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 ثيَشةكي وةرطيَرِ

ةتي خيالفةت يةكيَكة لةو بابةتة يةضتيازانةي لةميَرة ببا
مصتومسِى شؤزي لةضةزة، كازتيَك بووة بة دةضتى طسوثة توندزِةوةكاى 
بؤ بانطةشةي جيَبةجىَ كسدني حوكني ئيطالمء طيَسِانةوةى وآلتاى بؤ 

اوة ذيَس يةك دةوَلةتى ئيطالمي، لةو ضوازضيَوةية يةنطاوي شؤزياى ن
بة ئازاضتةى جوآلندني يةضتى طةنجء يةزشةكازاىء يةموو ئةوانةى 
شازةشاييةكي ضادةو ضةزةتايياى لةبازةى يةقيقةتى ئيطالمء ضةمكة 

 ئيطالميةكاى يةية.

ئةو طسوثانة لةثيَهاو ئةو ئاماجنةياى شةزِو كوشتازو تازاىء 
ايةتى ي مسؤظوبي شؤزياى لةناو شؤزيَك لة كؤمةَلطةماَلويَسانيء ئاشو

دزوضت  ياىناوةتةوةء خويَهى شؤزياى بةيةدةز داء كازةضاتى طةوزة
 كسد.
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ئةمة لة كاتيَكدا ئيطالم ئةو جؤزة يةولَء تيَطةيصنتء يةنطاوانة 
بة نةشؤك و نامؤ دادةنيَتء بةثيَى شؤزيَك لة دةقةكاى يةوَليَكى 

زاشكاوانة باس لة بابةتى ناواقعية، ضونكة ييض دةقيَك نية 
ثيَغةمبةز )دزودى خواى لةضةز  بكات، لةيةماى كاتخيالفةت 

كة وةفاتى فةزموو، ييض ضيطتةمء ضوازضيَوةيةكى لةو بازةوة  بيَت(
ةبسدى بؤ واقعء نةكسد، تةنًا ئةوة نةبيَت كة شيَواشي بةزِيَو يدياز

بطةزِىَء بةثيَى زاويَر لةنيَو خؤياى شيَواشيَك  دؤخى موضَمناناى ليَ
 ديازي بكةى.

تيَطةيصنت لة ضةمكة ئيطالميةكاىء كازكسدى لةثيَهاو  بةيةَلة
ييَهانةدي ئاماجنطةليَكى ناواقعى لةو نيَوةدا، نةك خصمةت بة 
ئيطالمء موضَمناناى ناكات، بةَلكو ضومعةء ثيَطةياى ناشرييو 
دةكاء ضةزةجنام جطة لة ماَلويَسانيء قوزبانىء كاولكازي ضيرتي ىلَ 

 نصيكء شيهدوي ئةو بوازةية. بةزيةم نايةت، داعض منونةيةكى
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ئةم نووضيهة كة لةاليةى دوو لة طةوزة شانايانى شانكؤي ئةشيةز 
نوضساوةو ثيَداضوونةوةى بؤ كساوة، بابةتيَكى تةواو شانطتىء 
تيَطةيصتهيَكى تيَسوتةضةلي بايةتى خيالفةتة، كة تةواوي شسؤظةء 

 زووى كساوةتةوة.يةَلطةنطاندنةكة بةثيَى دةقةكاى 

لة وةزطيَسِاىء بَماو كسدنةوةى ئةو جؤزة كتيَبانة،  ئامانج
يؤشيازكسدنةوةى كؤمةَلطةء بةزضاو زِووني طةجناىء زوونكسدنةوةى 
ضةمكة ئيطالميةكانة لةاليةكء، تيَكصكاندىء يةَلوةشاندنةوةى 

 نامؤكانى طسوثة توندزِةوةكانة لة اليةكي تسةوة. ءكة نةشؤيةوَل

ى كوزدىء موضَمنانانى َلطةبةييوايو ببيَتة خصمةت بؤ كؤمة
  .كوزدضتاى

 وةرطيَرِ                                        

9102ي2ي92                                                  
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 ثيَشةكيةك بةثيَنوسى

 ث.د. موحةممةد عةبدولفةزيل ئةلقوصي

 ئةندامى دةستةى طةورة زانايان لة ئةزهةرى شةريف

........... 

 ُاواصةكةيهة ثةستوكة  (صاُاى طةوسة )حمي اهذيّ بّ عشبي
َوٌاُى طكة كةطايةتى ًو ،سووْ دةكاتةوةئةوة دا (الفتىحات املكًُّ)

ى بةسص ببيتةوة، يَث دةسوُي ُاوةطتيَتيَلى يثةيوةُذ هةسِاطتةقيِة تةُٔا 
ثيَويظتة  بةدئيَِةسي خؤي،هةطةأل  ًوطَوٌاْلو ثةيوةُذى بةَه

هةطةَهى بتويَتةوة، ثةيوةُذيةن هةطةأل  ءسوذى بيَتثةيوةُذيَلى 
ت، ئةطةس و ُؼيَوو ببيَء تووػى ٓةوساصتخودى ػتةكاْ ئاويَتة ببيَ
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ئةَ ثةيوةُذية ثتةوة ُةبيَت ئةوا الػةى ئةَ ًوطَوٌاُة وةن 
 الػةيةكى ًشدوو و بآ طوود ئةرًاس دةكشيَت.

ئةُذاًةكاُى  ،ءية دةسواصةكاْ بؤ ًشؤظ دةكشيَِةوةبةَ ثةيوةُذية سوذ
بةبآ دةُطى ثةسوةسدطاسى خؤياْ  ءهةػى ٓةًووياْ ًى كةض دةبّ

 ء طؤصو خؤػةويظتىءطشُؤػى بؤ دةبةْ، بةضاوى جواُى ءدةُاطّ
واية كة ئةَ ًشؤظة  ئةَ ػيَوةية وةن ئةوة ،ئاساًى هة جئاْ دةسواُىَ

ةى وسو بةسةكء، طيَبةسى بؤ دةٓةًوو جئاُى بةدةطت ٓيَِاوة
 فةساًؤؾ ُةكشدووة.و كةطي ٓةية

ئةطةس هةَ طةسدةًةدا ئةَ ديذة جواُة هةطةأل ئيظالَ ئاويَتةو 
هةَ باسودؤخة ُآةًواسةدا اْ او بيَت، ئةوا دةسووُةكامنتيَلةَه

وةن دةسًاُيَم ةْ، دادثةسوةسى دةك ساًيءئا ءٓةطت بة ئؤقشةيى
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 سيَطا تاسيلةكامناْ بة ُوسى ئيالٓى ءصاًةكاُى ئيٌَة بةكاس ديَت ؤب
 ةوة.وُسوُان دةبو

