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ةى ةطانطمن سنطم فراطانة بةرامبةر هةمو ئ»: ئينب تةميية
 يان كردمنكفرينةياري منن، با سنوري خواش بشكييَنَ دةرحةقم بة تة

ا امانة بكي نةفطرية دةممةطة يا دةمارتةفسيق كردمن يا درؤهةَلواسني ب
يت ئةط و زةبَلك، بةنابةزيَنملة دذم، بةآلم من سنوري خواي لة ئاست 

 ادطةريدي قسة طكردارانة ئةكةم كة ئةجنامي دةدةم، طبة تةرازط
ط لةطان طضا ةطيَدةيثيَوم، ططاي ليَدةكةم شوييَن قورئان طسوننةت بك

 .(3/245« )مجموع الفتاوى» «.بكات
 

انةى بةرطي طجا ثيَويستة لةسةر ئة»ينب حةجةري عةسقةالني: ئ
نن زانستيان ثؤشيوة طعةقَليان هةية لة طتةكاني ئةم ثياطة تيَرِا مبيَ

 «.ئةطيش لة رِيَي كتيَبةكانيةطة
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ت شةطيسة ستايشي بيَثايان طشايستة بؤ خوا، سةالم طدرطد بةؤ سةةر خؤ  
  طخؤشةطيستاني خوا، دطاي ئةطة:

باسةيَكي دطر طدرية      طةباسكردن لةبارةي ئةينب تيييةة  طومان بيَ
ئةطةي مةن   ،ئةكريَ قسةي لةسةر بكريَت طةطرِطانطةضةندين بوار  طتوالنية لة

 -ى ثريؤز طبةةرز ثشتيواني خوا بة- كتيَبةدا باسي لةبارةطة بكةمئةمةطيَ لةم 
ريةطة، نةةرمونياني طئيناةائ ئةينب تةمييةة طدطري ئةةط لةة تةةكف        بريتية لة

مةسةلةي  ضي طةكو ؛ادلةطةلَ نةيارةكاني هةَلويَسيت ئةمةش بة رِطنكردنةطةى
كفري طضةي  ةتبديع طةتفسيق طةتطةكو  (1)«األسماء واألحكام»ناط طحوكيةكان 

 طاقعةي لةة   دالةطةَليانة خةؤي   طهةَلويَسيت ةَلسوكةطتطه طةكو مامةَلةكردن
لةسةةر  حوكيي ضةيداطة   ؛اطفةتو بة طتة دانهةم طةكو حوكي دا، طاتة:عةمةلي

ة لةطةةةلَ ضةةؤن بةةو هةَلويَسةةيت كردةيةةي تةةةتبيقيهةةةم طةكةةو  ؟نةةةيارةكاني
 .ادنةيارةكاني

يي ئةم بابةتةش لة بنةرِةتدا، بريتية لة طانةيةةكي نييةك كاتة ميَر طنيةو    
فرانسةيَكي ثالتفةؤرِمي دابةرِان كةة تيَيةدا      ثيَشكةشكراطة دطاي بةستين كؤن

                                                 
، طحوكيةةكان  «لة قسةى خوا دةردةضيَئةطةى »ناطةكان طةكو: برِطادار طبيرَبِطا طفاسق  (1)

 .طةكو: تةكفري طتةفسيق ..، ياني: حوكيدان بة برِطاداري يان بيرَبِطايي يان فاسقي كةسيَك
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تةميية بةة زمةان طئوسةلوبيَكي دطر لةة زانسةت       هيَرشي زؤر كراية سةر ئينب
لةةط   ةقويسيت، بةَلكو بة زماني رِق طكينة طبرِياري ثيَشوةختة.هطمةعريفة ط

 طانةيةدا ئةم اليةنةي ذياني ئينب تةمييةةمان طةرطةرت طخسةتيانة رِط طثاشةان    
 -جةياهم ا  خةري ا  -« ذيلوان عةلي طئةةطاني تةريش  »ئةط برايانة  رِاستةطخؤ
 دةرفةت رِةخسا -احليد  -ماطةيةكي بةسةر ضو تا ، ة نوسينةطةىهةستان ب

دةسةتكاريكردني ئةمةةي بةردةسةيت    ثيَداضونةطةيي ططدطاي  بؤ ثيَداضونةطةى
 ليَدةرضو.

بة فةزَلي خواي طةطرة هةةر لةة سةةرةتاي     سةبارةت بة ئني تةميية: ئيَية
اش ئةينب قةةيييي   طسةةرةت  ينثابةندبومنانةطة بة دينداريةطة ئاشناي ئةم ثياطة

طشةارةزاي   ،(1)طة طاحليةد   ؤتةطبةشيَكي باشي كتيَبةكانيامن خويَند قوتابي.
باشيامن كة ضةةند موناةيو طدادطةةر طمايةانرِة طبةؤ خةوا سةوَلراط طنةةرم         

بةَليَ مرؤظن طهةَلةشيان هةية طضاكةشةيان هةيةة طةه هةةر     طميهرةبان بون،
ةرضةاطةى تةةكفري لةة سةتةم ين     تؤمةتباركردنيان بة سمرؤظيَكي تر، بةآلم 

طتويَة ةر طزاسةتةطة بكةريَ     ستةمةكانة، بة تايبةت ئةطةر بة ناطي ليَكؤَلةةر 
 طةطرةترة.   ئةطة

                                                 
خواي ميهرةبان بة فةزَلي خؤي ئةطاني كردة هؤكار بؤ هةَلبة اردني ئةةم شةيَوازي    جا  (1)

ة بة ميهرةياني خةؤي بةةردةطاممان   ديندارية كة لةط كاتةطة تا ئيَستا لةسةريم طليَي دةثارِيَيةط
 طثرِ شكؤمةندي.جوان ط بةرز بكات لةسةري تا دةطةينةطة بة ديداري
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دةستت ى بةريَبةلةم كتمنيش طةه تويَ ةريَك طئةكادمييةه طهةقويستيَك 
 طتةةة ،ابةةة نةةاط كتيَبةةةكاني ئةةينب تةمييةةةد   طةةوزةريَكي خيَرامةةان كةةردطة 

سةيت  يَولةطةةلَ هةلَ  ةرامبةر نةياراني تيَةدا هةَلبة يَردراطة.  طهةَلويَستةكاني ب
ةرانةة بةة   ط برادبةرامبةر تةكفري طتةبديع طتةفسيق، تا بةؤت رِطن بيَتةةطة ئةة   

 ةى خةَلكيوتي قستةئكيد كتييَب ئينب تةمييةيان نةخويَندؤتةطة طتةنها طةه ت
 تر دطبارة دةكةنةطة.

 خان يعل                         
 -بة رِةمحةت بيَت-ميطةطتي قازي حميد        
 2017 - 1438سةرةتاى رِةمةزاني                                            
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ار رِطبةرطي ميرنةت طنارِةحةةتي بؤتةةطة،   ضةندين ج  ئينب تةميية
لةةالي  ض َلك طةلةةالي خة  ض ناط طناطبانطي طةةطرةي هةةبو   ضونكة لة شامدا 
ةند كتيَبيَةةك جةةا بةةةهؤي نوسةةيين ضةة  زاناكةةان،ض لةةةالي دةسةةةآلتداران ط

ثيَكرد، طاش ئةةزامن   اندةستي ةكانةتوايةكةطة، نارِةحةتيطبآلطبونةطةى ضةند ف
 «الفتدي  المميةد »يان  «العقيدة  المميةد »: كتييَبار بةهؤي نوسيين يةكةجم

 دةكات لة شارةكان جةارِ ئي  قازي حةنةفيةكان فةرمان  ،(1)698بو لة ساَلي 
شةان فيتنةيةةه بةةط هؤيةةطة     ليَبدريَت كة بريطباطةرِي ئينب تةمييةة ثوضةة، ثا  

دادةنيشةيَت  لةطةةلَ قةازي شةافعيةكان    ئةينب تةمييةة    ئينجا، درطست دةبيَت
قةازي شةافعيةكان    دةبيَةت، تةطاط نةطة كة دانيشتنةكة خويَندة دةكةيطعةقي
 .(2)كريَتبتةميبَ بيَ ئة: هةركةس قسة بة شيَخ بكات ئةَليَ

ةطة ديسةةانةطة نارِةحةةةت «العقيددة  الياسدد ي »ثاشةةان بةةةهؤي كتةةييَب: 
كرايةطة، طبة مةرسوميَكي سوَلتاني هةمو فةيقية  طزاناكةان كؤكرانةةطة بةؤ     
موناقةشةكردني عةقيدةى ئينب تةميية طزيرةك ين كةسيان هةَلب ارد بةؤ ئةةط   

ات طجؤطةكةى تيَكةَلي بةحرةكةةى  مةبةستة بةآلم دةرةقةتي ئينب تةميية نةه
 .  (3)ئةم بو

                                                 
ئةم كتيَبةش كؤمةَليَك دطذمين بؤ درطستكرد لة ئةهلي كةالم طكؤمةَليَك لة خةاطةن   (1)

 مةزهةبةكان كة كاريطةر بون بة ئةهلي كةالم طعةقيدةيانةطة .
 (.202 - 201)ص « العقيد الةرة »( و14/4« )البةاة  والنهاة » (2)
 (.14/36« )البةاة  والنهاة » (3)
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يي كؤتةا  يشمطئةة ئينجا لة دانيشتنيَكي تر كةسيَكي تريان هةَلبة ارد  
ة خؤشةي  بة ئةةطيش  ، طةرياطة طتةةطاطة  عةقيدةى ئينب تةمييةة طةر بةطةى هات 
 رزي طةرِايةطة ماَلي خؤي.ةطسةرب

 «فئةينب مةةخلو  »لةة سةةر داطاي قةازي    كةرا  ثاشان دانيشتنيَكي تةر  
 ةبو.نة ة دلَ ثيَشويان بة  ضونكة دةرةجنامي دانيشتنةكاني «نةسري املنبجي»ط

 ية برِطات، ئةبواهةر لةسةر داطاكاري ئةط دط كةسة طبة فةرماني سوَلتانبؤية 
 بةرةط ميسر كةطتة رِيَ.  705ميسر، ئةطيس ساَلي بؤ 

 ةى ئينبعةقيدة ل ليَكؤَلينةطةهةمو زانا طفةقيهةكان كؤكرانةطة بؤ لةطيَ 
ضةؤن   :تيط ، خؤيةتي تةميية، ئينب تةميية بيين حاكيةكة ئينب مةخلوف

ئةةطيش  ، زي نةةبو رِائةطةبو  يةنة ناكؤكة اليةكيان قازيةكة بن؟!ئةكريَ دط ال
 .707تا ساَلي  ،خستية زيندانةطةط مةرسوميَكي دةركرد

ئةةطةبو   ي ئةةطيَ هاطاريةان لةيَ هةسةتا،    تي ةكان دطاي دةرضوني سؤفية
 ا رِؤيشة  ميةشق ية ديان طةرِانةطة بؤ  زيندانا لة نيَوان مانةطة لة سةرثشك كر

ري زؤري ر داطاكةا ى هةَلب ارد بةآلم لةسةزيندانئةط سةرةتا  بؤ ئيسكةندةرية.
تي ة تةةطاطة هيَشةتا لةة ميسةر بة    جةا   طؤرِي بؤ طةرِانةطة بؤ شام. ،دؤستاني

ت ةَلبة اردة يةةه ه  دةرنةضو بو، نويَنةري سوَلتان هات طثيَي رِاطةياندن تةنها
   .ةزيندان :ئةطيش ؛لة بةردةمداية

ةطة بةة  دةسةتيكرد دطبةارة  ثاشةان دةركةرا،    زيندانلة  ماطةيةه مايةطة
 طانةكاني.
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يَنةضةو  ثنةئ كرا بؤ دميةشق، ثاشان حةةطت مةانطي    709ثاشان ساَلي 
ش ا طئةةطي طةرِايةطة سةةر تةةخت، بؤيةة نةاردي بةة دطايةد      ططن سوَلتان قةال
 اهرية، ضونكة قةالططن خؤشي دةطيست.طةرِايةطة ق

رِيَيي زؤري ليَةدةطريَ طلةبةةر ثيَةي هةَلدسةيتَ طدةسةيت       لةطيَ قةالططن
ثرسيَك بة فةقيهةكان دةكات لةسةر بابةتيَك كةسيان فيةيان دةطريَت. ثاشان 

دةكةطيَتة ضؤكة طقسةة دةكةات طدةنةة بةةرز     ليَوة نايةت، بةآلم ئينب تةميية 
طجورئةةتي   ة نةابينن وئةطة دةَليَ كة ئةطان خةطنيشي ثيَدةكاتةطة بةسةريدا ط

َلويَسةيت طاش رِق طكينةةى لةة دَلةي هةنةديَكيان      ، بيَطومةان هة ئةطة ناكةن
 .(1)واهلل أعلم ،ةطيان ثيَناكريَئطةه  درطستكرد كة

                                                 
ديط   »( وتمام القص  فيه: 18/94« )البةاة  والنهاة » (1) ده  الخَّ َم َعَليط دا َددة  َ اَن َلمَّ دلط أَنَّ السُّ

َخدد  ََ ددا َر     َو ََ َو  دديط   أَوَّ ددا ل لخَّ َََهددَا َداَّ مخ ددَ   يَّ
م  ددب  َتيط ةب  ا ط دديُّ الددِة 

ةددَيان    َتق  ِ  ااط  َلدد  َفددَْل َلدده  ل 
ددَتاَن  َفَ َلَسددا َلدد    سط َُ ل  ا ددبَّ  ٍ يَهددا  َ  ف  ددفَّ َلدد  ا  دده  ل  َنَص    َِ َيددة    َفدد    َِ َهدد خ  َ ددمَّ أََخدد َنيط َُ ن  َنددا َتَنَقددا ن   َواعط

َ ان   دلط َُ السُّ َ ان   َفَ َلد ددلط دي َةدة  السُّ دديط   ف  داَء َوَةدة  الخَّ ََ ََان   َ ددمَّ  ددب  َسداَع خ َةَتَمدةَّ ده  ا ط ين  َوَعددبط َةم 
ر   ددَْل   َ ددمَّ َاددةط ددب  َاصط َتدده  ا ط ةْل   َوَتمط  ُ ددَي ددِي  الط

يل  َلل  ددب  الط ددَْل  َوَعددبط َةَسددار    ا ط صط  َ ددي  َماَعددَ  َداي  ََ
ده   اَحت   ف ْلَّ

 ِ َ ان  َعَلد  َفدَْل دلط َب َةدَةُّ  السُّ ةب  َ ديط ديُّ الدِة 
ديط   َتق  َُ الخَّ َلد ََ يُّ  َو

َمَنف  يٌّ الط
ةب  َعل   الِة 

دمط َددة  الط  ََّه  َعَمَّ م   َوأَ دالط ديا     ب  َعَمداَّ م  الط ُ  الط َل  ل دبط ََّ   ل   ِِ ل  ال َعاَد   أَنط ةْل  ف ي ل   ُ َي ديا َوَتَكلََّم الط  َ َتَز
مط  دديه  َيدد    َفَسددَكَي النَّددا    َوَةدداَن ف  َ ال  َةدداَد خ َعَلدد  الط  ُ ددي ة ددِل  َسددَنَ    َُ ف  دد اََّدد   أَلط  َ   ِ ةَيان    َسددبط ل لددِة 

. َ ِي  َلَكا َط ب  الزَّ م  ا ط َلت ه  مط  َ بط   َ ام    َْل َوالخَّ صط  َ ل   بط أَنط ََ َلَماء   ع    َوأََةا  ْل  الط
ام  َْل َوالخَّ صط  َ  د َضا   

َ ِي   َفَلدمط َةدَتَكلَّمط  َلَكدا َط دب  الزَّ دص  ا ط نط ََ َلد   َ ان  ل  دلط ُ  السُّ د ل  ََ ط ََدا ف دي  : َوأَ دِي  َ س  َقَم دب  الط َداَو ا ط
ددبَ   َ ددي َ ل ددَ   أََحدَة  مط ف  يه  ت  دَتفط يل دديَنه َةسط ددا َتق  ََ  : َ ان  دلط ددم  السُّ َضددا    َفَقداَو َله  ق  ددَب الط  َ َلَمداء  َوَا  ع   الط

د َ ان    َكدَمَم َ ل  دلط َِ السُّ د ََ دَم  ده   َوَتَكلَّ َبَتيط ةط ةب  َعَلد  ر  يُّ الدِة 
يط   َتق  يَظ  َفَلمط َةَتَكلَّمط أََحَة  َفَ َثا الخَّ

دَ  َوَردَّ َعَل   َتَْلفُّ ت ه     دك  َ ان  َةَتَمَفدا   َوة سط دلط َته   َوالسُّ ِ  َاديط َفد َل َةْلط عط ََ ا  َو يفخ
ا َعن  ا َداَله  َردًّ ََ ةْل    ُ َي الط

دده  َوَا  ل  ثط دديَم   م  ِ  أََحددَة أَنط َةق  ي ددَت   ددا َا َةسط ََ َكددَمم   َوَددداَو  ددي الط دديط   ف  يَْل  َوَ دداَلََّ الخَّ د  َد َوَتدديط  َوَتددَيدُّ
  َ ةددَص  َُ أَنط َدْل  ددا ٍَ : َحا َ ان  ددلط دد   َعَلدد  َ ل ددَ   َوَددداَو ل لسُّ ددبط ة َياف  ََ ِ  َعَلدد   ي ددن  ددي التَّخط دده   َوَ دداَلََّ ف  نط
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طةه تةآلقي سةويَند،   ،فةتوايةكي لةسةر سيَ تةآلقةضةند ثاشان بةهؤي 
سويَندة، طسيَ تةآلقة بة يةةه تةةآلق    ،د بيَتئةطةر كةسةكة مةبةسيت سويَن

لةة جيهةاني    ئةةم فةتوايانةة   ،(1)هةذمار دةكريَت، طتةآلقي حةةرام ناكةةطيَت  
 718ئةةطةبو سةاَلي    ثةوش طثةةآلش،   بآلطبويةطة طةه ئاطري ناط ئيسالميدا

يةكيَك لة زانا حةنبةليةكان قسةيان لةطةلَ كرد كة طاز لةم فةتوايةة بهيَنيَةت   
 ةم هؤيةطة درطست بوة كث ببيَتةطة، ئةطيش رِازي بةو. نة طبةآلية بتا ئةط فيت
فةتواية. ديسةانةطة ليَةي قةدة ةة     طديسانةطة طةرِايةطة بؤ ئة 719تا ساَلي 

رِيَطةري ليَكةرا لةة    سيَبارة طةرِايةطة، ئي  بةةم هؤيةةطة    720تا ساَلي  كرا،
اطةى ثيَةن   بةؤ مة   721لة قةآلي دميةشق تةا سةاَلي    بةنديان كردطفةتوادان 

 مانة طضةند رِؤذيَك.
ثاشان بابةتيَكي تريان هيَناية ثيَشةطة ئةطيش مةسةةلةى زيةارةتكردني   

هةي    كة طواية طتويةتي: تةنانةةت نابيَةت زيةارةتي    طؤرِي ثةيامبةر بو 
خؤي  726ساَلي بةط هؤيةطة .  قةبريَك بكريَت بة قةبري ثةيامبةريشةطة

ئةي  طةرقةة طقةَلةةم     ،728تةا   ة زيندانةطة،خران طكؤمةَليَك لة قوتابيةكاني
                                                                                                                   
َيا  َط َ ددام  الددةُّ ددل  ح  َط َ دد   أل  ََّ  ِِ ددَل ال يدده  أَنط ددْل  ف  دد   َتنطص  لط م  ددي أ  ََّهدد   الط ددَته  ف  َلسط ََ  َُ دد ل  ََ ط و   َةك دديَن أَوَّ

مَ  َ عط ة ْلط    َفا ط
َ َي   َفا دَةاَّ     الط َُ َعَلد  أَعط َََصدَْل َُ  َو وَّ َ   َوَةَبَي َعدة  َليط َكَ  ل  لط  َ َ  ل  ط َردَّ   َعَليط

َ  اهللَّ 
دبط   َ يْل  َةداَن 

دَنك  ٍط َ ا ُّ َفَعَلده  الط  ِ مط َ ل َ   َفَقداَو: َوالَّد ه  َد َعَليط ةَّ ََ  ُّ  ِ َي الَّ يَْل ن  َنك  ٍط َ ا َةَْل أَنَّ الط َِ  َف
 ََّ ََّدده  ل  َ َ ؛ أل  دديم  َْلاس  ددمط َعَلدد  َ ل ددَ   ََ ددَتَمْلَّ   ه  َ اَن َ ل ددَ   َواسط ددلط َ ددَص السُّ ددا َلددَ   َف َعط ََاَّ بخ َمددا َةدداَن 

ةَب   ددْل  ِ  الطَماي  يدد م  ََ ددبط   َ دديط    َلددَم   الخَّ َ ان  أَعط ددلط َنددا  َوَدددةط َةدداَن السُّ ْل  ةط
دديَو َة  دديو     ددَْل ط ف ص  ََ َو

 َ ٍَ َمِ    َو ه    الط  َ َيا ه   َود  ةن  ه   َود  م  لط ه  َو  ع   .وسنِةْلنا لن ٍاءاهلل «اَعت 
 هةَلبةت ئةمةش كؤمةَليَك دطذمين لة فةقيهةكان بؤ درطست كرد. (1)
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ةط سةاَلةش  ليَكرا. ئ شيطكتيَبيشي ليَسةندرا طرِيَطري ديداري خةَلك طنوسيني
 ةري نايةةطة، خةوا لةة ئيَيةة طئةةط     سة كؤتا ساَلي تةمةني بو طهةةر لةطيَةدا   

 ببوريَت. يشطنةياراني

ارة ئاسةةةطشةةويَنةطار ط ةبةة ؟ بيَطومةةانكةسةةيَك بةضةةي ئةناسةةريَ هةةةر
 (.فيَرخوازةكانيط قوتابينوسراط طط كتيَب)زانستيةكاني 

 ةكانيطنوسةراط  كتيَةب  ، دةبةيين برِطانةي  ئةطةر لة ئينب تييية جا 
 - الب ةا -ناذميَردريَةت  كةةس   بةةَلكو بةة   ميَرم، انلةطة زؤرترن من بتوامن بي

بةةةربآلطة، زؤر زؤرة لةةة قةةةبارة بوةةوه ططةةةطرة كةةة لةةة طآلتانةةدا   ضةةونكة
 .(1)نةرِؤيشتؤتة شويَنيَك مةطةر نوسراطيَكي تيَدا نوسيوة

 ،يَكطسةيَ سةةد بةةر    300 ئيَسةتا ضةاثكراطة ئةطاتةة   تا  ئةطةي كةجا 
 .سوةستند هةزار 1000نييك ئةبيَتةطة لة  :ئةَليَن ،سةونشي دةستئةطةط

ة كتيَبةكاني لة ئاسةتيَكي بةةرزي زانسةيت طردبةيين طبةَلطة     جطة لةطة 
هةةر بابةةتيَك قسةةى كردبيَةت ئةطثةةرِي       لةة ي طنةفةس دريَ يداية، طبةهيَي

                                                 
َََّهددا أةثددْل َددب أَن »(: 23)ص« األعددمم العليدد » برِطانةةة: (1) َوأَددا َفلفاتدده وَصددنفاته َفا 

هدا أدةر عل  لحصاَّها أَو ةمضْلَي َملد  أسدماَّها  دل ندِا ا ةقدةر عليده َ ال بدا أحدة  ألََِ 
ا وادد ارخ ةثيددْل  َددةخ  ا ونددي َنخددير  فددي البلددةان  فقددِل  لددة َزلتدده لاَّ ورأَةددي فيدده َددب ا ةبددارخ
 «.تصاَيفه
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طردبيين تيَدايةة، بؤيةة رِايةةكي بةة ثةسةةند زانةي بيَةت دةبةيين زؤرجةار          
 .(1)ثةسةندة

ا تصداَيفه: فهدي» :فةرمويَئة  ئينب رِةجةبطشيَخي  َِ َدب  هْلأٍد وأ
مُ فد  ن تنكْلأن تِةْل  وأعْلِ َب أ تأل    واَدي األد دارسار  َسيْل الخَّ

 فدم ةمكدب أحدة حصدْلنا  وا َاوُ  حة الكثدْل   دة  ا البمد واألَصار ه
  .«ا المكان لعة المعْلوِ َنها  وا  ةْلناةتسِ نِ

نوسراطةكاني لةطة بةناطبانط ة باسبكريَ، طلةطة ناسراطترة نكوَلي »طاتة: 
اني، ليَبكريَ، لة طآلتان طةكو خؤر بآلطبؤتةطة، طشار ططآلتان ثرِن لةة كتيَبةةك  

 .(2)«نيةالة ذماردن ن نئةطةندة زؤر
لدي أراد » :- عا  يرا  ناالً  - ئةةَليَ   ئةينب عةبةدطدادي  طشيَخي 

دددي  ت دددي )أو  يدددْل  حصدددْلنا  قدددِي الدددِةةب الخَّ لمدددا  (ةعندددي َفلفدددا  الخَّ
وا َتا دد   دددةر  ع  الك  ددْلط تددص َددب وةك  ألََّدده َددا ُاو ةكتددص ودددة َددب اهلل عليدده   س 

 .(3)«حفظه َب  يْل َقل

                                                 
 ( َب َقةَ  الخي  ُنيْل الخاوةش.6)ص« نكِا تمةث ا ب تيمي » (1)
 (4/520« ) ةل فبقا  المنا ل » (2)
ددا وأَخبْلَددي  يددْل واحدة أَدده ةتددص َ لددةخ »( وتماَدده: 80)ص« العقديد الةرةدد » (3) ا ل يفخ

في ةيم وةتص  يْل َِْل  أر عيب ورد  ف ي َلس  وأةثدْل وأحصديي َدا ةتبده و يضده فدي ةديم 
ددفاو الياحددة  فكددان َمددان ةددْلارةُ فددي َسدد ل  َددب أٍددكل المسدداَّل وةددان ةكتددص علدد  السُّ
َ لددةا وأَددا َدديا  ةكتددص فيدده خمسدديب ورددد  وسددِت يَب وأر عدديب وعخددْلةب فكثيددْل. َوَةدداَن 

ن حضددْل َ دديا  َفددا  تددص الط تددص دياعددة  ةكط دداَّل خ دده و نددص. وةكط َددب ةبيضدده ولاَّ أَخددِ السَّ
ن وَدة َدب َقلده  سديْل و يدْل  ل د  فدا  دْلوا والتَّفط ف  ديو والط َةثيَْل  في فنين َب العلم فدي األ ا 
ََقلده وا  َتهْل ولم ةعْلِ ور  ما أخدِ   عدا أادما ه فدم ةقدةر علد   َب خ ه ول اَّ لم ةخط
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توانيَةت،  يَت ناك بيةطيَ كتيَبةكاني ب ميَرئةطةر كةسيَ»ثوخيت طاتة:  بة
ة كةة  ا كردطضونكة ئةط بةردةطام دةنوسيَت، طخواي تةعاالش منةتي بةسةرد

 .«نةقَلكردنزؤر خيَرا دةنوسيَت طشت لةبةر دةنوسيَت بةبيَ 

 الني ةسةق ةع يرةجة ةطةكو ئينب ح ،قوتابيةكانيشيبة  سةبارةت
 .(1)«قوتابيةتي  مييةميية كة ئينب قةبؤ ئينب ت تيَب بةس» :يَرموئةفة

بكةةين،   طةكانذمارةشيان زؤر زؤرة، ئةطةر تةنها باسي ناطدار طكةَلةثيا
 بريتني لة:
 .«الخافعي َممة  ب أحمة  ب عثمان الِنبي»بي: زةهة .1
 .« ي  كْل  ب أةي  المنبليَممة  ب أ»ئينب قةيييى جةطزي:  .2
 .«َممة  ب أحمة  ب عبة الهادُّ»طدادي: عةبد ئينب .3

                                                                                                                   
ا َدا ةقدي ديء ةْلد  لليه فيِنص. وةان ةثيدْلخ و ددة ةتبدي فدي ةدِا وفدي ةدِا. وةسدلل عدب الخَّ

دديو ردوا خ ددي  َلدد  ااددما ه َوَةق  دديو دددة ةتبددي فددي نددِا فددم ةددةرُّ أَةددب نددي فيلتفددي ل  فيق 
وأظهددْلو  لينقدددل َفمدددب حْلادددهم عليددده ا ةْلدوَددده وَدددب ع دددزنم ا ةنقليَددده فيدددِنص وا 

ا انف ةعْلِ اسمه. ََ ا ةتبه َو ََ َبا  و بْلنا تعِر لحصاء  َسط  ه.فلهِ  األط
َدديط ةتبده َباعده َوَتَفْلَّ ا ل اَّ أََده لمدا حدبُ تفدْلب أَتط َِ ا ةفد  َند ََ دَما ه َدب أَ وخيفديا  َو ن أَ اط

 َِ نطة  وأخفا  َولم ةظهْلوا ةتبه َفَبقَي َن دة     ا ةهدْل  ةظهْلوا ةتبه  نص ةل أحة   َما ع  نط َمدا ع 
م ه  نط  َ ا ةلفيه وةيدعه َحتَّ  ل ن  َِ يعه  أَو َةهبه  َوَن ا َةب  َِ  ه أَو ت مة.ْلب ةتبَب تس َوَن

ا  َِ ل يصَها فبةون َن لبَها َوَا ةقةر عل  َتلط يِ أَن ة ط َت   ُ كتدص والتصداَيتمزب الط تَفَم َةسط
دددي حفدددظ َعددداد  ف  دددْل  الط ََ َا أَن اهلل َتَعددداَل  ل دددُ وأعدددان َوَدددب وأَعدددم َو َيددد َوَلددديط ان ةتبددده أَعط

 «.وتصاَيفه لما أَكب ألحة أَن ة معها
 .-بة طيسيت خوا-طئاماذةى ثيَدةكةين  لةطةطدطا ديَت (1)
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 .«الخافعيلسماعيل  ب عمْل  ب ةثيْل » :كةسريئينب  .4
 .«المنبلي َممة  ب َفلح  ب َممة المقةسي» ئينب موفليح: .5
 .«المزُّ الخافعي ةيسُ  ب عبة الْلحمب  ب ةيسُ» :يزييم .6
 .«البْلُالي القاسم  ب َممة  ب ةيسُعلم الةةب » :بةرزالي .7
 «.عمْل  ب علي  ب َيس  البزار»ارِ: بةزز .8

ا دب   أ دي الفدتح َممدة  دب َممدة  دب َممدة» :نةاس الد ييةئينب س .9
 «.سية النا 

 «.َممة  ب عبة اهلل المقةسِي »ئةلاامت:  ئينب ئةملوحيب .10

أحمة  ب ا ْلانيم  ب عبة الْلحمب الياسد ي المعدْلوِ » الياس ي: .11
 ؤي.خةيدي زةماني ئينب تةميية ثيَي دةطت: جون «. ا ب ٍي  المزاَييب

 «.عمْل  ب المظفْل  ب أ ي الفيار   ب اليردُّ»ئينب الوردي:  .12

ة هةمو لطبانطة بةكانيان بةناكتيَناسراطةكانن طط دياركة ئةمانة  طهتد، 
 .ياةمو دطنهلة  دطهتبوارةكاني شةريعةت بة ميَ ط طتةفسري طفيق  طحةديس 

 لةة  وةيت بة ني بةري ثياطيَكة كة ذيا كردنيباس ئينب تةميية كردنيباس جا
 طجيهاد طتيَكؤشان بة دةست طزمان. كردنبانطةطازطزانست 

يَتةةطة  ويَنبؤية ئةةَليَم: هةركةةس ئةينب تةمييةة بناسةيَت طكتابةةكاني        
تةطة طن دةبيَرِ، بؤي طزاناكاني دطاي ئةطيش بناسيَت طكتيَبةكانيان  ويَنيَتةطة

 ةبوة،نهاطشيَوةى نةهاتوة طسالَ بةَلكو زياتريشة كةَلةثياطي طا  700ئةطة بؤ 
 طا  أعلم. ئةمةش بة شاهيَدي نةيارةكاني طةه باسدةكريَت،
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كةةة سةةةرجني ذياننامةةةى دةدةيةةت دةبةةيين سةةةرجةم زاناكةةاني هةةةمو 
مةزهةبةكان كةؤكن لةسةةر ستايشةكردني، بةة رِادةيةةه كةة طتةت شةةيخ         

دا دةيةان  لة كاتيَك بريتية لة ئينب تةميية، (1)«تاي ئيسالممامؤس»ئةلئيسالم 
. طهةمو طةطرة زاناكاني هةمو مةزهةبةكاني ئةط كةس ئةم نازناطةيان هةبوة

كانةطة سوربون لةسةر حةديس ليَبيسةتين تةنانةةت   ةسةردةمة لة هةمو شار
، طدةبةيين رِؤذي مردنةكةةى ضةؤن هةةزارةها خةةَلك      (2)بة سؤفيةكانيشةةطة 

دةردةضةن بةؤ   خةةَلك  ضن طبازارِ ثةكي دةكةطيَ طدطكانةكان دادةخةريَ ط دةردة
شويَنةكةطتين جةنازةكةى بة دؤست طدطذمنيةطة تةنها ضةند كةسيَك نةةبيَت  

، تةنانةت ئينب حةجةر ئاماذةيةه دةكات كة لةةطةى  لة ترسي خةَلك دةرناضن
 .-ةيندةكي طةه باس- بوة ئةطةر بةراطرد بكريَ ئييامي ئةمحةد زياتر

 الدْلد»ثةسةندنامةيةه بةؤ كتةييَب:    شافعي ئينب حةجةري عةسقةالني
بةة كةوردي    «اليافْل عل  َب ُعم أن َب سم  ا ب تيمي  ٍي  ااسمم ةافْل

طةآلميَكي تيَرطتةسةل بؤ ئةط كةسةى ثيَةي طايةة   »ناطنيشاني كتيَبةكة طاتة: 

                                                 
رِةهابيَةت طئيسةالم بةؤ الي ئةةط      مةبةست هةقيقةتي نازناطةكة نية، ئةط مامؤستاي (1)

طةرِيَتةطة، ئةم قسة بةم مانا بيَةت رِاسةت نيةة، بةةَلكو مةبةسةت ثيَةي: ئيسةالمي تةازة         ب
برِطانة:  .ايةش درطستةكردؤتةطة طئاسةطاري ضاكي بةجيَهيَشتوة لة بةرطري ليَكردني، ئةم مان

 (.2/251القول المفرد )
 .8نكِا تمةث ا ب تيمي   و (2)
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 ةئةمةةدةنوسةةيَت ، «هةركةةةس بَلةةيَ ئةةينب تةمييةةة شةةيَخي ئيسةةالمة كةةافرة
لةة   [طاتة ئينب تةمييةة ]ناطبانطي ئييامييَت شيَخ تةقيَدين »: (1)ثوختةكةيةتى

