئةطةس بةوسدى هةطةس ئةَ ضواس ئايةتة ٓةَهوةطتة بلةيّ، بؤًاْ 
بةَهلو هة  ( بة سةٓايى ُةٓاتووة،اجلا١ًٖٝوػةى )دةكةويَت كةوا دةس

ى ء، هة ئايةتبةواتاى طوًاْ كةوتووتة ثيَؼى (ظٔوػةى)ئايةتى يةكةَ 
هة  ء،ات كةوتووتة ثيَؼىدةطةَه ي( بة واتااحلهِوػةى )دووةًيؽ 
( بةواتاى خؤ دةسخظنت كةوتووتة ايتربجوػةى )يَيةًيؽ ئايةتى ط

( بةواتاى غريةت كةوتووتة احل١ُٝوػةى )ء، هة ئايةتى ضواسةًيؽ ثيَؼى
 ثيَؼى.

                                                           

 طوسةتى ئةهفةتح. 26ئايةتى  - 4
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ية هةوةى كة خواى طةوسة دةيةويَت ء ئاًاراُة بشيتًةبةطتى طةسةكى هة
غ هةو سةفتاساُة بلات كة كؤًةَهطاى ثيَؽ ئيظالَ ثيَيةوة ُاطشاو بوو، با

ضوُلة بة ٓةَهوةطتة كشدمناْ هةطةس يةن بة يةكى ئايةتةكاْ ئةَ 
 :تيةًاْ باػرت بؤ بةدياس دةكةويَتساط

 * ئايةتى يةكةَ كة خواى طةوسة هة طوسةتى ئاىل عيٌشاْ دةفةسًويَت:

(اِلجَاهِلِيَّةِ ظَنَّ خَقِّاِل غَيِسَ بِاللَّىِ يَظُنُّونَ)
كة خواى ثةسوةسدطاس باغ ( 5)

هة باسودؤخى ًوطَوٌاْ دةكات هةكاتى جةُطى ئوحود، كة ًوطَوٌاُاْ 
كة  ،و ياسًةتيذةساْ بووو بةسة، بةسةى يةكةَ بةسةى كؤضةسبووْ بة دو

سة خواى طةوياْ بة سِةويَشاى ئةوةى غةَ و خةفةت كةوتة دَهياْ و باو
خةًى خؤياْ ئةخواسد و بريياْ  و بةسةى دووةًيؽ ٓةس و تش بوو،ثتة

بةالى كةغ ُةبوو و تشغ دَهة سِاوةكآ كةوتبووة ُاوياْ طوًاُى ُا 
                                                           

 طوسةتى ئاي عٌشاْ . 154ئايةتى  - 5
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ُآةقياْ ئةبشد بةخوا طوًاُى ُةفاًيةتى ثيَؽ ئيظالَ و طةسدةًى  ءسِاطت
 جآيوي.

ديِى ساصى دةفةسًوويَت: شدُةوةى ئةَ بابةتة ئيٌاَ فةخشةدلهة سووُ
( دابووْ سودي خواي هةطةس بيَتداُةى هة خضًةت ثيَغةًبةس )بضاُة ئةو

دَهة  ءجؤسى يةكةَ ٓيض طوًاْ هة سؤرى ئوحود دوو جؤس بووْ:
و و ثيؼت ئةطتوسثيَغةًبةسسِاوةكآ هة دَهياْ ُةبوو هة طةس ثيَغةًبةسايةتى 

س بؤيةؾ ٓةطتياْ بة ئاساًى بووْ بة طةسكةوتِياْ، ٓة دَهِيابووْ
خؤياْ  و بؤاددةية بوو كة ثؼتى ىلَ بلةُةوةؾ بةَ سِو ئاساًيةكةدةكشد
 . خبةوْ.