او بيَت ئةوا بة ئةطةس ئةَ ديذة جواُة هةطةأل ئيظالًةكةًاْ تيَلةَه
صيةوة، بةَهلو توُذسؤت ُةدةدؤ ءٓيض ػيَوةيةن ًوطَوٌاُى دأل سةق

كيِة هةُاو ءو بة بةصةيى بةسضاو دةكةوت، سقًوطَوٌاُى بةخؼِذة
 ءدةسووُى ُةبيَت، ًوطَوٌاُيَم كة ٓةطت بة ُاسةذةتى ءدأل
 ءاتاْ بلات، دَهةكةى بةسةو جواُىدةطةَه بآ ءصاسى ٓةراساْئا

، بآ ئةوةى يةن دَهوثة خويَّ ء دادثةسوةسى سابليَؼىَسِاطت طؤى
 يِةى ال دسوطت ببيت.ك ءدَهة ساوةكىَ ءبشيَزيت

اوة، بة دسى ئةَ ديذة جواُةى ئيظالَ هةَ طةسدةًةدا صؤس طؤسِضكة
شدووة كة ويَِاى ئيظالَ ةكاْ خؤياْ هةوة قةتيع كػيَواصيَم ٓةوَه
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ء ليَم وا ئاو دساوةبريى خةَهٓةطتء ثيَضةواُةى ئةًة بلشيَت، 
بؤ  طؤصةكةى تةُٔا ءسةمحةت ءكة ئيظالَ بة طةوسةيى طؤػلشاوة

و صداُى بؤ ثآطةيؼتِى بةٓةس ػيَواصبةدةطتٔيَِاُى دةطةالت( و با)
 طةًة جؤساو طريؤدةيئةواُةى وا بري دةكةُةوة  ئاًشاصيَم بيَت،

 ّ.فيََو ءفشت ءجؤسةكاُى طياطةت

ئةَ ديذة جواُةى ئيظالَ هة ئةدةبياتى ئةو جؤسة كةطاُة بةدةطت 
ُاكةويَت، بةَهلو هة ئةدةبياتة تاسيلةكةياْ تةُٔا ئةفظاُةى ئةوت 

ء، دةبيِى كة جطة هة خؤياْ كةطى تش بة ًوطَوٌاْ ئةرًاس ُاكةْ
 ،ايى بووْطوًش ءئةواُى تش ٓةس ٓةًووياْ دووضاسى بآ باوةسى

و َ ًيووةتة هة طةس ئةَ برية درواسٓةوأل دةدةْ طةجنةكاُى ئة
يَشاُلاسى ء ويةكرت قةبوي ُةكشدْء كيِة ءُاكة بة طياُى سقخةتةس

ثةسوةسدة بلةْ، تةُٔا بؤ طةيؼنت بة هوتلةى دةطةالت، بؤ ئةوةى 
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ى خؤياْ بة كوسطى دةطةالت بؼليَِّ، وةن ئةوةى ئيظالَ ويَتتيَِ
 اتيَم كة صؤستشيّ خويَِى بؤ بشيَزيَت.ى بيَت هة دةطةَهٓةًووى بشيت

ء ػةفافة هة كويَية بؤ ئةواُةى هة ريَش ثةسدةى ديذطا سووْ ةوئ
خؤياْ بة ًرياتطشى طوُِةت  ءطةهةفيةت( باُطةػة دةكةْ)

ء شةقىُةى طوُِةت ٓةُطاو دةُيَّ هة دَهدةصاُّ، دواتش ثيَضةوا
ُةوةى  ءّ سػنت دةدةْو ٓةًوو بايةخيَم بة خويَكوست بيِيذا

سيؼةي طةجنةكامناْ  ءدآاتووى هة طةس ثةسوةسدة دةكةْ، تا سةط
بةَ ػيَواصة ئاًادةياْ بلةْ بؤ سؤرطاسى  ءبة خويَّ ئاو بذةْ

 دآاتوو ..

ئةو سيَلدشاوة تريؤسيظتياُةى كة ًاوة ًاوة بةُاوى جيا جيا 
وةى وكشدُةوصيِذ ءصؤس بةُاسةوا باُطةػة بؤ ئيظالَ ءدةسدةكةوْ

هة كشداسةكاُياْ ٓيض ػتيَم بةسضاو  ء،خةالفةتى ئيظالًى دةكةْ
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بة كةُيضة كشدُى ئافشةت هة بةس  ءيُّاكشيَت جطة هة طةس بشِ
صةيياْ بة ٓيض ن، بآ ئةوةى بةبة سؤرى سوُا ءمضاوى خةَه

كةطيَلذا بيَتةوة، كاتيَم كة ويَِةى ئيظالَ ُاػرييّ دةبيَت بةَ 
ا بة كشداسةكاُياْ ئيظالَ دةبيَتة سةفتاساُة هة ٓةًاْ كاتيؼذ

و سةمحةتى ؤ ٓةًوو جئاْ، ئيظالًيَم كة طؤصويَِةيةكى ُاػرييّ ب
كيِة دةبةخؼيت، ئةى ءقسِ ءّظتا خويَبةخؼى بة ٓةًوو جئاْ ئيَ

اُة ضؤْ ساطت بلةيِةوة هة ئيظالَ )ويَِةى ٓضسى( ئةو ًِذاَه
ٓضسة  ى هة طةس ئةًَِذاَه ءكاتيَلذا كة ٓةًووياْ بة بضوكى

 .آ ئةوةى سِووة سِاطتيةكةػى بِاطّتوُذسؤية ثةسوةسدة كشاوْ ب

ى ء ثيَُاكشيَت ئةواُة بري بلةُةوة كة هة ئيظالًذا ػتيَلى تش ٓةية
ٓضسى ًشؤظ بةسص دةكاتةوة  ءدةوتشيَت )جئادى سوذي( كة طياْ

بةسةو هوتلة بؤ ئةوةى خودى ئةَ ًشؤظة هة خؤثةسطتى سصطاس 
دةطت  ء،و بشطيةكاْ تيَش بلاتلذا بيَتةوةبةصةيى بة خةَه ءبلات
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هة ثيَذاويظتيةكاُى رياْ بآ بةػياْ  ءبة طةسى ٓةراسةكاْ دابِيَت
 ُةكات.