                                                 
الممدددة هلل وسدددمم علددد  عبددداد  الدددِةب » :عةرةبيةكةةةةى .(59)ص« الدددْلد الددديافْل» (1)

والم مدديا الددُِّ نددي للمقااددة التددي َمددِ  ودفددي علدد  نددِا التدد ليُ النددافِ  اادد ف 
فه  وتضدلعه َدب العلديم النافعد   مدا َام الدُِّ ادنفتمققي سع  افما اا  ألَلها َاَِ

وٍدهْل  لَاَد  الخدي  تقدي الدةةب أٍدهْل َدب الخدمُ  وتلقيبده   عظِمه  يب العلمداء وٍدِْلفه
ا ةمددا ةددان وةسددتمْل  ددةخ   لدد  ا ن علدد  األلسددن  الزةيدد لسددمم فددي عصددْل   دداب  خددي  اا

 دداألَُ  وا ةنكددْل  لدد  لا َددب َهددل َقددةار  أو ت نددص ااَصدداِ  َمددا أةثددْل  لدد  َددب 
تعدداف   لدد  وأةثددْل عثددار   فدداهلل تعددال  نددي المسددفوو أن ةقينددا ٍددْلور أَفسددنا وحصدداَّة 
ألسددنتنا  منِدده وفضددله. ولددي لددم ةكددب َددب الددةليل علدد  لَاَدد  نددِا الْلَددل اا َددا َِبدده عليدده 
المافظ الخهيْل علم الةةب البْلُالي في تارةله أَه لدم ةيَدة فدي ااسدمم َدب اَتمدِ فدي 

فددي َندداُ  الخددي  تقددي الددةةب  وأٍددار الدد  أن َندداُ  ااَددام َناُتدده لِمددا َددا  َددا اَتمددِ 
أحمة ةاَي حافل  َةا  ٍهةنا َا  يب َلدي ألديِ  ولكدب لدي ةدان  ةَخد  َدب اللمَّد  

 َظيْل َب ةان  ب ةاد  ل أيعاِ  ل  لما ت خْل أحة َنهم عب ٍهيد َناُته.
حمدة وةدان أَيدْل ا ف ميِ َب ةان  ب ةاد لا األدل ةاَيا ةعتقةون لَاَ  ااَدام أوأةضخ 

  ةاد وخليف  اليدي ل   اُ في  اة  الممب  له والتعظيم   لمِ ا ب تيميد   فكدان أَيدْل 
ة حدديب َددا   اَّبددا  وةددان أةثددْل َددب فددي البلددة َددب الفقهدداء. فتعصددبيا عليدده حدديب َددا  لددالب

َمبيسا  القلع   وَِ نِا فلم ةتللُ َنهم عب حضير َناُته والتْلحم عليه والت سدُ 
وَددِ حضددير نددِا ال مددِ  العاَدد .مَدد  أَفددُ تدد خْلوا خخددي  علدد  أَفسددهم َددب عليدده اا َ

العظيم فلم ةكب لِل   اعث لا اعتقداد لَاَتده و ْلةتده ا   مدِ سدل ان وا  يدْل . وددة 
اددح عددب النبددي أَدده ددداو أَددتم ٍددهيد اهلل فددي األرا. ولقددة دددام علدد  الخددي  تقددي الددةةب 

عليده َدب األاديو والفدْلوا وعقدة  لده  َماع  َب العلماء َدْلارا  سدبص أٍدياء أَكْلوندا
 سبص  ل  عة  َ دالُ  القدانْل  ودَخد . وا ةمفدظ عدب أحدة َدنهم أَده أفتد   زَةدتده 
ددبُ  وا حكددم  سددف  دَدده َددِ ٍددة  المتعصددبيب عليدده حينلددِ َددب أنددل الةولدد   حتدد  ح 
 القددانْل  َددم  ااسددكنةرة   وَددِ  لدد  فكلهددم َعتددْلِ  سددع  علمدده وةثددْل  ورعدده وُنددة   

سلاء والخ اع  و يْل  ل  َب دياَه في َصدْل ااسدمم والدةعاء الد  اهلل تعدال  وافه  ال
في السْل والعمَي . فكيُ ا ةنكْل عل  َدب أفلد  أَده ةدان ةدافْلا  دل َدب أفلد  علد  َدب 
سما  ٍي  ااسمم الكفْل. وليُ في تسميته  ِل  َا ةقتضدي  لد   فاَده ٍدي  ااسدمم 
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خؤر بآلطترة، طناطليَناني بة شيخ اإلسالم لةسةردةمي خؤيةطة تا ئيَستا مةاطة  
، طلةة داهةاتوش دةميَنيَتةةطة طةه ضةؤن لةة ثيَشة        لةسةر زطبانة ثاكةةكان 

بةيَ  قةةدري يةان    بةة مةطةةر نةةزان   ماطةتةطة، طكةس نكوَلي لةمة ناكةات  
 ئةةط سةةردةمة  ي هةنديَك لةة زاناكةان   رِاجياطازي، طسةرباري بوني ئينااف
زؤر  سةةرباري زنديقة يةان خةوييَن حةآلَلةة    بةآلم كةسيان نةيوتوة  ،لةطةَليدا
كةضي هةمويان دان دةنيَن بة فراطاني زانسةيت طزؤر   ي نةيارةكاني،دةمارطري

                                                                                                                   
ا ةدان ةقيلهدا  التخدهي وا ةصدْل علد  القديو  هدا  م رةص. والمساَّل التي أَكْل  عليه َد

 عددة ديددام الددةليل عليدده عنددادا. ونددِ  تصدداَيفه فافمدد   ددالْلد علدد  َددب ةقدديو  الت سددديم 
 -وندي األةثددْل  -والتبدْلُّ َنده  وَددِ  لد  فهدي  خددْل ةل د ء وةصدديص فالدُِّ أادا  فيدده 

عصددْل   ألن أَّمدد   - ددل نددي َعددِور-والددُِّ أخ دد  فيدده   ةسددتفاد َندده وةتددْلحم عليدده  سددببه
ٍدهةوا لده  د ن أدوا  ااَتهداد اَتمعدي فيده  حتد  ةدان أٍدة المتخد بيب عليده القداَّميب 
في لةصاو الخْل اليه وني ةمداو الدةةب الزَلكداَي ةخدهة لده  دِل   وةدِل  الخدي  ادةر 
الدةةب ا ددب اليةيدل الددُِّ لددم ةثبدي لمناظْلتدده  يدْل . وَددب أع ددص الع دص أن نددِا الْلَددل 

ا َب الْلوافا والمليلي  وااتمادة   وتصداَيفه فدي  لد  ةان أعظم دياَا عل  أنل البة
 ا سدمعيا تكفيدْل   لةثيدْل  ٍدهيْل   وفتاوةده فديهم ا ةدةخل تمدي المصدْل فيدا ددْل  أعيدنهم 

 ا رأوا َب ةكفْل  َدب أندل العلدم. فالياَدص علد  َدب تلدبُ  دالعلم وةدان لوةا سْلورنم 
ألسدن  َدب ةيَد   ده َدب أندل له عقل أن ةت َل ةمم الْلَل َب تصاَيفه المخهير  أو َدب 

النقل فيفْلد َب  لد  َدا ةنكدْل فيمدِر َنده علد  دصدة النصدح  وةثندي عليده  فضداَّله فيمدا 
أاا  َب  ل  ةةأ   يْل  َب العلماء. ولي لم ةكب للخي  تقي الةةب َدب المناددص اا 
تلميِ  الخهيْل الخي  ٍدمُ الدةةب ا دب دديم ال يُةد  اداحص التصداَيُ النافعد  السداَّْل  

اَتفِ  ها المياف  والملالُ لكان  اة  في الةالد  علد  عظديم َنزلتده. فكيدُ وددة  التي
ٍددهة لدده  التقددةم فددي العلدديم والتميددز فددي المن دديب والمفهدديم أَّمدد  عصددْل  َددب الخددافعي  

  عب المنا ل .فضمخ   و يْلنم
 الكفددْل أو علدد  َددب سددما  ٍددي  ااسددمم: ا -َددِ نددِ  األٍددياء-فالددُِّ ة لدد  عليدده 

لمد  ا ل ة ص ردعه عب  ل  الد  أن ةْلاَدِ   ه وا ةعيو في نِا المقام عليهليلةلتفي 
 .«وةِعب للصيا . واهلل ةقيو الم  وني ةهةُّ السبيل وحسبنا اهلل وَعم اليةيل
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طجطةة لةمانةةش    ،ةخاطةت طزيرةكيطدطنيا نةطيسيت، طس لة حةرام دطربوني
لة هةستان بة سةرخستين ئيسةالم طبانطةةطازكردن بةؤالي خةوا بةة نهةييَن       

ى نكوَلي لة ئةينب  شئةط شتانةسالمة، ئي يخطئاشكرا، بؤية بيَطومان ئةط شيَ
كرا، ئةطة نةبيَت بة هةطةس طتبييَت، طسوريش نةدةبو لةسةةري بةة   ية دةتةمي

، ئةةطةش نوسةراطةكانيةتي   بةؤ رِطن ببوايةتةةطة  ي بةَلطةة ئةطةر كةلةرِةقيةطة 
 ضدانةطةى ئةطانةى برِطايان بة تةجسيم هةية طخؤي ليَبةةري ثةر ثرِيةتي لة بةر

دةكات، لةطةلَ ئةمةشدا مرؤظةة طهةَلةة دةكةات طدةشةثيَكيَت، .. طنةةيارة      
طةطرة سةرسةختةكاني سةردةمي خؤي كة هةطَلي زؤريان داطة توشي شةةرِي  

نن، شايةتي ئةةطةى بةؤ دةدن كةة ئةةهلي ئيجتهةادة،      ةبطةيبكةن طزياني ثيَ
 باةرطي  ئةاناةى  جاا ثيَويسا ة لةساةر   ، لةطانة: اليملكاني طئينب الوكية  

لاة وتاةكاني ئاةي ثيااوة تيَارَا  يَان         زانس يان ثؤشيوة وعةقَليان هةية
، ئةويش لة رَيَي ك يَبةكانيةوة يان لاة زمااني ئةواناةى جيَاي م ناناةن     

، ئةمةة جطةة لةةطةى    قوتابيةةتي  مييةميية كة ئينب قة ةئينب ت بؤ تيَب بةس..
ثيَشةةةطاياني سةةةردةمي خةةؤي لةةة شةةافعيةكان شةةايةتي زؤر شةةارةزايي    

 «.جطة لة حةنبةليةكانئةمة طدةركةطتين بؤ دةدةن لة هةمو زانستةكاندا، 
كةة ئةينب حةجةةر باسةي دةكةات       (1)ش«زملكانيالئينب » س ايشةكةى

ئةةينب تةمييةةة بةةوة طدريرةةي نةةةكردطة لةةة زيةةان    طئةةةَليَت زؤر دذ طنةةةياري

                                                 
َممة  ب علدي  دب عبدة الياحدة األَصدارُّ الخدافعي  ٍدي  الخدافعي   الخدام   ني (1)

 .والمناظْل  واَتهي لليه رَّاس  المِنص في التةرةُ واافتاء
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: ، ئةمةية بةة ثةوخيت  (1)دا هاتوة« الْلد الديافْل»ثيَطةياندني، طةه لة كتييَب 
، تةنانةةت  ئينب تةمييةة  بةآلم نكوَلي نةدةكرد لة ثيَشةطايةتي طفةزلَ طضاكةى»

ةر بابةةتيَك، بةرامبةرةكةةى طا   سئةطةر ثرسياري ليَبكريَ لةجاريَكيان طتي: 
                                                 

َتدْلِ  اَاَتده َوَا » :عةرةبيةكةى(  59 - 58)ص« الْلد اليافْل» (1) َِ َ ل   َفَكداَن ةعط ََ َو
ِي الِةةب  ة نكْل َفضله َوَا  ْل  يط  َتق  ل َل َعدب فدب َدب الطعلدم ظدب  :َداَو َِْل  َعب الخَّ َةاَن ل  ا س 
 ِ  َ ددا اَّ ددي َوالسَّ َفددبِ أالْلَّ ددل َل حددةخ أم أَن َوحكدد  َدده َا ةعددْلِ  يددْل َ ل دد  الط ا َا ةعددْلِ َثلدده... وس 

. :َه َداَو أو الص َظنِه .. لم ةْل  :َعنه  َفَقاَو  ه  نط  َ اََّ  سن  احفظ  سم   َب َخمط
ددا ةتبدده ََ ل يل ع» :علدد  ةتددا  ..َودددة رو  واٍددتهْل َو ةددْل واَتخددْل   لدد    ددَمنَ َيددان الددةَّ

يددل ل  ََصدده «التَّمط ددا  ََ ددَي  ََا)َددب َصددنفا  » :َون  دديلَنا و (سددية ٍَ دد :دددةوتناَو َعددالميط  اا  الخَّ ددام الط ََ 
دد  األ ََ َعم ددلالط  َ َكا َو  الط قددةط ددَيرا الط ددة الط ان  َمدداف ظ الزَّ َعددا وحددة البددارا الط ِالط ددِي الدد  ر  ِةةب ٍددي  َتق 

َضددَمء ف  دد  الط ََّ مَّ ددَمم سددية الطعلَمدداء دددةو  األط سط ددْل الِسددن  دددا  ااط  ب  ََاا  َعدد َِ الط دد    ةط هلل علدد  اح َّ
عبدداد راد أنددل ا َتهددةة  أوحددة الطعلَمدداء العدداَليب  لزةددَّ والعنددادالط م  ط ددا  اأ ددي  :ب خددْل الط َعبَّ لط

يميد  حمة  ب عبدة الملديم  دب عبدة السدمم  دب عبدة اهلل  دب أ دي القاسدم  دب َممدة ا دب تأ
م َب  ْلةاالمَ  ه  سلميب فيو َحَياته َوأَعاد َعَليط اَي حفظ اهلل عل  الطم  ََّ ْلَّ ديط ته ل  ٍَ ء ه عل  ةدل 
ه  عل  ةتا أَةطضخ  صَوةت .«دةةْل َم » :ا   َل ِ  َعط ا ََ  «مرفِ الممم َعب ااَّم  األط تد ليُ »صه: ََ

يط  اا دالخَّ ان  َتهدة الزَّ م  ط َمداف ظ الط د  األوحدة الط ََ َعم َعالم الط َو  ة العاَام الط قدةط دام ااَّمد  ل   دة الط ََ
َتهددةةب أوحدد م  ط ث ااَبيدداء  خددْل الط دد  الطعلَمدداء َوار  ََ َدد  َعم لَ دددةو  األط لددِةةب  ْلَةدد  َمدداء اة ع 

مي الِسدن    َ َتَكِل ميب داَِ المبتةعيب  م  ده  هلل َدب عظمدوَ ااسمم ح َّ  ااعمم  ْلَنان الط ي   
د  واسدتباَي  بْلةتده ونةةده  ده  علد  أعةاَّده الطم َّ دي    ََ نَّ  َوَدا م  دِي الدِةةب لمم د  تَ اعلينا الط ق 

َمل يم  ب عبة  َمة  ب عبة الط َعبَّا  احط ي  الط أَ  ي الط م  َمم  ب َتيط َ  السَّ ا  َندار  وٍدية ي أَعَل  اهللَمْلَّ
َها: نط  َ َةاَه. َمَّ  ةْل أ ياتا   َب الِةةب أَرط

َي ح َّ  هلل  انْل     ه  دَي  َ  *ن  نَندا أع ي د ن  ْل يط نط دَي . الدةَّ ن 
ْل َْل  * أَيارنا أر ي عل  الطف ط  . َة  ف ي الطلل  َظان 

ْل  -أَةطضا-َوَداَو   ٍ  
يه  تمعي ف  َط َهاد عل  َوَهَها َوله : ا ت  َط َية ال ُّ اوط اا  ب يل  ف دي حسدلط

ت يددص والتقسدديم والتبيدديب. عبدداَر  َوالتَّْلط َقَهدداَوَةدداَن .. وددداو: التصددنيُ وَدديد  الط ف   اء َددب َسدداَّ ْللط
دا لدم َةك يَ ديا ََ ده   نط  َ َعه استفادوا ف دي َدِانبهم  ََ يا  َلس  ََ  َوَا   بدل َ ل د دعْلفدي   ال ياَُّ ل  ا 

ل دديم َسدديَ ةعددْلِ أَ  ع  ددي علددم َددب الط َعدده َوَا تكلددم ف  ََ َق ِ  َط ََدداظْل أحددةا َفددا ل دديم اء َةدداَدده  َن َددب ع 
يدده  أَنلدده والمنسددي يب اليدده ا أَو َ يْلَنددا ل اَّ فدداب ف  ددْلط ََددي َلدده    الخَّ َيددَوَةا دد الط ي حسددب ة ال ُّدديل  ف 

ت يددص والتقسدديم والتبيدديب. عبدداَر  َوالتَّْلط ددْل َددياا الط ألَددمُم ..  وددداو: التصددنيُ وَدديد  الط َليط
ل يم الطعلم عباَر   َوَتعط ب  ديُّ ف ي دةنه  حسب الط نط  ِِ يح ال فَ   َام   .اند  تصْلِ .««همديُّ الط
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ان دةبات لةةط بابةتةة زيةاتر نازانيَةت طكةسةيش ئةطةنةدةى ئةةطي لةيَ         طوم
نازانيَت، جاريَكيشان ثرسياري ليَكرا لةبارةيةطة، طتةي: ئةةطة بةؤ ثيَنجسةةد     

لة لةبةركردندا، تةنانةت ثيَشةةكيةه   طنةبيستوة نةديوةساَليشة لةط زيرةك م 
، تيَيةدا   تةمييةة ئةينب  ى« يان الةليل عل    من التمليل»كتييَب ئةنوسيَ بؤ 
 ،شةيَخي  ،: لة نوسراطةكاني طةةطرة طمامؤسةتامان طثيَشةةنطيان   ئةفةرمويَ
 ،لة حةةرام دطري  (1)حافيي ،ليَهاتوي ،تاقانةى ،زاناي زؤر شارةزاي ،ثيَشةطاي

ثيَشةةطا   طثيَشةةنطي  ،طةةطرةى زانايةان   ،شيَخي ئيسالم ،عارئ ،ىثيَشةنطط
بيدعةت، حوججةتي خوا بةسةةر   سةرخةري سوننةت طلةناطبةري ،بةريَيةكان

 ،ةركةشةةكان، تاقانةةى زانةا ضةاكةكان    بةندةكاني، طةآلمةدةرةطةى الدةر طس 
حمة  ب عبة المليم  دب عبدة السدمم ا دب عبدة اهلل ا دب أ دي أباطكي عةبباس: 

اَديالقاسم  ب َممة ا ب تيميد  المَ  ، طلةة  خةوا بةؤ موسةَلياناني بهيََليَةت     ،ْلَّ
 مةند بكات.ةكةتي موسَليانان بةهرةبةر

اَّمدد  ارفددِ المددمم َعددب »هةةةرطةها ثيَشةةةكيةه دةنوسةةيَت بةةؤ كتةةييَب:  
ا ة بةاآلد كؤمةَليَك ستايشي هاطشيَوةى دةكات، ئةةم شيعرةشةي بة    «األعدمم

 دةَليَ:
 ةيةزةمان ئةط بةَلطةيةكي دياري خواية * ئةط لة نيَوامنان عةجاييب

 ةر سثيَدةة بةسى زاَلئةط ئايةتيَكة لة نيَو خةَلكدا ديارة * رِطناكيةكة
طة، ؤ بؤتةتيَدا ك : مةرجةكاني موجتةهيدي طةه خؤيئةفةرمويَهةرطةها 

 كخسة  طرِيَ نوسةني طرِيَكةي عيبةارةت    نيطدةستيَكي باآلي هةيةة لةة جةوا   
 طدابةشبةندي طرِطنكردنةطة.

                                                 
بريتيةةة لةةةط زانايانةةةى شةةارةزاي  نازناطيَكةةة لةةة زانسةةيت فةةةرمودةدا،  « حددافظ» (1)

ةطةى حةديسةكانة، بةرِادةيةه ئةطةى دةييانيَت لةةبارةى فةةرمودة طثياطةكانيةةطة زيةاترة لة     
 ناييانيَت.
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 ،سةةت: بةةةهيَية لةةة دينداريةةدا، طزهنيَكةةي رِا   ئةفةةةرمويَهةةةرطةها 
  «.  يةطتيَطةيشتنيَكي بةهيَيي هة

 -كة ئةميش موخةالفي ئةينب تةمييةة بةوة    -  دةقيقي عيدنبئيهةرطةها 
لدد رَددمخ  يرأةدد يدد تيم ب ددا  تمعددياَ لمددا» :ئةفةةةرمويَ دده   يب دد اةلهدد يمالع  َنيط  َعيط

ِة كة ئينب تةمييةم بةيين، تةماشةا   »طاتة:  .(1)«ةدةةْل اَ وةةا ةةةْل اَ اَنه  طخ 
باسةي  اطي، كامةةى بويَةت   دةكةم ثياطيَكة زانستةكان هةموي ها لة ثيَش ض

 «.باسي ناكاتطيَت كامةشي نةط دةكات

كة ئةميش موخالفي ئةينب تةمييةة   - (2)قازي سوبوكي شافعيهةرطةها 
يد  ل اَّ َاندل أ»ئةفةةرمويَ:   -بوة م  و َاداحص واهلل ةدا فدمن َدا ةدب ا ا دب َتيط

ديو وَاداحص ال  ني  ة  َندَيا   َعدب المد  هدي  ةصدفال انل ا ةدةرُّ َدا ةق 
ده  عة نية مةطةر نةزان يةان  طا  كةس رِقي لة ئينب تةميية »طاتة: . «َعْلفتده   

هةطةس، جا نةزان نازانيَ ضي ئةَليَ، طخاطةن هةةطا طئةارةزطش   ط طخاطةن ئارةز
 «.هةطةسةكاني رِيَطري لة هةق ليَدةكةن دطاي ناسينةطةى

كة هةنديَك ثيَيةان طايةة رِةخنةةى لةة ئةينب تةمييةة       - زةهةبيهةرطةها 
دَي أةبدْل َدب أن ةنبده علد  سديْلته َثلدي  فلدي حلفدي  ديب » :ئةةَليَ  -ةبوة!ه َون 

دا رأ  َثدل َفسده ََ  «.الْلةب والمقام  لملفي: لَي َا رأةي  عيني َثله  وأَه 

                                                 
 .(59)ص« الْلد اليافْل» (1)
يةكيَكةة لةة حةافية    علي  ب عبة الكافي  ب علي السدبكي األَصدارُّ اللزرَدي   (2)

لة شةام قةازي بةوة، طضةةندين     ، «الطبقات» ة خاطةن«السبكي»موفةسريةكان، طباطكي التاج 
 .طةآلمي ئينب تةمييةي هةية
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ئةط لةطة طةطرةترة يةكيَكي طةه من باسي ذياننامةةى بكةات، ططا    »طاتة: 
لةة مةككةةدا، سةويَند    ئةطةر مبةطيَ سويَند  ؤم لة نيَوان رِطكةن طمةقامةدا   

 .(1)«دةخؤم، كة: طةكو ئةطم نةبينيوة، طخؤيشي طةه خؤي نةبينيوة
تةنانةت ئينب تةرخاني مةلكاطي لة بارةى دطذمنةةكاني ئةينب تةمييةةطة    

ئةطةر ئةطانيش بيانيانياية ئةم ضي ئةةَليَ طقسةةكاني ضةني، ئةةطا     : »(2)ئةَليَ
 «.خؤشويان دةطيست

 ن:هةر لةطانةى تر ستايشي دةكة

 يَةوان ردي نبةراط لة ،عيَراقية ىوسةريَكي دياري شيعةن لي طةردي كةةع
 ئةَليَ:   ادئينب تييية ط ةزالي

وني في َظْلُّ  ةلي ال زالي َب حيدث ددي  اا دةاا الفكدْلُّ  ا سديما »
َاحيد  فيما ةتصل  الناحي  المن قي . ولكب ا ب تيمي  ةلتلُ عب ال زالي في 

أخْل . فقة رأةنا ال زالي في أواخْل أةاَه ةيد   َدب الندا  وةعتدزو الميدا .. 
أَدددا ا دددب تيميددد  فقدددة ظدددل َخدددارةا للندددا  فدددي حيددداتهم ةكدددافح فيهدددا ةفدددا  
المسددتميي حتدد  واددل  دده المدداو َددْل  أن لددبُ اَدد  القتدداو واٍددتْلُ َددِ 

  وةددان لةماَدده 702ال يدديا العْل يدد  فددي َمار دد  الم دديو دددْل  دَخدد  عددام 
وحماسته في المعْلة  َب عياَل النصْل عل  الم يو. ولدم ةسدلم ا دب تيميد  

                                                 
 .(4/496« ) ةل فبقا  المنا ل » (1)
 .(141)ص« لْلد اليافْلا» (2)
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َب ااي هاد والس ب ل ْلأته واْلاحته في ااعدمن عدب رأةده. وددة اَتهد  
 .(1)«األَْل  ه أخيْلا أن َا  في الس ب

ت لةة  ةطة ديَة ئةط لة فةلسةفة لة دطاي  ةزالي ؛لة ديدطاي منةطة»طاتة: 
سةتة بةة   ثةيوة ريةةطة، بةتايبةةت  لةةط اليةنةةى    رِطي بةهيَيي داهيَناني فيك

تا ةطة، ئةةطة ةكي تةر لي جياطازترة لة رِطيامةنتقةطة، بةآلم ئينب تةميية لة  ةز
طلةة  بيَ وميَد ئةة ئخةَلك بيَ  لة ،ادتةمةني رِؤذكاني كؤتا لة ةزالييان بيين، 
 مآلبةة  ،ةطةةكةطيَتئ طرذيان د لةخةَلك ط دطرةثةريَي ئةبيَ لة ذيان دطردةطريَت،

بةةة طدةرانةة  هةةةر مايةةطة لةةةناط خةةَلك، لةةط ثيَنةةاطةدا كؤَلنة   ئةينب تيييةة   
يَكيةان  ةى جاربةردةطامي تيَدةكؤشا طزةمحةتي دةخوارد، تا كار طةيشتة ئةةط 

 ةةكان لة مة ؤلة يانةدا دذي  لةطةلَ سةوثا عةرةبيةك ط بةست يقةَلراني جةنط
سةتي ئةط طحةما ئييانبةشداري جةنطي كرد، ط دميةشقنييك  لة 702ساَلي 

انةدا.  ة ؤلةكثياطة لة جةنطةكةدا لة هؤكارةكاني سةركةطتنيان بو بةسةةر م 
 اشةةكاطرِطكةةؤَلي نةةةدا لةةةذيَر ئةةةط ضةطسةةاندنةطة طخسةةتنة زيندانةةةدا كةةة  

نةدان  لةة زي  طضاطنةترس بو لة دةربرِيين رِاي خؤي، تا كةار طةيشةتة ئةةطةى   
 «.مبريَت

. (2)«ة ا دب تيميد  للد  القمد وادل َقدة المن د  علد  ةد»هةطرةها ئةَليَ: 
نةقد طرِةخنةطرتن لة مةةنتق لةسةةر دةسةيت ئةينب تةمييةة طةيشةتة       »طاتة: 

                                                 
 (.57)ص« َن   ا ب خلةون» (1)
 (.57)ص« َن   ا ب خلةون» (2)
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 بريطهةؤش طعةةق َ   لةمةةرِ لي طةردي شةيعي  ةئةطة بريتيةة لةة عة    «.لوتكة
 ئاطها ئةَليَ. ئينب تييية طفةلسةفةى
 

، نةياراني ئينب تيييةة  لة كيَكةكة ية «النخدار»ئةلنةششار لي سامي ةع
« َصيم  أندل ااةمدان فدي الدْلد علد  َن د  الييَدان»ةتا  ا ب تيمي  »: ئةَليَ

ةعدداون البدداحثيب فددي تددارة  المضددار  ااسددمَي  علدد  الكخددُ عددب العبقْلةدد  
 .(1)«ااسمَي  في أرفِ َظانْلنا العقلي 

لد  َن د  عد صيم  أنل ااةمان في الدْلَ»كتيَبةكةى ئينب تةميية »طاتة: 
 سةالمي يةتي ئيطي شارسةتان ميَ ي كتيَبة يارمةتي ليَكؤَلةطةران طئة «الييَدان

ي ديةةاردةةتي ئيسةةالمي لةةة بةةةرزترين  عةبقةريةةدةدات بةةؤ دؤزينةةةطةى 
 «.داعةقَلي

َخدد»: هةةةرطةها ئةةةَليَ ددا علتددْلُ ا ددب تيميدد   مددا ةتبدده عددب المن دد  تْلا  اا ميًّ
 «.تارة  العصير اليس   ةقةر  ودام  مماول  ا ت ة لها ٍبيها في

كي توراسةيَ  مةنتيقةطةسيويةتي لةبارةي نو ئينب تييية بةطةي كة»طاتة: 
ميَة طي   اطة، لةة ناخةَلييَنةدريَ، هةةطَليَكي طاي د   ةجيَهيَشةتو بةطاي  زانسيت

 «.سةدةكاني ناطةرِاستدا لةطيَنةى نية
 قسةى تر طهي كةسي تر لة نةياراني زؤر زؤر زياترن.

                                                 
 «.اين المن  »َقةَ   (1)
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ئةةةَليَ: بةةةس ئةةم ثيةةاطة عةةةطداَلي هةةةق بةةوة طهةقويسةةت بةةوة، تةنانةةةت  
َِ أََِ دي »ئةفةةرمويَ:  طةه  !بةَليَن بيَت ثةشييان ببيةطة ،ةمبيسةمليَنن من هةَل د ََ

د ََ ةب  لَلد   ديو  الدِة  دي أ ا  ا َدد ُّ ف  ا  أََحدةخ ِ    َلدمط أَدط ُّ لَل  َساَعت ي َند ْل  مط َنَص ف ي ع  ِط
ة دْل   دي  َوَا أَ ط

 َ دي َةَم ة دْل    ف  َ   َوَا أَ ط
ل  َِ د َتَصدْلط  ل  َط دِيَ  َوَا ا َبل  دْل  َحنط ِيَ َوَ يط َبل  َحنط

دبط  ََ دل   ه  َط ََدا أ  َ : أَ دْلَّ ََ دَْل  مط َ يط ت َها. َوَدةط د لطي َله  ََّ   َوأََّ مَّ ُ  األط  ه  َسَل ا اتََّفَ  َعَليط ََ لاَّ 
ن   َََمَث س  ن ي  ََد   ة َلال ف  ون  الثََّم دْل  ق   الط

د   بط أََّ مَّ  َ َة َعبط أََحَة  ِ  َواح 
اَء   َمْلط ََ يَب لنط 
ل َ   َِ د دْلُّ    ََدا أ د  ته َف َ ا د لط ََ   ُ  شلة تةمةمندا هةتا ئةم سةاتة من »طاتة:  .(1)«ة َلال 

لة عةقيدةدا كةسم بانة نةكردطة بةؤ مةزهةةبي حةنبةةلي، طتةةنها باسةي      
لةسةري كؤه بوبيَ ، طزياتر لة جاريَك ثيَم طتون: شتيَك دةكةم هةمو سةلةف 

بةةس  بةؤ ئيَةوة   ئةدةمة هةمو ئةطانةي نةياري منن، سيَ سةالَ  سيَ سالَ من 
بةةَليَن   ،طيةه رِستةم بؤ بهيَنن لة سةردةمة زيَرِينةكةطة ةمبيسةمليَنن من هةَل

 «.بيَت ثةشييان ببيةطة
د  في َس ل  لا  قديو  لن الم يص وهلل الممة لم ةقل»هةرطةها ئةَليَ: 

ه له فم ةقيلده وةنصدْل  لا  َِ دة سبقه لليه العلماء  فان ةان دة ةل ْل له وةتي
لةداُ أن تدتكلم »ل ا عْلِ أَه دة داو  عا العلمداء  ةمدا دداو ااَدام أحمدة: 

فمدب ةددان ةسدل  ندِا المسددل  ةيدُ ةقدديو « فدي َسد ل  لدديُ لد  فيهدا لَددام
ا ةقدديو لا َددا سددبقه لليدده علمدداء ددديا ةلددْلب  دده لَمدداا المسددلميب  ونددي 

                                                 
 (.229 – 3/228« )َ ميا الفتاو » (1)
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ثةيَش خةؤم   مةطةةر  احليد   هةرطيي شتيَكم نةطتوة ». طاتة: (1)«المسدلميبه
 «.زانايان باسيان كردطةلة  خةَلكيَك

  َولددم ةدزو المبتددةعين أنددل اانددياء» ئةفةةةرمويَ:  ارِززةبةة يحةةاف
َيا   الدددِةةب  َتعايدددة َط دددي عةواَدددهو ةلدددي الدددةُّ  دددا ليب وسدددعهم   ةب َتناادددْلةب ف 

دده   ددي الفتدد     ِ    الصددْلا    السددعي ف  َكدد دده    الط دده    َتلْلادديب َعَليط َلتلقدديب َعَليط
ددي لوَاسدبيب  ده  خدِ  َوَا وَدة َلده  ف  لده  َولدم ة يَدة َلدده     ق  دا لدم ةقلدده  َولدم َةنط ََ ليده 

دددُ ل  دددي َ ط ددده  ف  نط  َ دددَي  َوَا سدددمِ  بةةةةردةطام »: طاتةةةة .(2)«تصدددنيُ َوَا َفتط
بةة دطنيةا فرؤشةةكان    ديةن  ط ،ئةارةزط طهةةطا   شويَنكةطتواني ؛بيدعةضيةكان
، ئةينب تةمييةة   دذايةةتيكردني  لةة  نيةك  يوانيثشتط تيكةلَ تهةميشة دةس

ةطة هةَلدةطاسةن، شةيت طاي   ية طدرؤي ئاشكرا طرِطني بة دةم ي،ندزةفةر ثيرَبط

                                                 
 (.206)ص « دايي المالكي  ااخناَّي  أو الْلد عل  ااخناَّي» (1)

ددددا وةقدددديو دددد»: اةضخ ََ ددددا  َمدددد َّ َداَّ مخ دددديَد أَنَّ الط ص  َمقط نَّ الط ددددنَّ   َفددددا  دددديو  َِ س  ََددددار    وَ   اهللَّ   َرس   
َ ا  دْل    ل  َلد  َ يط ِ  ل  نط َةداَن ة دلُّ َفاَّ َفدَ  ت َضدا يَم    َول  م  َفدَْلدَ االصَّ َو َط َقديط د    َلدَعد ط    ََّ مط بط َسداَّ ْل  األط 

م   ِ  الط َم َفَْلد وا   ه  ل اَّ َخَ  خ    ل  َط ُّ ا  ِ و  الَّ َقيط ده  أَ َضداَفيط َةك ب  الط َليط َمدة  ب  ل  دنَّ   َوالط دل  السُّ نَّ  ؛ةث  نط َفدا 
َعددده   ََ دددَيا    دددمط َةددداَن الصَّ دددبط َواَفَقه  ََ دددا  َو دددمط َداَّ مخ َعه  ََ دددَياَ   ددد الصَّ َياَفقَ َداَّ مخ دددبط ا ل م  ََ مط  َو ةَّدددان  ددده  ل  ت 

دير  الدِة    َ ِ  أ  يد م  ََ دي  ََده  ف  و دمط د  َعه  ََ دَياَ   نَّ الصَّ مط َفدا  َمد َّ َفد  ةب  َخاَلَفه  نَّ الط َِ اا  د ََ ديو   َفَمدبط   س   لْلَّ
. َعده  ََ دَيا    َِ َلَها َةاَن الصَّ َب ه  َوأَتط َلَم   َسَنت  دَاء  َوَندف   َةاَن أَعط ةبَ ن   ِ وَن ل اَّ  م  الَّد دْل 

َتص  ل ده   ل  َا َةنط َقيط
ه  وَ  نَّت  َلم  النَّا     س  مط أَعط ه   َون  َليط بَ َوَا ة َضاف يَن ل اَّ ل  ُ  َوأَ   ِ  َلَهاأَتط َثدْل  َسدَل د    ةط ََّ دبَّ َةداألط  ل َ   َلك  َِ

ةبَ  ْل  َت َِخ  م  يَْل ف ي الط َِ َةث  َم ت  خط َب َواا  ةَب   التََّفْلُّ  ِ َِ ارَ َوالَّ رَ َف دَي    هللَّ  َددةط د   ن  ََّ مط ف دي األط  َيديط   ن  َمدا أَحط
َْلت ه   ه  َوَ صط نَّت  بط س   (.5/182« )َنهاج السن « »َ 

 .73األعمم العلي   و (2)
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طلةةة  دةر ةهاتؤتةةةدةميةةةطة لةةة زاري ن ئةكةةةن بةةةطدرؤي طا دةدةنةةة ثةةالَ 
لةة  نةة  كةسيشةطة نةقَلي نةكردطة، طكةسيش بة دةستوخةتي ئةط نةيبينيوة، 

، طنةة لةة هةي  دانيشةتنيَكدا ليَةي      ةتوايةكيكتيَبيَكي ئةطدا بينراطة نة لة ف
 «.بيس اطة

ينب تييية ئ ، ةدريَر ططدرؤكردن بةناطي ئينب تيييةطة ميَ طةكةي د كةطاتة
يةادي  زردبيَةت  يةطة هةبوة تا زيادي كدرؤش بةناط ،ةهةبوة طبانطةطازي هةبو

 كردطة.
 بةمةة كةردطة طزؤري بةة دةسةتيةطة     هةسةيت ا دذياني خؤي هةر لةبؤية 
َدم .. » :ئةةَليَ  دالة دانيشتين موناقةشةي عةقيةدةى طاسةتية  طةه  ضةشتوة.