وة جؤسى دووةًيؽ بشيتى بووْ هة رًاسةيةن كةطى دوو سِوو كة 
بريياْ هة الى دةطلةوتةكاُى جةُط بوو ٓةس بؤ ئةَ ًةبةطتةؾ 

دَهة سِاوةكياْ ىلَ دسوطت ببوو، ٓةس  ءبوو، و تشغ ةرداسياْ كشدب
 غَيِسَ بِاللَّىِ يَظُنُّونَ) ةية باطى كشدووْ:بؤيةؾ خواى طةوسة بةَ ػيَو
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سِاطت با و دةياُطوت: ئةطةس ًوحةممةد هة طةس ( 6)(اِلجَاهِلِيَّةِ ظَنَّ اِلخَقِّ
 .(7)و صيامناْ ىلَ ُةئةكةوتخةَهلٌاْ ىلَ ُةدةطورسا

 اِلجَاهِلِيَّةِ أَفَخُِكهَ) * ئايةتى دووةَ كة خواى طةوسة دةفةسًويَت:
(يَبِغُونَ

كة  ،يَم صاُاى جوهةكة ٓاتووةهة ًياُةى باغ كشدُى كؤًةَه (8)
 ( بلةْ،سودي خواي هةطةس بيَتدثيَغةًبةس) بةساًبةسويظتياْ ثيالُيَم 

و ووة، كة كةعبى كوسى ئةطةدٓةس وةن هة طةسضاوةكاُذا ٓات
وتياْ: با بضني بؤ الى ى قةيع الى كوسى ؿؤسياو ػاػي كوسِعةبذوَه
الى  ّ بؤضدة ، بؤ ئةو ًةبةطتةيّ هة ئايِةكةىد بؤ ئةوةى اليذةةًوحةمم

يَّ: تؤ دةصاُى ئيٌَة صاُاى و دةَهسودي خواى هةطةس بيَت(ثيَغةًبةس)د
ئةطةس ئيٌَة ػويَِت بلةويّ ٓةًوو جوهةكة ػويَِت  ءجوهةكةيّ

ؤ ب ء،و ػويَّ كةوتوامناْؼة كةوتووتة ُيواْ ئيٌَةئةكةويَت، كيَ

                                                           

 طوسةتى ئاي عٌشاْ . 154ئايةتى  - 6
 .39/ 9بشواُة : ًفاتح اهغيب : - 7

 طوسةتى ئةملائيذة. 50ئايةتى  - 8
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ياس بؤ ئيٌَة بذة بةطةس ئةواْ اَ بشِاسةطةسى كيَؼةكة ديَيِة الت، بةَهض
ء (9)ئةو كات بشِوات ثآ دةكةيّ، ثيَغةًبةسيؽ)د.خ( ئةًة قةبووي ُاكات

 وَمَنِ يَبِغُونَ اِلجَاهِلِيَّةِ أَفَخُِكهَ) خواى طةوسة دةسحةق بةواْ فةسًووى:
 .(10)(يُوقِنُونَ لِقَوِوٍ حُِكنّا اللَّىِ مِنَ أَحِسَنُ

ٓةراس  لى بآ دةطةَهاتءتةُٔا بةطةس خةَه ضوُلة ياطاى جووهةكةكاْ
ةًةُذةكاُياْ بةدةس بووْ هة ياطاو ٓيض و دةوَهاتذاسدةطةثيَِشا، دةطةَه

يّ كة خواى ابةص، بؤية ئةَ ئايةتاُة د(11)و سِيَظايةن ُةبوو بياُطشيَتةوةياطا
ى ئةواْ سووْ دةكاتةوة كة ئةو ياطاييةى ئةواْ فى حاَهططةوسة وة

 ُةفاًيية.  ءياطاى جآيويةت ةكةْثيادةو ثةيشِةوي د
                                                           

اهتفظري ، و200اب اهِضوي هوواحذي الثةسة بؤ صاُياسى صياتش بشواُة: أطب - 9
ايدز ، و6/273 يطربٟتفظري ا، و3/901 ايٛضٝطاهتفظري ، و7/415 يبطٝطا