سِاطتى  ءبةو ٓيواييةيّ كةوا هةَ صجنريةيةدا بتواُني ٓةق
بؼليَِني كة توُذسؤوةكاْ  اُة تيَمئةَ بؤضووُة ٓةَه ء،بطةسيَِيِةوة

، ئةو طوًاُاُة بشةويَِيِةوة ووياُةكشدبؤ ضةًلةكاُى ئايِى ئيظالًى 
طووُِةتى ثيَغةًبةسى  ءراُذ، بؤ ئةوةى سيَطاى ساطتوكة دةياْ وس

سودي خواى هةطةس بيَت( بؤ ٓةًوو خةهم خوا ًوذةممةد)د
 .سو ئاػلشا بيَتديا سووْء

ء، خواصيّدةبةختةوةسى هة خواى ثةسوةسدطاس  ءُضاى طةسفرياصى
 .ى ٓةًوو اليةكٌاُةء ثةُاو ثؼتٓةس ئةويؽ ياسًةتيذةس
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 سةروى نوكثَيشة

 
هة طياُى  ءاوو طَو، دسوودطتايؽ بؤ خوداى ثةسوةسدطاس ءاغثطو

سودي دوايني ُيَشاوى خودا ثيَغةًبةسى خؤػةويظتٌاْ ًوذةممةد )د
 .خواي هةطةس بيَت(و ػويَِلةوتوواُى تا دوا سؤر.

جئاُى  ءالى ٓيض كةطيَم ػاساوة ُية كةوا جئاْ بةطؼتى
 يَم كيَؼةى درواسو قةيشاُى طياطيءئيظالًيؽ بة تايبةتى بة كؤًةَه

ًوٌالُةيةكى ٓضسى تيَجةس دةبيت، كة دةسكةوتةى صؤس خشاثى ىلَ 
و جؤسى هة طةس بِيات ُشاوة، ٓةَهويَظتى جؤسا ء،كةوتووتةوة

دةى بةكافشكشدُى وةن دياس دةى صؤس خشاثى ىلَ دسوطت بووة،دياس
بىَ باوةسى كة ٓةًووياْ كاسيطةسى  ءتوُذسؤيىو ء تريؤسمخةَه
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ئاطايؼى  ء،صؤس خشاثياْ هة طةس ئاػتى جئاُى دسوطت كشدووة
ايةتى صؤسيَم هة اتاُياْ تيَلذاوة، ئاطايؼى كؤًةَهصؤسيَم هة وَه

ئةطةس سةمحةتى  -يٍَ جئاْ وة، دةتوامن بَووٓةراُذ ىكاُاطكؤًةَه
، كة درواس داية ءتشطِانهةبةسدةَ ٓةسةػةيةكى صؤس  –خوا ُةبيَت 

بووُى ئاراوةيةكى وا كة ٓيض كةطيَلى ىلَ دةبيَتة ٓؤكاسى دسوطت
 سصطاس ُابيَت.

هة سِواُطةى ٓةطت كشدْ بة بةسثشطياسيةتى ػةسعى و ًشؤظايةتى،  
َ ضةُذ الثةسةية هة طةس بابةتى ويظتٍ بةرداس مب هة ُوطيِى ئة

ٓةًوو ُلشدُةوةى ئةو وخيالفةت( وةن ٓاوبةػيةن هة س)
يَم بيَت بؤ ٓةوَه ء،و هةوآ هة طةسى ٓةيةوُاُةى كة هيَشةبؤضو

اُة بؤ ضةًلةكاُى ئيظالًى سِاطت كشدُةوةى ئةو خويَِذُةوة ٓةَه
تيَطةيؼتِة سِاطتةكةػى خبةيِة سوو، بة ػيَوةيةن كة  ء،دةكشيَّ
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ى ٓةًوو ًشؤظيَم سِاطتيةكاْ وةسبطشيَت ئةويؽ بة خظتِة عةقَو
 ءاساطتة كشدُياْ بة ػيَوةيةكى واقيعيئء سووى بةَهطةكاْ

 تةُذسوطت...

هةَ ضةُذ الثةسةية باطي ضةًلى خيالفةت دةكةيّ هة ديذى 
ْ دةكةيِةوة هة باُطةػةى ووُةصاُيِى ئةواُيؽ س ءتوُذسؤوةكاْ

ػاَ، ئةًةؾ هةدوو ء داًةصساُذُى خيالفةتى ئيظالًى هة عرياق
 اليةُةوة:

 .ضةًلى خيالفةتِى توُذسؤوةكاْ هة تيَطةيؼت يةكةَ:

 .    تى بةَهطةداس بؤ تيَطةيؼتِةكةياْاًذاُةوةى صاُظوةَه دووةَ:
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 :كانمكى خيالفةت لة ديدي توندرِةوةضة

ٓاوػيَوةكاُى  ءوةن داعؽ واُةى ئيٌشؤ هة ًةيذاْ ٓةْ،ئةو توُذسِة
 ءباُطةػة بؤ خؤدابشاُذْ ئةواُى تش، ءذشاَؤبؤك ءهة تاهيباْ

ياس هة طةس كافش بشِء، َوٌاُاْ دةكةْى ًوطةكؤضلشدْ هة كؤًةَهط
ساُياْ اةوكداوا دةكةْ ثةيشِ ء،ى ًوطَوٌاُاْ دةدةْةكؤًةَهط ىبووُ

ةتيَلى خيالفةتى تايبةت بة خؤياْ دسوطت دةوَه ءكؤض بلةْ
و طةوسةى خؤياْ دةطت ، هةو ُيَوةػذا يةكيَم بة ئةًريبلةْ

ء اقاتى عريوةن ئةوةى داعؽ ئةجناًى دا هة وَه –ُيؼاْ دةكةْ 
ٓةًوو  هةثيَِاو ئةو ئاًاجنة دةجةُطّء، ءو بةيعةتى ثآ دةدةْ –ػاَ

خةَهلى طعيى  ءثةكلةوتة ءئافشةت ءػتيَم دةكةُة قوسباُى، ًِذايَ
باَهِذةكاْ هة ُاو دةبةْ، خاُوةكاْ دةسوخيَِّ،  ءئارةيَ ء،دةكورْ

ًةصاسطةى  ءقوتاخباُةكاْ ويَشاْ دةكةْ، ًضطةوت و ثةسطتطاكاْ
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ًيَزوويةكاْ هة ُاو  دةسًيَِّ، بةَهلو ػويَِة ئاطةواسةثياوضاكاْ 
ٓةًوو ئةو كاساُة ئةجناَ دةدةْ تةُٔا بؤ طةيؼنت بة ئاًاجنة  دةبةْ،

 . (1)ةتى خيالفةيةُةصؤكةكةياْ كة دسوطت كشدُى دةوَه

 ءةتى خيالفةت هة عرياقهة وةالًى خةياَهى ٓيَِاُة كايةوةى دةوَه
 :نيػاًذا دةَهيَ

ةتى خيالفةت كة دةوَه ،وةكاُياْ طوًاُى وا دةبةْٓاوػيَ ءداعؽ()
بةَ ُضيلاُة ديَتةكايةوة، ثؼت بة ضةُذ فةسًوودةيةن دةبةطنت، هة 

 واُة:

                                                           