ِ   يَن عَ  د دا َةكط َخ َيا َلدم  أَنَّ أَدط ََدا أَعط ةَب: أَ دْل  يدْل  َوالطَماي   َ َ دي ل ألط ؛ َةَمدا َددةط د لط َِ  يا َلديَّ َةد
ْلَّ َ  ََ َْل  لَ   َعَليَّ َ يط َط نط أَ يَول  ظ  فط بط ح   َ َقاَد  ت  عط َضده   ؛يطي اا  يل ديَن َةدَتَم َ عط أَوط   ر  ََّمدا َةق 
يء  التتدْل   َداَنَب َوَداَر    ََ َل  يَب َدبط ن  ِ  س  ي  َسبط ََمط بط   َ ت يَ  خ  كط ََ يَة خ  ْل  َعق 

ض  ََا أ حط َف َ
ام   ده    لَل  الخَّ    ُّ دة  دَة َعهط دا َددةط َ ع  َخ َنا َةَم دير  ض  دَل ح  دي َدبط ا   َود لط دبطي َ َضدبخ َوَ ض 

ا ةةخ ة  َِ  يا َعَليَّ   ٍَ ا َة َخ َيا َلم  أَنَّ أَدط ََا أَعط ة ْل  أََِ ي د لطي: أَ ي أَ ط
نِ  َ ان    َلك  لط َوَدال يا ل لسُّ

َياءَ  ٍط ه    أَ ي لَليط َت ط ي   َكَمم  احط َل   َوَتَكلَّمط ثط َدداَ   َ  َمم  أَوط سط بط َداَم   ااط  ََ أَنط د لطي: 
ُّه ْل  ََ   َ يط َما َنه ه !الط َله  َوَ يَّ

َيَح َدَاَّ  ُّ أَوط  ِ بط الَّ ََ دا  !َو ده  َلمَّ ََ دَةاَء   َوأََدا اَنَة أَعط ََ َو
ه  ة لُّ أََحةَ  يَب َتَللَّ  َعنط اَو ح  ه  َوَا أََحدَة ة َ ا !هََ ت  ده  َوَا أََحَة َةنط       م  َّ دة  َعنط  !ن 

ه يه  ا ف  بخ َْلِ    َ ه   ا َعنط ةخ َ ان   َ ه   ت  ا ل م  َّ ْلخ ه  ظط  َ ي  دي  !َود مط ديَن ف  َمع  َاء  َة ط َ ا َةداَن َندف  َفدا 
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دديَّ 
َكددَمم  ف  ُّ  الط ددْل  َ يط يَن    ددَنع  َُ َةصط دد َ ان   ه!َفَكيط ددلط ددبط السُّ  َ ةًّددا َفَلددَص  يد  َوَلدديط أَنَّ َةه 

ه  أَنط  َص َعَليط ََ : َلَي َِ َطَصا َفه  ااط   .(1)«.. ة نطص 
 رؤدكانيَك مةن ئةةزامن خةةلَ   ثاشان بة ئةةمري طئامةادةبوامن طت:   »طاتة: 

ة منةةط  يمدرؤيةان بةةدة   ي ترضةندين جاري منةطة، طةكو ضؤن بةناط دةكةن
يَن: ة بَلة نةية لةطا ،مبكةباسة  ةكةة بريطباطةرِ «حفدظ» طبة ، طئةطةر لةبةرةكردط

كةةات، دةى ئةةةطة مةةن  موجامةلةةة دة يةةا، باسةةناكاتيَكي دئةةةطة هةنةة 
ثيَش  ؛ةئيَستايش حةطت سالَ ثيَهي دةم دةثيَبريطباطةرِيَكي نوسراطي خؤمتان 

 «.ةطةي تةتار بيَت بؤ شامئ
تةنانةةةت درؤ طبوهتةةان كةةردن بةناطيةةةطة طةيشةةتؤتة ئةةةط ئاسةةتةى    

ناردطيانة بة دطاييدا بؤ ليَثيوةةنةطة طليَثرسةينةطة   جار ضةندين دةسةآلتداران 
هةربؤية طتةيةه ئاراسةتةى هةنةديَك    طؤيانةى هةية لةسةري،لةسةر ئةط دةن

لة دةسةآلتداران دةكات طباسي مةةزَلومي خةؤي دةكةات كةة تةنانةةت بةؤ       
طةه ئةفةةرمويَ:   ،لة كاتي حوكيدان بةسةةريدا  جاريَكيش طويَيان ليَنةطرتوة

َداء أَيدْلان رسديليب َدب   فاَه في  خدْل ٍدهْل رَضدان سدن  سدي وسدبعماَّ »
م تمعيب َب األَْلاء والقضا  وَب َعهم  و ةْلا رسال  َب عنة عنة المأل ال

األَدددْلاء  َضدددميَها فلدددص المضدددير  وَلافبددد  القضدددا  لتلدددْلج وتنفصدددل 
االقضي   وأن الم لي  خْلوَ   وأن ةكين الك    وَمدي  لد .مم َلتصدْلخ

فقلددي: سددلم علدد  األَددْلاء  وديددل لهددم: لكددم سددن   ودبددل السددن  َددة  أخددْل  
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الليدل والنهدار  وللد  السداع  لدم تسدمعيا َندي ةلمد  تسمعين ةمم اللصديم 
ا  واحة   ونِا عب أعظم الظلم  فلي ةان اللصم ةهيدةًّا أو َصدْلاَيًّا أو عدةوخ
 خددْل لالسددمم ولددةولتكم  لمددا َدداُ أن تمكمدديا عليدده حتدد  تسددمعيا ةمَدده  
وأَتم دة سمعتم ةمم اللصيم وحةنم في َ الُ ةثيْل   فاسمعيا ةمَدي 

واحددة  و عددة  لدد  َ تمددِ وَتلافددص  مضدديرةم  فددان  وحددةُّ فددي َ لددُ
وا ]نددِا َددب أدددل العددةو الددُِّ أَددْل اهلل  دده فددي ديلدده:  ة مط أَنط ت ددَفدُّ ْل   َ َ َةدد ط ل نَّ اهللَّ

دا  مَّ َ ع   َ و  ل نَّ اهللَّ َعدةط ديا   الط ك م  َب النَّدا   أَنط َتمط ت مط َ ديط َ ا َحَكمط َها َول  ل  َل  أَنط ََا   ل  ا ََ َ األط
ظ ك دمط  اَةع  دديْلخ

ا َ ص  يعخ َ َةداَن َسدم  ده  ل نَّ اهللَّ ف لدص الْلسديان أن أةتدص  لد  فددي  .[  
 .(1)«ورد   فكتبته

 دةبونكة دةسةةآلت خةةَلكي نةاردطة بةة دطاييةدا بةؤ ئامةا        باسي ئةطة
وهتةان  ن لةة ب لةبةردةم دادطا، ئةطيش تويةتي: ناكريَت ضةةندين جةار طويَتةا   

ةش لةة  ة، ئةمة تان لة من نةطرتوطدرؤي نةيارامن طرتوة كةضي جاريَكيش طويَ
بيَةت   طةاطريش ستةم ين ستةمةكانة، لة كاتيَكدا ئةطةر تؤمةتبار جولةكة ط

يةان،   ليَطرتنيَ طويَنابيَت برِياري لةسةر بدةن بة ب ،طدذي دةطَلةتةكةتان بيَت
ويَتةان  ريَكيش طبؤ جةا بةآلم طرتوة،  لة نةيارةكامنكةضي ضةندين جار طويَتان 

 .من نةطرتوة لة
ثؤسةت  طجا لةبةر ئةطةى نةةيارةكاني زؤريَكيةان دةسةت رِؤيشةتو بةون      

 ن لة مرييدا هةبو، ئينب تةميية دةخةنة زيندان.طثلةيا
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اسةي  نامةيةةه بةؤ دؤسةت طقوتابيةةكاني دةنوسةيَت طب      دةردةضيَتكة 
وة بة  نةدان زيكانيان بؤ دةكات، ضةونكة ئةةط ماطةيةةى لةة     اطةطردةكاري رِطد

دينَ »ويَ: بوهتانكردن بةناطيةةطة، طةه ئةفةةرم  قواستويانةتةطة بؤ درؤ ط َلم   َتعط
ةدص  ا ََةا   دبط األط  َ ديَّ   

َقض  ِ    الط دي َند َِ ف  دا َوَدد ََ َْلَ   فط َةثط ن  َوا  َتدَْلا   لطم  ََ دال ي   الطَمظط ََد   ألط   ي
َة    َفاس  َياء  الط َنط َْل ة َ لُّ َعبط َوأَنَّ َ ل َ    َواألط َط َ  ََ َوة لُّ   ُ  لطَياط ا أَ يَل:  َ  ا د   ِ بط َةد

َنا خَ  َي ف ي َحِق  وَر َفه   ُ َمَ .َو َ عط َْل َو  ..يط
ده  عَ     ِ َسدَبص  َة بط أََحَة     َ َتَصَْل  صُّ أَنط ة نط د َلديَّ َفَم أ ح  م  َِ  أَوط ظ لط َ ده  َفدا  َوا ةط ي ه  َوع 

دل مَ  سط  َ َللطي ة لَّ  دَْل ل ك دِل    َدةط أَحط َليط دصُّ الط ََدا أ ح  يَب وَ الطم   َوأَ دل م  ةدة  ل  سط َ  أ ر  دفط  َ َب ك دِل  
ي. س  ه  ل َنفط بُّ ا أ ح  ََ ْل   َليط بط الط  َ 
يا َِ  يا َوَظَلم  ةَب َة  ِ َهت   َواَلَّ  َ بط   َ ِلَ  مط ف ي ح   ..ي.َفه 

بط َةاَن َسدَببخا  ََ ك ْل  ة لَّ  ٍط ه  َلك نطي أَ يء  َعَمل  ا َعَل  س  ك يرخ خط ََ ل    َ َفَليط َةاَن الْلَّ
دديَّ   ل َمددا َةَتَْلتَّدد

َقض  ِ    الط ددي َندد َياف  َط ددْل  الددةُّ ددبط َخيط ََ دده   ددَْل    ص  َعَليط خ  ددَي   َوا ط َ ن  ددبَّ اهللَّ َلك 
ب  َدَضداَء لاَّ   َ دفط م  َضد  ل لط دي َا ة قط ةده  الَّت  ه  َو َاَّ ده  َوأََةاد  َ َعم  ب   سط ك ير  َعَل  ح  الطَمخط

ا َلدد ددْلخ مط   ه  َةدداَن َخيط ن  ددة  وَن َعَلدد  َدصط ددَكْل  ح  ة خط
ددال  ددة  الصَّ َقصط ددل  الط َعَمددل   َوأَنط ددل  الط َوأَنط

 . مط ه  َ أَنط َةت دديَ  َعَلدديط دد َو  اهللَّ ََسط َلا    ددِي  ددل  السَّ ددمط َوأَنط ه  وَن َعَلدد  َعَمل  ددَكْل  ح  ة خط
ددال  الصَّ

َةة   ا َةاَن َوأَوط مَّ  َ َةة   ُط ْل  أَ َط َ ي. َواألط
ل ق  بط خ   َ ا  َِ يَن َن َلم  ت مط َتعط َط  .(1)«...َوأَ

درؤ طنارِاسةيت طقسةةى بيَسةةرطبةر    ضةند  كيَشةئيَوة دةزانن ئةم »طاتة: 
طةسةو   ة! كةة لةةطة طةةطرةتر   تيَكةلَ بوفاسدي بةدطوماني طهةطا طئارةزطي ط

بكريَن، طهةرضيشيان لةبارةطة طترابيَت لة درؤ طدةلةسة ئةطة بؤ ئيَيةة ضةاكة   
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جا ثيَم خؤش نية تؤَلة لة كاة  بكريَ اةوة باةهؤي    ، لن ٍداءاهلل طنيعيةتة
س ةمكردني ودةس دريَذي كردني، ضاونكة   ياندرؤكردني بةدةمي منةوة 

م  طةردني هةمو موسَلنانيَكم ئازاد كردوة، وحةزي لة خيَرة بؤ ساةرجةي  
ؤشة لة خيَر وخؤشي بؤ ئاةوانيش ثايَم   موسَلنانان، وئةوةى بؤ خؤي ثيَم خ

 .  خؤشة
 بيَا   وئةوانةشي س ةميان كردةوة لةاليةن مناةوة طاةردنيان ئاازاد   

 عاال دةميَنيَ ةوة...  وتةنها هةقي خواي تة
اسةي  طئةطةر سوثاسي كةس بكراية لةسةةر كةارة خراثةةكاني ئةةط سوث    

يي دطنيةا  هةمو ئةطانةم دةكرد بونةتة هؤي ئةةم كيَشةة بةةهؤي ئةةط خيَةرة     
طرة ة خواي طةة كارم لطئاخريةتيان ليَيدةكةطيَتةطة، ... ئةطانةشي تاطنبارن داطا

 .«ليَيان ببوريَت
زطيركردني نامةيةةه بةةناطي ئةينب تةمييةةطة،     بةَلكو كار طةيشتؤتة تةة 

لة نامةكة ئةطاتة دةست جيَطري سوَلتان، طواية ئينب تةميية لةطةلَ كؤمةَليَك 
ناردطيةتي بؤ تةةتارةكان طداطاي طةؤرِيين جيَطةري سةوَلتاني     دةطرطبةرةكةى 

كةة تةماشةاي دةكةات طليَةي طرد دةبيَتةةطة بةؤي       ئةطيش ليَدةكةن لة شام، 
ليَكؤَلينةةطةى ليَةدةكات دةردةكةةطيَت ثيةاطيَكي     كةة  تةزطيرة، دةردةكةطيَت 

 .   (1)دؤزيةطة ناسراط بة شةرِ طفيطَلي نوسيويةتي طمسودةى نامةكةشيان لةال
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دا » :َليَئةة هةطرةها لةط دانيشنةى عةقيةدة طاسةتيةكة    ََّ َقداأَ ت  عط : َفدَم ا  اد 
ددي؛ َ ددلط  نِ   َ َبددْل   ددَي أَةط ددبط ن  ددي َوَا َعمَّ

ِ  َعنِ  َخدد ِ  ة فط َخدد َِ اهللَّ  َورَ  َعددبط   ة فط َمدد َط ددا أَ ََ دديل ه  َو  س 
   ََّ ُ  األط  ه  َسَل دَص اعط   َعَليط ََ دْلط ن  َو ق  دي الط

َقداَفَمدا َةداَن ف  َِ   د    ت  دي َوَةد َََبدَي ف  دا  ََ ل َ  
دل   سط  َ ُِّ  َو ب َلار  يح  الط ثطل  َام   َ يَم    م  ةث  الصَّ ََحاد  دا الطك  وَ   مَ األط ََّ دي أَ ت دص  َفَمدا َةَتبط

ددبط لَلدد  َ َء  دديط ٍَ  لَلدد  
دده  ددي      ع  ددَةاءخ أَدط ت  َتا خددا ا ط ددي   ل ددَ   َ   أََحددَة ة  نِ  َ دد خ ةَ َوَلك  ي  َط ددي أَ َتبط

ةَّ  ْل  صط َةار  الطم  ل  الِة  بط أَنط  َ بط َةسط َل ن ي  ََ َها  بطي    ََ مط    وَ أَ ن  ْل   .َ يط
َتداَ  لَلد  ا َر َعَلديَّ ة  ِو   ُ ي أَََّده  

َ  َوَةاَن َدةط َ َلَ ن  َ دب  ايدْل  ر  ألط ةب  ال اٍدنكيْل ةط لدِة 
َمْلَّ   َ يددَةَ  

ددَْل َعق  ةط ب     َ ان  َةَتَضددمَّ ددلط ددَتا   َدار  السُّ َلددوَ َفددَ  أ سط دده  َلددمط أَعط يَقت  ددبط   مط   َمق   َلك 
وَ .  ِ كط ََ ي أَََّه    َعل مط

َقداد   ت  عط دي اا  َسداَّ َل ف  ََ د َل ن ي َعدبط  دبط َةسط ََ َندا  ْل  دَْل َوَ يط صط  َ دبط  ََ د  َعَلديَّ  َوَةاَن َةْل 
   ََّ ُ  األط  ه  َسَل ا َةاَن َعَليط ََ نَّ   َو َتا   َوالسُّ يب ه    الطك   َ ْل    َف    .(1)«َوَ يط

ير كةراطة  طة تةزطبةَليَ ثيَم طةيشتوة كة نوسراطيَك بةناطي منة».. طاتة: 
كةة   َلتان،طنيَردراطة بؤ ئةةمري رِطكنةةدين جاشةنةطري ئوسةتادي خانةةى سةو      

م نيم، بةةآل  ريةكةىتيَداية، طئاطاداري طردةكا بريطباطةرِيَكي دةستكاري كراطي
 «.دةزامن درؤية بة دةم منةطة..

ةطة كردؤتة ئةطةرضي سبران ا  ئةم ثياطة ئةم هةمو كيَشةةية خةاطي نة  
ذيَةةك تي رِؤطرِاي نةطةسةةتاندطة طهةةةقي بةةة ئاشةةكرا رِطنكردؤتةةةطة طزانيويةةة

 عاقَلةكان تةماشاي بكةن تيَدةطةن كة هةق لةطةلَ كيَداية.
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دريَة ة نادةمةة باسةكردنيان     ،نزؤر ،ط شتانةى دةدرا ثةاَلي سةبارةت بة
-يسيت خواى ميهرةبان شي دةكةينةطةط بؤ كاتيَكي تر بة-ططةآلمدانةطةيان 

والمسداَّل »يةكي ئينب حةجةري شافيعي دةهيَنينةةطة كةة ئةفةةرمويَ:    طتة، 
وا ةصْل علد  القديو  هدا  عدة ديدام  التي أَكْل  عليه َا ةان ةقيلها  التخهي

الددةليل عليدده عنددادا. ونددِ  تصدداَيفه فافمدد   ددالْلد علدد  َددب ةقدديو  الت سدديم 
وندي  -والتبْلُّ َنه  وَِ  ل  فهي  خْل ةل  ء وةصيص فالُِّ أادا  فيده 

 .(1)«ةستفاد َنه وةتْلحم عليه  سببه -األةثْل 
 ةبئةطة نةبيَت  ئةط شتانةى نكوَلي لة ئينب تةميية دةكرا لةسةري،»طاتة: 

ة سةةري بة  بةَلطةةى بةؤ رِطن بوايةتةةطة سةور نةةدةبو لة     هةطةس طتبةييَت، ط 
انةةى  ةى ئةط، ئةةطةش نوسةراطةكانيةتي ثرِيةةتي لةة بةرضةدانةط     كةلةرِةقيةطة

 «.دةكات طخؤي ليَبةري ،برِطايان بة تةجسيم هةية
ودفداعي عدب »ئةةَليَ:   - فدْل اهلل لده- سةعيد رِةمةزان بوتي د. هةرطةها

فالددِةب ةفددْلوا ا ددب تيميدد  لددم ةكفددْلو  ألَدده لددم   ب تيميدد  يددة الددِةب ةفددْلو ا دد
ولَما ألَهم َسبيا لليه تهم  الت سية ونِا َا لم أَدة   و  ةا  الصفا ةفوِ 

تةةكفريي  طبةرطري من لة ئينب تةميية دذي ئةطانةيةة  »... طاتة:  .«دليمخ عليده

                                                 
 (.247)ص« الْلد اليافْل» (1)
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من اَلي طلةسةر ئةمةش دةدةنة ث (1)... لةبةر ئةطةى تؤمةتي تةجسيم دةكةن
 «.هي  بةَلطةيةكم دةست نةكةطتوة كة طابيَت

وَمددب َع ددص عنددةَا َ ددة  ددم  ةكفددْلون ا ددب تيميدد  »هةةةرطةها ئةةةَليَ: 
ةدي أَدة الفكدْل  أو  َ سةاخ  ولقة  مثدي فديةمخ  رحمه اهلل وةقيلين لَه ةان

 الكلمدد  التددي ةتبهددا أو دالهددا ا ددب تيميدد  والتددي تددةو علدد  ت سددية  فيمددا َقلدده
السبكي أو  يدْل  فلدم أَدة ةمَداخ فدي ندِا دد   ةدل َدا وَةتده أَده فدي فتديا  
  ةقيو: لن هلل ةة ةما داو واستي  علد  العدْلا ةمدا دداو ولده عديب ةمدا دداو

ورأةي أَاسا ةكفْلون ااَام أ ا المسب األٍعْلُّ ألَهم ةقيلين: لَه َع دل  
  ونددي ةتددا للدد   خددْل َددا ةتددصولَدده َتدد وو  و مددث ورَعددي للدد  ةتبدده و

ةتدا  ااَدام أ دي المسدب  فْلأةته ةقيو ةما ةقيو ا ب تيمي  واددْلووا «اا اَ »
الُِّ ةقيو فيه َفَب أن اهلل ةةاخ ةما داو وأَه استي  عل   «اا اَ »األٍعْلُّ 

العددْلا ةمددا ددداو. ل ن فلمددا ا َمدداوو أن َعظددم ونمدداخ ا وَدديد لددهه ولمددا ا 
  سيماسدددبنا علددد  َمددداوو أن َدددنف  فدددي َدددار ٍدددقابه واهلل سدددبماَه وتعدددال

   .(2)« ل 
ت كة كؤمةةَليَ تية رِةط دةبيةنم تةةكفريي ئةينب      طزؤر سةيرم ليَديَ»طاتة: 

 هفكرةيةة  ةىزؤر طةرِام بةؤ ئةةط  تةميية دةكةن طواية موجةسيية بوة، منيش 
 َلطة بيَت لةسةر تةجسةيم طةه طبة ويةتييا ئةط طت كة هي ئةطة هيان رِستةية

هيوم لةم بةارةطة دةسةت   بةآلم هةرطيي سوبوكي طجطة لةطيش باسي دةكةن، 
                                                 

 تبارُ وتعال  تةجسيم، بة جسم والشة شوبهاندني خواية (1)
 (.265-264)ص« عااْلَةو  ات انا  الفكْل ااسمَي الم» (2)
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يك طةةطرة بكةينةةطة كةة ئةسةَلي     نةكةطت ... ئي  بؤ هةطلَ بةدةين خةةيالَ  
 «.نية...

 ي سةوننةت ئةهل دذ لةطرطذيَندراطة طزؤر  ضونكة ئةمة ثرسيَكي طرنطة،
ي تةةاكئةةةط  طفةةةتواكانييةةة ئةةينب تيييةةة تةكفري، طوايةةة: بةةةكارهيَنراطةزؤر 

، ةكةيانةطئةط مامؤستاي تةكفرييةكانةة طسةرضةاط  تةكفريي درطست دةكات، 
 !ماطةتةطة يانلة ئينب تييية بؤبة تةكفرييةكان دةطتريَ: ط

ئةةم   لةمةةرِ  ةضةؤن بةو  طاية، هةَلويَسةيت  ند ئينب تييية ئايا تا ضةبةآلم 
ريةان  طزؤ وننةيارةكاني كة زؤر بة  سةرلة كردنيطقسة دانض طةه حوكي ثرسة،

 .اياندَللةطة عةمةلي كرداري طهةَلسوكةطتي بيقيةتض طةكو ت ،ثيَكردطة
يةة   تةميبؤتةان رِطن دةبيَتةةطة ئةينب    -بةة طيسةيت خةوا   - طا لة خةوارةطة 

 طسةلةفيةكان زؤر دطرن لة تةكفري طتةكفرييةكانةطة.
يَ وهةناد  ثيَشاةكية  ةكاةي  دحةز ضونة ناو باساةكة،  ثيَش شسةرةتا

 خبةمة رَو: كفريةوةةبارةي ت لة بنةما

 وهةةةملةةة  ،مةزهةةةبيَك وهةةةم ةلةة، دينيَةةك هةةةمو كفري لةةةةتةة .1
كةراني  ثيادةيا مةزهةبيَك يا فكرةيةه دينيَك  ، هةرهةيةبوني  دافيكرةيةك

 بةةط ديةن طمةزهةةب طفكرةيةة، طثيةادة     بةرِطادار   ؛بة برِطادارطةسو دةكات 
كةطاتة ب طفكرةية، بةط دين طمةزهة بيرَبِطا ؛بة بيرَبِطابة برِطادار نةكةرانيشي 

لةةط سةنورة    هةركةةس  -هةر فيكريَك بيَت-ئةطةي سنوريَكي فيكري هةبيَ 
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هةا لةة دةرةطةي،    ئؤتومةاتيكي  طومانبيَشةه ط ،نةبيَت ثيَ يشبرِطانةبيَت ط
كةسةيَكةطة  بةآلم ئةطةندة هةية لةة   ة،فريتةكئةم لة دةرةطة بونة خؤي بؤخؤي 

بةؤ   ، طلةة فيكرةيةكةةطة  يَكي تةر ئاينيَكةةطة بةؤ ئةاين    لةة ط ،بؤ كةسيَكي تر
 .ئةطؤرِيَتططردةكاريةكةى ناطةكةي يةكيَكي تر 

 طي تريةان ن، ئةكوفري ثيَئةَليَ طزؤريَكي ئاينةكاني تر الي ئةهلي ئيسالم
طجولةكةة   ئيسالم طةكوئاينة ئامسانيةكان  وهةم. كةطاتة شتيَكي تري ثيَئةَليَ

 سبةة ةطةي ئة  مرؤييةكان، جطة لةمانيش لة ئاين طئايدؤلؤجياط طهتد،طاطر ط
 طةكةو  بيَتهةةَلطرت  يةةكي تايبةةتي  عةقيدةسنوريَكي فيكةرى ديةاريكراط ط  

ي خةؤ ةكةى بازنة طسنور لة ئةطةيئةمانة  وهةمطهتد ملانيةت ةعطشوعيةت 
 ة خؤيان.بايبةت ن بة ئوسلوب طشيَواز طلةفيي تبرِطاتة دةرةطة تةكفريي ئةكة

ةطةةر  مبؤ  ،يةكفريي تيَداةت دامناسؤناليينةتةطايةتي طبريي  لةتةنانةت 
ةتيةةكان  كؤمةآلي تايبةت تؤرِة طبة دنلة هؤكارةكاني رِاطةيانئةط شتانةي كة 

ناط  بةك كؤمةَليَ لة، طدةبيس يَ دةبينريَ طئةطةى ثيَي ئةطترىَ سؤشيال ميديا
تةر:  ي ، ئةةط جةاش  طجطة لةطانيش تةكفري نية؟! بةط دةطتريَ: فيكرةكانرِؤشن

 :طشةةي  ي«ْلادَِد»هاططاتا ئةمة رِيَك ر: نؤكةري بيَطانة، ت ، ئةطيخؤفرؤش
ي يَة ابيين ثنة  يرِةطا بةة ، ضونكة لة كوردبةون دةيبةيتةة دةرةطة،   ة«تةكفري»
. ئةي   تةةكفري جؤريَكةة لةة   خةؤي   ئةمة خؤي بةؤ  ،يَكي سا ةكورد وترىَ:ب

تةةة لةةةطةطدطاش باسةةي كوشةةتين جةةاش طخةةؤرفرؤش طنؤكةةةراني بيَطانةةة ديَ
 .ثيَشةطة
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ةكو ئةطة مةش طةطةى ئةطتريَ: فآلن برِطاي بة دميوكراسيةت نية، ئةيان ئ
برِطاي بةة  » يبارةتي:عئيسالم نية. بةآلم ضية بة طاية بة كةسيَك بَليَي: برِطاي 

م نة طنةةر هةنةديَك موسةةققةفا  « دميوكراسيةت نية يةا بةرِطاي ئيسةالم نيةة    
 م كافر بة دميوكراسي رِةق ة.آلبة طنيانانةية.

وكيي حة كةة  نكوَلي ليَنةاكريَ.   كفري حوكييَكي شةرعيةهةرطةها ت .2
َلي موسةةَليانان نكةةو لةةةهةةي  طرطثيَةةك ، طخةةوا طثةيامبةرةكةيةةةتي 

 ؛داية يَتكردنةة   زيةادةرِؤيي طثةةرِطريي  ئةكةةين  يَنكةوَلي ل ، ئةطةى ةكردطةليَن
ة كةافر  بيكاتة  يا هةر بةزؤر بدا داحوكيي كوفري بةسةر ،كافر نةبيَ كةسيَك

كي حةوكييَ  الةةم بابةتةةد   ميانرِةطيطناطةندطريي ئةطةرنا  ي،بة هةطةسي خؤ
 .شةرعية
دا»رِةهايي  تةكفرييش بةطرِةدكردنةطةى  .3  ساَلن كةة فة  :بوتريَ ،«َ لقخ

 ةلطخؤي ية نمايةي شانازي  كةس تةكفري ناكا، ئةمةيب يحبؤضون طن آلفيا 
   :شت طلة دبريتية  ئةمة ادخؤي

 ي هةيةة  ي تةكفريوهةمر هة ا ئةبيننيدطاقع ضونكة لة، عةيدذي طاق
 .شيَوازيَك بةبة جؤريَك طبة ناطيَك ط

  ،بةةة  يةةاني: ئةمةةة دذي فكةةرةى برِطابونةةةهةةةرطةها دذي مةنتفةةة
فكرةيةةكي  تةؤ بةرِطات بة   كةة طاتةة:   دياريكراطي ضةسةثاط. بؤضونيَكي سنور 

طة نةةبيَ  كرااريمان ئةطةي برِطاي بةط فكرة دية طوبيَشةه ط ،ودياري كراط هةب
 .تةكفريةخؤي بؤ خؤي نة وئةط لةدةرةطة بيةتي، جا ةدةرةط لة
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اسةت  ا نيةة طرِ طنية، جطة لةطةى تةكفري هةركةس بَليَ: برِطام بة  كةطاتة
ت مةن بةري   طةكو ئةطةش طاية بَليَ: تةؤ ضةؤن بةري دةكةيتةةطة طةكةو     ناكات، 

 !!-يَتبئةطةر دذيشي -كردؤتةطة طبؤضوني تؤ بةدةر نية لة بؤضوني من 

ي ئةةةهلسةةةلةفيةت ) بةةةآلم ،ةكفري هةيةةةكةةدا تةةطرطثيَ وهةةةم لةة  .4
كةة  طرِيَ رِةمحةة  بةةةمامناطةنةةدتر ط يانوهةةةم لةةة ت طجةماعةةةت(ةنسةةون

 «.7». بؤ زياتر برِطانة خاَلي والممة هللدادطةرترن لةم بارةطة ط

يةة  وان هةبةهةمان شيَوة دطرخستنةطةي نةيار طدذبريان لةالي هةةم  .5
 ت طجةماعةتة.بةآلم مامناطةندترينيان ئةهلي سوننة

الي ئةةهلي سةوننةت طجةماعةةت،    ئةطةيةة:   خاَليَكي تري طرنة .6
طاتةة: لةسةةر يةةه رِانةطةسةتاطن،     كوش  الزم طمةليطمي يةه نني، طتةكفري 

لةبةةةر  كةافريش نةةةبيَت طةه كوشةةتنةطة يةاني: ئةةةكريَ كةسةةيَك بكوذريَةةت  
 كافر ، هةرطةها ئةشكريَهةَلطرتندةطَلةت ضةه لة دذ يان  نى كةسيَك،كوشت

طبة دريَة ايي   هاطسيَي جولةكةي هةبوة بيَت طنةشكوذريَ طةه ثةيامبةر 
كةة هةةةمو   ميَة ط كةةافران لةة طآلتةةي موسةَليانان هةةةبون طلةةناط نةةةبراطن،    

ط كتيَبيَكي هةية بةة  ئةطتريَموسَليانيَك ئةمة دةزانيَت، تةنانةت ئينب تةميية 
السياسد  »طلةة كتةييَب:   ناطنيشانةطة كة كافر لةبةةر كوفرةكةةى ناكوذريَةت،    

َ ا َةداَن »ئةفةةرمويَ:   (100-99)و« الخْلعي  فدي اادم  الْلاعدي والْلعيد  َول 
َّ   َوأَنط  ةب  ة لُّه  هلل  َي أَنط َةك يَن الِة  يد    ن  ص  قط ََ َهاد   َو َي الط   وا  ن  ْل  َتاو  الطَمخط

ق  ل  الط أَاط
ا د يت دَل  َِ اتِ َفداب   َتكين ةلم  اهلل ني العليا  فمب اَتنِ َب َند دا     ََّ يَب. َوأَ دل م  سط الطم 
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دددص    ان  َيان  َوالْلَّ دددبط
َسددداء  َوالِص  َقاَتَلددد    َةالنِ  َََعدد   َوالطم  َما دددل  الطم  دددبط أَنط  َ ددبط َلدددمط َةك دددبط  ََ

؛  َلَمداء  ع  دير  الط ه  مط  َ دَة  نط َتل  ع  مط َفَم ة قط ن  ي  ََمط ب   َو  َ َم   َوالزَّ َعط يْل   َواألط َكب  يط   الط َوالخَّ
د  لاَّ  َ دْلَّ ِ  ل م  ي ل  الطَ م  مط َةَْل  لَ اَحَ  َدتط ه  ض  نط َةاَن َ عط ه   َول  ل  عط ل ه  أَوط ف  َقيط  أَنط ة َقات َل   

؛  دَيا   دَي الصَّ و  ن  َوَّ يَب. َواألط دل م  سط م  دااخ ل لط ََ مط  َ ه  َياَن؛ ل َكيط بط َساَء َوالِص  ؛ لاَّ النِ  ْل  الطك فط
َي ل َمدبط ة   َتاَو ن  ق  َنَّ الط بوضةوني ثةسةةندي وهةور    »طاتةة:  بة كةورتي  . «َقات ل َنداأل 

كردني لةطةَلياندا دةكوذريَةت نةةه   طزؤربةى زانايان ئةطةية بيَباطةرِ لةبةر شةرِ
 .«ئةمةش رِاي ثةسةند طتةطاطة لةبةر كوفرةكةى

 طشةخص طسوننةت طجةماعةت مةنهةجة طكةس يمةنهةجي ئةهل .7
انان وسةَلي ، ضةؤن كةاري م  ةطشةةكة نية، كة بريتية لة ئيسالمة رِةسةن طبيَخ

 هةةب مةز تاكي سةونين لةسةةر   لةسةر ئيسالم حيساب نية، ئاطهاش كاري
ئةةط   .، كةطاتةة مةنهةةج طبنةةماكانيان حسةيَبة    ب نيةة يَسة مةنهةجةكة حط

ةطة ةكةات ئة  دهةآلنةى لةطةلَ مةنهةج طبنةماكان يةكدةطريَتةطة طثشةتطريي  
يت ةرنا سةةتةم دةكةةةدةتةةواني مةنهةجةكةةةى ثةةيَ تاطانبةةار بكةةةيت ئةطةة  

 مةنهةجةكة تاطانبار بكةيت.