 . 2/514 املٓثٛز
 طوسةتى ئةملائيذة. 50ئايةتى  - 10
 .214/ 6 ايكسطبـٞبشواُة تفظري  - 11
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 تَبَسَّجِنَ وَلَا) * ئايةتى طوسةتى ئةحضاب كة خواى طةوسة دةفةسًويَت:

(اِلأُولَى اِلجَاهِلِيَّةِ تَبَسُّجَ
شدُى خيَضاُةكاُى هة ًياُةى باغ ك( 12)

و ثةسوةسدةكشدُياْ بة رًاسةيةن (سودي خواي هةطةس بيَتثيَغةًبةس)د
ُلة خيَضاُةكاُى ثيَغةًبةس وةكو ئافشةتاُى تش ُني او بةسص، ضوسةوػتى باَه

ء هة ًاَهى لى ُةخؤؾ ثاسيَضساو بّدَهى خةَه ءبؤ ئةوةى هة دةطت
 ءوةن رُةكاُى طةسدةًى ُةصاُني ءًةتةوة دابِيؼّو حوسِخؤياُذا بة حةيا

بؤية هةَ ئايةتةدا كة باغ هة  ،(13)ُةخةْسثيَؽ ٓاتِى ئيظالَ خؤياْ دة
ةكشيَت ًةبةطتةكةى باغ كشدُى طةسدةًى ثيَؽ (داجلا١ًٖٝ األٚىل)

 ئيظالَ بووة .  

                                                           

 طوسةتى ئةهئةحضاب. 33ئايةتى  - 12
. 214/ 6طري ايكسطبـٞ تف -13  
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 قُلُوبِوِهُ فِي) * ئايةتى طوسةتى ئةهفةتح كة خواى طةوسة دةفةسًويَت:

باغ كشدُى سةوػتى  ضواسضيَوةيهة( 14)(اِلجَاهِلِيَّةِ حَنِيَّةَ اِلخَنِيَّةَ
اْ و بوغضى بةتيِيخؤ بة صهضاُيء كيِةقوسةيؼيةكاُذا ٓات كة ئةواْ 

سودي خواى هةطةس سيَطش بووْ هةوة ثيَغةًبةس)د ءخظتبووة دَهى خؤياْ
( طاَهى ئةحلودةيبية بضيَتة ُاو ػاسى ًةكلة، بؤية خواى طةوسة بيَت

( مح١ّٝ اجلا١ًٖٝسةوػتة كؤُةكةى قوسيؼى بة بري ٓيَِاُةوة بة )
 .(15)ُاطاُذُى

ًوطَوٌاْ بة دسوطت ُية بةسةٓايى كؤًةَهطةى  :هيَشةدا دةتواُني بَويَني
 كؤًةَهطةيةكى جآيوى ُاوصةُذ بلشيَت هة بةس دوو ٓؤكاس:

                                                           

 طوسةتى ئةهفةتح. 26ئايةتى  - 14
، 5/320، ٚايٓهت ٚايعٕٝٛ 11/334اجلاَع ألحهاّ ايكسإٓ  : بشواُة - 15

 .4/204ايبغٟٛ ، 4/134ٚٚايٛضٝط يًٛاحدٟ 
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 : يةكةم

ء بآ وػةية ئةطةس بةسةٓايى بةكاس ٓات ئةوا ًاُاى كافش بووْئةَ 
و ةيةكى ُةفاًى هة سووى باوةس، واتة كؤًةَهطةُيَتوةسى دةطةيبا

ى هةوة ُاػتواُشيَت كة ُلؤَه ٓةًوو كاسيَلى تش، ءثةسطنت ءسةوػت
ت جطة هة ت كة كؤًةَهطا بآ باوةس بوو ٓيض ًاُايةكى تش ُابةخؼيَبلشيَ