الجقافُ اإلصالوًُ املفّىً الصحًح ملٍصب اخلالفُ، وقزر عمِ املزحمُ بشواُة:  - 1
 .31 الثةسة ... الجاٌىيُ باألسِز الغزيف
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إىَّ ( دةفةسًويَت :)سودي خواى هةطةس بيَتثيَغةًبةسى خوا )د - أ
مغسبًا، َإىَّ أميت ضّبوغ هلل شَٗ هْ األزض فسأِت مشسقًا َا

 .(2)(مولًا ما شَُٓ هْ مهًا

( كة سودي خواى هةطةس بيَتدةسًوودةى ثيَغةًبةسى خوا)ف - ب
هوّى اههًاز، َال ِرتن هّبوغوَّ يرا األمس ما بوغ ا) دةفةسًوويَت:

 .(3)(ال َبس إال دخوٌبّت كدز َ

( كةة  سودي خواى هةطةةس بيَةت  دفةسًوودةى ثيَغةًبةسى خوا) - ت
 .(4)(ضتفتح زَمّٕ بعد اهكططهطّٕدةفةسًوويَت:)

                                                           

باب ِالك ِذه األوُ  -الفنت وأعزاط الضاعُصحًح وضمي/ كتاب  بشواُة: - 2
 .2889رًاسةى فةًوودة  بعضّي ببعض،

و  6/51، وأورده اهلًجىٌ يف اجملىع  511وضٍد اإلواً أمحد بَ حٍبن بشواُة :  - 3
فةسًوويةتى: ئيٌاًى ئةمحةد و تةبةساُى سوايةتياْ كشدووة و ثياوةكاُيؽ جيَطاى 

 ًتٌاُةْ.
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( كةة  سودي خواى هةطةةس بيَةت  دسى خوا)فةسًوودةى ثيَغةًبة - ث
لوُىِ، ُُو َّ   تَلُىُ اههُبؤُ  فيوّل ِ موا َواَ٘ اهلل  أىِ ت    دةفةسًوويَت:)
ُُ َّ تَلُُىُ اخلالفٕ  عووٖ ميهًِوا     تعاىل إذا َاَ٘،َِسفَعًُا تَبازنَ َ

َ٘ أىِ         َِسفَعًُوا إذا َوا َ٘ اهلل  أِى تَل وُى، ُُو َّ  ٔي فَتَلوُُُى موا َوا اهُهبُ
ُُو َّ    َّ َِل ُىُ مُولوا  عااوا  فَتَل وُىُ مُولوا  موا َواَ٘ اهلل،      َِسفَعًُا، ُُ

َِسفَعٌُُ اهلل  إذا َاَ٘ أىِ َِسفَعًُوا مُولوا  ربَةِوٕ ، ُُو َّ تَلوُُىُ خيالفَوٕ        

ي، ُُ َّ ضَلَتَ  .(5)(عوٖ ميهًِا ِ اههُبَُُّٔ

 اًى ئةَ بؤضووُة بذةيِةوة:ةوة وَهكوة دةكشيَت هة ضةُذ الية

                                                                                                              

، و فةسًوويةتى: 1/198كتاب الفنت و املالحي  –ضتدرك احلاكي يف امل بشواُة: - 4
 ئةَ فةسًوودةية طةُةدةكةى سِاطتة، و ئيٌاًى صةٓةبيؽ ثةطِذى كشدووة.

 .7/222وضٍد البشاس : بشواُة  - 5
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هة سةوػتى عةسةبةكاْ بوو هةكاتى قظةكشدْ باغ اليةُى يةكةَ: 
هة ػتى طةوسة دةكةْ هة بشِى ػتى بضون بة ٓؤى طشُليةكةى، 

اَ ًةبةطتياْ ػتى طةوسةية، وة ٓةسوٓا باطى ػتى كةَ دةكةْ بةَه
( سودي خواى هةطةس بيَتدبؤية دةكشيَت ًةبةطتى ثيَغةًبةسى خوا)

ت هة جئاْ، ضوُلة (  بةسفشاواُى ًوطَوٌاُاْ بيَُسوٍهة ووػةى )
بةٓؤى سةمحةتى خواوةُذةوة تواُشا ئيظالَ بطات بة ُاوضة 

اتةوة طةيؼتة ٓةس بؤية ئيظالَ هة سؤرٓةَه فشاواُةكاُى جئاْ،
هة سؤر ئاواػةوة طةيؼتة دةسياى ئةتوةطى، تا  ءطِوسةكاُى ضني

وسى ئامساْ كاُى بةغذا بة ٓةكاس طةيؼتة ئةوةى يةكيَم هة خةهيفة
غة: ٓةس هة كوآ يةن دَهؤثة باساْ ةباهوً ءن صيَذةسوويىبَويَت وة

 ى دةطات.يَامتاْ ثبباسيَت دةطةَه
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باغ هة  ءئةطةس باغ هة دةطةالتى سِاطتةقيِة ُةكةيّ اليةُى دووةَ:
تواُشا ّ، ئةوةًاْ بؤ دةسدةكةويَت كة دةسووة ًةعِةوةيةكةى بلةي

هة سووى هة ٓةًوو اليةُةكاُى رياْ طوود هة ئايّ وةسبطرييَت، 
يظالَ هة صاُلؤكاْ، ػاسطتاُيةتةكاْ، بةَهلو ئايِى ئ ءصاُظتى

م هة والتاُى غةيشة وة ئةطةس ٓةُذيَ اوتشة،بَوٓةًوو ئايِةكاُى تش بةس
و تواُاياْ صياتش بيَت ئةوا بةٓؤى ئايِةكاُياْ ُية، ئيظالًى ٓيَض

ضوُلة هة صؤسيَم هةَ  بةَهلو بة ٓؤى صؤس كاسةكتةسى تشةوةية،
و ئايِةكاُياْ ؤس هة ُيواْ خودى ئةو دةوَهةتاُةبؤػايى ص ةوآلتاُ

 ٓةية.  

قوسئاُى ثريؤص باغ هة صوهقةسُةيّ دةكات: )كة ئةو يةَ: يَاليةُى ط
سؤرئاواو خواى طةوسةؾ  ءاتاتى طةيؼتووتة سؤرٓةَهدةطةَه
 ةوة ًاُاى ئةوةاَ ئايا ئاتى هة طةس صةوى ثيَذا( بةَهدةطةَه
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هة  ءاتةوة طةيؼتة ياباْيّ هة سؤرٓةَهكة صوهقةسُة ،تدةبةخؼيَ
 سؤرئاواػةوة طةيؼتة ئةًةسيلا.