 تجةماعةة ط تةنئةةهلي سةون  ميَ ط ططاقيع طدةقةكان شاهيدن كة  .8
طدطرخسةةةتنةطة طتوندطتيةةة ي بةةةون لةاليةةةةن  كفريةتةةةخؤيةةةان قوربةةةاني 

دي كةورِي  ةمحة ئة وكيَ ب نةيارةكانيانةطة، بةَلكو لةاليةن عةقآلنيةكانيشةطة!
يَيدا طئةشكةجنةى دةدا ل وكيَ ب ؟زيندان خستية وكفري كرد؟ كيَ بةلي تةنبةح

ضةةندين   وحةةج؟ كةيَ بة    ؟ كيَ رِيَطةري ليَكةرد بةرِطا بةؤ    تا بورانةطة طكةطتن
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ةرطةزي كوشت ي م«النصدْل» كيَ ئةمحةدى كورِي نةسر ؛شويَنكةطتةى كوشت؟
تةةنها لةبةةر    خستة زينةدان كيَ ضةندين زاناي ء درا؟بؤ ماطةيةكيش لة خاض
درطستكراطي خواية بةَلكو قسةى خواية؟ كيَ موضةى  ئةطةى نةيانوت قورئان

كيَ ئينب ؟ ي كردنتةكفريهةموياني برِي؟ كيَ فةصَلي كردن لة كارةنيان؟ كيَ 
كةرد؟ كةيَ ليَةي دةدا     ئينب قةةيييي قوتةابي   سجينكرد؟ كيَ تةمييةى تةكفري

 طلةسةر ضي؟ تا كؤتايي ليستيَكي دطرطدريَ .

، نكفريةتة دةسةيت  يان قوربةاني  خؤ نةت طجةماعةتكةطاتة ئةهلي سون
ورباني قخؤيان  هةر سةرن  بدريَ، دةبيينا دطاقعيان ئيَستاش موسَليانان لةط

ةر بةة  هة طتريؤريسةت،  ئريهةابي   :ان ئةةطتريَ ية ئةط كةسانةن كةة ثيَ دةسيت 
يَ، ذن ئةةكو موسةَليا موسَليانان ئةطتريَ ئريهابي، كةضي ئريهابيةكةش هةةر  

ريَكي طسةةي م تاني ئيسةال ئينجا سةيريَكي طآل جا تةماشاي ئةط مةتةَلة بكة.
 ئةةطالش  ور بوة،سطلة خويَن  ةوخةَلتاني خويَن بئيَرة  ئةطانيش بكة، تانيآلط

 لة طَلؤثي سور طرِؤمانسي سور بوة؟!

 «فتدداو الَ مدديا » لةةة 466 الثةةةرِة 12 بةةةرطيئةةينب تيييةةة لةةة  
ددبط الط »: ةفةةةرمويَئ  َ ا  ددَْل أََحددةخ ََحددة  أَنط ة َكِف  َُ أل  ددل م  َوَلدديط سط نط أَ م  ددَ  يَب َول  َ دد َ َوَ ل  خط

د    د   َوت َبديََّب َلده  الطَمَم َّ ده  الطم  َّ دبط  َحتَّ  ت َقاَم َعَليط ََ دَو َََبدَي لسط ديب  َلدمط   َيق  ه      َ وط  َم َةدز 
وو  لاَّ  ؛ َ لط َا َةز    ِ ه    الخَّ ََ   َ ل َ  َعنط َة لَدا َُ الطم    َ عط َه    َّ   َول  بط   «.اَل   الخُّ
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ةش بةا هةَلة   موسَليانان تةكفري بكا بؤ هي  كةسيَك نية كةس لة»طاتة: 
طن بةؤ رِ  بةَلطةةى ثيشةان نةةدريَ طهةقيقةةتي     هةةتا  ،با  ةَلةت بكةا  ،بكا

 بةة  كةسةيَ ةرهبؤيةة  جةا   [ثاشان طتةيةكي ئاَلتوني ئةفةرمويَ:]نةكريَتةطة، 
 «.تناكريَدةر طومان  بة، وةسثيَ موسَليانةةطة بيةقينيايي طدَلن

ُ  ةَ َوَا »: يَوئةفةةرم  هةةةمان كتيَةةب، ى282 ل 3 ب هةةرطةها لةةة  ددي   
 َ  َ َطص  َفَعَله  َوَا   َلَ    أَخط َِ ل م     سط يْل  الطم 

ف  َمَساَّ ل  يه  ةَ ف  َتكط َا ف  الط َُ ل   الَّت ي َتَنا يَها أَنط
َل    بط ق   «.الط

كةطة اطانيَي بةهؤي تتةكفريي موسَليان بكةدرطست طجائيي نية، » طاتة:
ة ةهلي قيبلا ئثرسانةى كة  وةكو ئةو طةيا بةهؤي هةَلةيةكةة داطة، ئةجنامي 

 تريةان  يئةةط  ،ايةدةَليَ ئةط مةسةلة طئةمةكة «. هةيةرَاجياوازيان لةبارةوة 
 ..طئاطهاية يةن : نةخيَر ئاطهادةَليَ

د»مان كتيَةب ئةفةةرمويَ:   هةة  ى229 ل 3 هةرطةها لة ب ََ ا  َِ َِ أََِ دي َند
بط أَ   َ نِ ي: أََِ ي   َ َلم  َ ل َ   اَلَسن ي َةعط ََ بط  ََ ا َو َظم  َداَّ مخ َسد النَّا   ََ عط يخا َعدبط أَنط ة نط َص هط
ددَيَ   لاَّ لَ ا ع   ص  عط ََ دديَ  َو س  يددَْل َوَتفط ف  َعدديََّب لَلدد  َتكط ددَم أَ َ  دددَ ََّدده  َدددةط ل  دده  الطم  َّ دديط َعَليط ََ     ا
قخ  ا َتاَر خ َوَفاس  ْلخ

بط َخاَلَفَها َةاَن َةاف  ََ دا أ خط الْلسالي  الَّت ي  َِ دي َْل  َوَعاا  دَْل  َول  يخا أ خط
دد   َخَ  ََندد ََّ ِ    األط  َ َدددةط َ َفددَْل ل َهدد ر  أَنَّ اهللَّ ددمُّ ا: َو َ أ َدددِْل  َمَسددل ددَ  َةع  ددي الط اَّ ل   الطَلَ دد َ ف 

َمَسدا د   َوالط يَّ
ل  َقيط ةَّد   الط َلَبْل  دالط ََ . َو د   يَّ

َعَمل  اَّ ل  الط َُ ُ  ا  دَل دي ةَ  َو السَّ يَن ف  ع  َُ دبط َةَتَندا  َ يدَْل  ث 
مط َعَلددد  أََحدددةَ  ه  دددنط  َ دددَهةط أََحدددَة  َمَسددداَّ ل  َوَلدددمط َةخط ِ    الط دددْل  َوَا َا     َنددد ددد   َوَا ك فط سط    ف 

َي َ  ص  عط ََ». 
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 انيشةتيبَ لةطةةَلم د  يشهةركةسة من بةردةطام ط ،ادئةطةشلةطةلَ »طاتة: 
لةةطةى   ت: مةن لةةط كةسةانةم زؤرتةرين رِيَطةري دةكةةم      ئةةزانيَ اش بة ئةطة 
 ةكة  مةطةةر زانةرا   يَك تةكفري يا تةفسيق بكريَ يا تاطانبار بكريَت،كراطدياري

ا، كةة  ان ئاسة بةَلطةى ثيَطةيشتوة طبؤي رِطنكراطةتةةطة رِطنكردنةةطةى قورئة   
 هةية شاجاري طهةركةس ثيَوةطانةى بوةستيَتةطة جار طا هةية كافر دةبيَت ط

 «.فاسق طجاري طاش هةية تاطانبار
وا أَنَّ َوَلدمط ةَ »: يَوئةفةرم هةمان كتيَب 487 ل 12 بهةرطةها لة   َتدَة َّْل 

دي َحدِ   ا دي ف  َتق  ِ  َددةط َتنط د  َ َيا ََ وَط َو دْل   ٍ يَْل َلده  
ف  َعدالتَّكط َلد   يَّب  َوأَنَّ لطم  يدَْل الطم  ط ف   َا  َتكط

َعيَّب   يَْل الطم 
ف  م  َتكط ز  َتلط و َةسط دْل  دَة ط الخُّ  َ َط لاَّ لَ ا و  َِ َتَفديط الطمَ ط  َوا ِ  ة َبدِي ب  َند د  َ ا أَنَّ َيا

يا َلق  ةَب أَفط  ِ : الَّ ََّ مَّ   َ  األط ََّ َمة َوَعا اَم أَحط ََ ِ     ااط  ثَ  العميَا  لَ َن وا أَةط ْل 
بط مط ة َكِف  ََ َْل 

ه   َتَكلَّمَ  ن  َعيط َكَمم     ا الط َِ َه   ». 
طكؤمةةَليَ رِيَطةري    مةرج كة تةكفري كومةَليَ ماطنئةطانة تيَرِا نة»طاتة: 

هةرطةها كةة   ،ي دياريكراطدا فةراهةم نابيَتكةسيَك هةية لة جاري طا ،هةية
ثيَةي   ئةةطةى كةرد   (2)يَكودياريكرانية  الزمةكةي ئةطة (1)رِةها كردنيكفريةت

م نةميَنن، ئةةطةى ئةة  ةكان رِيَطر طنبمةطةر مةرجةكان فةراهةم ب ،(3)يبَب كافر
                                                 

يان فةالن شةت   فاَلن كار  :بَليَيطةه   ْل النيا أو الفعدليكفت :طاتة «الم ل ْل يكفالت» (1)
 وفرة.ك

 كةس كافرة.فاَلن  :بَليَيطةه   ْل العيب أو الفاعليكفت :طاتة «المعيبْل يكفالت» (2)
بةؤ  -ناطيَةك   زةيةد م آلبةة  ،ةترِاسة ، ن قسة بكا كافرةآلئةطتريَ هةركةسيَ ف :منونة بؤ (3)
 :نيةة  ئةةطة  ي ئةم قسةيةمانالزم ن يةكسةر، كةطاتةناكةي كافري كة ئةط قسة دةكات -منونة

 «.معيبالم ل  وال» لة بريتية كافرة، ئةمة ئةم كةسةش دام ئةط قسة كوفرةما
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ئةةم  ةطانةةي  ثيَشةةطايان ئ  زؤربةيئةطةية: ثيَشةطا ئةمحةد ط دةكاتةطةقسة رِطن
فةرموة، ئةط كةسةانةيان كةافر نةةكردطة كةة ئةةم       (1)جؤرة طتة طشتيانانةيان

 «.قسانةيان كردطة
دمط َوة نطدي أ  »هةمان كتيَب ئةفةةرمويَ:   230ل  3ب ة لهةرطةها   َ دِي ب  َله 

دمط َعدبط ا دَل َله  دَم أََََّما َ ق  دبط لفط  َ د    ََّ مَّ ُ  َواألط دَل َتكط ب  الط لسَّ و     ديو  َةدَقديط دبط َةق  ََ يدْل   ا ف  َِ
َب  ةد   َ ديط ْل  ص  التَّفط ا َح ٌّ  َلك بط َة   َي أَةطضخ ا َفه  َِ داَوَة فط ِ    أَوَّ َمب  َوالتَّ اط  . َوَند ديب  ي  و  عط
ي َساَّ ل  األط ا  ََ بط   َ    ََّ يَها األط  َعيط ف  َُ سط ََلَ  َتَنا دالط و  ََ َبدار  َون  د ََل   ك  سط ََ يد» :َي  َيع   «ة  الط

ل دده   َلَقددَ  َةَقيط َ  ط يددة   َيع  ددي الط ددْلط ن  ف  ق  دديَص الط نَّ َ ص  ةَب َةدد ط النَّ ] :َفددا   ِ ددَياَو لَّدد َط ة ل يَن أَ
ا مخ ََ  ظ لط َيَتا َة َ  [الط ََ   ا ط ا َوَرَد:  ََ ْل  

ل َ  َساَّ  َِ ا َفَلدبط َفَعدَوَة َِ ِ  َل َةد نَّ َند ا. َفدا  َِ    ه  َةد
بط َ    َ بط َداَو  ََ و   َل   َديط ز  َي   َمنط َ . َون  ََّ َلَق َ َعا لَ ا ط بط َداَو لسَّ ََ ا.ُ   َِ َي َة ا: َفه  َِ َ مَّ   َة

َ ددد    َتيط    : يددده  يدددة  ف  َيع  دددم  الط كط َعددديَّب  ةلت دددي ح  ا  الطم  دددلط احَ أَوط  الخَّ ََ َيدددَ  أَوط َسدددَناَ   ح 
ب يَل َ  قط ََ َفاَعَ   ٍَ َْلَ  أَوط  َكِف   َ َصاَّ َص  ََ.» 

طمةةن بةةؤم رِطندةكردنةةةطة: ئةةةطةى لةةة سةةةلةف طثيَشةةةطايانةطة »طاتةةة: 
كةة   ،بة رِةهايي تةكفريكردني ئةطةى ئاطهةا طئاطهةا دةَلةيَ    :دريَتةطة لةدةطيَرِ

جيةةاطازي بكةةريَ لةةة نيَةةوان رِةهةةايي ئةةةبيَت يَ ئةةةطةش حةقةةة، بةةةآلم بةةةَل
ةكان رنوةينةيية طةةط  ب مةسةةلة دياريكراطي. ئةمةش يةكةم مةسةلة بو لة ط

                                                 
 بةؤ  .ى ئةم قسةةية ورئان مةخلوقة كافرة طهاطشيَوةمةبةسيت طتةى: هةركةس بَليَ: ق (1)
ر كةةس  هةة  لةة  نخةَلكانيَكيش هةبو ،خلوقة كافرةةقورئان م :بَليَ هةركةس ؛طتويانة :منونة

 ،كةافر  :ثيَشةيان نةةطتون   ليَكردطة طئازاري خةَلكيان لةسةر داطة، شيانبةرطريط زياتر طتويانة
 .تايبةتي بة حوكمرِةهايي جياطازة لة  كةطاتة حوكيةكة بة
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ثاشان ئةةبيَت ئةةطة بةيانني     ..طتة ناط ئوممةتةطة بة هؤيةطة، .كة جياطازي كة
حةوكيي ئةةط هةرِةشةانةى دةرهةةق هةَلدةطةشةيَتةطة بةة       كةسي ديةاريكراط  

 نةطة يةان موسةيبةتانيَك  سةرِ دة كانيخراثةة كة ضاكة كؤمةَليَ تةطبةكردن يان 
 «.اطري، يان شةفاعةتيَكي طةرطدةسرِنةطةتاطان 

ةهلي ئة تةةنها مةةنهجي    دام مةسةلةلةةت باسي ئةطة دةكات كة تةنان
ةطةسةة  ر بة همةنهةجيَكي رِيَك طميانرِةطة، هي ئةطاني ت طجةماعة سوننةت

 لةسةر بووك ين شت يةك  تةكفري طتةبديع طتةفسيق دةكةن:ط
ددا  وَ »: يَوئةفةةةرمطةه  ضخ مط َ عط دده  ض  يددْل  َ عط

ف  ددَةا  َتكط ب  ددل  الط ي ددي   أَنط ددبط ع  ددبط َفم   َ

مط َددةط  وَن. َوَسدَبص  َ ل دَ  أَنَّ أََحدَةن  دْل 
ل ديَن َوَا ة َكِف  دمط ة َل ِ  دم  أَََّه  لط ع  ل  الط َماد    أَنط ََ

ديو   س  لْلَّ
ةَص ل   ِ د َََّه  َتَبيََّب َله  أَََّده  َتكط

ا[ أل  ْلخ ا  ]َوَدةط َةك ين  ة فط ْلخ َْل ة فط َكفط    َُ ا َليط ََ َةظ بُّ 
َلال     َوا ط  َعدال م    َمال ده  َوَسصٌّ ل لط ا الط َِ َ ا َةاَن َند َزم  ل  َخْل  َلمط َةَتَبيَّبط َله  َ ل َ   َفَم َةلط

َلمط   َمال ه   بط َلمط َةعط ََ َْل  ف  َ ا َداَله   أَنط َةكط ْل  ل  ف   .(1)«َةكط
ي كفريةتة  ةبيدعةضيةكاني عةيب طكةموكورتمايةى  ط شتانةىلة»طاتة: 

هةَلةة   ةك  بةة ية نازي زانايانة ئةطةية: جيَي شا يششتانة، طلةط ئةكةن يةك 
 «...، تةكفري ناكةنبةس  دادةنيَن،

َء » :(2)ئةفةرمويَهةرطةها  ديط ٍَ دي 
َُ ف  دبط َخداَل ََ َُ ة دلُّ  : َوَلديط دمط دي َله  َ مَّ د لط

لط   َ ا  ةخ َته  َ  ط َا َدةط َةك ين    ُ َنا نَّ الطم  ص  أَنط َةك يَن َنال كخا َفا  َقاد  َة   ت  عط ا اا  َِ بط َن لخدا َ    

                                                 
 .(5/251« )ة َنهاج السن  النبية  في َقا ةمم الخيع  القةر» (1)
 .(3/179« )َ ميا الفتاو » (2)
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د    ده  الطم  َّ ه  َعَليط يم     ا َتق  ََ م   لط ع  بط الط  َ ْل  اهللَّ  َخَ  َ   َوَدةط َا َةك ين  َ َلَ ه  ف ي َ ل َ  
ف  َة ط

يدة   َيع  ُ  الط َفدا ََيط أَلط َ ا َةا َلات ه   َول  ه  َسِي  ي اهللَّ     م  ا َةمط ََ بط الطَمَسَنا     َ َوَدةط َةك ين  َله  
َتَناَوَل   لَ  َي   الطم  َ ي  َو  و الطَمَسَنا   الطَماح  َقا و  َوالط َت َِو  يَها الطم  َل ف  خ  ص  أَنط َةةط ه  َا َة  

َتَقدَة  دبط اعط ََ َكدَمم  أَنَّ  ا الط َِ دص  َند  َ ي  َ َلد   َ دلط  ا أَوط َِ دْل  َ ل دَ : َفَهد ير  َله  َوَ يط ف  َم ط َوالط
د َتَقدَة ي  بط اعط ََ َقاد  َو ت  عط ا اا  َِ َََ ا ف ي َن دا َوَددةط َا َةك دين  َ ل َ   يخ  َ ََا ةَّ   َفَقدةط َةك دين  

َََ ا بط َاَمَي  ََ يخا َةَما ة َقاو    َ   «.ََا
ئةَليَ:  ستيةكةعةقيدة طا سةر ئةطةى لةكة رِةخنةيان ليَطرتوة لة]»طاتة: 

 ت تياضةوة، نةةبيَ ئةمة عةقيدةى كؤمةَلي رِزطار بوة، كةطاتة ئةطةى برِطاي ثيَ
وازة يَشة بةةم  دا لةة هةنةديَك شةت   نايامنان عةقيدةيان لةكاتيَكدا ضةندين لة زا

ةس هةاطرِا  ية هةركثاشان ثيَم طتن: مةرج ن [نةبوة، ئةطيش لة طةآلمدا ئةَليَ:
ئةةطا   [سةتيةية مةبةسيت عةقيةدةى طا ] نةبو لةسةر شتانيَكي ئةم بريطباطةرِة

بيَةت  دي كردئيجتهةا  موخالفةكةة ئةبيَت هالك طتياضو بيَت، ضونكة لةطانةية 
ط كي طاى لةة انستيَةَلةى كردبيَت، خوا لة هةَلةكةى ببوريَت، يا لةطانةية زطه

اكةى مةَليَك ضةية كؤبارةطة ثيَنةطةيشتيبَ ببيَتة بةَلطة بةسةريةطة، يان لةطان
 شةرِةشةة ههةبيَت بة هؤيةةطة خةوا خراثةةكاني بسةرِيَتةطة، بةا دةقةةكاني       

اكة ضة اطةن ط عابد طخة تةئويلكةر طبؤ خوا سوَلرا كةسي بيطرنةطة مةرج نية
 «.ةةثيَش ل ليَرةبطريَتةطة، دةي  كان طجطة لةمانةشطةخراثة سرِيَنةرة



47 

وأَّمد  السدن  وال ماعد  وأندل العلدم وااةمدان؛ » :(1)ئةفةرمويَهةرطةها 
فدديهم العلددم والعددةو والْلحمدد ؛ فيعلمددين المدد  الددُِّ ةكيَددين  دده َدديافقيب 

َنهدا ولدي ظلمهدم  ةمدا  للسن  سالميب َب البةعد   وةعدةلين علد  َدب خدْلج
ددد   َوَا ] دددداو تعدددال : سط ق  دددَهَةاَء   الط  ٍ   َّ يَب هلل   َ ا ن ددديا ة يَ ددديا َدددديَّ ََ ةَب    ِ َةاأَةَُّهدددا الَّددد

نَّ  َ ل  ديا اهللَّ دَي  َواتَّق  دَْل   ل لتَّقط دَي أَدط ل يا ن  ة  ل يا اعط ة  َم َعَل  أَاَّ َتعط َنآن  َديط ٍَ نَّك مط  ََ ْل  َة ط
َمددااهللََّ  يددَْل    َمل ددينَ   َخب  وةْلحمدددين الللدد  فيْلةددةون لهددم الليدددْل ، [8]المائااد   [َتعط

والهدددة  والعلدددم  ا ةقصدددةون الخدددْل لهدددم ا تدددةاء؛  دددل ل ا عدددادبينم و يَّنددديا 
خ  نم وَهلهم وظلمهم؛ ةان دصدةنم  دِل   يدان المد  ورحمد  الللد   

ن ي وأن تكدواألَْل  دالمعْلوِ والنهدي عدب المنكدْل  وأن ةكدين الدةةب ةلده هلل
 .«هلل ني العلياةلم  ا

خةاطةن  ط زانةا خاطةن ط تماعةةطج تنةنئةهلي سوطثيَشةطاياني »طاتة: 
ان تيَداية، ئةط هةقة دةزانةن كةة بةة    ين طدادطةريرِةمحطبة  علمبة  ئييانةكان

 شن بةرامبةةر دادطةريطهؤيةطة لةسةر سوننةت دةبن طلة بيدعةطة دطر دةبن، 
طةه  وننةت بكةةةن،سةةتةميش لةةة ئةةةهلي سةة بةةائةطانةةةى ليَةةي دةردةضةةن 

بةة هةةقوتن، لةة ثيَنةاطي      نهةَلسة ثةرطةردطار ئةفةرمويَ: ]ئةى ئييانداران 
خوادا، شايةتي بدةن بة دادطةري طهةةق، طبةا رِقليَبةوني خةةَلكانيَك طاتةان      
ليَنةكات دادطةر نةبن، دادطةر بن لة نيَوان دؤست طدطذمةن طةه يةةه، ئةةم    

يا بن ستةم نةكةن خوا ئاطاي ليَتانة دادطةرية نييك ة لة ترسان لةخواطة، ططر

                                                 
 .(251)ص« ااست اَ  في الْلد عل  البكْلُّ» (1)
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خةةَلك   رِةحةم بةة  طثاداشتان دةداتةطة لةسةر كارةكانتةان[، طئةةهلي عةيلم    
 يزيةان شةةرِ ط مةبةستيان ت، علييان بؤ خةَلك ئةطيَط هيدايةتط رخيَ ،ئةكةن
طنةةزاني   هةَلةة ان بةدةن ط ئةطةةريش سةياي   نيةة لةبةةر خةودي شةةرِ،     خةَلك

 يبةةزةي ط ةقهة نكردنةةطةي  طرِ ةسةتيان مةبة ئةةط  ؛بكةنةةطة  نطرِطستةميان 
، طبةؤ  ك، طفةرمان كردنة بة ضاكة طنةهيكردنةة لةة خراثةة   خةَل هاتنةطةية بة

 «.بؤ خوا بيَت، ططتةى خوا باآل بيَت ئةطةية دينداري تةنها
يْل  » :(1)ئةفةرمويَهةرطةها 

ف  ا التَّكط ََّ د   َوأَ ََّ دبط أ   َ َتَهدَة  َط دبط ا ََ دَيا   أَََّده   : َفالصَّ
َة َ   َفدْل  َلده  َخَ دف     َممَّ ؛ َ لط ة  ط ْلط َ  َ: َلمط ة َكفَّ دبط َتَبديََّب َلده    َوَدَصَة الطَم َّ َف َخط ََ َو

يل   دَْل َسدب  َِ َ يط َة  َواتََّبد ه  ا َتَبيََّب َله  الط ََ  
ة  بط َ عط  َ يَو  س  يو  َفَخابَّ الْلَّ س   الْلَّ

ه  اَء    ََ ا  ََ
 ََ َْل. َو َي َةاف  يَب: َفه  ن   َ فط دَم َعَلدَم: الطم  َْل ف ي َفَلص  الطَمِ   َوَتَكلََّم    َِ َنَيا   َوَدصَّ بط اتََّب

َ َص. ِط د  َ َي َعاَص  ا َوَددةط َتك دين  َلده  َحَسدَناَ  َتد َفه  دقخ ح  َعَلد  َ دمَّ َددةط َةك دين  َفاس  ََ ْلط
يْل  
ف  . َفالتَّكط َلات ه  َُ  َسِي  ا  َفَلديط دلط ِ  َحداو  الخَّ َم ت  ُ    َمَسص  اخط َتل  دَ   َةلط لط    َ ة دلُّ 

ديخا َا  ا َ لط َوَا َعاا  قخ ا؛ َ لط َوَا َفاس  ْلخ
َل َوَا َياِوَ َةك ين  َةاف  ان  ََ َتَةَا َوَا  بط  َ َوَا 

دديَّ 
ددل  س  ثط  َ ددي  ددْلط ن  »َما ف  ق   الط

دد ََل   سط ََ»   ُ دد دد   ال ََّياَّ  ددبط أََّ مَّ  َ ددَ   يَهددا َخلط ددَ  ف  َوَدددةط َ ل 
َة  نط يَب ع  وف  ْل  ةب  النَّا      الطَمعط م  َوالِة  لط ع  ده    الط ع  َمِ   َفَيتَّب  بط الط  َ ا  هخ َط ة  َو ص  مط َةقط َوَ ال ب ه 

مخ  ان  ََ َمِ    ا  الط َبعط فخا    َق  َعار  ه  َفَيبط ق  َه  َخْل  َا ة َمِق  َط ه  َو ز    َعنط ؛ َ لط َوَةعط ه  ض  َبعط   
ا َلدده   ددْلخ

ك  نط مط   َ  ه  َ ددَزاع  َََخدد َ  َنددا  ددبط َنه   َ ، كردنكفريةتةة رةت بةةةسةةةبا»طاتةةة:  «...َو
ئيجتيهاديَةك   د ةةممة حوةتي موممئ هةركةس لة ئةطةية: رِاستةكةبؤضونة 
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يَتةة هةَلةةطة، ئةةطة تةةكفري     طت بةةآلم بكة بثيَكيَة  حةقمةبةسيت بيَت بكا ط
 نطئةةطةي بةؤ رِ   كةةس ، بةةآلم هةر ريَوهةَلةكةةي ئةةب   خوا لةبةَلكو ناكريَ، 

 بةؤ  ايم دذي بوةسةتيَتةطة، طدط بةةآل  هيَناطيةةتي   مبةةر ياةث بيَتةطة كةب
جطة لة ئييانداران بكةطيَت: ئةطة كافرة، رِيَطاي نةطةى هةق برِطا شويَن نبوطرِ

بةيَ   طبةة هةقويسيت كةم تةرخةمي بكا لة بكةطيَ طةسي هةط ويَنشئةطةشي 
: ئةطة تاطانبارة. لةطانةشة فاسق بيَت، لةطانةشةة كومةةَليَك   قسة بكا زانست

ثةكاني قورست  بيَةت. كةطاتةة تةةكفري دةطؤرِيَةت بةة      ضاكةى هةبيَت لة خرا
طويَرةى حاَلي ئةةط كةسةةكة، جةا مةةرج نيةة نةة هةةمو هةَلةكةةريَك نةة          

، بةَلكو مةرج نية فاسةق يةا   تبيدعةضيةه نة نةزانيَك نة طومرِايةه: كافر بيَ
 «.  بيَت.. يشسةرثيَويكار

دد» :(1)ئةفةةةرمويَهةةةرطةها  ددَياو  الَّت  َدط ا األط َِ ددْل  َداَّ ل َهددا َدددةط َةك ددين  َوَنَكدد ف  ي َةكط
ب ديط  َة   َوَلمط َتثط نط َف   الطَمِ   َوَدةط َتك ين  ع  ْل  َب   ل َمعط  َ ي يص  الطم  ه  النُّص  ل  ط ل  َلمط َتبط  َ الْلَّ

ر    اهللَّ    ِ ب َهاَ  َةعط  ٍ َها َوَدةط َةك ين  َدةط َعَْلَييط َله   م  بط َفهط  َ َة   أَوط َلمط َةَتَمكَّبط  نط َها ع    
ْل  َله  َخَ  َ   

ف  َ َة ط نَّ اهللَّ َ  َ َفا  ا ف ي َفَلص  الطَمِ   َوأَخط ةخ َته  َ  ط يَب  ن   َ فط بط الطم   َ َفَمبط َةاَن 
ددا َةددانَ  ََ دده    َةاَّ نخددا  ُّ َعَليط  ِ ا الَّدد َِ دد   َندد يَّ

َعَمل  ةَّدد   أَوط الط َمَسدداَّ ل  النََّظْل  ددي الط َسددَياَء َةدداَن ف 
ِي   َما   النَّب  َسداَّ ل  . وَ أَاط ََ َمَساَّ َل لَلد   يا الط م  ا َدسَّ ََ َمم  َو سط يْل  أََّ مَّ   ااط 

َمان  ََ
َنا َكار  َط ا  ْل     ف  وَا َا َةكط ل  ف ْل 

َساَّ  ََ َنا َو َكار  َط ا  ْل     ف  يَو َةكط  .«أ ا 
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 ،يَافر ئةةب ك خاطةنةكةي بة طتين كة طتانةىئةط بة هةمان شيَوة »طاتة: 
طةى هةةق  كردنةنطرِبنة مايةى ب نةطةشتيبَ كةدةقانةي ثيَ ئةطلةطانةية كابرا 

ليَةي   طةؤي نةكرات، يان بالي نةضةسثا بيَ بةآلمطةشتيبَ ة ثيَي شلةطانةبؤي، 
بةةط   رةطةةط  خةواي تةوش هةاتيبَ،   شةوبهةي   هةنديَيان لةطانةية  ،تيَبطات

 ؤبكاا با   كيَداران ئيج يهادئينان لةجا هةركة  هؤيةطة بيانوي طةرطريَ، 
 كةركةسايَ ئاةبوريَ ه لة هةَلةكاةى   خوانةيثيَكيَ، ئةوا  هةقويسيت بةآلي

 مةنهاةجي  شئةماة كرداريةكان، يا   بيَبابةتة تيؤريةكان  ة ، ئيرت لبيَ
 «.ةومجهور وزؤربةى ثيَشةواياني ئيسالم ،هاوةآلنى ثةيامبةر 

 ة، بةةآلم بو ويستحةقتيَيدا ، كةس هةَلةيةكي كردهةر كة مةنهةج؟كام 
 .يَةسيَ بك ريَ هةروتاطانةكةي ئةب ي ثةرطةدطار لةئةطة خوا ،اطةنةثيَك

دةكاتةةةطة سةةيت ميةةانرِةطي ئةةةهلي سةةوننةت رِطن ثاشةةان زيةةاتر هةَلويَ
مط َوَعَلدد  »: (1) طئةفةةةرمويَ ه  ددَةو  َعَلدديط َو أَعط َعدداد  َعددال َم الط َم الط ددل  سط ددَص أَنَّ الطم  َوَا َرةط

ددَا. ددبط َ عط  َ مط  ده  ض  ددْل  أَ  َ عط
ج  ت َكِف  َلددَيار  َلدد   َوالط َتز  عط َثددْل  الطم  َ  أَةط