و بآ ضوُلة ُاكشيَت ًشؤظ بة كافش ئةًةؾ صؤس تشطِاكة، ء،كافش بووْ
و ثةطِذ تش ًةطةس ػةسيعةتى جآيوى ثآ باػرت باوةس ئةرًاس بلشيَت تةُٔا

 اَ ئةطةس ػةسيعةتى خواى ثآ باػرت بوو و هةبةَه بيَت هة ػةسيعةتى خوا،
بةس باسودؤخيَلى دياسيلشاو هةَ ػةسيعةتة اليذا ُاتواُشيَت بة كافش 

 ئةرًاس بلشيَت.
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( كاتيَلى اجلا١ًٖٝ ًةبةطتى قوسئاُى ثريؤص هة باغ كشدُى )  :دووةم
 ءو ُاطشاو بووة بة ثت ثةسطنت، كة ثيَؽ ئيظالَ بووةصةًةُى دياسيلشاوة

 ء،تى تيَذا ُةبووةدسووط ءئايّ ساطت ء،ٓاوبةؾ ثةيذا كشدْ هة بؤ خوا
ضوُلة صةًةُةكةى تةواو  ،بة ٓاتِى ئيظالَ ئةَ صاساوةية كؤتايى ثآ ٓات

ى يةًاْ ثشطياسى هة بة بةَهطةى ئةوةى كة حوصةيفةى كوسِ ء بوو
إْا نٓا يف تى: ) سودي خواي هةطةس بيَت( كشدو و طوثيَغةًبةسى خوا )د

: خلري َٔ شس؟، قاٍفٌٗ بعد ٖرا ا جا١ًٖٝ ٚشّس، فجأْا اهلل بٗرا اخلري،
ٌٔ، قًت:  ْعِ، قًت: ٌٖٚ بعد ذيو ايشّس َٔ خري؟ قاٍ: ْعِ ٚفٝ٘ َدَخ
ٌّ ٜٗدٕٚ بغري ٖدٜٞ، تعسف َِٓٗ ٚ ُتٓهُس، قًت: فٌٗ  ُ٘ ؟ قاٍ: قٛ َٚا َدَخُٓ
بعد ذيو اخلري َٔ شس؟ قاٍ: ْعِ ُدعا٠ إىل أبٛاب جِٗٓ َٔ أجابِٗ إيٝٗا 

ٜتهًُٕٛ دتٓا ِٖٚ َٔ جً قرفٛٙ فٝٗا، قًت: ٜازضٍٛ اهلل ِصفِٗ يٓا؟ قاٍ:
فُا تأَسْٞ إٕ أدزنت ذيو؟ قاٍ: تًصّ مجاع١ املطًُني  بأيطٓتٓا، قًت:

ٚإَاَِٗ، قًت: فإٔ مل ٜهٔ مجاع١ ٚ ال إَاّ ؟ قاٍ: فإعتصٍ تًو ايفسم 
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نًٗا، ٚيٛ إٔ تعض بأصٌ شجس٠ حت٢ ٜدزنو املٛت ٚأْت ع٢ً 
 . (16)ذيو(

سودي ى خوا)دواْ ثيَغةًبةسئةطةس بةوسدى طةسجنى ئةَ طفتوطؤيةى ُيَ
سووُى بؤًاْ  ةيّ صؤس بةذى يةًاْ بو حوصيفةى كوسِخواى هةطةس بيَت(

دةطتةوارةى )جآيوي(  ض ػويَِيَمكة حوصةيفة هة  دةسدةكةويَت،
خؤى ىلَ بةدووس دةطشيَت، ئةوة ئةو  هة ض ػويَِيَليؽ ءبةكاس دةٓيَِى

دةًى سِاطتيةًاْ ثآ دةَهيَت كة دةطتةوارةى )جآيوي( تايبةتة بة طةس
 وايى ئيظالًةوة بةكاس ُآيَِشيَت.دبؤ  ءثيَؽ ئيظالَ