 ءتًةبةطتى طةسةكى هة فةسًوودةكاْ بةسفشاواُى ئايّ دةبةخؼيَ
وجناُذْ بةكةَ و صؤس و طيَى سؤرطاسئةَ بةسفشاواُةيةؾ بةث

 .دةوتشيَت

( فةتح كشدُى  ة ) فةتح كشدُى سؤَئايا ًةبةطت ه اليةُى ضواسةَ:
اتى ُاطشاوةكةية، ياْ ًةبةطتى ئةوةية ئايّ دةطةَهخودى ػاسة 

 سوَ دةبيَت؟ ءةتى طةوسةى وةن فاسغبةطةس دوو دةوَه

طوثاغ بؤ خوا هة طةسدةًى خةهيفةكاْ ئيظالَ بةسفشاواُيةكى 
ٓةًوو ئةو  ءصؤسى بة خؤوة بيين، تا طةيؼت بة ػويَِة جياجياكاْ
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، و هة طةسدةًى اتى سؤًاُيةكاْ بووػويَِاُاُةى كة هة ريَش دةطةَه
 ُا.ةةتى عومساُيؽ ئيظالَ طةيؼتة طِوسى فييدةوَه

ش اوبوُةوةى ئيظالَ ًةسد ُية ٓةس بة مشؼيَوة دةتواُني ئةوة بَويَّ بَو
بةٓؤى باُطدواصى ئاػتياُة  ءبيَت، بةَهطؤ صؤس ٓؤكاسى تش ٓةُة
 ئيظالَ طةيؼتة صؤس ػويَِى جئاْ.

 خيالفةت ٓةبيَت،ةى ئةطةس ًزدةى طةساُةو اليةُى ثيَِحةَ:
اَ ثيَويظت دةكات بةَه تة دى،خواصياسيّ خواى طةوسة بئيَِيَ
خؤًاْ بؤ ٓةًوو ئةطةسيَم ئاًادة  ءدةطت بة ٓؤكاسةكاُةوة بطشيّ

ئةًةؾ ُاكشيَت تةُٔا بة  ءبلةيّ هة سووبةسووبوُةوةى جئاْ
هيَم ُضيم بووُياْ هة بواسى  ءةتةكاْيةكطشتِى ٓةًوو دةوَه
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كوتوسى، ئايا ئةوة هة سؤرطاسى ئيٌشؤًاُذا  ءطياطي ءئابوسى
 ت ؟   دةطتةبةس دةبيَ

ًاوة ًاوة طوآ بيظتى باُطةواصةكاْ دةبني بؤ يةكبووْ هة جئاُى 
اَ بآ ئةجناَ دةبّ، يةكبووْ هة صاُلؤكاْ سووُادات، ئيظالًى، بةَه

ةتاْ سوودةدات، كاسبةدةطتاُى ضؤْ يةكبووْ هة ُيواْ دةوَه
اَ هةطةأل ئةوةؾ ُابيَت ًشؤظ بآ ووي ُاكةْ، بةَهاتةكاْ ئةًة قةبوَه

تاْ يةكيَتى وآلٓةس ُةبيَت هة بشى يةكبووُى  ءئوًيَذ بيَت
 بيَتة دى. ُيَودةوَهةتي
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ُ ََعَدَ: )صؤس جاس ئايةتى اليةُى ػةػةَ: وَ اهوٌَّ  ميهِل  ِ آَمَهُُا اهَّرِي
وَ اضِتَخِوَفَ كَمَا ضِاْهأَزِ فْي هََّطِتَخِويفَهًَُّ ِ اهصَّاهيحَاتي ََعَميو ُا  ميوِ اهَّرِي
 دةكشيَت بة بةَهطة بؤ ٓيَِاُة كايةوةى خيالفةت.(6)(قَبِويًِ ِ

ئةو بةَهيَِةى كة خواى طةوسة بة ئيٌاُذاساُى داوة هة وةسطشتِى 
ئيٌاُذاساْ هة دوسطةى عةسةبى بة  اتى صةوى ٓاتووتة دى،دةطةَه

 ءهة دوايى فةحتى ًةكلة ئاصاداُة ئايِى خؤياْ ئةجناَ دا، بة تايبةتى
دوا بةدوايى ئةوة ئايِى ئيظالَ هة طةستاطةسى جئاْ بةسبالويةكى 

ٓةًوومشاْ ئاواتة خواصيّ كة هة  ء،يةكحاس فشاواُى بة خؤوة بيِى
اَ ٓةس ػويَِيَلى دوُيا بيَت دةُطى ئيظالًى تيَذا بةسص ببيَتةوة، بةَه

و سجةكاْ هةباسكة ثيَويظتة ٓةَهوًةٓةسوةكو ثيَؼرت بامساْ كشد 
  .طوجناو بّ

                                                           

 هة طوسةتى اهِوس. 55ئايةتى  - 6
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ئةوةتا خواى طةوسة  بةَهطةؾ هة طةس ئةَ بؤضووُة صؤسْ،
طةباسةت بةواُةى كةوا هة كاسى خيَش ًوٌالُةياْ دةكشد 

ي ُِجِصَ ضُُّ٘ا َِعِمَىِ مَوِ) فةسًوويةتى: ي دَُىِ ميوِ هٌَُ َِجيدِ ََهَا بٌي  ََهيِّّا اهوٌَّ
 مُؤِميوْ ََيَُُ أ نِثَٖ أََِ ذَكَسٍ ميوِ اهصَّاهيحَاتي ميوَ َِعِمَىِ ، ََمَوِنَصيريّا ََهَا

هَئيمَ َ َِدِخُو ُىَ فَأَ  (نَكيريّا ُِْظوَمُُىَ ََهَا اْهجَهَّٕ
(7). 

اْ بة خؤصطة ُابيَت، طشُط يَت: ئيٌذةطةُى بةطشى دةفةسًو
وة  بةكشداسيؽ بيظةمليَِى، ءة هةدأل بضةطجيَتئةَ باوةسِ ئةوةية

ئوًيَذَ بة خوا صؤسة ئةوا سِاطت ُاكات، يَت ئةطةس كةطيَم بَو
 باػى ئةجناَ دابا. ىُلة ئةطةس سِاطتى كشدبا دةبى كشداسوض

سؤصى  ءى بة دوايى سصقةت بؤ ئةو كةطاُئامساْ صيَشو صيو ُابةخؼيَ
اتاُة، ػاعرييؽ و خوصطةى بةتاأل كاسى بآ دةطةَه، ئوًيَذُاطةسيَّ

                                                           

 .ءهة طوسةتى ئةهِيظا 124-123ئايةتى  - 7
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ةكةػت باؾ سِيَطاي ءدةَهيَت: ئوًيَذى طةسكةوتّ دةكةيت
  . (8)واتةػيت هة طةس وػلايى ُاسِكُةطشتووة، بضاُة 

بة ػيَوةيةكى طؼتى ئاواتى  ةبووُى كؤًةَهطكضا اليةُى ذةوتةَ:
اَ ئةوةى قةدةسى خوا وابوو كة كةوتووتة ٓةًووًوطَوٌاُيَلة، بةَه