ل  َِ ددَل الطَ َماَعدد    َوَةدد نط
َثْل   َ  أَةط

ل  َِ َ . َوَة ْلط ف ِس 
بط َلمط ة َكِف  ََ اف َض   َو َثْل  الْلَّ َ  أَةط

ل  َِ مط َوَة بط َخاَلَفه  ََ وَن  ْل 
ة َكِف 

د يده   َوأَنط مط ف  دبط َخداَلَفه  ََ وَن  دْل 
يَن َرأطةخدا  َوة َكِف  ع  َتة   َةبط

َياء  َنط ل  األط ديَن أَنط ع  دنَّ   َةتَّب  ل  السُّ
دمط  يده   َ دلط ن  مط ف  بط َخداَلَفه  ََ وَن  ْل 

يو   َوَا ة َكِف  س   الْلَّ
ه  اَء    ََ  ُّ  ِ م  الَّ بط َر ِ ه   َ الطَم َّ 

 : ل ه  َقيط يَب    ل م  سط ه  الطم  َُ اهللَّ     َحم    الطَللط    َةَما َوَا َلم    الطَمِ   َوأَرط دَْل ]أَعط دت مط َخيط ة نط
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 َ ََّ يط ل لنَّا   أ  ََ ْل  يَب  فَ .. [110 ]آل ِعْم ان [ أ خط ل م  سط َََقاَو   الطم  نَّ    ل  السُّ ْل  َوأَنط مط َخيط ه 
 «.النَّا   ل لنَّا   
، بةة  نئةكة ت طجةماعةتةنكفريي ئةهلي سونةتطخةطارج »: يَوئةفةرم

ة ةكةةن، بة  د كفرييةتة ، هةركةس هاطبرييان نةةبيَت  زيلةةعتومهةمان شيَوة 
ن، ةيق ئةكة فسة ةت ةنكفري نةكةشيان تانةئةط ،شيعةكانزؤربةى  يَوةهةمان ش

ئينجةا   ئةةهيَنن، دا بيدعةضيةكان ئةرِؤن رِاطبؤضونيَكزؤربةي بة هةمان شيَوة 
 تةنسةون ي م ئةةهل آلبةة ، كفريي ئةكةةن ةتة ةدا هاطرِايان نةبيَت لةط هةركةس

، اتوةةيان هبؤ ثةيامبةرةكلة خواطة كة ئةكةطن  ةكةشوييَن حةقت ماعةةجط
د»طموخالفةكاني خؤيان بةكافر دانانيَن  َلدم     دمط أَعط َمِ   َ دلط ن  َحدم   الط دالطَللط    َوأَرط   » 

 «.ةَلكبة خ  ينبةرَةمحرتو ةقهورَاسيت  بةبةَلكو ئةوان زاناترين  
يبَ » :(1)ئةفةرمويَهةرطةها  ل م  سط َْل الطم  بط َةفَّ ََ و   مط أَوَّ ج  ن  وَن   َوالطَلَيار  ْل 

ة َكِف 
ِ      ال . َوَند اَلده  ََ ده  َو ََ لُّيَن َد دَتم  مط َوَةسط ه  َعت  دةط دي    مط ف  دبط َخداَلَفه  ََ وَن  دْل 

َ ي    َوة َكِف  ُِّ
ددنَّ    ددل  السُّ يَهددا. َوأَنط مط ف  ددبط َخدداَلَفه  ََ وَن  ددْل 

َعدد خ َوة َكِف  يَن   ةط ع  َتددة  ددَةا  َةبط ب  ددل  الط َحدداو  أَنط
دددنَّ  َتددداَ  َوالسُّ ك  ددديَن الط ع  َمددد َّ َوالطَ َماَعددد   َةتَّب  ددديَن الط ع  ددديَله  َفَيتَّب  َ َوَرس  ددديَن اهللَّ يع  َ  َوة   

  َ يَن الطَللط َحم   .«َوَةْلط
موسةَليانانيان كةافر كةرد، بةة تةاطان       بون كةس طخةطارج يةكةم»طاتة: 

رِاجياطازيةان بةيَ لةة بيدعةكةةيان تةةكفريي      خةَلك كافر دةكةن، طهةركةةس  
حةةاَلي بيدعةضةةيةكانة دةكةةةن، طخةةويَن طمةةاَلي حةةةآللَ دةكةةةن، ئةمةةةش  
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بيدعةيةه دادةهيَنن طئةطانةى هاطرِايان نةبن تةكفريي دةكةن، بةةآلم ئةةهلي   
سوننةت طجةماعةت شوييَن قورئةان طسةوننةت دةكةةطن ططويَرِايةةَلي خةوا      
طثةيامبةر دةكةن، بؤية شةوييَن هةةق دةكةةطن، طبةزةييشةيان بةة خةَلكةدا       

 «.ديَتةطة
ويَسيت ضةؤنة بةرامبةةر ئةةط كؤمةةلَ     باسي ئةطةمشان بؤ دةكات كة هةَل

ططرطث طكةسانةى تةكفرييان كردطة، تا جوان بؤ هةمو اليةه رِطن ببيَتةطة كة 
ئةةةم ثيةةاطة بةةؤ خةةوا سةةوَلراط بةةوة تةةةكفريي بةةة تةةةكفري نةفرؤشةةتوة، جةةا 

دَْل َعَلد  النَّد» :(1)ئةفةرمويَ ك  ةدة  أَنط ة نط ُّ ة ْل   ِ َلَم أَنَّ الَّ ص  أَنط ة عط ا َة   مَّ  َ َُ َو ا   َلديط
ظ دَْل  ء  َوَا َةمط ا   َخديط َم أََحدةخ دز   أَنط ة لط

ََحدة  َُ أل  د   َوَ َيداَن  ل ط َلديط َْل لاَّ   م  َّ َله  أَنط ة نطك 
دديو  اهللَّ   ددَ   لاَّ َرس  ددَ  َخااَّ ددَم ح  َّ لخا    دديط ٍَ ددَّ  َعددبط اهللَّ   َعَلدد  أََحددَة  َبِل  ُّ   الطم   ِ الَّدد

َص َعَل  الطَللط   َفاعَ  ََ َب أَوط َصدةَّ  َ ه  َوَخَبْل     ةط ر  ا َلمط ت ةط ََ مط َو يل ه  ق  ه  ع  َرَةتط يَما أَدط
َته  ف 
ه   َلمط ََعط ا َلمط  ََ َنا   َو يَما َعل مط ََا ف ي س .ف  ا َوأَ َِ نط . َن ََّده  َول  ن ي َفا  َر ل َمدبط ة َلدال ف  َع   َادةط

دديَ  أَوط  س  يددْل  أَوط َتفط ف  َتكط دديَّ   
وَد اهللَّ  ف  ددة  ددَْلاءَ َتَعددةَّ  ح  ت  دد َ افط يَّ

ل  ان  ََ   َ يَّ ََددا َا    أَوط َعَصددب  َف َ
يدده   وَد اهللَّ  ف  ددة  َعل دده    أََتَعددةَّ  ح  ددا أَد يل دده  َوأَفط ََ ددب     و    َ ددلط أَيط َعددةط يددَزان  الط َ دده    م   ُ َوأَ

ددةخ  ل لنَّددا   َحا َعَلدده  ن  ََ َزَلدده  اهللَّ  َو َط ُّ أَ  ِ َتددا   الَّدد ك  ددا   الط َتمًّ فط  َ َعل دده   َط يَمددا َوأَ ددا ف  ة مخ
يه   يا ف  َتَلف   .«اخط
ة خةَلك وَلي لطثيَويستة ئةطةش بيانريَت ئةط كةسةي ئةيةطيَت نك»طاتة: 

 ..بكات بؤي نية نكوَلي بكات مةطةر بة بةَلطة طدةلي  نةبيَت.
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 سةنوري  هةمو ئةطانةى نةةياري مةنن، بةا   من سنطم فراطانة بةرامبةر ط
واسةني  هةَلدرؤ اان تةفسيق كردمن يكردمن يكفريةتم بة بشكييَنَ دةرحةقش خوا

ي لةة  وري خةوا من سةن بةآلم  بة دةممةطة يا دةمارطريي نةفامانة بكا لة دذم،
ةدةم، ةجنامي دئة كة ئةكةم  كردارانةة طئةط قس ، بةَلكو زةبيتنمنابةزيَئاست 

 كةةطيَ ب تةنسونقورئان طشوييَن طبة تةرازطي عةدل دةيثيَوم، ططاي ليَدةكةم 
 «.ئةيكةم نبةطويَرةي ئةطاط

فلهدِا ةدان أندل العلدم والسدن  ا ةكِفدْلون َدب » :(1)ئةفةةرمويَ هةرطةها 
خالفهم  ولن ةان  لد  الملدالُ ةكفدْلنم  ألن الكفدْل حكدم ٍدْلعي فلديُ 
لالَسددان أن ةعادددص  مثلدده  ةمددب ةددِ  عليدد  وَُدد    نلدد ؛ لدديُ لدد  أن 

لتكفيْل وةِل  ا تكِ  عليه وتزَي   نله  ألن الكِ  والزَا حْلام لم  اهلل.
 «.ح  هلل فم ةكفْل لا َب ةفْل  اهلل ورسيله

سااوننةه هةركااة  ئااةهلي و ةكانعلينااخاااوةن هةربؤيااة »طاتةةة: 
، ضةونكة  با ئةو نةيارةش تةكفرييان بكااه ، نةياريان بيَ  تةكفريي ناكةن

سةياى لةسةةر    بةرامبةةري خةؤي  كوفر حوكييَكي شةرعية طبؤ مرؤظ نية بة 
بةةة دةمةةةطة بكةةات يةةان زينةةا لةطةةةلَ بةةدات، طةه ئةةةطةى كةسةةيَك درؤت 

خيَيانةكةت بكات، بؤت نيةة درؤي بةة دةمةةطة بكةةيت يةان زينةا لةطةةلَ        
خيَيانةكةي بكةةى، ضةونكة درؤ طزينةا حةةرامن طهةةقي خوايةان لةسةةرة،        
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بةهةمان شيَوة تةكفري هةقي خواية طنابيَت كةس كافر بكريَت مةطةر يةكيَك 
 «.خوا طثةيامبةرةكةى تةكفريي بكات

ن ئةينب  ثةتي طمةسةلةيةكي تيؤري نية لةاليةة  يةكيقسةتةنها  شئةمة
سيا  ،راك سجن ،رادهةر طا بوة، ضةند جار ليَي  ايشدطاقعلة تةمييةطة، بةَلكو 

 :ان بورام ليَيطهة دا هةم تةكفريي نةكردنتةكفري كرا، لة هةمو ئةمانة ،درا
ويَ: فةةةرمئة (254-253)و « ااسددت اَ  فددي الددْلد علدد  البكددْلُّ»لةةة 

هلل اَدب المليليد  والنفدا  الدِةب َفديا أن ةكدين -ولهِا ةني أدديو لل هميد  »
 أن لدي وافقدتكم ةندي ةدافْلاخ؛ ألَدي :لما ودعدي َمندتهم -تعال  فيب العْلا

أعلددم أن ددديلكم ةفددْل  وأَددتم عنددةُّ ا تكفددْلون ألَكددم َهدداو  وةددان نددِا 
ا  خ ا دداخ لعلمدداَّهم ودضدداتهم وٍددييخهم وأَددْلاَّهم. وأاددل َهلهددم ٍددبه

عقلي  حصلي لْلووسهم في دصير َب َعْلف  المنقديو الصدميح والمعقديو 
 .«الصْلةح المياف  له  فكان نِا خ ا نا

 حلةةولي ييةةةهةجبةةة كةةة ميرنةتةكةةة رِطيةةدا،  هةةةر بؤيةةة »طاتةةة: 
، -ةرش بيَةت وَلي دةكةن خوا لةسةر عكة نك ئةطانةى-  دةطتطنةفيكةرةكامن

فر كا ئةطة ،ي لةسةرنةط بؤضونانةى ئيَوةهاطرِاي ئيَوة مب لئةطةر من م طتن: ثيَ
 ةضةونك  مننةازا  كةافر بةة   شئيَةوة  ،ضونكة من ئةزامن ئةط قسةة كةوفرة   ،ئةمب

ةكانيان آلتدارطدةسةة  خيَشة م لةة زانةا طدادطةر ط  كة طام طت، رِطي دةم، نازانن
 .«بو
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ا بةة  هةست سؤئ كاتيَك شيَخ عةلي بةكري ئةطةية: تري زيندطمنونةيةكي 
ي نةكرد ةكفريت ،ينب تةميية طدةستدريَ ي جةستةيي كردة سةريتةكفريكردني ئ

م ةقا دل فلهدِا لد: »-(254)و هةةمان كتيَةب   - فةةرمويَ ئة طةه طليَي بورا،
َهله وافتْلاو   التكفيْل  مثله  ةما لي ٍهة ٍلا  الزور علد  ٍدلا  أو 

ِفدده دِفدده  الفاحخدد  ةددِ اخ عليدده لددم ةكددب لدده أن ةخددهة عليدده  ددالزور وا أن ةق
 .«فاحخ  ال

 يةة بةؤ ئيَ  ىطدرؤ هةَلبةسةتنة  ئةط نةةفامي لة بةرامبةر هةربؤية »طاتة: 
ك ةسةيَ ه ضؤن كنةبوينةطة بة تكفريكردني طةه ئةط كردي، طة رِطبةرطي ،كردي

رؤطة، ي بةة د زينةا  اتةة ثةالَ    لةسةر كةسيَك يان تؤمةتي تشايةتي درؤ بدا
ة درؤطة بة طا يةان بةرِ   دذيلةة  تبةدا  درؤ رِطا شايةتيبؤي نية لة بةرامبةردا ب
 «.تؤمةتي زيناي بداتة ثالَ

طرِطي دةمةةي دةكاتةةة سةةةرجةم طةةرطث طمةزهةبةةة ئيسةةالميةكان      
يدده  »: (1)طئةفةةةرمويَ َ دد َ ف  َطص  َفَعَلدده  َوَا   َلَ دد   أَخط َِ دد ددل م     سط يددْل  الطم 

ف  ُ  َتكط ددي َوَا َة  
َلدد    بط ق  ددل  الط يَهددا أَنط َا ف  َُ ددي َتَنددا َمَسدداَّ ل  الَّت  ددَْل ...  َةالط ََ ةَب أَ  ِ د يَن الَّدد َمددار  ج  الط َلددَيار  َوالط

دديُّ  ددي َفال ددَص أَ  النَّب  ددب  أَ   دديُّ  ط
يَب َعل  ن   َ ددفط يددْل  الطم 

 َ مط أَ مط َددداَتَله  َتددال ه  ق  َلَفدداء     َحددة  الطل 
ةبَ  دددة   ٍ ا دددَماَ    وَ   الْلَّ دددبط الصَّ  َ ةب   ددد   الدددِة  مط أََّ مَّ َتدددال ه  يَب َواتََّفدددَ  َعَلددد  د  دددا  ع  دددبط التَّ ََ َو

مط  َةن  بط   َ عط  َ َما  ن  ْل  ة   طب  أَ  ي َودَّاَص َوَ يط يُّ  طب  أَ  ي َفال َص َوَسعط
مط َعل  ن  ْلط

َوَلمط ة َكِف 
َماَ     مط   الصَّ َتدال ه  َِ د  ََ يَب  ل م  سط  َ مط  َعل ين  ََ ديٌّ َحتَّد  َسدَفك يا   َ لط 

مط َعل  ه  َوَلدمط ة َقدات لط
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وا َعلَ  َم الطَمَْلاَم َوأََ ار  يبَ الةَّ ل م  سط َياو  الطم  َط مط َا     أَ ه  ي  مط َوَ  ط ه  م  ِ  ظ لط مط ل َةفط َفَقاَتَله 
اَر. مط ة فَّ َََّه 

 أل 
مط  ةَمه  ص  َحْل  ا َلمط َةسط َِ َياَله  َول َه َط َنمط أَ َ ا َةاَن وَ   مط  َوَلمط َة ط َََبدنَ ل  ةَب   ِ َاء  الَّ َي ف 

د َمداا  َلدمط ة َكفَّ َط دالنَِّا  َوااط  مط    دَيَمل ه  َط َِ أَ د ََ وا  ديْل  اهللَّ  ْل  مط  َوَرس  َتدال ه  ق  َُ َفكَ   ل ه     د يط
مط ا ه  َتَبَه َعَليط ٍط ةَب ا  ِ يَب الَّ ف  َتل  لط ُ  الطم  َساَّ  لطَم ُّ   ال ََّياَّ  ََ دبط  ف ي  ََ يَهدا  دَ  ف  دَي  َل َ ل  ن 

    ِ بط َن  َ ََحة   لُّ أل  ه َفَم َةم  مط ه  نط  َ َلم   ُ   أَعط َْل ا  أَنط ال ََّياَّ  دتَ ألط  ت َكِف  دَْل  َوَا َتسط لَّ خط م 
َقددَ  فَ  َمقَّ  َ َعددَ   يَهددا   ةط ََدديط ف  نط َةا اَلَهددا َول  ََ َهددا َو ََ َُ َد دد ََدديط  َكيط ددَْل   َلَهددالَ ا َةا َكِف    الطم 
َلددظَ  َاء  أَ ط َعدد   َنددف  دداه َوَدددةط َتك ددين    ةط َعدد خ أَةطضخ َتة  بط دداوَ َ ال ددص  أَََّ َوالط  َ  هَّ  َ ددا  يعخ م  ََ ددمط   ه 

ا ةَ   مَ  ََ يه  َقاَّ     يَن ف  ف  َتل   «.لط
كةات  بر كةافر  تنية بؤ هي  كام لةط تايفة ططرطثانة ئةطى لَ آلحة»طاتة: 

ي يَت، ض جةا يَدا بان تيشبيدعةطخويَن طماَلي حةآلأل بكات، با بة دَلنياييةطة 
ر ةمانةة زؤ ئيشي بيدعةضي بيَت، لةطانةشة بيدعةي خؤتةكفريكةرةكة ئةطةى 

ي ئةةط  ةقيقةتهجاريش هةمويان جاهلن بة  لةطةى ئةطان توندتر بيَت، زؤربةى
 «.وان يةك شتانةى جياطازيان هةية لة نيَ

هةرطةها بة رِطني باسي مةزهةبي سةلةف دةكةات لةسةةر ئةةم بابةتةة     
ا »: (1)طئةفةةةرمويَ َِ ددَ  َعَلدد  َندد يَّ

ن  بط ََ دد    ََّ مَّ َص األط ان  َِ دد ََ َنددا أَنَّ  دديَد ن  ص  ددبَّ الطَمقط َوَلك 
َب ال يل  َ يط ص  ب  التَّفط َعيط ا  َوالط َِ ف ي َ ل َ    نَّيط َم مط الطل  ه  ا َحَك  َفاَّ َفَ  َعنط َِ َوَلدمط   َول َه

مط  ل ه  َر َديط يا َ يط َهم  ب    َةفط َواَةَتديط دَةا  ر  ب  دل  الط يدْل  أَنط ف  دي َتكط َمدة ف  ك ي َعبط أَحط َفَ اَّ َفَ  َتمط
ددا َلقخ َلدد  َ  ط  َ ْلط يددْل  الطم 

ف  ددي َتكط َِ ف  ددَم َعددَل الطل  ددِي  َحتَّدد  َت ط ددَل   ل َعل  َفِض  دديَع   الطم       َوالِخ 
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يَة ف ي النَّار   ل  يَْل َوالتَّلط ف  َميط التَّكط ََّ ْل      َور  ََّما َر َمة َوَا َ يط َنَص أَحط ِط ََ ا  َِ َُ َن َوَليط
دَمم   سط بط أََّ مَّ   ااط  ةبَ   َ   ِ َلدَ  الَّد  َ ْلط دْل  الطم 

ل ده  أَََّده  َا ة َكِف  ُ  َديط د َتل  يل ديَن:  َ دلط َا َةلط َةق 
َو   َم َعَملَ  ةَمان  َديط َمدانَ   ااط  ثط دا َعَلد  ع  يًّ دل  َعل  دبط ة َفِض  ََ ْل  

ده    َوَا ة َكِف  يا  َ دلط َ ص 
ددْل  
َََّمددا َةدداَن ة َكِف  . َول  مط ن  ددْل  ةَّدد   َوَ يط َقَةر  ج  َوالط َلددَيار  يددْل  الط ف  ددبط َتكط  َ َندداا   ت  َط

ةَمَ    اا  َاددْل 
ة ددْل  ك  نط دد  الطم  يَّ

م  دده  الطَ هط دداَء    ََ مط ل َمددا  ددَيال ه  َناَدَضددَ  أَدط  َ َنَّ  ؛ أل  ددَفات ه  ددَماء  اهللَّ  َوا  َسط َب أل 
يو   س  دَي  الْلَّ ت ل  َلدال    َوَةداَن َددةط ا  ط يدل  الط مط َتعط   ل ه  يَقَ  َدديط َنَّ َحق 

َنَ : َوأل  َْل َ َ ِي  َظان 
ور   مط َوأَََّدده  َةددة  ن  ددْل  َط يَقددَ  أَ َِ َحق  ددمط َحتَّدد  َعددَْل ه  دد      يَّ

م  يددْل  الطَ هط
ف  يددل  َوَتكط َعَلدد  التَّعط  

ي لَلد   ع  ُّ َةدةط  ِ نَّ الَّد مط َفا  َياَ ه  ْل  أَعط ف  ا َةاَن َةكط ََ بط 
. َلك  ََّ مَّ   ُ  َواألط َل يَر َعبط السَّ ه  خط ََ

 ُّ  ِ دبط الَّد  َ َظم   َلال َفه  أَعط  َ ُّ ة َعاد ص    ِ ه  َواَلَّ يو     ُّ َةق   ِ بط الَّ  َ َظم   و  أَعط َقيط ي الط ع  َةدةط
دبط   َ ةَب َةداَ يا   ِ ا َفاَلَّد َِ َِ َند د ََ ب ه  َو ُّ ة َعاد   ِ بط الَّ  َ َظم   َلال َفه  أَعط  َ ْل  

ُّ ة َكِف   ِ َفَق ط َواَلَّ
دي  َ َا ة دَْل  ف  ل ديَب َول نَّ اهللَّ لط ََ دْلط َن  ق  يَّد : لنَّ الط

م  و  الطَ هط َقديط يل ديَن    ير  َةق   َ َا   األط  و 
ْل  َ ل َ    َوَ يط

َْل   خ  يَن النَّاَ  لَل  ا ط ع  مط لَ ا َلدمط  َ ل َ  . َوَةةط ََه  ب ي وةمتمنيَهم َوة َعاد 
ديَْل َلدمط  َس  َسدك يا األط َط دمط َةداَ يا لَ ا أَ . َحتَّد  أَََّه  مط ه  دبط دبط َلدمط ة    ََ وَن  ْل 

مط َوة َكِف  يب ين  ة   
ل د لط ََ دْلط َن  ق  يَّد : لنَّ الط

م  و  الطَ هط َقيط ْلَّ   
ي   َحتَّ  ة ق  ق  ل  دْل  َ ل دَ . َوَا ة َيلُّديَن ة  ط يَب َوَ يط

دام   ََ ا َفااط  َِ َِ َند د ََ يو  َ ل دَ  َو بط َ يطي  الطَماو  لاَّ ل َمبط َةق   َ دخا  ُط َتَيلِ يخا َوَا ة عط  يَن ر   َ
مط ل َمبط  ه     َََّه  م  لط مط ل ع  َفَْل َله  َت ط مط َواسط ه  َم َعَليط َمه  اهللَّ  َتَعاَل  َتَْلحَّ َمة َرح  مط أَحط ة َبِي ب  َله 

َ ل يا  ل يا َفدد َخط ددبط َتدد َوَّ دده  َوَلك  دداَء    ََ وَن ل َمددا  ددة  اح  ََ دديو  َوَا  س  لْلَّ
ِِ   يَن ل  َكدد  َ ددمط  أَََّه 

مط َ ل َ   بط َداَو َله  ََ وا   .«َوَدلَّة 
 ةكانةطة يبيدعةضة بةارةي تكفةريي    خةَلكانيَك لةة »ةية: مثوختةكةى ئة

لةة هةنةديَ مةسةةلةى تةردا      هةةرطةها  ،طيَرِنةطةئةمحةدة ئةدطط رِيوايةت لة 
ئةمةة   دةردةكةةطيَت يتةطة بطردبدةطيَرِدريَتةطة، بةآلم لة رِاستيدا  ليَوة خيالئ



58 

، ثيَشةةطاياني ئيسةالم   ةجطة لةطيشةة لة  مةزهةبي  مةزهةبي ئةمحةدة نة نة
 كةة نةني   كةطا مورجئةة كةافر   يةي لةسةر ئةطةود قسةكاني هةمةبةَلكو ئةمح

عةةلي لةة   ي بيَكردةطةية، طتةكفريي كةسيَك ناكات بَليَ: طتة :َليَن ئييانشئة
خةةطارج   رِاشةكاطة لةة تةةكفري نةةكردني    بةةَلكو دةقةةكاني    ،ان باش ةمسعو

 نطكةرد ي كفريةتة  نةةبيَ ةطة جةهييةكانة لةةبارةى  تةنها  ،طهتد طقةدةريةكان
 طةستانةطة ان دذشيقسةكاني ،خوا ناط طسيفاتةكاني ة لةطنكؤَليان كرد ضونكة

 حةقيقةتي قسةكةيان بريتيةة لةة  ضونكة  ،مبةرةكةيياةوا طثخقسةى بؤ ة وب
تةا   طريؤدة بةو د ثيَيانةطة ةئةمح ثيَشةطا سةرباري ئةمةشثةكخستين خالق، 

ئةطسةا تكفةريي   بؤ رِطن بويةطة، كة برتية لة ثةكخس  طنةةئ،  ياني حةقيقةت
 ، بةةَلكو ئةمحةةد كةردبييَت  بيَت تةنها شتيَك دنيشيان طةنةبيَ كفريةتط ،كردن

تةكفرييان بةناطبانطة لة سةلةف طثيَشةطايانةطة، بةآلم تةاه تاكيانيةان كةافر    
بانطةشة بكات بؤ قةسةيةه، طةطرةترة لةةطةى   ضونكة ئةط كةسةينةكردطة، 

تةنها برِطاي ثيَ هةبيَت، طئةطةى موخاليفةكاني ئةط قسةية سيا بدات طةةطرة  
تةةكفريي موخةالفني بكةات     ترة لةطةى تةنها بانطةشةي بؤ بكةات، طئةةطةى  

، سةةرباري ئةةطةش دةسةةآلتداران    لةسةري طةطرةترة لةطةى تةنها سيا بدات
، ئةةدا  سةيا  انلةسةريشةي خةةَلكي  بؤال بانطئةةكرد ط  كيانخةَلطجةهيي بون 

ثؤسةيت   بةرِطاي ئةةطاني نةبوايةة   هةركةةس  ةت نة طتةكفرييشيان دةكرد، تةنا
عةاي  طئةمحةةد د  ثيَشةةطا كةضي  نةدةمةزراند،يان داط ،ثيَنةدةدا حكومةتيان

 ،-عاي ليَخؤشبون بؤ كافر بكةريَ طد نية درطستكة - ني بؤ ئةكردنوليَخؤشب
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 ،ئةخةنةةطة  درؤ مبةةر بةة  يائةمحةد ئةيياني ئةمانة نازانن كة ثةضونكة  بؤ؟
، طئةةمانيش  ةطهةَلةةيان كةرد  طة طديان كرتةئويل ، بةَلكوبؤية تكفريي نةكردن

 «.ضاطيان لة ثيَش خؤيان كردطة
 12  «تداو فالَ مديا »: لةة ئةط بابةتة،  يهةر لة رِطنكردنةطةى زياتر

 :يَ، ئةةلَ يكة ثيَش  بةشيَكييان طواستةطة، ئةمةش بةشيَكي تريةةت   488و
نَّ » َمة َفا  اَم أَحط ََ َثمخ - ااط  َْل  -ََ ٍَ يَّ »َدةط َ ا

م  ِ   « الطَ هط دْلط ن  ةَب َدَعيط   الَّ ق  د   الط   لَلد  َخلط
دد ددي  الِص  ََفط دده  وَ َو ت  َلَمدداء  َودط َتَمن ددي   َوَسدداَّ ْل ع  َط َ  َفَتن ددَفا   َوا ددفط َنددا   يا الطم   َ فط يَب َوالطم   ن 

ددْلط   َوا م    الضَّ مط َعَلدد  الددتََّ هُّ ددين  ق  ةَب َلددمط ة َياف   ِ َمددبط الَّدد ددلط َقتط و  َعددبط ُ  َوالط َعددزط ل  َوالط
دددَهاَد   َوَتدددْلط  اب  َوَرِد  الخَّ َُ َرط ِ  األط ددد َاَةدددا   َوَد ط دددَتلط  ُ  الطي   َ مط  ددده  ِو  ل يص  َعدددة  ُّ الط دددة  بط أَةط

ددبط الط َ   َ  َُ ددْل  ل ط َ ا َط َ ددبط أ ول ددي األط  َ يددَْل  ددث  َةدداَن َةث  دد  َميط يَّ
م  ددهط ددبط الط  َ َضددا      ق  َا   َوالط ي 

مط  ن  ْل  د ؛َوَ يط دبط َلدمط َةك دبط َهميخ ََ وَن ة دلَّ  ْل 
دة َكِف  قخ َياف   َ دمط َعَلد  ََ ا لَ ا  دَفا   ه  دي  الِص    فط

ثطل   دْلط ن  الط  :َ  ق  د   الط و    َللط كط   َقيط يده    م  ديَن ف  ك م  دمط َوَةمط ه  َكدام  دي الط ْل   ف  ََد  ف  ه  َفدَم ة َيلُّي
َاَة خ  وَِ   و  بط َعة   َ ََه   ت ك ي ٍَ   َوَا ة فط ََه   لخاَوَا ة عط  ي بط َ يطي   يط بَ   الطَماو   َ  ل يَن َله  َوَا َةقط

ددددَهاَد خ  َيددددا  ٍَ َواَةدددد خ   َوَا ف تط ن دددديَن النَّددددوَ   َوَا ر  َتم  َا اَ  ع  َةمط ددددَة الطي  ددددَهاَد   نط َةدددد   َوالخَّ
ْل  وَ  َسط بط األط  َ   ُ َكا ت  فط ْل  َ ل َ  َواا  ْلط ن  َللط   َفَمبط أََدْلَّ      َ يط ق  يا َله    ااط    الط   ةَمدان  َحَكم 

ل  ااط   م  أَنط كط يا َله    م  ك م  ه  َلمط َةمط ْلَّ   
بط َلمط ة ق  ََ دبط   ان  ةَمدَو ََ داَةدَو دا لَلد  َ يط يخ ْل  َن َداع 
م  َدَتل   .التََّ هُّ ي    ي   أَوط َيَْل  ي   َوَحَبس 

َظددم   َمَقاَلدد   أَعط َعاَء لَلدد  الط نَّ الددةُّ م  َفددا  َلددظ  الددتََّ هُّ ددبط أَ ط  َ ا  َِ ل دديَم أَنَّ َندد عط ََ ددبط َو  َ 
د   َ ددْلَّ  َ ددبط 

 َ َظددم   َهددا أَعط ة  يَ ددَ  َتار  ق  َهددا َوع  ََاَ دد   َداَّ ل  ل َهددا َول  يَ دد    َديط ق  ع  َهددا َوالط  لَليط
َعاء  الددةُّ

يَفد    َلل  َمدة َدَعدا ل لط داَم أَحط ََ . َ دمَّ لنَّ ااط  ْلط   يَ      الضَّ ق  ع  بط الط  َ َظم   َها أَعط ل  ل َقاَّ ل  َقتط   الط
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دم   دبط الظُّلط  َ ده   دا َفَعل دي      مَّ  َ دمط وحللهدم  َفَْل َله  دَت ط دبط َيدَْلَ ه  َوَحَبَسده  َواسط مَّ  َ ْل     َوَ يط
دْلَ وَ  دَي ة فط ُّ ن   ِ و  الَّ َقيط َعاء  لَل  الط دزط   الةُّ دَمم  َلدمط َة   سط ةَب َعدبط ااط  َتدِة  ْلط  َ َوَلديط َةداَ يا 

َمداا   َط دنَّ   َوااط  َتدا   َوالسُّ ك  ُ    الط دي دار  َا َة   َكفَّ َفاَر ل لط ت  ط سط نَّ اا  ؛ َفا  مط َفار  َله  ت  ط سط
  اا 

َمدداو   َعط ددَياو  َواألط َدط ِ    األط ددمط َلددمط َوَندد ددي أَََّه  ةَمَ  ف  دد   َاددْل  ََّ مَّ ددبط األط  َ ددْل     ددبط َ يط  َ دده  َو نط  َ  
يَّ 
م  بط الطَ هط  َ يَب  ن  َعيَّ وا الطم  ْل 

 «.ة َكِف 
بؤ ط خةليفة كةضي ثيَشةطا ئةمحةد دطعاي خيَري كرد بؤ».. ئةفةرمويَ: 

ؤ كةردن  شبوني بداطاي ليَخؤطخستيانة زيندان ليَياندا ط كةئةطاني تريش كرد 
 خةؤ  ،قورئةان  يبؤ مةخلوقيةت ةكردنبانطةطازط مةلةط ستد كردن ئازا ةردنيطط

ورئةان  قكات بة درطست نةبو داطاي ليَخؤشبونيان بؤ ب ؛بوايةن دةرتوئةطةر م
طيش لة جطة لةطسوننةت طئيجياع، طئةم طتة طكردة طهةَلويَستانةى ئةمحةد ط

انيان هييةةك كي جةثيَشةطايان زؤر رِاشكاطة لةسةر ئةطةى ئةطان بةة تةاه تةا   
 «.تةكفري نةكردطة

هةرطةها باسيَكي ديد طتيَرِطانيين ئةهلي سوننةت طجةماعةةت دةكةات   
بونيادنراطة لةسةر دادطةةري   ئةطانبؤ ثرسي خيالف طئةهلي خيالف، كة الي 

طبةزةيي طليَبوردةيي طنةرمي، طجيَبةجيَكردني حوكيي خةوا طثةيامبةةر لةة    
ارةزط طمةزهةبوييَت طتايةفطةري، كة ئةم ئاستيان دطر لة حوكيي هةطةس طئ
سةةر نةةيار   ةنةة  سةتةم طدةسةتدريَ ي بك   شتانة زؤريَك لةةطاني طا ليَكةردطة  
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بيَطومان تاطان نةة ئةبيَتةة مايةةى    » :(1)ئةفةرمويَطةه ، خؤيان طدذبريةكةى
ئةبيَتةة مايةةى مانةةطةى    كةى طةه خةةطارج ئةةيَليَن، طنةة    كافربوني بكةرة

                                                 

 دةهيَنمهةموي دةقةكة  ،لةبةر طرنطيط(. 249 - 5/239« )َ مديا الفتداو » (1)
: ل نط » :يدةنيَنيدا ثةراطيَيةطلة  مط ن  دْل  اف َض   َوَ يط َب الْلَّ