                                                           

خاري / كتاب بصحيح ال ،ريوايةتياى كردووةئُٝا٢َ بٛخاز٣ ٚ َٝطًِ  - 16

 .3666 رًاسةى فةسًوودة، مالنبوة في اإلسالباب عالمات  -المناقب

صحيح مسلم/ باب وجوب مالزمة جماعة المسلمسن عند ظهور و

 .1841 رًاسةى فةسًوودةالفتن، 
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 خاَلى دووةم: 

بكريَت بة هؤى  بة جاهيلي ناوزةند ةئايا دروستة كؤمةلَط
 ؟و تاوانئةجنامدانى طوناه

ًشؤظيَم بة ٓؤى ئةجناًذاُى ني: بة كافش صاُيين ٓةس يَاًذا دةَههة وةَه
تة ثاَهِةسيَم بؤ دةبيَ تشطِاكة، ضوُلة ءو تاواْ كاسيَلى خشاثطوُآ

ى دووضاس ءئةوةى وةن ًوطَوٌاْ ٓةَهظوكةوتى هةطةأل ُةكشيَت
دوو بةسةيى هةُاو  ءثةستةواصةيىُاسةحةتى ببيَت، هةٓةًاْ كات 

دابةؾ دةبيَت بة طةس دوو بةسة،  ةكؤًةَهط ءدسوطت دةبيَت ةكؤًةَهط
 ْ.ُاًوطَوٌابةسةى  ءبةسةى ًوطَوٌاْ

ياْ كوػنت ياْ  ى طوُآى عةسةق خواسدُةوة،ةجناًذاُُاكشيَت بة ٓؤى ئ
وة  و دةسضوو هة ديّ ُاوصةُذ بلشيَت،، ًشؤظ بة كافشٓةس طوُآيَلى تش
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ئةو دةقاُةى كة طوُآباس بة كافش دةُاطيَِيَت ًةبةطتى دةسضووْ ُية هة 
ٓةس بؤية ئيٌاًى بوخاسى هة ؿةحيحى خؤيذا بةػيَلى ُوطيوة  ديّ،

 . دووْ ُكفش((بةُاوى ) باب ُكفشاْ اهعؼري

ى عةسةبى كة حةجةس دةطيَشيتةوة هة قاصى ئةبو بةكشى كوسِ ءوة ئينب
ضؤْ بة  ،ئيٌاًى بوخاسى ًةبةطتى هة داُاُى ئةَ ُاوُيؼاُة ئةوة بووة

تشيَت ئيٌاْ بة ٓةًاْ ػيَوة بة طوُآةكاُيؽ خوداثةسطتِةكاْ دةو
ة هية وة كة باطى كوفش دةكشيَت ًةبةطت دةسضووْ ُ دةوتشيَت كوفش،
 .(17)ًيووةتى ئيظالَ

ٓا ئيٌاًى بوخاسى بةػيَلى تشى ُوطيوة بةُاوى: بةػى ةٓةسو
بة كافش بلةساُي طوُآةكاُى ثيَؽ ئيظالَ و طةسدةًى جآيوى كة 

                                                           

 .83/ 1فتح الباري  :بسٚاْ٘  - 17
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جطة هة ٓاوبةؾ ثةيذا كشدْ بؤ خودا، ضوُلة ، ئةرًاس ُاكشيَّ
إْو اَسّؤ فٝو يةتى : ًو( فةسسودي خواي هةطةس بيَتثيَغةًبةس)د

     ١ًٝ.جاٖ

يَت: طةيؼتٌة وة هةَ بةػةدا فةسًايؼتيَم باغ دةكات كة ًةعشوس دةَه
 ءو صؤس بآ تاقةت(ايسبر٠)ئةبو صةس هة ػويَِيَم كة ُاطشاو بووة بة 