اتيَلى خشاث تاواُى جية؟ ئايا بة ويظتى خؤى بووة كةوتووتة وَه
 يَشاْ؟و واتيَلى ٓةراسوَه
ضةُذى ئةَ ويظتةؾ طةوسةتش بيَت  ءظاصى ويظتيَلى طةوسةية،كضا

ثيَطةيؼتِى،  ءبةسثشطياسيةكةؾ طةوسةتشة بؤ بةدةطت ٓيَِاْ
وةئةطةس ئيظالَ كؤًةَهطايةكى ئةوٓاى هة طةسدةًى خؤى هة 

ةسدةًى ئةَ ًةديِة ٓيَِا كايةوة كة ٓةًوو دةوسوبةسةكةى هة ب
بوو ئةًة ئيعحاصيَلى خواى بوو  ضو ًى كةكؤًةَهطاية ضؤكى داُا

                                                           

 ة ػاعري دةَهيَت:دةقة عةسةبيةكةى ئةَ ػعرية ئةوةية ك - 8
َّ الضفًٍُ ال جتزٍ عمِ الًبط   ..لٍحاَ ومل تضمك وضالكّا    تزجىا ا        إ
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ةية بوو كة ئةَ كؤًةَهطَهيَِى بة خودى ثيَغةًبةسةكةى داكة بة
و دوو باسة بووُةوةػى صؤس ئةطتةًة، بةٓيَضةى بؤ بيَِيَتة كايةوة

ضوُلة ئةًة ثيَويظتى بة ثةسوةسدة كشدُى ًشؤظة هة طةس 
 ًتٌاُة بووْ بة ثةسوةسدطاسةكةى،  ءبريوباوسيَلى تةُذسوطت

َ إِىَّ: )واى طةوسةؾ سِاطتى فةسًووةخ  حَتَّٖ بيكَُِمٍ مَا ُِغَِّّسُ هَا اهوٌَّ
 . (9) (بيأَنِف طيًِ ِ مَا ُِغَِّّسَُا

 ءدةتواُني طةسبلةويّ ةهة )ئيٌاًى ػافعي( ياْ ثشطي: ئايا ئيٌَ
اًذا فةسًووى: ئيٌَة ُاتواُني دووضاسى ُاسةذةتيؽ ُةبني؟ هة وةَه

 ةذةتى ُةبني، ُاسِ ء تا دووضاسى ُاخؤػىطةسكةوتّ بةدةطت بٔيَِني
ء ئيربآيٍ ءئةًةؾ سِيَشةوةى ثيَغةًبةساُة، كة ٓةس يةن هة ُوح

 -طةالًى خواياْ هة طةس بيَت –ًوذةممةد  اءعيظ ًوطاء
طةسكةوتِياْ بة دةطت ٓيَِا دوايى ئاساَ طشتِيَلى صؤس، ػاعرييَلى 
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اَ تةُٔا ؤس بةَهوتويةتى: ضاوَ طيَشا بةطةس ئاطودةيةكى صعةسةبيؽ 
 .  (10)دوايى ًاُذوو بوُيَلى صؤس دةطتٍ كةوت

ةطة دآيَِةسةكاْ وةسبطشيّ كة طةيؼتِة با ٓةًووًاْ ثةُذ هة ك
ػةوخنوُى صؤس بة دسيَزاي ضةُذيّ طاأل  ئةجناَ بة ًاُذووبوْء

 بةدةطتياْ ٓيَِا.
داوا دةكات كة  ( كة فةيوةطوفيَلى ُاطشاو و بةُاوباُطةثىروا)

دةَهيَت: ئةطةس تؤ بة ئاواتةكاُى  ءو ئاطايى بيَتشؤظ طادةٓةًيؼة ً
خؤت كؤػليَلت هة خةياَهى خؤت دسوطت كشدبآ، ُا بيَت دوو 

ية بيت، ضوُلة هة ئةجناًذا ٓةس ئةو خةياَهة ضاسى بآ ئوًيَذى

                                                           

 دةقة عةسةبيةكةى ئةَ ػعرية ئةوةية كة ػاعري دةَهيَت: - 10
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اَ ثيَويظتة هة طةس صةوى كاس بةَه تةالس دسوطت دةكات، ءكؤػم
 .(11)بؤ بِياتِاُى بلةيت

طةجنةكاْ بةتايبةتى وػياس  ءبةطؼتى ة: كؤًةَهطةَاليةُى ٓةػت
و قظة بشيقةداسةكاُياْ اُةكة بريى ئةَ توُذسؤي ،دةكةيِةوة
ةتيَّ، ضوُلة توُذسؤوةكاْ خةتةسيَلى طةهةن طةوسةْ هة ٓةَهِةخةَه

بة كشدةوةكاُياْ طيٌاى ئيظالًياْ ُاػريْ كشدووة،  ءطةس ئيظالَ
لةوة ثيَتةس  ءوػم ءةدةْسةفتاسيَم ئةجناَ د ءكة ٓةًوو كاسيَم

ةتة سِةػةكةياْ كة بة هة ثيَِاوى ٓيَِاُة كايةوةى دةوَه ،دةطوتيَِّ
يةكيَم هة خؤياْ بلةْ بة ئةًري هة  ءةتى خيالفةت دةيِاطيَِّدةوَه

ثةستةواصةيى صياتش خبةُة ُاو  ءبةيعةتى ثآ بذةْ ءطةس ئةَ دةوَهةتة
 كؤًةَهطةى ًوطَوٌاُاْ.

                                                           

 .218 -211/ 5ِذا بًاُ لمٍاظ، صياتش بشواُة :  بؤ  - 11



 الفةتي ئيسالميضةمكي خي

 32 

سودي و فةسًايؼتةكاُى ثيَغةًبةسى خوا)دؤصئايةتةكاُى قوسئاُى ثري
( ئاطاداسًاْ دةكةُةوة هة تشطِاكى ئةو كاسةى خواى هةطةس بيَت

خةواسيخ(  –ئةواْ ٓةُطاوى بؤ دةٓاويَزْ ئةواُة بة )دةسضوو 
طضاكةياْ هة قوسئاُى ثريؤص ء دةُاطيَِّ كة ئةَ ٓةوالُة ئةجناَ ئةدةْ

 ربَصَاُ٘ إِنَّمَا: )ًوويَتصؤس بة سووُى دياسة كة خواى طةوسة دةفةس
وَ َ ُِحَازِبُُىَ اهَّرِي  أََِ ُِكَتَّو ُا أَىِ فَطَادّا اْهأَزِضِ فْي َََِطِعَُِىَ ََزَضُُهٌَُ اهوٌَّ
ًِ ِ تُكَطَّعَ أََِ ُِصَوَّبُُا  ذَهيمَ اْهأَزِضِ ميوَ ُِهِفَُِا أََِ خيوَافٍ ميوِ ََأَزِربُو ًُ ِ أَِِدِي