 َ َةا   ب  ل  الط دُّ َعَل  أَنط ا الْلَّ َِ دةط  َوَنَك ص  َلدمط َةقط
ا. مط  َلمط َةك دبط َعَمل ده  َادال مخ ه  َليط َساَن ل  حط مط َوااط  َمَته  َللط   َوَرحط َة  الط َمِ   َون  يه  َ َياَن الط ا .. ف  َِ َوَند

: ب  سط ََلَتيط ََ يٌّ َعَل  
ن  بط ََ 

ه   َةَمدا تَ  ب  دَْل َاداح  دص  ة فط  َ َطَص َا ة ي َِّ َما: أَنَّ الد َةان  يل ده  ل حط َلدَيار  اق  يدَة   َ دج   لط ل  لط َوَا َتلط
َل    َتز  عط م  يل ه  الط يه   َةَما َةق  َفاَع   ف  َِ الخَّ نط ََ  .ف ي النَّار  َو

َ ي دد :الثَّدا س  َتاَ َعد   الْلَّ  َ ددة     ُّ َدصط  ِ َو الَّد َتدد َِو  م  دْل   َ ددلط ةَ يو  َا أَنَّ الط ف  تَ كط َط َ ا ا د   ل  س  َهددَة  َوَا َةفط
َ دد َ  يَر ع    َف َخط دده  خط ََ ا  َِ َعَمل  َوَندد َمَسدداَّ ل  الط ددي الط ددَة النَّددا   ف  دد   نط َسدداوَ   يَّ ََ ددا  ََّ يددْلَ أَ َعَقاَّ ددة  َفَكث  ددَب َّ ل  الط  َ  

يَها. يَب ف  ل  لط   َْل الطم   النَّا   َةفَّ
دَماَ    َوالتَّد دَب الصَّ  َ ِ  َعبط أََحَة  و  َا ة َعَْل َقيط ا الط َِ يبَ َوَن دمط   ا   ا  ع  َسداَن  َوَا َعدبط أََحدَة َله  حط

دبط أَ  ديَ َ  دبط أَدط  َ ددل   َاط دَي ف دي األط َََّمددا ن  يَب  َول  دل م  سط م  د   الط دَّ مَّ ددَةا   ل  او  أَنط ب  ةَب ةَ  الط  ِ يَن    الَّد ع  َتدة  َعدد خ بط ةط
َلد   َوالط َ  َتز  عط م  ج  َوالط َلَيار  مط  َةدالط دبط َخداَلَفه  ََ وَن  ْل 

دَوة َكِف  يَّ
م  َِ هط دبط أَ      َوَوَدد  َ يدَْل  َبداا  َ ل دَ  ف دي َةث  تط

ََّ مَّ  َمَة َو َ األط ِي  َوأَحط ع  اف  ال َ  َوالخَّ ََ َما    ا  أَاط مط     َةَبعط ن  ْل   .يط
يْل  َ ل َ   ف  ل ك يَن ف ي التَّكط َعدل  ة دلَّ  ؛َوَدةط َةسط دا  َ دمَّ َة ط َلقخ َ  ط دَةا   ب  دَل الط دْل  أَنط

دبط ة َكِف  ََ مط  ه  دنط َفم 
دَةا   ب  دل  الط دبط أَنط  َ ده   دَي َعَليط دا ن  بط َخدَْلَج َعمَّ ا  ََ َِ د    َوَند يَّ

م  َ هط َلد   الط َتز  عط م  ج  َوالط َلدَيار  و  الط ده  َدديط ن  َعيط     
د    ََّ مَّ و  األط دَي َدديط َُ ن  َ َعد    َوَلديط َرط د   األط ََّ مَّ دَما   األط دبط أَاط  َ دة  ف دي َفاَّ َفدَ   ََ دا ة ي و  أَةطضخ َقيط ا الط َِ َوَن

ددَْل ة ددلَّ  ددبط َةفَّ ََ مط  دديه  َُ ف  مط  َوَلدديط ن  ددْل  َ َعدد   َوَا َ يط َرط مط األط ه  ةَم   َعددنط ددْل  دديَا   الصَّ ق  َمنط َا  َ ددل  الط َتددة  بط  َ  
ددَياو   َوَةك ددين   َدط ددَا األط ددبط َددداَو َ عط ََ ددَْل  ََّدده  َةفَّ مط أَ ن  َقددل  َعددبط أََحددة  ددبط َدددةط ة نط ت َندداد ا  َ ل ددَ   َوَلك 

َ ا َةداَن الط  دَزم  ل  َر  َوَا َةلط  ِِ دَْل ل ي َمد َو ة فط َقيط ا الط َِ يد    أَنَّ َن ص  قط دبط َداَلده  ََ ََ دَْل ة دلَّ  ا أَنط َةَكِف  دْلخ و  ة فط َقديط
ةددل   ددل  َوالتَّ طو  َ هط َِ الط دد ددي  ؛ََ يددة  ف  َيع  َعدديَّب   َةث ب ددي   الط م   الط

ا  ددلط ددي َحددِ   الخَّ ددْل  ف  ك فط دديَ  الط نَّ َ ب  َفددا 
ه   دع  ي  يط ََ دي  َنا   ف  ِ   َةَمدا َ َسد ط  َ َيا ََ وَط َو ْل   ٍ َ  َله  

ه   َوَ ل  َْل   ف ي َحِق  خ  َ ا َلدمط َةك يَ ديا ف دي   ا ط َول 
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م   ددمط َوَةَتددَْلحَّ ْل  َله 

ف  ددَت ط يَب  َفَيسط ن   َ ددفط م  ددَب الط  َ يَب  َفَيك يَ دديَن  ق  َندداف   َ ا َلددمط َةك يَ دديا  ددارخ ددْل  ة فَّ َط َ ُ  األط دد  ََفط
 : ب   َ فط م  َ ا َداَو الط . َول  مط ه  ََا]َعَليط ي ةَب َسَبق   ِ َ َنا الَّ َيا خط ْلط َلَنا َوا  

ف  ةَمدان   َر ََّنا ا ط : [  ااط  دْل  [ 10]الطَمخط
بط  ََ ة  ة لَّ  ص  َُ  َةقط َلده  َفَلداَل ةدَل َت َوَّ َ  َ ف ي َت طو  نط َةاَن َدةط أَخط ةَمان   َول  ََّ     ااط  ون  األط  بط د ْل 

 َ َسَبَقه  
ةَمددان   ي     ااط  ةَب َسددَبق   ِ َ دده  الَّدد َيا ددبط ل خط  َ ََّدده   ددا  َفا  بخ َط ََددَص َ  ددنََّ   أَوط أَ ط نط السُّ دديم   َول  م  ع  ددي الط ل  ف  خ    َفَيددةط

دارخ  ديا ة فَّ س  يدَْل َليط دَ  َةث  يَهدا َخلط َددَ  ل اَّ َوف  ْلط
دبط ف   َ دا  ََ ََّده   َدد خ  َفا  ْلط

يَب ف  ع  ب  َوالَسدبط َتديط نط دَب الثِ   َ ا  َ دلط َةاَن 
قُّ  َتم  يَة  َةَما َةسط َيع  يَن   ه  الط قُّ َتم  َطَص َةسط مط َيَمَو َوَ  يه  يَب ف  ن   َ فط يَب.َ  ن   َ فط م  َصاَ  الط  ه  ع 

مط  َوالنَّب يُّ  َعَله  ََ َمم   َ لط  سط َب ااط   َ مط  ه  َط ْل  ه   َلمط ة لط ت  ََّ بط أ  لط َ  وَن   َوَلمط َةق  ل دة  دمط َةلط ََّه  : ل 
نَّ ةَ  َْلاَعات دده  ؛ َفددا   َ ددي  َب   دديَم َةنط ددَل َعظ  ا أَاط َِ . َفَهدد ددي النَّددار  ا ف  يددْلخ
ددث  تَ َ  نط م  َلدد  اَب الط يَب ل  ددب  ددس  ددنَّ   ف  مط لسُّ يه 

. ج  َلَيار  اف َض   َوالط    َةا  الْلَّ
 ُ نط  َ بط   َ َعَ       ةط

دديو   س  ددَما   الْلَّ ددْل    َلددمط  َوأَاط ددي َفال ددَص َوَ يط ددب  أَ   دديُّ  ط
َلدد َعل  وا الط ددْل 

ِ  ة َكِف  َج الَّدد ةَب َيار 
ورَ  وا   َمدْل  ددز   َوَتَميَّ

ده  ديا َعَليط  َ دا َخَْل ََ و   مط  َ دلط أَوَّ ديا َعدب  وَ اَء  َدداَتل ين   َ َ َماَعدد    اَخَْل ل َّاَعد   َوالط
نَّ َلك دد : ل  ده  دَي اهللَّ  َعنط دب  أَ  دي َفال ددَص َري  دديُّ  ط

دمط َعل  َندا أَنط َا مط َعلَ َدداَو َله  َةََ يط  َ َسددا ََ دَنَعك مط  ََمط ا َوَا  
دداَ  َفَنددا ددَب َعبَّ م  ا ط ه  َلدديط َسددَل ل  . َ ددمَّ أَرط

ء  َفدديط ددَب الط
 َ ك ددمط  مط َحقَّ ددَظَْلن  ََ دد َفَْل ََمط مط  َ ددمَّ َداَِ  ه 

ددف  َ صط َتددَل ي  
ةَّد خ  َوَا  ِر  دمط    دص  َله  ا َلددمط َةسط َِ َِ َند د ََ مط  َو َبداد َي َوَ َلدَبه  دا َ دن  الط ََ ددمط  ددَم َله  مط س  ديه  يَْلَ  اخ  َوَا َسداَر ف 
َثال د َط ا   َوأَ َِّ َكد َمَ  الط ل  َسديط ةَب  َةم  َتدِة  ْلط م  ي الط

َماَ    ف  ديه   َ دلط الصَّ ََديط س  دَماَ    ْلَ  َةا دِيَ َوالصَّ  ف دي    َعل 
دَّ    وَ  دل  الدِْل  دَماَ    ف دي أَنط يَْل   الصَّ َلال َف خ ل س   َ ج   َلَيار  دْلط أََحدةَ َلدمط ة  الط

ك  دِيَ َ ل دَ   فَ نط دَم  َعَلد  َعل  ل  ع 
ةَب َعبط  َتِة  ْلط  َ مط َلمط َةك يَ يا  ََّه   َعَل  أَ

َماَ    دَمم  .ةدب  ااط  د  اتِ َفاب  الصَّ َِ  ..سط دَوَند دا َةداا   ل  ََ   ِ َن َم
ددب   ََ ِي  َو ددَفَْلاة ين  سط ددَماَب ااط  سط ددا  النَّددا    َةدد َ  ي ل  يل دده  َ عط يل دداتَّبَ  َةق  ددْل  ل اَّ »يَن: َعدده   َةق 

ددبط  َا َ َكِف  ََ
دْل   ف  َّ    «َةكط دَي َحد ٌّ هلل  دمط  َ ددلط ن  ددا َله  َُ َحقًّ ددَْل َلديط ك فط نَّ الط َط   َوَلددَفدا  َُ ل الط  ِ  يط دد ددَ  َعَلد  َسدان  أَنط َةكط بط ََ

فَ  دبط َفَعدَل الط ََ دل   َخَ     َنط َفاح  َعل  الط ه   َوَا َةفط ِ    َعَليط َخد َ َةكط ده  اح  ل  َْلَنه   َ دلط َوَلدي       َنط دَتكط دَل  اسط  َ َر
َنه  َعَل  َ ل َ   وَ  ْل  َتكط َياَف    َلمط َةك بط َله  أَنط َةسط دَْل أَوط َتَلديَّ َتَلده    َت ط َليط دَ َعَل  الِل  ِ  َخمط ةد ده  َلدمط طَ ْل     

ا َحَْلاَم ل َمِ   اهللَّ  تَ  َِ َنَّ َن ثطل  َ ل َ   أل  ل ه    م  زط َدتط َنا  َوَليط َسصَّ   َعاَل َة   يَّ ََب  مط َةك بط َلَندا لَ  النََّصاَر  
يَح. َمس  صَّ الط ََس  َْل وَ  أَنَّ  وا أََ ا َ كط ْل  َ ا َةفَّ َض   ل 

اف  َمَْل  َوالْلَّ َُ َلَنافَ ع  يًّا.أَنط َ َكِف   َليط  ..َْل َعل 
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 شةةفاعةت بةؤ كردنةي طةه موعتةزيلةةكان ئةةيَليَن.      هةميشةيي طرِيَطر لة
كافر ناكريَت،  هةرطةها تةئويلكةر كة مةبةسيت شويَنكةطتين ثةيامبةرة 

بةَلكو فاسقيش ناكريَت ئةطةر كؤشش بكات بةةآلم هةَلةة بكةات، ئةمةةش     

                                                                                                                   
َلَيار   وا الط ْل 

َماَ َ  َلمط ة َكِف  وُّ َعَل  أَنَّ الصَّ ا َةة  مَّ  َ ََّ َو دمط َةداَ يَج أَ دمط  وَ ه  َفه  َةداَن ا ة َصدلُّيَن َخلط
َمدَْل  ة  اهللَّ   طب  ع  دَماَ    ة َصدلُّيَن خَ  َعبط دَب الصَّ  َ دْل     ور  َوَ يط َمدْل  دَةَ  الط ََ ط  َُ دا ُِّ   َوَةداَ يَلد ا أَةطضخ

دص  الط  مط  َةَمدا ة َلاف  ََه  ب ي مط َوة َلداف  ََه  ت دي مط َوة فط ََه  َ ي دل م  ة َمِة  سط دل مَ م  سط م  دة  اهللَّ   الط دب    َةَمدا َةداَن َعبط   ط
د َل   ده  َةسط َليط َسدَل ل  دا أَرط َُّّ َلمَّ ور  َمدْل  َةَ  الط ََ ط يص   َسداَّ َل  ه  َعدبط َعبَّاَ  ة    ََ ُِّ  وَ   ب َلدار  ةث ده  ف دي الط . َحة 

يَرَ   َوَةد َوَةَما ده  خط ََ َساَّ َل  ََ َرب  َعبط  ُط َ ِ   طب  األط ََاف  اَ   ََ دأَ ََ َِ ة َنداظ  اَن  ق  اف  دالط دَياَء    ٍط دي أَ ْلط ن   ْل    ف 
. َمان  ل  سط م   َةَما َةَتَناَظْل  الط

  َ مط  َعل ددين  ََ ددا  ََ ا   َِ يَب َعَلدد  َندد ددل م  سط م  دديَْل   الط اَلدديط س  َُ ددا  ََ ةَو َتددِة  َِ  بَ ْلط َِ َندد دد ََ ددَما َ َو    ا َفالصَّ
 ددد َعل  ََ مط  َوَا  ون  دددْل 

َسددداَن َلدددمط ة َكِف  حط دددمط   ا  يَن َله  دددا  ع  مط َوالتَّ ةَب َ  ين  َتدددِة  َتددد ْلط ا َوَا اعط َةوط
مط  َوَسار   يه  َ ف  ا اهللَّ َل  َ ل  اتََّقي  َو َوَا ف عط مط   َقيط ه  يَعَليط يْلَ وا ف  م  الِس  اه  َِ . َوَنَك َل   َعاد  دَْلب      الط ْل  ف 

َسداَّ 
دد ب  ددل  الط ددأَنط َلدد   َوَ يط َتز  عط م  دديَع   َوالط ددَب الِخ   َ  

ددَياء  َنط مط َةا  َواألط ن  دد  ْل  ع  ْلَ َفَمددبط َةفَّ ب  َوالَسددبط َتدديط نط َددد خ  الثِ  ْلط
 يَب ف 

دددَماَ     َمددداَا الصَّ َط دددنََّ  َول  َتدداَ  َوالسُّ ك  َُ الط ددمط َفَقدددةط َخددداَل يَب لَ  َوالتَّددة لَّه  َِ أَنَّ ا  ع  ددد ََ َسددداَن   حط دددمط   ا   ه 
نط  ةَث الثِ  ب   َحدة  يَميط دم  ددي الصَّ َُ ف  َدد خ َلديط ْلط

يَب ف  ع  ب  َوالَسددبط دب  َدددةط َيدوَ َتديط َفه  ا ط ددبط عَّ دْل    َلك  َم َوَ يط   َحددزط
دْل     م  َوَ يط

َمداة  َمه  الط َمه   َةَمدا َادمَّ ْل    أَوط َادمَّ َنه  َ يط د  َوَددةط َحسَّ د َرَوا   أَنط  َ  َُّ و  دَنب   َور  بط ل  السُّ
َب  :   ف ْل  ل ه  َُ َديط ةَ َ  »َوَليط يَن ف ي النَّار  َوَواح  ع  َتان  َوَسبط د َ « َ نَّد    َ ف دي الط نط ل ده  َتَعدا   دبط َديط  َ َظَم  َل : عط

َََّمدا َةد ط ] دا ل  مخ ََ  ظ لط َيَتدا َياَو الط َط ةَب َة طة ل يَن أَ  ِ نَّ الَّ َ ه   ة ل ينَ ل  َن ف دي     دي دَليط ا َوَسَيصط ََدارخ اَسدمط  يْلخ
[ ع 

: َساء  : 10]النِ  ل ه  ََ ][ َوَديط اَو مخ َخا َوظ لط َوا ةط َعلط َ ل َ  ع  َِ َ صط  بط َةفط ا وَ َفَسيط ََارخ يه   َةداَن َ ل دَ  َعَلد  ل 
ا دديْلخ

: [اهللَّ  َةس  َسدداء  دديص  ال30]النِ  ددَب النُّص   َ َثدداو  َ ل ددَ   َط ددبط [  َوأَ ََ يو   خ  ددة  ةَم      ددْل   َفَعددَل َ ل ددَ   صَّ
 اند  اختصار. « النَّارَ 



64 

بةناطبانطة لةناط خةَلك لة ثرسة فيقهيةكان، بةآلم لةة ثرسةة بريطباطةرِيةةكان    
 ك ئةطةى تيَيدا هةَلة بكات تةكفرييان كردطة.زؤربةى خةَل

اطة، نةة  زانر طقسةى طا نة لة كةس لة هاطةآلن طشويَنكةطتوة ضاكةكانيان
ةى ةمةة طتة  لة هي  كةام لةة ثيَشةةطاياني ئيسةالم، بةةَلكو لةة بنةرِةتةدا ئ       

نةى يوةةطا ثةس بيدعةضيةكانة، ئةطانةى ئةرِؤن بيدعةيةه دادةهيَنن طهةركة 
ش شيت طاط، طةكو خةطارج طموعتةزيلة طجةهييةكان، ةنبكات تةكفريي دةك

ني مالةك  كةطتواطةه شويَن كانلة زؤريَك لة شويَنكةطتواني ثيَشةطاطةشايةطة 
يَ كاني ثة طشافعي طئةمحةد طجطة لةطانيش، هةيانة بةة رِةهةايي بيدعةضةية   

ةش ت، ئةمة كافرة، ئينجا هةركةس لةطة دةرضيَت ئةط دايناطة كةافري دةكةا  
واني يَنكةطتخةطارج طموعتةزيلة طجةهييةكانة .. بةَليَ لةة شةو  خودي طتةي 

 وديخة طتةةى   ن بةآلم هةرطيي شةيت طا يةمةزهةبةكانيشةطة هةيانة بةم شيَوة
يَ يةكي ثة ضوار ثيَشةطاكة طجطة لةطانيش نية، هي  كاميان هةةمو بيدعةضة  

 جةا ةيةة...  ذي ئةمدكافر نةبوة، بةَلكو ئةط طتانةى ليَوةيةان دةطيَرِدريَتةةطة   
ةى دنةدارن  ئةطةر لة خودي خؤيدا كافر نةةبن مونةافقيش نةني، كةطاتةة ئييا    

 .تريَت طرِةمحةتيان بؤ دةنيَردريَداطاي ليَخؤشبونيان بؤ دةك
كة ئييانداريش طتي: ]ثةرطةردطارمان لة ئيَية طبراكامنان ببةورة كةة بةة    
 ئييانةطة مردطن[ مةبةسيت هةمو ئةطانةية لة سةةدةكاني ئةةم ئوممةتةة بةة    

ئييانةطة مردبيَ ، بةا هةَلةشةيان كردبيَةت لةة تةةئويليَكردنيَك ثيَوةةطانةى       
سوننةت بوبيَت، يان تاطانيَكي كردبيَت، هةر لةط برايانةيةتي كة بة ئييانةطة 
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بيَةت،   طرطثةكةة ةفتا طدط حة مردطن، طئةط لةفية طشتية دةيطريَتةطة، بةا لةة   
كافر نني، بةةَلكو ئييانةدارن   ضونكة هةمو فريقةكان خةَلكيَكي زؤريان تيَداية 

طومرِايي طتاطانيان تيَداية كة بة هؤيةةطة شايسةتةى هةرِةشةةكاني خةودان،     
 هةرطةه تاطانباراني ئييانداران.

لة ئيسالم نةيربدنة دةرةطة، بةَلكو لة ئوممةتي خةؤي   طثةيامبةريش 
هةذماري كردن، طنةيفةرمو: لة ئاطر بؤ هةميشةيي دةميَننةةطة، جةا ئةمةة    

ويستة رِةضاط بكريَت، ضةونكة زؤريَةك لةطانةةى لةسةةر     مايةكي مةزنة ثيَبنة
سةوننةت حسةيَب دةكةريَن، بيدعةةيان تيَدايةةة لةة جةؤري بيدعةةى شةةيعة        

طةه عةلي طئةةطاني تةريش خةةطارج     طخةطارج. طهاطةآلني ثةيامبةريش 
 ي طتةن: .. بةَلكو سةرةتا عةلي ثيَندانةنا يانكة شةرِيان لةطةلَ كردن بة كافر

هةقتان لةسةرمانة رِيَطرتان نةبني لة هاتنة ميطةطتةكامنان طلة دةستكةطتيش 
كانياني نةةكردة  ةئافرةتة  ؛بيَبةشتان نةكةين، .. كة شةرِيشةي لةطةةلَ كةردن   

نةةةكردن طةه  ةى لةطةةةلَسةةةبايا، طماَليةةاني نةةةكردة  ةنييةةةت، طمامةَلةة 
لَ موسةةيلةمةى  طةه مامةَلةيان لةطة ،مامةَلةى هاطةآلن لةطةلَ مورتةدةكان

كةطاتةة   .درؤزن طهاطشيَوةكاني.. كةسيش نكوَلي ئةمةى لةة عةةلي نةةكرد   
بةمةطة دةزانريَت بة كؤدةنطي هةاطةآلن خةةطارج مورتةةد طكةافر نةةبون. ..      

ئةم كافر دةكات طةه هةنةديَك   ن كةس كافر ناكات لةبةر ئةطةى ئةططموسَليا
سيَك كافرمان بكةات، نةةخيَر   طا دةَليَن، ئةَليَن: كةس كافر ناكةين مةطةر كة

ضونكة كوفر هةقي ئةطان نيةة، هةةقي خوايةة، بةؤ مرؤظةي       ،نابيَتشيت طا 
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موسَليان نية درؤ بة دةم كةسيَكةطة بكات درؤي بة دةمةطة كةردطة ضةونكة   
درؤ حةرامة... طئةطةر طاطةريَك جويَن بة ثةيامبةرةكةمان بدات، بؤمان نية 

شيعة ئةطةر تةةكفريي  ئاطهاية. هةرطةها ، تةكفرييش جويَن بة مةسيح بدةين
 .نية ئيَيةش تةكفريي عةلي بكةينئةبوبةكر طعومةريان كرد، ئةطة بؤمان 

طبةَلطةش لةسةر ئةطةى هاطةآلن تةكفريي خةطارجيان نةةكردطة ئةطةيةة:    
نويَ يان لة ثشتةطةكردطن، طعةبةدطآلي كةورِى عومةةر طجطةة لةةطانيش لةة       

جةدةى حةرطريةةطة دةكةرد، هةةرطةها قسةةيان      هاطةآلن نويَ يان لة ثشةيت نة 
لةطةلَ دةكردن طفةتوايان بةؤ دةدان ططفتوطؤيةان لةطةةلَ دةكةردن، طةه ضةؤن      
موسَليان لةطةلَ موسَلياندا قسة دةكات، هةرطةه ضةؤن ئةينب عةةبباس كةة     
نةجدةى حةرِطري نامةى بؤ نوسي طثرسياري هةنديَك ثرسي ليَكةرد طةآلمةي   

هاتوة، هةةرطةها طةآلمةي نةافعي كةورِي ئةةزرةقي      دايةطة طةه لة بوخاريدا 
دايةطة لة ضةندين ثرسي بةناطبانة، طنافعيش لةبارةى ضةةندين ثرسةةطة بةة    
قورئان موناقةشةى لةطةلَ دةكرد، طةه ضؤن دط موسَليان موناقةشة دةكةةن،  

موسَليانانيش هةر لةسةر ئةمةة هةاتوة، نةةيانكردطن بةة مورتةةد،       طئيشي
ةآلن طشةويَنةكةطتة ضةاكةكانيان خةوا ليَيةان رِزاي بةيَ      لةطةلَ ئةمةشدا هةاط 
نةدان، طدةستدريَ يان نةةكردة   يانة مورتةد لة قةَلةميانبتةكفرييانيان نةكرد ط

بةَلكو تةقواي خوايان كرد لة ئاسةتيان طبةة    ،دةم طنة بة دةستبة سةريان نة 
ردطة ش مامةَلةةيان كة  طي مامةَلةيان لةطةلَ كةردن، هةةرطا  دادطةري طميانرِة

لةطةلَ باقي بيدعةضيةكاندا طةه شيعة طموعتةزيلةكان طئةطاني تةريش، جةا   
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هةركةس تةكفريي هةمو حةفتا طدط فريقةكة بكات، ئةطا ثيَوةطانةى قورئةان  
بةة   ت.ط «طسوننةت طئيجياعي هاطةآلن طشويَنكةطتوة ضاكةكاني كةردطة... 

 .ثوخيت
دام  » :(1)ئةفةرمويَهةرطةها  ََ َُ ااط  َ ا َتدَْل دَمَ  َول  ةب  الصَّ دم  َوالدِة  لط ع  دل  الط  أَوط أَنط

ددا  َخ َمِْل   َ َهددا َلددمط َةك ددبط َ ل ددَ   ا َعنط ددْلخ َط َُ دديَر   أَوط ف   
َعدد   ةط ب  ةَب    ْل  َتَظددان  ددا  الطم  َعَلدد  َ عط

ديُّ  َفار  َله  َ دلط َدداَو النَّب   ط
ت  سط ه  َواا  َم   َعَليط دَم    ل لصَّ ِ  َعدبط الصَّ د َتن  ديَمبط َةداَن َةمط ف 

 : ُّ َا َوَفددداَء َلددده   ِ ةب  الَّددد َمدددة  ددده  َوالط س  ََفط َ ددداوُّ َوَدات دددل   دددَي الط ددده  َون  َادددلُّيا َعَلددد  »َعَليط
ك مط  ب  ْل   «َادداح  ددي الظَّددان  نط َةدداَن ف  ب  َول  َبدداف  ددي الط ددل  ف   َ لْلَّ

ْل  ل 
ف  ددَت ط َُّ أَََّدده  َةدداَن َةسط و  َور 

و   دده  َةَمددا ر  َنب  ِط ََ ددل   ثط  َ ا َعددبط  ددْلخ َط َُ ددَ . َةددَةا  َ ل ددَ   ََ ثَّا ََ ددب   ددم   ط َملَّ  َ ةث   ددي َحددة  َُّ ف 
َندداف َ    َ َب أَوط   َ ددفط  َ  : دَمان  ددَمم  لاَّ د سط سط وَن ل الط  دْل  ه  ظط  الطم 

ددنَّ   َتدا   َوالسُّ ك  ددي الط َُ ف  َوَلديط
ََدداد َا  َب َ ددمَّ َدددةط َةك ددين  

 َ ددفط  َ َخددْل   ددبط النَّددار  َوا ط  َ ددَفل   َسط ُ  األط رط ددي الددةَّ َندداف    ف  َفالطم 
َكدَمم  ااط   ا َةد طت ي الط َِ ةَمدان  َوَند َل   َوَدةط َةك ين  َتامَّ ااط  م  الطم  ط سط ةَمان  َفَم َةَتَناَول ه  اا 

؛  لَّ   ل  الطم  بط أَنط  َ اب   سَّ ف  َماء  الط ةَمان  َوأَسط َمم  َوااط  سط سط ََل   ااط  ََ اَء اهللَّ  ف ي  ٍَ ه  لنط  َعَليط
َنا أَ  يَد ن  ص  َطَص ةَِبه َلك بَّ الطَمقط د  َ  َ ْلَّ َعل  أََحَة   م  َتدَةَعَها ََّه  َا ة  ط َع   ا ط ةط ب  -َوَا   
َها دي  -َوَليط َدَعا النَّاَ  لَليط دبط َةداَن ف  ََ دا  ََّ دا. َف َ قخ َناف   َ ب  لاَّ لَ ا َةداَن  َبداف  ا ف ي الط ْلخ

َةاف 
دَ   ده  َوَددةط َ ل  داَء    ََ دا  ََ ديو  َو س  ةَمدان    الْلَّ  ااط 

ه  ب  دَةا  َدلط ب  دبط الط  َ َلده   دا َت َوَّ ََ دا   دي َ عط ف 
مخ  ْل  أَاط َكاف     َُ ا َليط َِ  «.َفَه

                                                 
 .(7/217« )َ ميا الفتاو » (1)
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اوياةتي  باةوةي هيَن ومبةري خوا ياةث هةركةسيَ ئينان بة... »طاتة: 
يان تةئويلة ك يهةنديَك لةو ثرسانة لةهةَلةى كردبيَ  ، وبيَهةا ددَلي لة

 «.وبيدعةية، ئةوة ئةسَلةن كافر نية وةتيَدا كرد

: تيةة لةة  ئةةطيش بري ثرسةيَكي طةرنة،   ة سةر ينئةزامن برِؤ بة ثيَويسيت
كةو خةوارج   طة كانطبيدعةضية طرطثة الرِيَئينب تييية بةرامبةر بة  هةَلويَسيت

طن اتر رِبةؤ ئةةطةى زية    هتد، طثاشانيش طاطر طجولةكةة، شيعة طططماتوريدي 
ييش ة كةردة بة تةميية ئةةط قسةانةى هةةر فةةتوا نةةبوة بةةَلكو        ببيَتةطة ئينب

، نكي يةةه بةو  د رِيَهةَلويَسيت هةر طا بوة تا رِطن ببيَتةطة كردةطة ططتةى ضةن
 ةري ويَة ي تطئيشة ضونكة ئينب تةميية ليَكؤلةر بةوة طبةة دطاي هةقةةطة بةوة،     

يقةةتي  ةقيَت طحئةبيَت خؤ لة هةر شتيَكي نازانسيت دابرِن :ش ئةطةيةزانستي
اسةت  طة طرِديدطبؤضونةكان  اتة رِط بةة ثةاه طثيسةيةطة طبةة ضةاه طخراثيةة      

كاطي ي طرِاشة سيفاتي ئةمانةةت طرِاسةتطؤي  طدرؤيةطة، ضونكة تويَ ةر ئةبيَت 
 ةَليَ ئةينب بة كارة، طدادطةري طميهرةباني تيَدا بيَت ئةطةرنا تويَ ةريَكي ستةم

ئةطةشةدا   ةطةةلَ لطةةدا بةةآلم   تةميية زؤر تي  طبةهيَي بوة لةة هيَنانةةطةي بةلَ  
بةؤ   طةشةَلببةرامبةر توندترين تايةفةى دذة ئةهلي سوننةت مونايو بوة، 

 قسةكامنان:
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ديُّ » :(1)ئةفةرمويَ َْل النَّب  ََ ةَب أَ
 ِ د يَن الَّ َمار  ج  الط مط  َوالطَلَيار  مط َدداَتَله  َتدال ه  ق    

يْل  الط 
 َ ةبَ أَ ة   ٍ ا  الْلَّ

َلَفاء  يُّ  طب  أَ  ي َفال َص أََحة  الطل 
يَب َعل  ن   َ فط مط   م  َتال ه  َواتََّفَ  َعَل  د 

مط  دَةن  دبط َ عط ََ يَب َو َماَ    َوالتَّدا  ع  بط الصَّ  َ ةب   دب  أَ  دي   أََّ مَّ   الِة  ديُّ  ط
مط َعل  ن  دْلط

َوَلدمط ة َكِف 
ة   طب  أَ  ي َودَّداَص َو َ  دَماَ    َفال َص َوَسعط دبط الصَّ  َ َمدا  ن  ْل  يَب   يط دل م  سط  َ مط  َعل دين  ََ َ دلط 

مط  َتال ه  َِ د  دَياو    ََ َط وا َعَلد  أَ َمدَْلاَم َوأََ دار  َم الط يٌّ َحتَّ  َسَفك يا الةَّ
مط َعل  ه  َوَلمط ة َقات لط

يبَ  ل م  سط ارَ   الطم  مط ة فَّ َََّه 
مط َا أل  ه  ي  مط َوَ  ط ه  م  ِ  ظ لط مط ل َةفط  .َفَقاَتَله 
َياَله   َط َنمط أَ مط َوَلمط َة ط ةَمه  ص  َحْل  ا َلمط َةسط َِ َ ا َةاَن وَ   مط َول َه َََبدنَ ل  ةَب   ِ َاء  الَّ َي ف 
د َط َِ أَ د ََ وا  دْل  َمداا  َلدمط ة َكفَّ َط  َوااط 

دالنَِّا  مط    ديْل  اهللَّ  َيَمل ه  مط  َوَرس  َتدال ه  ق  َُ َفكَ   ل ه     د يط
  ِ يَب الَّ ف  َتل  لط ُ  الطم  مط ا  ال ََّياَّ  ه  َتَبَه َعَليط ٍط َساَّ  لطَم ُّ ةَب ا ََ دبط  ف ي  ََ يَهدا  دَ  ف  دَي  َل َ ل  ن 

    ِ بط َن  َ ََحة   لُّ أل  ه َفَم َةم  مط ه  نط  َ َلم   ُ   أَعط  «...ال ََّياَّ 
فةةرمان بةة كوشةتنيان     طخةطارجة دةرضوةكان كة ثةيامبةر »طاتة: 

ك لةة خةليفةة   دةكات طثيَشةطاي برِطاداران عةةلي كةورِي ئةةبو تالةب يةةكيَ     
شةةةرِي لةطةةةلَ كةةردن، طهةةةمو ثيَشةةةطاياني ديةةن لةةة هةةاطةآلن رِاشةةديةكان 

كردن لةطةَليان، طعةلي طشويَنكةطتوانيان طدطاي ئةطانيش كؤكبون لةسةر شةرِ
، بةةةَلكو بةةة طسةةةعد طجطةةة لةةةطانيش لةةة هةةاطةآلن بةةة كافريةةان دانةةةناطن