: قظةى خشاثٍ بة ء، ئةويؽ وتىغةًباس بوو، هة ٓؤكاسةكةَ ثشطي
  .دايلى وت
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قظةى ة ًِى ووت ضوْ ب( سودي خواى هةطةس بيَتثيَغةًبةسى خوا)د
كةطيَلى سةوػتى جآيويت تيَذا خشاثت بة دايلى وتوة ئةى ئةبا صةس تؤ 

 .  (18)وة ًا

: ٓةس طوُآيَم ئةجناَ دةدسيَت هة واص وة ئينب و حةجةس دةفةسًوويَت
 ءيةاُى طوُآيَم ئةوة سةوػتى جآيويئةجناًذ ءٓيَِاْ هة واجبيَم

و تى كوفشدةوتشيَت كوفش بةًةبةططوُآةكاُيؽ بة ًةجاص ثيَياْ 
                                                           

عٔ املعسٚز، قاٍ: يكٝت أبا ذز بايسبر٠، : ) تةواوى بة طةس ٓاتةكة ئةوةية - 18
:إْٞ ضاببت زجاًل فعّٝست٘ بأ١َ، ٚع١ًٝ ح١ً، ٚع٢ً غال١َ ح١ً، فطأيت٘ عٔ ذيو، فكاٍ

، أ عّٝست٘ بأَ٘؟ إْو اَسٌؤ فٝو جا١ًٖٝ، : متت ٜا أبا ذز-اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ص٢ً -فكاٍ
إخٛاْهِ خٛيهِ ، جعًِٗ اهلل حتت أٜدٜهِ،فُٔ نإ ي٘ إخ٠ٛ حتت ٜدٙ فًٝطعُ٘ مما 

بؤ  ٜأنٌ، ٚيًٝبط٘ مما ًٜبظ، ٚال تهًفِٖٛ َا ٜغًبِٗ، فإٕ نًّفتُِٖٛ فأعِٖٝٓٛ (.
، باب املعاصٞ َٔ أَس اجلا١ًٖٝ، ٚال : صخٝح ايبخازٟ/ نتاب اإلميإصياتش بشواُة

صخٝح َطًِ / نتاب اإلميإ، باب . ٚ 30زتهابٗا إال بايشسى، زقِ ٜهفس صاحبٗا بإ
 . 1661، زقِ ٘ َا ٜغًب٘ال ميًٜأنٌ ٚإيباض٘ مما ًٜبظ ٚ إطعاّ املًُٛى مما
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ُاػلوسى كشدُى ُيعٌةت كة ئايِى ئيظالًة، ٓةس بؤية بة ئةجناًذاُى 
 .(19)طوُآةكاْ ًشؤظ هة ًيووةتى ئيظالَ دةسُاضيَت

ثيَلشاو و غةفاسى هةطةأل ئةوةى كةطيَلى باوةسِ ٣ِزةشبؤية ئةبو 
اَ ثيَغةًبةسى خوا بة ٓةَهطشى سةوػتى ًوطَوٌاُيَلى ثان بوو، بةَه

بةَ ُاوصةُذكشدُةؾ هة باصُةى ئيٌاُى  دةكاتءُذى جآيوي ُاوصة
 دةسُاضيَت .

ى ئةبو بةهتةعة طوُآيَم دةكات بة طواطتِةوةى ٓا حاتةبى كوسِةٓةسو
ٔيَِيةكاُى طةباصى سودي خواي هةطةس بيَت(و ُصاُياسى ثيَغةًبةس)د

                                                           

َّ نٌ َعص١ٝ تؤخر  كة دةفةسًوويَت: 1/85بؤ صياتش بشواُة فتح اهباسي  - 19 إ
َٔ تسى ٚاجٍب أٚ فعٌ ذلسّ فٗٞ َٔ أخالم اجلا١ًٖٝ،ٚ ايشسى أنرب املعاصٞ ٚهلرا 
َّ املعاصٞ ٜطًل عًٝٗا ايهفس دلاشًا ع٢ً إزاد٠  إضتثٓأٖ ٚذلصٌ ايرتمج١ أَّْ٘ ملا قدَّّ أ