   .(12)( عَظيّ ْ عَرَابْ اْهآَخيسَٔي فيْ ََهًَُ ِ َّااهدُّنِ فْي خيصِْٓ هًَُ ِ
باغ هة رًاسةيةن فةسًوودة بذةيّ كة  هيَشةدا بة ثيَويظتى دةصاُني

 ثووضةَهى دةكاتةوة:  ءئةَ برية توُذسؤية تيَلذةػليَّ
مَوِ زأٗ ميوِ ( دةفةًوويَت: سودي خواى هةطةس بيَتثيَغةًبةس)د -1

، فإنٌَّ مَو فازقَ اجلماعَٕ َةا  فمات أمريٍي َّئا  ِلسيٌ فْوَّصِة
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، واتة: ٓةس كةطيَم هة طةوسةو ئةًريةكةى (52)فمّتٕ ربايوّٕ
خؤى ػتيَلى ُاسةواى بيِى با ئاساَ بطشيَت، ضوُلة ٓةس كةطيَم 

و دواتش كؤضى دوايى كشد ٌاْ جيابووةو دابشِاًوطَوة طهة كؤًةَه
 ُةفاًى ًشدووة.  ءئةوا بة طوًشايى

مَوِ خَسَ  ميوِ  ( دةفةًوويَت:سودي خواى هةطةس بيَتدثيَغةًبةس) -2
َمَوِ قاتى  اتَ مّتٕ  ربايوّٕ ، َفازقَ اجلماعَٕ فماتَ،م اهطاعٕي،

حتتَ زإٍِ عمٍّٕ ِغضبُ هعصبٍٕ أَ ِدعُا إىل عصبٍٕ أَ ِهصسَ عصبٕ  
، واتة: ٓةس كةطيَم هة طويَشايةىل (51)فك تىَ فَكتوٕ  ربايوّٕ
 ءكؤًةَهطةى ًوطَوٌاُاْ دا بربيَت هة ءطةوسةكةى دةسبضيَت

ٓةس  ءُةفاًى دةًشيَت ءدواتش مبشيَت ئةوا بة ًشدُيَلى طوًشايى

                                                           

كتاب اإلوارَ، باب:األوز بمشوً اجلىاعُ عٍد ظّىر  -صحًح وضميبشواُة :  - 13
 الفنت ، وحتذيز الدعاَ اىل الكفز.
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ة ببيَت هة بؤى توسِ ءكةطيَم ػةس بلات هة ريَش ئااليةن بة كويَشى
طوًشايى  ءدواتش بطورسيَت ئةوا بة ُةفاًى ءيَمثيَِاوى كؤًةَه

 ورسيَت.كدة
خَسَ  ميوِ اهطاعٕي َفازقَ اجلماعَٕ، مَوِ  هة سِيوايةتيَلذا ٓاتووة: -3

َمَوِ ق تى حتتَ زإٍِ عمٍّٕ ِغضبُ  ُ  ماتَ ماتَ مّتٕ  ربايوّٕ ،
سَ َ ميوِ أ ميت هوعصبٍٕ، َُِكاتى هوعصبٕي، فوّظ ميوِ أميت، َمَوِ خَ

ال ِتحاش ميو مؤمهًا، َال ِفْ برٓ عًديا  فاربسيا،َِضسبُ بسَّيا َ
ى طةوسةكةى هة طويَشايةَهواتة: ٓةس كةطيَم  ،(51)فوّظ مين
دواتش مبشيَت ئةوا  ءهة كؤًةَهطةى ًوطَوٌاُاْ دا بربيَت ءدةسبضيَت

ٓةس كةطيَم ػةسِ بلات  ءُةفاًى دةًشيَت ءبة ًشدُيَلى طوًشايى
  ءيَمبؤى توسة ببيَت هة ثيَِاوى كؤًةَه ءهة ريَش ئااليةن بة كويَشى

ٓةس  ءًّ ُيةيَم، ئةوا هة ئوًةتى ػةس بلات هة ثيَِاوى كؤًةَه
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خشاثةكةى بلات و  نءى ضاكةطيَم دةسبضيَت هة ئوًةتى ًّ ػةسِ
غةيشة ديِةكاْ هة دةطتى ثاسيَضساو  ءدةطت هة ئيٌاُذاس ُةثاسيَضيَت
 ُةبّ ئةوا هة ئوممةتى ًّ ُية. 

م ثشطياسى ضاكةياْ هة خةَه ئةبو ذوصةيفة دةَهيَت: -4
تشطى  هةًِيؽ ء ( دةكشدسودي خواى هةطةس بيَتدثيَغةًبةس)

ومت: ئةى ثيَغةًبةسى دووضاس بووُى ثشطياسى ػةسِو خشاثةَ دةكشد، 
خواى طةوسة ئةَ خيَشةى بة  ءطوًشايى بوويّ ءخوا ئيٌَة هة ُةفاًى

وايى ئةَ خيَشة خيَشى تش ٓةية؟، فةسًوي: ئيٌَة بةخؼى، ئايا هة د
، بةَهىَ :فةسًوييةؾ خيَش ٓةية؟ بةَهىَ، ومت: ئايا هة دوايى ئةو خشاثة

ومت: خشاثةكةى ضية ئةى ثيَغةًبةسى خوا؟ ، خشاثةى بةدواوة ٓةية
يَم بةدوايى طوُةتيَلى جطة هة طوُِةتى ًّ ) كؤًةَه: فةسًوي
يَضةواُة هة سِةوػتى ًّ دةكةوْء بةدوايى سِةوػتيَلى ث ءدةكةوْ

، ومت: ئايا دوايى ئةَ خيَشة ُاسةذةت دةبى( ثيَي ءليؽ دةصاُىخةَه
، باُطةواص دةكشيَت هة طةس بةَهىَ: ) فةسًوية؟ و خشاثى تش ٓةيػةسِ
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اًياْ بذاتةوة دةئاويَزُة ُاو دةسطاى جةٓةُِةَ ٓةسكةطآ وةَه
: )بةَهىَ، فةسًويومت: ثيٌَاْ بِاطيَِةى ئةى ثيَغةًبةسى خوا، ( دؤصةخ

ومت: يٌَةُة، وةن ئيٌَةؾ قظة دةكةْ(، هة ئ ءئةواْ وةن ئيٌَة ًشؤظّ
؟ ةَ ئةطةس بةواْ طةيؼتٍخوا ضى بل ئةى ثيَغةًبةسى

ومت: ئةى ، كؤًةَهى ًوطَوٌاْ و ثيَؼةوايةكةياْ ٓةَهبزيَشة(:)فةسًوي
هة : )فةسًوي ثيَؼةواياْ ُةبوو، ءئةطةس كؤًةَهى ًوطَوٌاْ