ليش شةةرِي لةطةةلَ   موسَليانيان زانيون سةرباري شةرِ لةطةلَ كردنيش، طعةة 
نةكردن تا خوييَن حةراميان رِشت طثةالماري مالَ طحةاَلي طموسةَليانانياندا،   

                                                 
 .(3/282« )َ ميا الفتاو » (1)
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ئةطسا شةرِي لةطةلَ كردن بةؤ ثةرضةدانةطةى سةتةم طدةسةتدريَ يةكةيان نةةه      
 .لةبةر ئةطةى كافر بون

ت ةنييةة   ماَلةكانيشةياني بةة   ،هةربؤية ذنةةكانياني بةسةةبايا نةةبرد   
كةافر   ،بيَ وب طريجيَطئيجياع ق ةد طومرِاييان بة كانيَكخةَلئةطةر  جا، نةبرد

، ئةةى ض   بكةريَ ة شةرِيان لةطةةلَ طفةرمانيان كرد مبةرياةخوا طث، كة نةكريَن
ؤتةةطة لةة   نةب نطرِ ال يانكة حةق يةفة رِاجياطازةكاني تر؟!كؤمةلَ طتائةط جاي 

 «.؟ةطةَلةي تيَدا كردزاناتر هان ملة ثرسانيَك خةَلكي
دا ».. :(1)ئةفةرمويَهةرطةها  ََ دَلَها  نَّ أَاط ؛ َفدا  ج  َلدَيار  َعد   الط ِ    ةط َم ا   ل  َِ َوَن

ا  ْلخ
نخدا َوَظدان  دْلط ن  َ اف  ق  َبداا  الط

مط اتِ  ديد ن  ص  قط ََ ده  َو م  دي َفهط ْلط ن  َفَ ل   ديا ف  ق  بط الط
 َ ي    م  َفه 

َدد خ  ََاد  َُ يا  س  ة ةطارجةةطة؛ كة  ئةمةةش بةة ثيَوةةطانةى بيدعةةى خ    »: طاتة .«َليط
 ،لة قورئانةطة بةآلم هةَلةة تيَطةيشة    بو تيَطةيشتنيَكبنوينةى بيدعةكةيان 

 طبيَةدين  طزنةديق  ،طمةبةستيان شويَنكةطتين قورئان بو بة ئاشةكرا طنهةييَن  
 «.نةبون

ج  » :(2)ئةفةةةرمويَهةةةرطةها  َلددَيار  و  الط ِ  َددديط ددَم ددَل    ل  هط ََ ََّدده  َةدداَن َعددبط  َفا 
ْلط ن   وَ  ق  و  الط َت َوُّ َ ي         ُِّ يم  ال ظ  و  ا  ل ِيَ ف ي َتعط ل َ  َديط َِ ةَّ   َوَة َقَةر  ةَّ   َوالط ية  َيع  َةاَن  لط

َ ي    ُِّ يم  ال ظ  ي  التَّكط   َعبط َتعط ََفط مط 
ن  يد  ص  قط ََ ل   َل   َةاَن أَاط  َ ْلط و  الطم  َ  َديط

ل  َِ يْل  َوَة ف 
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ددَل  س  َب الْلُّ ددبط َاددةَّ ص  ا  َعمَّ ان  َِ َمدد و   الط و  ا ر  َِ ددلط أََحددَة َول َهدد يَنا َلددمط َةق  َتددَةع  ددي ا ط لَّت 
ينَ  ق  َناف   َ َدَ   ََاد  َُ مط   «...أَََّه 

لةة   يةان بةو  بة ثيَوةطانةى طتةى خةطارجةكان كة بةة هةؤي ناحالَ  »طاتة: 
ةرطةها هة اطان، تة ليَكدانةطةى قورئان، طزيادةرِؤييكردن لةة بةطةةطرةرِاطرتين   

ا ةرطةهطانةةطة بةو، هة   بيدعةى قةدةريةكانيش بةهؤي طةةطرة سةةيركردني تا  
 ةطانةةى مورجيئةكان بنوينةى مةبةسةتةكةيان دطرخسةتنةطةى تةةكفري بةو ل    

 يان هيَنانةى دا، هةر بؤية سةري ئةط بيدعاثةيامبةرانيان بةرِاست خستبوةطة
 «.كةس نةيوتوة زنديق طمونافيقن بةهؤيةطة

ددَةب  َوَا » :(1)هةةةرطةها ئةةةَليَ  ددَياء  أَاط َنط ددل  األط ددي أَنط َُ ف  ددَب َوَلدديط  َ َبددة    أَعط
ج   طلة ناط سةرجةم طرطثة طومرِاكاندا لة خةةطارج رِاسةتطؤتر   »طاتة: «. الطَلَيار 

 «.طخواثةرست يان تيَدا نية
 .خراية رِططثيَش يش ضةندين دةقي تر لةبارةى خةطارجةطة 

قَ » :(2)َليَئةة ئينب تةمييةة   ل َ  الط َِ دْل  َوَةد َط َ ديم  األط ظ  مط َتعط ن  ديد  ص  قط ََ دل   ةَّد   أَاط َةر 
دا َدوَّ  ََ دْلط ن   ق  دبط الط

 َ ديَن  ع  دَل َوَةتَّب  س  ده  الْلُّ داَء ط    ََ  ُّ  ِ ية  الَّد َيع  ة  َوالط َيعط ي  َوالط َوالنَّهط
قةدةريةكان بنةماي مةبةستةكةيان بةة طةةطرة    هةرطةها»: طاتة .«َعَلد  َ ل دَ  

                                                 
 .(158 - 5/157« )َنهاج السن » (1)
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يَن طهةرِةشةكان بو كةة ثةيامبةةران هيَنابويةان    رِاطرتين فةرمان طنةهي طبةَل
 «.  طشوييَن قورئان دةكةطتن لةطةدا

 ثيَش يش دةقيان هيَناطة لةم بارةطة.

سةرباري رِةخنةى زؤري ئينب تةميية لة موعتييلة طسةراني، بةآلم دةبيين 
لةةبارةى   بارةيانةةطة دةطيَةت، طةه   رانة لةزؤر بة ئينااف طرِاستطؤيي طداطة

َثال ده  َلدمط » :(1)يََلئةيةكيَك لة سةركردة هةرة طةطرةكانيان  َط دَة َوأَ َبيط دب  ع  و  ط دْل  َفَعمط
دديو   س  ََددَة   الْلَّ َعا  َ مط 

ن  دديد  ص  قط ََ ددل   جةةا عةةةمري كةةورِي »طاتةةة: . «َةك ددبط أَاط
 ةيامبةري خةوا  عوبةيد طهاطشيَوةكاني بنةماي مةبةستةكةيان دذايةتي ث

 «.نةبو
 بَ في َدياف   ممَ وا ااسط ْل  َص ا ََ   لمَّ لَ ز  تَ عط الم   نَّ ا أَ مَ ةَ » :(2)ئةفةرمويَهةرطةها 

دددلددد  الك  وا عَ ردُّ    وَ يدددْلَ ث  ةَ  دددأَ  بط ك دددم ةَ ليددد   َلدددقط عَ  جَ َ دددم      ار  فَّ دددهم تَ ةدددن  د   ل  اط ِةص كط
دص  َ  خبار  وَ د أَ رَ يو  وَ س  الْلَّ   داضةندين شةويَن  لةموعتةزيلة ..»طاتة:  «...هيا 

ضةةندين بةَلطةةي    داطةتةطة بةططةآلمي بيَيباطةرِانيان  ئيسالميان سةرخستوة
، ، مةبةسةةيت سةرةكيشةةيان بةةة درؤخسةةتنةطةى ثةيامبةةةر    عةةةقَلي

 «.طرِةدكردنةطةى هةطالَ طدةقةكاني نةبو

                                                 
 .(3/282« )َ ميا الفتاو » (1)
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ةكةا  دئةشعةري  رةكيؤفسةر زةنشيت ئينب  -رِةمحةت بيَ بة-طهةرطةها 
هانداطن، لةةط بةارةطة    دذطدةسةآلتداراني لة ة طيلةي كردكفريي موعتةزةتكة 

َلال َفد   » :(1)ئةفةرمويَ  َ َهداَر  َ ان  َدَصدَة لظط دلط َلاَفَبد   السُّ  َ دي  دب  فديرُ ف  َوَةداَن ا ط
مط  ه  َتاَ ت  ت  َل   ف ي اسط َتز  عط َياَم َعَل  الطم  ق  َسا  يَر الط َنيط َي  َةَما َدَصَة     َ ا دَْلن    الَكْلَّ مط َوَةَما َةفَّ

دةَ  نط َ ان   ع  ددلط ددي   السُّ َلَ دد   ف  مط   الط ن  رط  ِ د يدده  َوَةعط ع  َُ َنا  َ ه  َو  َ ددي ص  دي خ  وط ف  ددة  دبط َلددمط َةعط ََ َو
َْل    يَها أَوط َةفَّ بط َخاَلَفه  ف  ََ َع خ َوَعاَد   َتَةَا   ةط َهاد  َ لط ا ط ت  َط .اا  َسه  ََفط َي َظَلَم  ََّه  ن   َفا 

م  وَ  لط ع  نَّ   َوالط ل  السُّ ديَن الط َوأَنط َلم  ةَمدان  َةعط دينَ وَ َمد َّ ااط  َحم  دي َةْلط ع  دَ ؛ َةتَّب  َللط َن الط
يَو  س  ينَ  الْلَّ ع  َتة  َ د َ   َفَم َةبط َتَهدَة َف َخط َط بط ا ََ ر  خَ َو  ِ د يده  الَ د خ َةعط ديو     ف  س   ْلَّ

يَن  ع  َتددة  ج  َةبط َلددَيار  ددل  الط ثط  َ ددَةا   ب  ددل  الط . َوأَنط و   ر  َِ َعدد خ    َعدد ددْل  ةط
مط ونَ  َوة َكِف  ددبط َخدداَلَفه  ََ  

دُّ   ةط  مط َةْل  ه  نط
 َ َاء  ة لٌّ  . َوَنف  ه  ََ لُّيَن َد َتم  ةَب وَ َعَ  اَوَةسط َخْل  َ   ط دا  َي أَةطضخ َا َلك بط ن  َتدة  بط
ل   َباف  مخ    َع   َوَ اف  ةط ب  َع خ    دُّ   ةط  .«َفَيْل 

، انتةكفريي موعتةزيلةى كرد لةةالي دةسةةآلتدار   (2)رةهؤطئينب ف»طاتة: 
يش دادطةر نةبيَت لة ئاست نةيار طدذةكاني طثؤزشيان بؤ نةهيَنيَتةةطة  طهةرك

بةةةَلكو بةةرِطا بيدعةيةةةه دابهيَنيَةةت  لةةة هةَلةةةكردن كةةردن لةةة ئيجتهةةاددا 
طهةركةسيش ثيَوةطانةى كةرد دذايةةتي بكةات يةان تةةكفريي بكةات ئةةطا        

 بةرِاسيت ستةمي لة خؤي كردطة.
رِةمحيشةن بةة    هةةق طبةة   ةزان بةة رطئةهلي سوننةت طزانست طئييان شا

دةكةةةطن طداهيَنةةان ناكةةةن، جةةا هةركةةةس  خةةةَلك، شةةوييَن ثةيامبةةةر 
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ثؤزشي بةؤ بهيَنيَتةةطة    ئيجتهادي كرد طهةَلةى كرد، هةَلةيةه ثةيامبةر 
 «.ئةمانيش ثؤزشي بؤ دةهيَننةطة

موعتةزيلةكان لة رِافيية عاقَل  طزاناتر طدينةدارترن،  : »(1)هةرطةها ئةَليَ
 «.راثةكاري تيَياندا كةم ة لة ضاط ئةطانداطدرؤ طخ

ددل  » :(2)ئةفةةةرمويَ ددل  أَنط عط ََ مط  ن  ددة  َم َدصط ََدده  َددديط َة دداء  لَََّمددا أَحط ََ رط ل َ  ااط  َِ َوَةدد
َج َوالط  ا َداَ ل يا الطَلَيار  ارخ يا ة فَّ س  يَب َليط ن   َ فط  َ مط  ه  َل   ة ِل  بط ق  َِ الط وا ف ي َفَْل َلَ  َفَصار  َتز  عط م 

يان ةكةتمةبةسة بنةةماي  هةرطةها ئريجا، خةَلكانيَك دايانهيَنا »طاتة: «.  َخدْلَ 
ئةطةبو هةمو ئةهلي قيبلة بكةن بة ئيياندار طكافر نني، ئةمةيان لة بةرامبةر 

 .«ة كرد بةآلم ئةمانيش ثةرِيان طرتخةطارج طموعتةزيل
 ستةرِط.ثيَش يش دةقيان لةم بارةطة خ

دطاي ئةطةى باسي ئةشةعةري طماترطديةةكان طكؤمةةَليَك لةة سةةرانيان      
دََدل   مَّ َ د» :(3)دةكات ئةفةةرمويَ   َ داء ل  ف  ب َنده َدا  ََ ََ ب َلدا   ااَ َسده فدي ااسدمم 

ََ َس حَ كير   وَ خط ََ  َ    ةَ لَ    وله في الْلد عَ ورَ ْل  بط نا   ا  ةَ اد والب  مَ لط ل اا  نط ب أَ ثيْل 
َط  ََ ن  والِة  السُّ  ل  نط يْل َب أَ ث  كَ ار ل  َص ت  واا ََ لط ا ا ةَ ةب  يالهم  حط ِ أَ ْلَ ب عَ ف  عل  
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ددكَ وتَ  ددلَّ ددع  يهم    م ف  ددلط ُ علدديهم نددِا بَ َتددكددب لمددا الط َصدداِ  ل  و ول  ةط َعددب وَ ةط م وا 
 َ ْلد  ي  ا تةاء عب المعتزل   ونم فضدمء عقدمء احتداَيا للد  فدخ   ط المَ  ل  اط أل 

والتزام لياَُه  فلزَهم  سبص  ل  َب األدياو َا أَكْل  المسلمين َب أنل 
العلم والةةب  وادار الندا   سدبص  لد : َدنهم َدب ةعظمهدم  لمدا لهدم َدب 
المماسددب والفضدداَّل  وَددنهم َددب ةددَِهم  لمددا ودددِ فددي ةمَهددم َددب البددةا 

ندِا  ا  هفاء   دل َثدلونِا لي َلصياخ  والبافل  وخيار األَير أوسافها.
ودددِ ل ياَّددُ َددب أنددل العلددم والددةةب  واهلل تعددال  ةتقبددل َددب َميددِ عبدداد  

ر نددا ا فددْل لنددا واخياَنددا ]المددفَنيب المسددنا   وةت دداوُ لهددم عددب السدديلا   
 ااةمددان وا ت عددل فددي دلي نددا  ددم للددِةب  َندديا ر نددا لَدد   الددِةب سددبقيَا
ينةةةكاني لةةة طلةبةةةر طرنطةةي طتةةة زيَرِ .هتااد «... [10المخددْل:] [رووِ رحدديم

 بةشةكاني ثيَشةطة بة دريَ ي هيَنامانةطة.
 ةيةة لةة  هتيَكؤشةانيان  هةةطلَ ط  مانة مةطةةر هي  يةكيَك نية لة»طاتة: 

، ان هةيةة كة سةوثاس دةكةريَن لةسةةري، طكؤمةةَليَ ضةاكةي      ئيسالمثيَناطي 
ةضيةكان، د طبيدعلة طةآلمدانةطةى موحليبونيان هةية طماندط لَيَ هةططكؤمةَل

الَ شةارةزاي حة   دين، كةة هةركةةس  ط تةنئةهلي سون زؤريَكي طسةرخستين
بارةطة سةى لةة ق ئيناافةطةي طدادطةري طيرِاستطؤزانست طبة ط ت،باريان بيَط

 «.كردبيَ  ئةم شتانةى ال شاراطة نية
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لةطةلَ  وش هةر لةبارةى ئةشعةريةكانةطة بوئةط دةقةي ثيَش
َ  ةَ  نط ول  ».. :(1)يََلئةهةرطةها  .اترطديةكانم َ  ان في ةم   لَّ د  ب األَ هم 

َ  الصَّ  ََ ا ة   السن  َا ق   يافَ ميم  و ََّ مم عَ ة في ةَ ي  دْل   ياَُّ فاَهم أَ   ال َّ ا
ون َب أنل ةِ عَ ونم ة    ن  وال ماع  والمةةثالكمم لل  السَّ  ُ أنل  ياَّ  فَ 

معتزل  والْلافض  وَمينم  ل نم أنل السن  وال ماع  عنة النظْل لل  َثل ال
السن  وال ماع  في البمد التي ةكين أنل البةا فيها المعتزل  والْلافض  

 «.وَمينم
كي رِيَاست طلة قسةكانياندا ئةطةندة بةَلطةى رِ يئةطةرض.. »طاتة: 

طاتة: ]ةطان ئية كة لة طتةى زؤربةى تايةفةكاني تردا نية، بؤ سوننةت هةية
 تةننسو ئةهلي كةالمن لة ئةهلي كانيفةيةات ييك ينن [ئةشعةريةكان

 رامهةذجةماعة ة طنئةهلي سون بة ت طحةديسةطة، طئةمانطجةماعة
ودي خةطان ئو هاطشيَوةكانيان، بةَلكعتةزيلة طومدةكريَن لة ضاط شيعة ط

ا تيَد بيدعةضيةكانيكةطا ويَنانةى جةماعةتن لةط شة طنئةهلي سون
 .«انوعتةزيلة طشيعة طهاطشيَوةكانينيشتةجيَ طباآلدةس  طةه م

سةرباري جياطازي زؤري بريط ديدطبؤضون، بةآلم دةبيين زؤر بة ئينااف 
لةبارةى شيعةى  طيَت، طةهدطرِاستطؤيي طداطةرانة لة بارةيانةطة دة
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 :(1)ةرمويَئةف -كة زؤربةى شيعةكاني جيهانن-جةعفةرية ئيياميةكانةطة 
ةَماَن َوَعَمَل ».. مط َله  ل  ه  ض  ا  َ لط َ عط ارخ يَب َوَا ة فَّ ق  َناف   َ يا  س  مط َليط نطه   َ ا  يْلخ َِ أَنَّ َةث  ََ

َطَص  ص  َ  َي َااح  بط ن  ََ مط  نطه   َ َفْل  َله  َخَ اَةا    َو َ  ة  ط
لط    َ َي  بط ن  ََ مط  نطه   َ َاال َح  َو

َْل   اهللَّ   ف  ََ ط ََ  َله   لةطةلَ ئةطةشدا زؤريَكيان مونافيق نني »طاتة:  .«..ة ْلط
هةية، هةشيانة هةَلةية خوا لة  يطكافريش نني، بةَلكو ئييان طكردةطةى ضاكة

 «.هةَلةكةى دةبوريَت، هةشيانة تاطانبارة ئوميَد دةكريَت خوا ليَي ببوريَت
نَّ » :(2)يََلئةهةرطةها  ؛ َفدا  ج  َلدَيار  َعد   الط ِ    ةط َم ا   ل  َِ دي   َوَن م  دا َفه  ََ دَلَها  أَاط

ديا  س  ا َليط ْلخ
نخدا َوَظدان  دْلط ن  َ اف  ق  َبداا  الط

مط اتِ  ديد ن  ص  قط ََ ده  َو م  دي َفهط دْلط ن  َفَ ل   ديا ف  ق  بط الط
 َ

دددة   َيعط دددي  َوالط دددْل  َوالنَّهط َط َ ددديم  األط ظ  مط َتعط ن  ددديد  ص  قط ََ دددل   ةَّددد   أَاط َقَةر  ل َ  الط َِ . َوَةددد َدددد خ ََاد  َُ
 ََ  ُّ  ِ ية  الَّ َيع  و َوالط ْل  َ . َفَعمط

ا َدوَّ َعَل  َ ل  ََ ْلط ن   ق  بط الط
 َ يَن  ع  َل َوَةتَّب  س  ه  الْلُّ اَء ط   

دده   دديو  َاددلَّ  اهللَّ  َعَليط س  ََددَة   الْلَّ َعا  َ مط 
ن  دديد  ص  قط ََ ددل   َثال دده  َلددمط َةك ددبط أَاط َط ددَة َوأَ َبيط ددب  ع   ط
 ََ رط ل َ  ااط  َِ َا. َوَة فط َتَةَا الْلَّ ُّ ا ط

 ِ دل  َوَسلََّم َةاَلَّ عط ََ مط  ن  ة  َم َدصط ََه  َديط َة اء  لَََّما أَحط
دي  وا ف  َلدَ  َفَصدار  َتز  عط َج َوالطم  َلدَيار  ا َداَ ل يا الط ارخ يا ة فَّ س  يَب َليط ن   َ فط  َ مط  ه  َل   ة ِل  بط ق  ل  الط أَنط

َِ  َخَْل.  َفَْل
دده  َعَلدد   ةم  ة  ددِيَ َوَتقط دديل  َعل  ض  يَ ه  َتفط ددم  ضط ََ  ُّ  ِ دد   الَّدد َتَيِس  ل َ  التََّخدديُِّ الطم  َِ َوَةدد
يده   دَي  الدنَِّا  ف  ِ  َدعط َم َد     ل  ََاد  َةاث  الزَّ بط لحط  َ ا  َِ َي َ ل َ  َلمط َةك بط َن ََمط ْل    َو َ يط

  َ َتدَةَا َ ل دَ  َةداَن  ُّ ا ط  ِ نَّ الَّ َم   َفا  صط اَوالطع  ةقخ دة  َط  ُ دا  قخ بةة هةةمان   .. »طاتةة:   «.َناف 
شيَوة شيعةطةرييَت مامناطةند كة ناطةرِؤكةكةى بريتية لةة فةزَلةداني عةةلي    
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طثيَشخستين بةسةر جطة لةطي، طهاطشيَوةى ئةم بؤضونانة زينديقةكان دايةان  
 .«..[طاتة: بنةماي مةبةستةكةيان خؤشويستين عةلي بوة]نةهيَنا 

كة بةَلطةى  كانجواني هةية لةسةر شيعة طتةيةكي زؤرهةرطةها 
َُ ة لُّ  ».. :(1)يََلئة ،ئينسائ ئةط ثياطة بةرِيَيةية َلَم أَََّه  َليط ا أَنط ة عط ي أَةطضخ َب   َوَةنط

يَها  مط ف  َياَو َخاَلَفه  مط أَدط َيال ه  بط أَدط  َ مخ  َ لط  مط َةك ين  َ اف  ه  ا  النَّا   َعَليط َكَْل   َ عط َط ا أَ ََ
ا   مط  َ عط َُ َله  مط َلك بط َليط بط َواَفَقه  ََ  َِ ََ َيا    َا  َوالصَّ مط َ عط نَّ    َوَواَفَقه  ل  السُّ أَنط

َْل  م  الطَ هط ه  بط   َةع   َ ةُّ  بط ةَع  ََ َب النَّا    يَها  َفم  َها أََاا  يا ف  َفَْلد وا    َط سط ََل َ ا ََ
ب  ل   يط فَّ ح  َعَل  الطل  َُ الطَمسط   َوَتْلط

َمَل   َبسط ن يَ    الط ق  ا ف ي الطَمَضْل   َوالط ََّ ا  َول  َلقخ َ  ط ا  ََّ
ب ير    ق  يَح الط ِي   َوَتسط   ع  ب ةط وم  ال ََّمب  الط َِ ل ز  نط ََ َعَ  الطَمِج   َو تط  َ ْل   َو َف ط ف ي الط

يَها ع   َا ف  َُ َمَساَّ ل  الَّت ي َتَنا َب الط  َ َي َ ل َ   ََمط َم    َو َيَةةطب  ف ي الصَّ َباَو الط َلَماء  َول سط
َيا    مط  َةَما َةك ين  الصَّ ه  ُّ ة َياف ق   ِ َو الَّ َقيط يَها الط َيا   ف  نَّ    َوَدةط ةَك ين  الصَّ السُّ
َ ا َااَر ط  َكْل  ل اَّ ل  ةََّ   َفَم ت نط

َهاد  ت  َط مط َلك بَّ الطَمسط ََلَ  ا ه  ُّ ة َلال ف   ِ َو الَّ َقيط َي الط ن 
غ   َْل َا ة َسيَّ َط َ ا أل  َعارخ َها  ٍ  س  ََفط ََيط  نط َةا َكار     َول  َط ص  ل  ا َة   ََ َفَتك ين  َدل يمخ َعَل  

يَو َعبط  ق  نط ََ ََّه   ْل   َفا  َقبط ةة  َعَل  الط ِ  الطَ ْل  ا. َويط َِ بط َن  َ َهاد   َو ت  َط يَها اا  غ  ف  ة َسيَّ
َمَساَّ ل   َب الط  َ ْل  َ ل َ     َوَ يط

َماَ    ا  الصَّ  .«َ عط
يَت ئةطةش بيانريَت مةرج نية هةر شتيَك خةَلك هةرطةها ئةب»طاتة: 

رِةخنةيان لة شيعة دةطرت لةسةري هةَلة بيَت، بةَلكو لة قسةكانيان قسةى 
طايان هةية هةنديَك لة ئةهلي سوننةت هاطرِايان بون طهةنديَكيشيان 
رِاجياطاز بون، كةض هةقةكةش لةطةلَ ئةطانةدا بوة كة هاطرِايان بون، بةآلم 
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ثيَ هةبيَت بةبيَ هي   نكيان نية خؤيان بة تةنها برِطايايةهي  مةسةلة
 «.تايةفيَكي تر طتيَيدا ثيَكابيَتيان

َة  َلك بط ».. :(1)يََلئةهةرطةها  ان  َُ َا  َتَيِر   َ َة  َتَعِب   َ َي  بط ن  ََ مط  اف َض   ف يه  َوالْلَّ
َياء   َفالط  َنط ل  األط بط أَنط  َ مط  ن  ْل  ثطَل َ يط  َ يا ف ي َ ل َ   س  َلم  َليط مط َوأَعط نطه   َ َقل   َل   أَعط َتز  عط م 

يَع    َب الِخ   َ ةَّ    ةطة  . َوالزَّ اف َض   ي الْلَّ
ه  ف  نط  َ مط أََدلُّ  يه  ير  ف  ف    ِ    َوالط َك َةب   َوالط َوأَدط

َل  ال َْل   ل  : أَدط مط نطه   َ َْل  م  َخيط لط ع  الط و  و  َعةط ب  َوالط ةط َياء  ِص  َنط ل  األط َُ ف ي أَنط   َوَليط
ج  َةب  وَ أَاط  َب الطَلَيار   َ َبة    «.َا أَعط

 طنياام طدطشيعةكان تيَيانداية كة خواثةرست طدطر لة حةر»طاتة: 
 «.نةطيستة

سةلةئ  رِةطشيتثاشان ئينب تةميية باسي خاَليَكي زؤر طرنة دةكات لة 
كة بريتية لة:  لةطةلَ نةيارةكانيان (ئةهلي سوننةت طجةماعةت)ساَلةح 

، بةَلكو لة خؤشيان ..رةباني طميانرِةطي طرِاستطؤييهطمي بةزةيي طدادطةري
  :(2)ئةفةرمويَبة ئينااف ن طةه لةناط خؤياندا، جا دطاي ئةط طتةيةي ثيَشوي 

َو َوااط  » َعددددةط ددددم  الط َعه  ََ ل يَن  م  ددددَتعط ددددنَّ   َةسط ددددل  السُّ ا َف َنط َِ َِ َندددد دددد ََ َِ َوَا َو َصددددا َط
مط  ََه  ي ل م  َم َحْلَ  ؛َةظط نَّ الظُّلط دبط َفا   َ دنَّ   ل ك دِل  َفاَّ َفدَ   ل  السُّ َم  َ لط أَنط ا َةَما َتَقةَّ َلقخ َ  ط اَم 

دد  َ ددَةو   ددَْل َوأَعط َضدد   َخيط اف  لْلَّ
ددمط ل  َا  َ ددلط ن  مط ل ددَبعط دده  ض  ددبط َ عط  َ ددَْل   َخيط

َاء  ددا  َنددف  بط َ عط
َا  اف َض   ل دَبعط دت    الْلَّ َط يل ديَن: أَ ده   َوَةق  دمط    ف ديَن ن  َتْل  دا َةعط مَّ  َ ا  َِ دا َا َوَند ََ َََنا  ي دف  مط ت نطص 

  ُ ديٌّ  ة نطص 
ن  بط ََ دَة  دَل َفاس  يده  أَاط دَتَْلة يا ف  ٍط ُّ ا  ِ َل الَّ َاط َنَّ األط ا أل  َِ ا. َوَن ضخ َنا َ عط ض  َ عط

                                                 
 .(158 - 5/157« )َنهاج السن » (1)
 .(158 - 5/157« )َنهاج السن » (2)
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َلد    ز  وا   َمنط يَب  َفَصدار  دل م  سط م  َسداَّ ْل  الطم  ة يَن ف ي ظ لط َتْل  خط  َ مط  َم  َون  َل َوظ لط هط ََ َعَل  
ة   الط  َو د  َّاا  ال َّْل  َعداد  َعال َم الط َم الط ل  سط . َوَا َرةطَص أَنَّ الطم  م  النَّا   يَب ف ي ظ لط ة  َتْل  خط م 
مط  ه  َةو  َعَلديط دَا  أَعط دبط َ عط  َ مط  ده  ض  دَل الطَ َماَعد      َوَعَلد  َ عط دْل  أَنط

ج  ت َكِف  َلدَيار  .. َوالط
 .«ة  ََيختْل  اسمان ةْلدوت ةاَي نتة 

ة: طات] ياندانةت طجةماعةت لةطةَللةطةلَ ئةطةشدا ئةهلي سون»طاتة: 
شة ةميدادطةر طمونايفن طستةميان ليَناكةن، ضونكة ستةم ه [شيعة

نة ايةفاتةم لبؤ هةر يةه  تحةرامة طةه بامسانكرد، بةَلكو ئةهلي سوننة
شيعة بؤ  َلكوةب ،يةك  لة خؤيان باش ن بؤط، بؤ خؤيانخؤيان  ن طةه لةباش 
تيَكة ةقيقةحةمة ئعة لة نيَو خؤيان، تةنانةت شيودي طدادطةرترن لة خ باش 

 ه لةطة ،اديانةطةَلرة لئيَوة ئيناافتان زيات :ئةَليَن ،ئةنيَندا خؤيان داني ثي
اطةرترة طةر دي داديةك .. بيَطومان موسَلياني زانابة هةنيَكيان بةرامبةر 

 .«يةك بة بؤيان طةه لة هةنديَكيان بةرامبةر 
 هةية لة هةطَليانا كة كؤمةَليَ ئةطةش ئةك باسي هةرطةها

تة ؤلةسةر دةستيان هات ي زؤرخةَلكيَكط ،كردني كافرةكان بؤ ئيسالمبانطةطاز
 .(1)و ئيسالمةطةيَن

داطة باسي ئةطة دةكات رِيَطةى نة «َ ميا الفتاو »تةنانةت لة 
ي ة ديللان شيعةكان بكات طةه ضؤن ئةطان ستةمي ةسوَلتان ستةم لة ديل

 بكاتةطة.ان ليَيةارام دايناطن نةطةه كةس تؤَلة شويَنيَكي ئئةمان كردطة طل

                                                 
 .(166)ص« نكِا تمةث ا ب تيمي » (1)
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 تسةدهةش بيَطومان هي  كةسايةتيةه نية لة ميَ طي ئيسالمدا لةم
كو ميية، بةَلنب تةئي ساَلةي دطاييدا ستةمي ليَكرا بيَت بة ئةندازةى كةسايةتي

نب بةكاني ئيكتيَ انةر دةبيَت، ططا  طومامن نية ئةطةر ئةمرؤذ لة رِؤذ زيات
تةميية  ئينب ن لةهي ئةطن ستةميا كةننامةيان  ويَندبايةتةطة تةميية طذيا

 «بوتي»ةه ط، بةآلم زؤر شت دةطتريَ -ئةطةر هةقويست بوايةن-نةدةكرد 
 طتةى كوبةَل ،نة لة طتةى خؤي نةمان بينيوة ،نة بة خةتي خؤي :طتي
ةرِانةطة طةبيَ بت طتةى نةيار لةسةر نةيار طةربطريَ يش، طمرؤظارةكانيةتينةي

 بؤ بةرامبةر ئةطة ستةمي لةط طلة خؤيشي كردطة.
كانيشي، يارةر نةجا ئةم ثياطة ثرِ بوة لة ميهرةباني طدادطةري بةرامبة

 هةر بؤية الي هةمويان خؤشةطيست بوة.
َِ »: -ى ئينب تةمييةش نةبوةكة ئةَليَن زةهةبي لةبةرة- (1)زةهةبي ئةَليَ د ََ

يم  َعظ  ِ َب اهلل الط َراُ َوالطَليط دط كْل وسع  ااط  ف  ه  َب الطَيرا َوَةَماو الط نط  َ تهْل  ٍط ا ا ََ
ددَ ْل يد  ووَ حَ  مدمَ  َف دْل  َ ينده َو يدنهمط حَ   والتعظيم لمْلَدا  اهلل ٍَ اَي  عدا  

  َ دَة  فين يده ا  صدْلة و ديط   َعدب َدددي  َواح  ََ ََّدده    هلل َتَعداَل َوةدم َدب َيَ دد  ددة َر َفا 
ََا ددي ال دد ا َلدده  أوراد وأ ةددار  ددل  َداَّ ددم اا تهدداو ةثيددْل ااسددت اَ  ددديُّ التََّيةُّ

َولددده َدددب ال ِدددْلِ ا خدددْل َمبدددين َدددب الطعلَمددداء   ةدددة  ها  كيفيددد  وَمعيددد 

                                                 
 .(71)ص« الْلد اليافْل عل  َب ُعم أن َب سم  ا ب تيمي  ٍي  ااسمم ةافْل» (1)
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دار والكبددْلاء دد  تمبدده   والصدلماء َوَددب الط ندة واألَددْلاء َوَددب التُّ َّ ََّ َعا َوَسداَّ ْل الط
َََّه  َن َ ه  ودلمدهأل  َسدا ل  ا    َََهدارخ مخ َو َوأَدا ٍد اعته فبهدا تضدْل    تصدص لدنفعهم َلديط

َ او َ ط َثاو و بعضها ةتخبه أَةا  ْل األط َط َ  «. األط
لةة   طةطيةدا مار رِلة نيَوان ئةط طنةيارةكانيدا ضةندين هيَرش طثةال»طاتة: 

 خوايةآلم ةكرد بشام طميسر، ضةند جار ليَي كؤ دةبونةطة طدةستيان تيَكةلَ د
 زؤرو، بةةطةةةطرة دةيثاراسةةت، ضةةونكة ثياطيَةةك بةةو دطعةةا طثارِانةةةطةى زؤر  