مل١ً خالفًا يًخٛازج نفس ايٓع١ُ ال نفس اجلخد أزاد إٔ ُٜبني أْ٘ نفس ال خيسج عٔ ا
 ايرٜٔ ٜهفسٕٚ بايرْٛب. 
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قوسئاُى ةيؼيةكاْ! هةػلشى ًوطَوٌاُاْ ثيَؽ فةحتى ًةكلة بؤ قوسِ
وسةتى املٌتحِة بة ئيٌاُذاس دةيِاطيَِيَت، كة ثريؤص هة طةسةتاى ط

 أَوِلِيَاءَ وَعَدُوَّكُهِ عَدُوِّي تَتَّخِرُوا لَا آَمَنُوا الَّرِينَ أَيُّوَا يَا) دةفةسًويَت:
 السَّسُولَ يُخِسِجُونَ اِلخَقِّ مِنَ جَاءَكُهِ بِنَا كَفَسُوا وَقَدِ بِاِلنَوَدَّةِ إِلَيِوِهِ تُِلقُونَ

  .(20)(زَبِّكُهِ بِاللَّىِ تُؤِمِنُوا أَنِ وَإِيَّاكُهِ
سودي : كة ثيَغةًبةسى خوا )دو دةفةسًوويَتئيٌاًى عةىل دةطيَشيتةوة

هة  ءو ًيقذادى بؤ ػويَِيَلى دياس ُاسديّء صبري( ًّخواي هةطةس بيَت
ئةو ُوطشاوةى التة دةسبٔيَِة،  :وتبة ئافشةتيَم ثيٌَاْ  سيَطادا طةيؼتني
اَ دواتش كة صؤس فؼاسًاْ خظتة طةسى كشد، بةَه ىئافشةتةكة ُلؤَه

ُاضاس بوو ُوطشاوةكة دةسبٔيَِى، بؤية بة ثةهة ُوطشاوةكةًاْ داية دةطتى 
كة خويَِذيةوة بؤًاْ  سودي خواي هةطةس بيَت(،ثيَغةًبةسى خوا)د

شاوةكةى بؤ طةساُى ى ئةبو بةهتةعة ُوطدةسكةوت كة حاتةبى كوسِ
ةكاُى هةػلشةكةػى بؤ قوسةيؼيةكاْ ٔيَِيقوسةيؽ ُوطيوةو ٓةًوو ُ
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( دسودي خواي هةطةس بيَتبؤية ثيَغةًبةسى خوا ) ئاػلشا كشدووة،
وتى: ئةى ثيَغةًبةسى خوا وُلشدُةوةى هة حاتةب كشد، ئةويؽ داواى س

ًّ كة ئةَ ُوطشاوةَ ُوطيوة ًةبةطتٍ ٓةَهطةساُةوة ُةبووة هة ئيظالَ 
ةكاُى خؤَ بجاسيَضَ هةَ خضً كة خويَِى ،بةَهلو ًةبةطتٍ ئةوة بووة

ٓةس هةو كاتيؽ ئيٌاًى  و ُةبِة طووتةًةُى ئةَ جةُطة قوسطةية،ػةسة
عوًةس داوا هة ثيَغةًبةس دةكات كة عاتةب بطوريَ بة ٓؤى ئةوةى ُا 

و هةَ (21)اَ ثيَغةًبةسى خوا سيَطةى ثيَِاداتخياُةتى كشدووة، بةَه ءثاكى
 تَتَّخِرُوا لَا آَمَنُوا الَّرِينَ وَاأَيُّ يَا: )خواى طةوسة ئايةتى دؤخة تايبةتة

 حاتةب بة ئيٌاُذاس ُاوصةدو ُاسدة خواسةوة .(22)(أَوِلِيَاءَ وَعَدُوَّكُهِ عَدُوِّي
 دةكات.