ٓةًووياْ خؤت دووس بطشة، ئةطةس بضيتة طةس هقى داسيَم تا 
 . (16)(ن ُضيلى ئةواْ ببيتةوةةًشدْ ثيَت ئةطات باػرتة ُةو

ُةوةوى دةفةسًويَت: هة فةسًوودةى ذوصةيفة بؤًاْ  ئيٌاًى
كة ثيَويظتة ًشؤظى ًوطَوٌاْ هةطةأل كؤًةَهى  ،دةسدةكةويَت

و ضاكة، ت هة خيَشى بيَطويَشايةَه ءثيَؼةواكةياُذا بيت ءًوطَوٌاُاْ
  .تى بيَاَ هة طوُاة و تاواْ ُابيَت طؤيَشايةَهبةَه
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( خواى هةطةس بيَت سوديدئةَ طفتوطؤيةى ُيواْ ثيَغةًبةسى خوا)
هةطةأل ذوصةيفة طةوآى ئةو سِاطتيةْ كةوا ثيَؽ سِوداُى كاسةكاْ 

( ئيٌَةى ىلَ سودي خواى هةطةس بيَتدثيَغةًبةس)
 .  (17)ئاطاداسكشدووتةوة

ٓةوَهةكةى داعؽ بؤ كؤكشدُةوةى طةسجةَ  اليةُى ُؤيةَ:
ةن بووْ بؤ ي طويَشايةيَ ءسِاطةياُذُى خيالفةتى ئيظالًى ءًوطَوٌاْ

ػتِيَلى سِّ ةؾ خويَضةطجاُذُى ئةَ ٓةوَه ءيَلى ُةصؤكةئيٌاَ ٓةوَه
 ىاتاُى تشو وَههة ُيواْ ثةيشةواُى ئةَ بريؤكةيةصؤسى دةويَت 
 ضوُلة تةُٔا بةخويَّ سػنت ئةَ ئاًاجنة ديَتة دى. جئاُى ئيظالًى،

كوتوسةكاْ هة  ءٓةسضةُذة صؤس ئةطتةًة هةطةأل جياواصى صًاْ
دابةؾ بووُى دةوَهةتاْ بةطةس ضةُذ كيؼوةسيَم  ءوةكاْةُيواْ ُةت

اَ صؤس خيالفةى ئيظالًى بيَتة ئاساوة، بةَه ءةتىبريؤكةى يةن دةوَه
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ةتةكاْ ئاطايية كةوا يةكيةتييَلى ئاسةصووًةُذاُة هة ُيواْ دةوَه
اتاُةى ئةُذاًّ هة دسوطت بيَت وةن )يةكيَتى ئةوسوثا( كة ئةو وَه

ًيَزوو  ءو ئايّء كوتوسُذاُة هة صوًاُْاو ئةَ يةكيةتية ئاسةصووًة
ئابووسى ثيَلةوةى  ءاَ ضةُذ بةسرةوةُذيةكى طياطيبةَه، جياواصْ

اتاُى اتيَم هة وَهكؤكشدوُةتةوة هةطةأل ثاساطتِى طةسوةسى ٓةس وَه
اتةكةياْ و ثاساطتِى ئةُذاَ هةَ يةكيةتية هة سِاثةساُذُى كاسوباسى وَه

 بةسروةُذيةكاُياْ.
ٓةس  ءاتيَم دابةػلشاوْئيظالًى بة طةس ضةُذ وَه والتاُى جئاُى

طِوسى  ءًرييَلى تايبةت بة خؤى ٓةيةئةاتيَم طةسؤن يا ثاػا يا وَه
اتاْ ثيَؼيَى ئامساُياْ دياسة، ُاكشيَت طِوسى وَه ءدةسيايي ءصةًيِى

اتاْ هة يةن بلشيَت، بؤية صؤس ئةطتةًة كةطيَم بتواُيَت ٓةًوو وَه
ى يةكرتياْ تيَلةَه ءبةسيَتسةكاْ الةت كؤبلاتةوةو طِودةوَه

سيَوةبشدُى اتاُةو ػيَواصى بةضوُلة طِوسى ئةَ وَه بلات،
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هةطةأل واقيعةكة  ًاًةَهةيتة واقعيَم كة ثيَويظتة كاسوباسةكاُياْ بو
 . (18)بلشيَت

هةكاتيَلذا كة وةالًى توُذسؤوةكاْ دةدةيِةوة هة   :اليةُى دةيةَ
ًذا ثيَويظتة ئةوةًاْ هة ياد سيؼةى خيالفةت هة ئيظال ءطةس سةط

ُةضيَت كة خيالفةت ػتيَم ُية كة دةقيَلى قوسئاُى ثريؤص وةياْ 
ئاػلشاػة  ءفةسًوودةكاُى ثيَغةًبةس ساطتةوخؤ ئاًارةياْ ثآ دابيَت

اَ ( كؤضى دوايى كشد بةَهسودي خواى هةطةس بيَتدكةوا ثيَغةًبةس)
، بةَهلو ةيظةثاُذو ُاتى يةكاليى ُةكشدةوةطيظتةًى بةسيَوةبشدُى وَه
اتى بةكشاوةيى ٓيَؼتةوة كة ًوطَوٌاْ بة َهػيَواصى بةسيَوةبشدُى و

واْ خؤياْ ئةَ بابةتة يةكاليى بلةُةوة، بؤية ًافى سِاويَز هة ُيَ
خؤًاُة ثشطياس بلةيّ ض سريٌَيَلى دوُيا ئةَ ًافة بة تاكةكاُى خؤى 

                                                           

، الثةسة كتاب الًقافُ اإلصالوًُ، وىضىع املفّىً الصحًح لمخالفُ بشواُة: - 18
33. 



 الفةتي ئيسالميضةمكي خي

 40 

واصى هة ػيَ دةكاتاكةكاُى هة ٓةس قؤُاغيَلذا طةسثؼم  ءدةدات
  .بةسيَوةبشدُى كاسوباسةكاُياْ

ية، وة ئةطةس ء يةكظاُبؤية طشُط هة ئيظالًذا دادثةسوةسى
ئاصاديةكاُى ثاساطت  ءدادثةسوةسى ءسريٌَيَلى دميوكشاتى يةكظاُى

بةتةواوى ئةوا ئاًاجنةكاُى ئيظالَ هة ػيَواصى بةسيَوةبشدُى والت 
ئيظالًذا  ًةسد ُية تةُٔا خيالفةت بيَت، بؤية هة ءديَتة دى

بةدئَيَِاُى ئاًاجنةكاْ  ءػيَواصى كاسكشدْ ءئةوةُذةى ُاوةسؤن
 ًةبةطتة ئةوةُذة ُاو ًةبةطت ُية. 
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