                                                           

فضائٌ أٌٖ صخٝح َطًِ/ نتاب ايفضائٌ، باب َٔ  بؤ صاُياسى صياتش بشواُة: - 21
 زضٞ اهلل عٓ٘. -قص١ حاطب بٔ أب٢ بًتع١ٚ -زضٞ اهلل عِٓٗ -بدز

 طوسةتى املٌتحِة. 1ئايةتى  - 22
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ضؤْ ئةو توُذسؤياُة ثيَياْ  دوايى ئةو ٓةًوو دةقاُة بؤًاْ ٓةية بجشطني:
س ئةرًا و بآ باوةسِبة ئةجناًذاُى طوُآيَم بة كافش واية ًوطَوٌاْ

و اوبوُةوةى طوُآبة بَو ةدةكشيَت؟ ضؤْ ثيَياْ واية كة كؤًةَهط
 .ء تاواُباس هة قةهةَ دةدسيَت!؟يةكى ُةفاَةتاواُةكاْ بة كؤًةَهط

ياس هة طةس بيَطوًاْ ئةواُة صؤس بة ٓةَهة داضووْ هةَ بؤضووُةياْ كة بشِ
ضؤْ  بة جآيوى ُاوصةدى دةكةْ، ءدةدةْ بة طوًشابووْ ةكؤًةَهط
 ،وبطوتشىَء بةسص بيَتةوةىلَ  يباُطى ُويَزةكاُدةُطي ةن ةيطكؤًةَه

ُويَزةكاُى تيَذا ئةجناَ بذسيَت بة )داس اهلفش( دةيِاطيَِّ، ئايا هةو 
ػويَِاُةى ئةواْ بة كؤًةَهطةى جآيوى دةيِاطيَِّ هة ٓيض ػويَِيَم 

؟ ئايا سيَطشى هة ئةجناًذاُى ٓةس طشى هة ئةجناًذاُى ُويَزو سؤر دساوةسيَ
 ئةسكيَلى ئايِى كشاوة؟

كة ئايِى فةسًى  ،طوًشا دةُاطيَِّ ءضؤْ كؤًةَهطةيةن بة جآيوى
؟ ضوُلة كة بةفةسًى ئايِةكةياْ ئيظالَ ةتةكةياْ ئايِى ئيظالَ بيَتدةوَه

أشٗد إٔ ال إي٘ إال اهلل ٚأشٗد إٔ بوو، واتا بة ئاػلشا ًتٌاُةياْ بة )
 .ٓةية. ذلُدًا زضٍٛ اهلل (
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ٓةتا كؤًةَهطةى  ة،ٓةَه ءو تاواْةس ُية هة طوُاةن بةدٓيض كؤًةَهطةية
 ءاُى ٓةَهة( و ٓاوةَهدسودي خواي هةطةس بيَتمنووُةيى ثيَغةًبةسى خوا )

 ءطوُآى تاكةكاُى تيَذا ٓةبوو، جا ئايا كةطيَلى عاقى بة ٓؤى ٓةَهة
يةكى ةية بَويَت كؤًةَهطةطوُآى تاكةكاْ دةتواُيَت بةَ كؤًةَهط

 !!.ى بوو ء طؤًشايجآيوى
و تاواْ هة ٓةس ٓ: كة بووُى طوُادا بة سِاػلاواُة سايذةطةيِنيبؤية هيَشة
تشآ كة طوُاػتواُشيَت بةيةن بةواتاى كافشو طوًشا بوو ُايةتء كؤًةَهط

 . ةياُةجآيويةت طةسوةسة هةَ جؤسة كؤًةَهط
 .ثةُاى ٓةًوو اليةكٌاْ بيَت ءو ثؼتخواى طةوسة ياسةًةتيذةس
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