ؤر زةخوا، بة  وقايم بة ، ثشةت لة خةوا  داطاي كؤمةكي دةكردزؤر يةطة، طزائةكرِ
 كةرد بةؤ خةؤي   تيَكةةَلي دة  وهةةب زيكري ط طيردكؤمةَلي ، وزيرةه بط وليَهات

ؤي خةةضةةونكة  خةةةَلكي عةةةطام خؤشةةيان دةطيسةةت دةخيويَنةةد، .. هةةةرطةها
 «.ةىنوسةكتةرخانكردبو بؤ سودثيَطةيانديان بة شةط طرِؤذ بة زمان طثيَ

نةيان زانيوة قسةةكاني ضةية بؤيةة    بةرِاسيت ئةطانةشي دذايةتيان كردطة 
تةنانةت ئينب تةرخاني مةلكاطي لة بةارةى دطذمنةةكاني ئةينب    . طايان كردطة

ئةةةطانيش  ئةطةةةر»: -كةةة نةةةياري ئةةينب تةمييةةةش بةةوة- (1)تةمييةةةطة ئةةةَليَ
 «.بيانيانياية ئةم ضي ئةَليَ طقسةكاني ضني، ئةطا خؤشويان دةطيست

: -كة نةياري ئينب تةمييةش بوة- (2)هةرطةها قازي سوبوكي شافعي ئةَليَ
 ططا  كةس رِقي لةة ئةينب تةمييةة نيةة مةطةةر نةةزان يةان خةاطةن ئةارةز         »

                                                 
 .(141)ص« الْلد اليافْل» (1)
 .(99ص)« الْلد اليافْل» (2)
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ش هةطةسةةكاني  طهةطةس، جا نةزان نازانيَ ضي ئةَليَ، طخاطةن هةطا طئةارةزط 
 «.رِيَطري لة هةق ليَدةكةن دطاي ناسينةطةى

 جا مةبةست لةطةية ئينب تةميية ستةمي ليَدةكريَ.
 ةمةةرِ ل تنيَة بةؤ ليَبةوردةيي دادة   هةرطةها ئينب تةميية بنةمايةكي مةزن

: ئةةَليَ يةدا  انطةكةدا، كة لة طتة بةناطبةكردن لةطةلَ نةيار طحةسودةكانمامةَل
 دئةازا  كنيَموسَليا وطةردني هةم»طاتة:  «.ه ليِاَّ  ةل   بط عَ  لمَ سط َ   لَّ ة   ي  لط لَ حط أَ »
دابيَةت   زؤرجةاريش هةركةة ئازاريةان   «. بيَةت مةين دا  ئةازاريَكي  هةةر ت بيَ

 .طبوهتانيَكيان بؤ كردبيَت دطبارةى كردؤتةطة
 طنامشةةطيَ  ا نيةطةكو ئةطةى ثيَيان بَليَ: من كيَشةم لةطةلَ خودي خؤتاند

ةريةة،  طدادط طة، تةنها مةبةستم سةرخستين هةق طرِاسةيت تؤَلةتان ليَبكةمة
اي ةر دطعة حةزم لة خيَر طحؤشي طضاكة بؤ هةموتان، ئازاريشم بدةن مةن هة  

باا  ة. امةداط خيَرتان بؤ دةكةم، ضونكة هةم خيَري طتوة طهةةم خيَريشةي ئةجن  
يي ئيَساا اش برَؤينااة سااةر هةنااديَك َونااةي ليَبااوردةيي ودَل ااةورة    

 ة بةرامبةر نةيارةكاني:وسن فراواني ئةو ل

طهةةرة   ،داطة يئةينب تةمييةة  ئةازاري زؤري  كةة  ئةم كةسةة بةناطبانطةة   
برييت  ةى رِطبةرِطي ئينب تةميية بويةطةسةخت ين طبة ئازارترين ئةط نارِةحةتيان

جا كة لة رِطيدا،  « م  الصديفي »ةكاندا بةآليةي لةطةلَ سؤفية توندرِةط طةبو ل
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دةسةةيت كةةردةطة بةةة طانةةة طئامؤذطاريةةةكاني ، زينةةدانميسةةر دةركةةرا لةةة 
خةةَلك طقوتابيةكانيةدا،    طجيَطريكردني بريطباطةرِي سةةلةئ سةاَلةح لةة دَلةي    

طرِةخنةى لةط هةمو خورافياتانة دةطرت كة لة ميسري ئةطكاتة بةةربآلط بةو،   
اند لةسةر بريطباطةرِي يطتيَئةطة دثيَئةطةيانخةَلكي ة بؤي، 707ئةمةش ساَلي 

 ثاكي دطر لة خورائ طشيت ثوض طبيَبنةما.
ةكري بة عةةلي   وئةةطةب  ،ي تةورِة كةرد  ريسي متوندرِةطةكان ؤفيةس ئةمة

دةطة كةؤكر  انخةةَلكي رِيَككةطتن ط ي املنبجيرةسنط سكةندةري ةتالآلئينب عط
رِيَطةةي  خيانةةطة ط بةند طةبكريَتةة تةا   ةمييةئينب تهاندا لة دذ يان دارتآلدةسةط

   ، فعلةن سةركةطتوش بون.ثيَنةدريَ دةرس بداتةطة
ا طفيَةري  يَةدةد لخةَلك سةري  زيندانيشبةآلم ئينب تةميية كؤَلي نةدا، طلة 

هةةتا   ةدان،دتواي بةؤ  زانست دةبون ليَوةى طثرسياري شةرعيان ليَدةكرد طفةة 
ئ كةرد  يةطة طنةلة قاهريةطة طواست كة قوتابي املنبجى بو« نطريجاش»ئةطةبو 

 .وب 709 ساَلي بؤ ئيسكةندةرية ئةمةش
ينب ئة ةطةى هؤكاري دذايةتي عةلي بةكريش بؤ شيَخي ئيسالم برييت بو ل

وننةت ورئان طسة قثرِ لة بةَلطةي « ااسدت اَ » تةميية كتيَبيَكي نوسي بة ناطي
كري ةى بةة ةطي ئطةآلملة  لةسةر نادرطسيت هاطاركردنة جطة لة خوا، طعةق َ

 ت.بكريَ ثيَي درطست بو داطاي كؤمةه طيارمةتي لة جطة لة خواي طةطرة
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ة بكةةن  ية  قسة  ، ئةبيَت بةَلطة طدةلنيَوان دط زانا ئلة ثرسي خيال دةى
ةبةديع  كفري طتحوكيةةكاني تةة   ،َلطة طبةرضاطرِطنىلة بري خستنة رِطي بةنةه 

 .بيَنة ثيَشةطة
ؤيشةت تةةكفريي ئةينب تةمييةةى كةرد      بةالم بةكري طةه شيَخي نةكرد، رِ

، هةةر بةة مةشةةطة رِانةطةسةتا     (1)ططتي لة ئيسالم رِؤيشتؤتة دةرةطة طزنديقة
دا دةي دةسةةآلتداراني  خي دةدا بة زمةان طكةردةطة طهةان   رِؤيشت ئازاري شيَ

هةنةديَك   707ساَلي  ، تةنانةت لةسةر كتيَبةكةذنكوبييا  ةطةزيندانةنة خبي
، ئةةطةبو  (2)كريَ، بةآلم ئةط طتةي: نةا ئةةبيَت بكةوذريَ    زانا طتي: با تةميبَ ب

 ثيةاطاني دةطَلةةت  ثرِكردنةي  سةةربازةكان ط دطاي ليَ تةورِةكردني   711ساَلي 
بة تةةنيا شةيَخيان طةري هيَنةا     خةَلكي كؤكردةطة طخؤيشي لةطةَليان طئةطةبو 

طجلوبةرطةكاني بةريان درِي طبةكري بة دةسيت خؤي زؤري ليَةدا   طزؤريان ليَدا
زؤريان كردة سةري، بةآلم شيَخ لةطة زيةاتري نةةطت:    جةستةيي طدةستدريَ ي

  .(3)حسبنا اهلل وَعم اليةيل

                                                 
 .(2/596« )ااست اَ »: برِطانة (1)
« ال دداَِ لسدديْل  ٍددي  ااسددمم»:هةةةرطةها (1/155« )الددةرر الكاَندد »: برِطانةةة (2)
 .  (679 - 678)ص
 .(509و 478  و678)ص« ال اَِ لسيْل  ٍي  ااسمم»: برِطانة (3)
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اني ازسةةةربفيتنةيةةة طةةةطرةى ليَبويةةةطة طذمارةيةةةكي زؤر لةةة  وئةةةطةب
 بةؤ  ونةةطة ؤبدةطري ئةينب تيييةة ك   لةة زؤر  يَكيخةَلكطسوارضاكان طدةطَلةت 

 كردنةطة.تؤَلة
 ة.  اردةطش، بةآلم خؤي بةكري كةطتنة دطايط ت،هاتة سةر خة َلةتيشطةد

 انية ر ثيَئةطةة ، نيَكي زؤر لة حوسةةينيةطة هةاتو  خةَلك : طةطرةم،طتيان
 برِطخيَنن، دةيرِطخيَنن.ر يسم :بَليَي

 ؟كاري طائةكةنلةبةر ضي  :ئةطيش طتي
 !لةبةر تؤ :طتيان
 .حةق نية ئةمة :طتي
وذين ي، ئةةةيان كةةطدا ئةطانةةةى ئازاريةةاني َلمةةا ئةةةرِؤين بةةؤان: طتيةة

 ة.اطةتةطنطماَلةكانيان بةسةردا دةرِطخيَنني، ئةطان ئةم فيتنةيةيان 
 .لَ نيةآلحة شيت طا :طتي

يَ  خؤمةان ثة  بةو؟! بةرِاسةيت   لَآلكرديان حةة  لةطةلَ تؤئةطان ئةي : طتيان
 كارة. ةسةر ئةططليَيان بدةين لبرِؤين ناطرييَ لةسةر شيت طا، هةر ئةبيَت 

َتصدْل أَدا  اَدأ»ةدا طثيَةي طتةن:   ؤَلي كرد طرِيَطةةي نةةد  هةر نكبةآلم ئةط 
 «.ناكةمةطة لةكةس تؤَلةخؤم لةبةر نةفسي من » «ينفسل

 يةا ئةةطةتا  »: يوفةرمطكث نةبوةنةطة، ئةطسا برديان ئي  هةر هيَنايان ط
ئةطاةر حاةقي مناة     .يا حةقي خوايةة  ،يا حةقي ئيَوةية ،حةقي منة ئةمة

 يشةم ثرسيارئةي   طويَم ليَنةاطرن  ط ةيقي ئيَوةحة يشئةطةر ،طةردنيان ئازابيَ
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ئةةطا   ،ةية حةةقي خوا يش ئةطةر ،بيكةنضي ئةكةن خؤتان  برِؤن بؤ، ليَيةكةن
 «.ي بويَضؤنكةي بيةطيَ طةطريَت دحةقي خؤي طةر خوا

 ؟ولَ بآلئةطان كرديان حةطتيان: ئةى ئةط كارةى 
ن يشايا جرخواي طةورة ئة انةيةلةو ةى ئةوان كرديانئةو كار :يوفةرم

 !بداتةوة لةسةري
: يَيئةةلَ ؤ تة مادام  ،لةسةر حةق طئةطانناهةقي  تؤ لةسةر كةطاتة :طتيان

 ثاداشت دةريَنةطة، دةى بة قسةيان بكة ططةه ئةطان بكة.
يةان  داجتهيئلةطانةيةة   ،نوشةت يتيَطة بةط شيَوازة نية ئيَوةطتي:  شئةطي

 ،خؤيةان  يهةادي ئيجت ةكردبيَت طهةَلةيان كردبيَت، بؤية ئةمةشيان كردبيَت ب
 ت.ةكةطيَتدئةجري دةس ،بكا هةَلة يديَكيشهةجتمو

  طان: طتيةا  سةةيريان ليَهةات،   ،شةتة نةةيارةكاني  ية طةانئي  ئةم قسة 
 ئةةيَليَ  طةثياةم ئ ةىطا  ئةطهةق بةم ثياطة كة ليَيان دا، رستةمكار بوين دة

 ة.حةق
ردةطة، بةآلم لةة  طةكو طمتان ئةم فيتنة طةطرة بو طبةكرييش خؤي شا ئي 

طة هةةتا  يةة ما لة ماَلي ئينب تةميية ئارام ي دةست نةكةةطتبو، لةةطيَ   ؟كويَ
 .(1)ببورننب طبليَي خؤشتا  دارانتآلدةسةتكاي بؤ كرد الي  وئينب تييية ض

                                                 
  ٍددي  ال دداَِ لسدديْل»: طبرِطانةةة .(131 - 14/80« )البةاةدد  والنهاةدد »: برِطانةةة (1)

 .(679 - 678)ص« ااسمم
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  بامسان كرد، ئةمة مةنهةجي هةميشةةيي ئةينب تةمييةة    هةطرةكو ثيَش
بةؤ   طدرؤ هةَلبةسةتنةى  ئةط نةفاميهةربؤية لة بةرامبةر »: (1)يَةَلئبوة، طةه 

، رِطبةرطي نةبوينةطة بة تكفريكردني طةه ئةةط  [طاتة بةكري سؤئ] كردي ئيَية
 بةة درؤطة لةسةةر كةسةيَك يةان     تشايةتي درؤ بداك ةسيَكردي، طةه ضؤن ك

 تبةدا  درؤ رِطا شايةتيبؤي نية لة بةرامبةردا بئةم ، زينا  اتة ثاَلي تؤمةتي
 «.ة درؤطة تؤمةتي زيناي بداتة ثالَب دذي يان برِطا لة

هةرطةها باسي سةنطفراطاني خؤميةان بةؤ دةكةات لةطةةلَ نةيارةكانيةدا،       
هةمو ئةطانةى نةياري منن، بةا سةنوري   بةرامبةر  من سنطفراطامنط» :(2)ئةَليَ
هةَلواسةني  درؤ كردمن يان تةفسيق كردمن ياكفريةتم بة بشكييَنَ دةرحةقش خوا

ي لةة  من سةنوري خةوا  بةآلم  ي نةفامانة بكا لة دذم،بة دةممةطة يا دةمارطري
كة ئةةجنامي دةدةم،  ئةكةم  كردارانةة طئةط قس ، بةَلكو زةبيتنمنابةزيَئاست 

ت ةنسةون قورئةان ط شةوييَن  دةيثيَةوم، ططاي ليَدةكةةم    دادطةريطبة تةرازطي 
 «.ئةيكةم بةطويَرةي ئةطانط بكةطيَ

نةرمونياني بريتيةة لةة    لة ي دةيكاهةرطةها باسي ئةطةش دةكات ئةمة
هةربؤيةة ئةةهلي علةيم طسةوننةت     » :(3)ئةةَليَ ، طةه مةنهةجي سةلةئ ساَلح

تةكفريي ناكةن، بةا ئةةط نةةيارةش تةةكفرييان بكةات،       يَتهةركةس دذيان ب

                                                 
 .(254)ص« ااست اَ » (1)
 .(3/245« )َ ميا الفتاو » (2)
 .(252)ص« ااست اَ  في الْلد عل  البكْلُّ» (3)
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سةياى  خةؤى   هاطشةيَوة ضونكة كوفر حوكييَكي شةرعية طبؤ مةرؤظ نيةة بةة    
َليَي: طا  خةؤت كةافري، يةا    كافر، حةرامة ب ةسيَ بَليَطاتة: ك]لةسةر بدات 

خةؤت   ي،بَليَة  ،فاسةق  :بَلةيَ  يةا  ،خؤت مبتةديعي  :موبتديع تؤش بَليَي بَليَ:
، طةه ئةطةى كةسةيَك درؤت بةة دةمةةطة بكةات يةان زينةا لةطةةلَ        [فاسقي

خيَيانةكةت بكات، بؤت نيةة درؤي بةة دةمةةطة بكةةيت يةان زينةا لةطةةلَ        
ن طهةةقي خوايةان لةسةةرة،    خيَيانةكةي بكةةى، ضةونكة درؤ طزينةا حةةرام    

بةهةمان شيَوة تةكفري هةقي خواية طنابيَت كةس كافر بكريَت مةطةر يةكيَك 
 «.خوا طثةيامبةرةكةى تةكفريي بكات

 اطة بكة.ةط ثيئئةى خويَنةري بةرِيَي! تةماشاي سنطفراطاني طليَبوردةيي 

ت، دةكةا  دةنوسةيَت طتيَيةدا قسةةى زؤر بةة ئةينب تةمييةة       ئةم كتيَبيَةك 
َممدة حاَدة » تةحقيقةكةى 9لة ل  ،لة طةآلميدا دةنوسيَت كتيَبيَكشيَخيش 

د ورأةي ةمَده »ئةَليَ:  «الفقي ا عندة ا َدب الدةةب ةمدةدةو علد  أن عندة  َيعخ
 ةسةةر لطقسةةكانيم بةيين، بةَلطةةن    »طاتة:  «.ةثيْل َب النا  َيا َب الةةب

ك بةةى خةةلَ  طةه ضةؤن الي زؤر  ى تيَدايةة خاطةنةكةى جؤرة دينداريةكئةطةى 
 «.هةية
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ي دةكةات  كة باسي هةنديَك جويَن طقسةى ناشرييين ئةخنائ 151 طلة ل
ئةطةةرنا   دةمةةطة بطتوة، شيَخ ئةَليَ: ئةم شتانة زانسيت نني تا طةآلمةي   ثيَي

 ت.ةكامرؤظ دةتوانيَت لةطةى ئةط زياتريش بَليَ طلةطانةية درؤش ن

مةةن  تةطةآلم هامنةكاني جؤراطجؤر بون، بدطذرِةمحةت بيَ  بة ئينب تةميية
 َلك ضةةند ، دةيان بةيين خةة  يةطة بوحةسودبون بةشيَكي بةهؤي ثيشةى طهاط

 شافة، سةةرةتا خؤشي دةطيَت طضةةند خةاطةن زانسةت طرِةطشةت طسةينة سة      
 يشردين جةا ، ضةةن دةسيت ثيَكردهةطَلةكان بؤ خستين عةقيدةى ئينب تةميية 

يَنةا  ان دةهلةة هةةمو جارةكانةدا ئيفالسةي     ، بةةآلم دانيش  كرا لةةط بةارةطة  
 طبةرطةى بةَلطةكاني ئينب تةمييةيان نةدةطرت.

ا» طةه بةززار بؤمان باسدةكات ئةَليَ: َِ ا َن ا َولما َرأَوط ََ دَْل م ا ط م َعالاا    خ 
َمددَْلام دديل الم ددام َددب الِخددَبه الط ص  دده  َددب َتمط ددا لمددا نددم َعَليط ةخ ا الطفضددل رافضدد  َتار 

َبا  فضم َعب الطَمَْلام  يخفد حديالهم وتييدحأحياله تفضح أن أتمققيا   الطم 
ته   لصدفاوأخِتهم الط يَْل  النفساَي  علد  ادفاتهم الخدي اَي  المباةند  أفعالهم

ا وَةو  فمْلايا عل   الْلوحاَي  ََ ه  أَةطب   يةان ئةةط  كة بينطاتة:  «...الفت    
ةن ةقةتي ناية ن طدةرة طئةمانيش رِط لة دطنيا طزانيان ضاري ناكةترِط لة ئاخرية

 لة زانست ئةطسا هةطَلى لةناطبردنيان دا.
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تمدِ ».. ي عومةةري ئةةَليَ:   هةرطةها ئةينب فةةزلَ   َط ده  ععَ َفَلَقدة ا صدص َليط
ددد َقَهددداء والقضدددا    مصط ف  ددده   لددديلهم ورَلالط دددام وحخدددةوا َعَليط  دددِ هدددم َفقْل َوالخَّ

دا أفلسديا ا دَزام َفَلمَّ لط يِ وألزَهم  دالم ج اليايدما  أَُّ ل  ال دا  خدِو   الطَ م 
َمدا    لي دزُّ الَّدِةب أسداووا ] والمكام َودة َض  وَضديا الد  الطملد  العدمم

دددَن  سط سدددن يا   الطم  ُّ الَّدددِةب أَحط دددز  ل ددديا َوة ط ران كةةةي دادطةزؤريَ»طاتةةةة:  «.[عم 
ة دذي لة دا بةو  طفوقةهاكان لة ميسر طشام ليَي كؤبونةطة طهةرضيان لة توانةا 

ؤمةةَليَك  ة طبةة ك هةرضي بةَلطةيان هةبو طةآلمي دايةةط بةكاريان هيَنا، بةآلم 
رد بةة  ان كة تيبةَلطةى رِطن ئيليامي كردن، كة ئيفالسيان هيَنةا ئةطسةا دةسة   

 .«ثيالن طيَرِي طدذايةتيكردني
، كراةحةتنارِ ،اليَي در ،درا سيا كرا،، زيندانيدذ درا زؤري لة يهةطَل جا

يَشا بةؤ  ةري كة بةَلكو سةطي نةطرتشخؤرِاطر بو طئارامي طرت، هةر خؤ مآلبة
   انةطة.قوتابي طدؤستةكاني. طرِطبةرطي هةمو جؤرةكاني توندطتي ي كر

ََ و   وأ  »طةه ئةةينب عةبةةدطدادي ئةةةَليَ:  دد  َ ماَعددُّ  ددب أَ َ    َفددتَ ما ه  واخط اط
ددْل   َخدد طكؤمةةةَليَك لةةة هةةاطةآلن »طاتةةة:  .«لدديهميدُّ عَ وَ دد ر َماعدد َ ِز  ون  وع 

خةةؤي شةةاردةطة،  شطقوتابيةةان طدةطر طبةرةكةةةى سةةيا دران، طكؤمةةةَليَكي 
 .(1)«طكؤمةَليَكيشيان تةميبَ كران طسيا دران طناطيان خويَندرايةطة

                                                 
 .(346)ص« العقيد الةرة » (1)
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تةميية  مال ئةلدين سكةندةري دةكات كة قوتابي ئينبةطزةهةبي باسي ج
َ  و   أ  »: (1)بوة، ئةَليَ ي  َود  َط ب أَ ُّ  م  ه     ه و الَ د  ُط ِ ر     ل ا طب َتيط ةْل َعَليط ْل  يا ف ي التَّمط

طلةة ثيَنةاط ئةينب تةمييةة ئةازاري زؤر درا طموضةة       »طاتة:  «.َمَّ اَصدلح َحالده
 .«طبودجةى برِدرا

د يش بةة طةةردن ئةازا   دةرطني دطذمنةكاني بةمةة ئاسةودة دةبةو، ئةةم    
بون، ئةةط هةةمو سةتةمةى بةيين،      زيندانة لان، بةَلكو لةطةلَ براكةى كردني

: بَلةيَ دطعاي شةرِي تيَكردن، ئةطيش طتي: نةخيَر دطعاي شةرِيان ليَ مةكةة،  
ا ةهتةون  ده» خوايةة طيةان! رِطناكيةةكيان ثةيَ     »طاتةة:   «.اللهم نص لهم َيرخ

 .(2)«بطرنطةر ببةخشة هيدايةتي ثيَ
لة خةةَلك دطر بكةطيَتةةطة طكاريطةةري كةةم      بكةن تا زيندانيطيستيان 

طكيَشةةكانياني   زينةدان ببيَتةطة، بةةآلم خةةَلك بةؤ ثرسةيار رِطيةان دةكةردة       
سؤزي خةَلكي جوآلند، كةة  ئةط زينداني كردنةى ضارةسةر دةكردن، طهةرطةها 

قةازي ئةةينب مةةةخلوف ئةةطةى بةةيين زؤر تةةورِة بةو، نامةيةةةكي نوسةةي بةةؤ    
دددةَ »دةسةةةةآلتداران، كةةةة:  دددالتَّ  ص     ددد  عَ يي  ضط َبدددي  ةط َقددد فَ اَّ ل  ول  َتدددقط ة  م َلددد نط ه ل  ليط

ئةطةر نةكوذريَت،  زياتر ثيَويستة بةري ليَ تةسك بكريَتةطة»، طاتة: (3)« ةفدْل  
 «.طةطةرنا كافرييَت ئةم كةسة ضةسثاطة

                                                 
 .(184)ص« الْلد اليافْل» (1)
 .(474)ص« ال اَِ لسيْل  ٍي  ااسمم» »: برِطانة (2)
 .(652)ص«   ٍي  ااسممال اَِ لسيْل» »: برِطانة (3)
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 .(1)طئينب عدالن داطاي كوشتين كرد طةكو تةمبيَكردني توند
لةةة نيَةةوان ئةةةط »: -ش باسةةكراثيَشةة ي- (2)هةةةرطةها زةهةةةبي ئةةةَليَ

طنةيارةكانيدا ضةندين هيَرش طثةالمار رِطيدا لة شام طميسر، ضةند جار ليَةي  
كؤ دةبونةطة طدةستيان تيَكةلَ دةكرد بةآلم خواي طةطرة دةيثاراسةت، ضةونكة   

داطاي كؤمةةكي  زؤر يةةطة،  طزازؤر ئةكرِثياطيَك بو دطعا طثارِانةطةى زؤر بةو،  
زيكةري  ط طيةرد كؤمةةَلي  ، وزيرةه بة ط وزؤر ليَهاتةخوا، ب وقايم بدةكرد، ثشت

تيَكةَلي دةكرد بؤ خؤي دةخيويَند، .. هةرطةها خةَلكي عةطام خؤشةيان   وهةب
دةطيست ضونكة خؤي تةرخانكردبو بةؤ سةودثيَطةيانديان بةة شةةط طرِؤذ بةة      

 «.زمان طثيَنوسةكةى
 ةرمبة فيتنةكةة طةةطرةتر دةبيَةت، دؤستةكانيشةي بةرا    بةيين   كةة  ئي 

ي رِيَطةر ن، بازتنةفيططازناهيَنن  رِطبةرط دةبنةطة، طدطذمنةكانيشي نةيارةكاني
 نةيهيَشت.لةمة كرد ط

دديُّ »: (3)طةه ئةةةَليَ
َمَنف  ةب  الط َسددام  الددِة  ددي ح  َقاي  ددا َةدداَن الط َ  َلمَّ ددةَّ  َ ددبط   َ َوَةدداَن 

ددام   ا ل َقَضدداء  الخَّ ددْلخ
 ٍ َبا ا األ  َ  َِ َيددَ  َندد ددَ  ل مط ل  يَسدد  أََراَد أَنط َةمط َضددَْل الطم   رعددي َوأَحط

َِ   ه   َةَبه  َوَة  ي َيْلط
َماَر ل  َفن ي َ ل َ    َوالطم  ي   َعْلَّ ده    َفَ اَء أَخ  وط    َُ ه  َوَلمط أَ ي لَليط مط َفق 

مط  ه  دنخا لَلديط س  مط  َ يَهدا  وط ف  َُ يَر َلدمط أَ  َ َْل ط أ  ََ َُّ َعبط َ ل َ . َو دير    َحتَّ  َة  َ ِ    األط  َوَند
ددبط   َ َسديط  َثدال يَليط َط ددل  أَ عط دي َوَا ف  ل  عط دديل ه    ف  دده  اهللَّ  َوَرس  بُّ يَمدا ة م  ل  ف  خ  ََددةط ددب  لَََّمدا  ََمط

                                                 
 .(474)ص« ال اَِ لسيْل  ٍي  ااسمم» »: برِطانة (1)
 .(71)ص« الْلد اليافْل عل  َب ُعم أن َب سم  ا ب تيمي  ٍي  ااسمم ةافْل» (2)
 .(3/271« )َ ميا الفتاو » (3)
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ددي  ف  ََعط َل   الطَمَسددَنَ  َو ددِي  ُّ   السَّ ددز  ََ ط َِ أََحددَة  َ ددلط  دد ََ َُ َلَنددا َ ددَْلَا  ن دديَن  َلدديط  َ فط َوالطم 
... ددْل 

ف  ََ ط َعا َو  َ َظددم  النَّددا    ددبط أَعط  َ ََددا َواهلَلَّ   ددي َوأَ يَهددا َوف  ددِْلَ ف  ٍَ َفدداء  ة ددِل   ََدد خ َعَلدد  لفط َو
ر  َعَلد   دة  ا أَدط ََ َل َواهلَلَّ   َما َعم  هط ََ َل  َِ َليط َعم  ل ي لط ََ َْل  َوا طب   ََ   ة ِل  َخيط َدا َنا َول  ْل  َ يط

َو َوَا د ديَّ َ  . َوَا َحديط وَّ   َدد ُّ ده  َعدة  ديب  َعَليط َعده  َوَا أ ع  ََ َمل ه   َْل لاَّ َوأَعط داهلَلَّ . َخيط  لاَّ   
َب  َزغ  َ يط َ اَن َةنط يط َلم  أَنَّ الخَّ َِ ي أَعط . َفا  ير   َ ِ  األط  ي ي   َ م  م  لط َِ ع  ََ ي    َ يَّت ي َوَعزط

 َ     ِ َن
دددي  يَب. َوَلددديط ة نط دددل م  سط َ ي الطم  ددَيا َ ان  َعَلددد  لخط ددديط َخددا ل لخَّ يَب َوَلدددبط أَة ددديَن َعيط ن   َ ددفط الطم 

َلددم   ددي أَعط ددا َلك نط َخ ا َواهلَلَّ  َخار  ورخ  ُ دد ََلَ  َدددةط َفَعل يَنددا  سط ََ     ِ ددبَّ َندد َ دده   َلك  َمدداَ ا أ َعاو     
 َِ دد َق   . َوَلددبط َةنط مط َيددان  َط مط َود  ه  ةددن  ددي د  َيددَْل   ف  يدده  الطل  ددا ف  ََ مط  ه  دديع  م  ََ يَب  ددل م  سط م  َتددار  ل لط َةلط

ََاَ دددد   لَلدددد  اهللَّ   ددددَْل   لاَّ   ااط  َميط وَو الط ر  َوَتددددز  وط ب   الددددةَّ ددددةط َ دددد   َوا  َفار  َوالتَّيط ددددت  ط سط َواا 
َ  لاَّ   اهلَلَّ   َو َوَا د يَّ ه   َوَا َحيط ه  لاَّ لَليط نط  َ  َ  َ لط ََ ََه  َا  َما بط ََّه  س  . َفا 

ت َ اء  لط  .«اا 
 يامؤشكردنخبؤ  هاطكارن كة كةسانةمئةط  من لة زؤرترينطا  ط»طاتة: 

ي ضة هةر– يشخلوفةينب مة ، طئة طخيَر اكةض ضةسثاندنيط طشةرِ،ئاطري فيتنة 
دةدةم  ةجناميئة ثةيَ بكريَةت لةة ئاسةتيدا      خيَريَكم ةرا  هط -كردبيَت طبكا

ة لة نةادةم   دطذمنةكةةي يارمةتي هةرطيي ط ، هاطكاري بؤ دريَ  ئةكةميتدةسط
ورم طسة  ري منةة برِيةا ط نياز طمةبةستة مئة، طال حول طال قوة إال با دذي، 

يَشةة  كيتان من ئةزامن شة يشم، ضونكةشتةكان ي هةمولةسةر ئةمة، ئاطادار
 ري شةةيتان دةمةتينامبة يار، طهةرطيي ئيياندارانةطة طرِق طكينة ئةخاتة بةيين

 «.موسَليانةكةمدذي برا  لة
ةدا شةويَنكةطتوةكاني هانيةان ئة   ط قوتابيهةرطةها نامةيةه ئةنوسيَ بؤ 

تةةةطازة نةةةبيَت، ثةرةتي موحةمةةةد ئوممةة موسةةَليانان تةةا رِيييلةسةةةر يةةةك
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يَن »: (1)ئةفةرمويَ َلم  َي اهللَّ  َعنطك مط -َفَتعط دبط  -َري   َ َ   أََحدَة  دصُّ أَنط ة دفط أََِ ي َا أ ح 
يَب  ل م  سط يم  الطم  م  َنا-ع  َما   مخ َعبط أَاط ا َوَا  -َفضط ْلخ

نخدا َوَا َظدان  دمخ َا َ اف  ء  أَاط   َخيط
مط  ه  ددنط  َ ددَص َعَلدد  أََحددَة  ُّ َعتط ددة  نط دد   وَ   ع  ََ َكَْلا ددبط الط  َ  ُّ ددة  نط ددمط ع  ددمخ َ ددلط َله  َم أَاط َا َلدديط

ه   ا َةاَن َةلٌّ   َمَسب  ََ   ِ َعا ِ  أَيط َعا يم  أَيط ظ  َمَمبَّ   َوالتَّعط َمو  َوالط َط ل ي  َوااط   َوَا َةلط
ل    َ ا :الْلَّ ديبخ ص   َ ا  دةخ َته  َ  ط دا أَنط َةك ديَن  ََّ لخدا  ل لط    َ َوَّ   أَوط  ا. َفداألط َ بخ ِط د  َ يَر أَوط   َ د ط ََ  : و 

 : . َوالثَّال دث  ديَر َلده  ف  ََ ط ده   ديٌّ َعنط ف  : َفَمعط َهداد  ت  َط دْل    َعَلد  اا  َط َِ أَ د ََ َ ي  ك يَر. َوالثَّا خط ََ
ا  َِ ُ  ل َهدد َلددال  َكددَمم  الطم  َسدداَط الط    ُّ ددي  يَب. َفَن ط ن   َ ددفط ددْل  َلَنددا َوَلدده  َول َسدداَّ ْل  الطم 

ف  َفدداهلَلَّ  َة ط
و  الط  . َةَقدديط ددل  َاط ه  األط َسددَبب  دديط      َُّ الخَّ ددَل ف ددَمَن أ و   ددا َعم  ََ ددَْل ف ددَمَن  : ف ددَمَن َدصَّ َقاَّ ددل 

    ِ ددَي َندد ََمط ددة  ف ددَمَن. َو ددي َةيط دديَّ   ف ددَمَن َةدداَن َةددَتَكلَّم  ف 
َقض  ِ    الط ف ددَمَن َةدداَن َسددَبَص َندد

ديَ  خط دَما   َوااط  َاط ا  األط دَ  ل دَبعط ََّ َِ ََ يَها  َكل َما   الَّت ي ف  دبط الط ََ ح    َ َِ ي َا أ َسدا . َفدا  ان 
ه   يد  َعَل  َداَّ ل  ا َةع  َِ ثطل  َن  َ َ  لاَّ   اهلَلَّ . َ لط  َو َوَا د يَّ َبا   َوَا َحيط ا الط َِ بط َن  َ مط  أََ ان 

دبط  مَّ  َ دبط َحَسدَنَ  َو  َ داءَ   الطَمَمم  لاَّ أَنط َةك ديَن َلده   ٍَ دْل  اهللَّ  َلده  لنط 
ف  اهللَّ   َوَددةط َعَفدا  َة ط

 َُ ا َسَل  .َعمَّ
دديظَ  ل  ا  َت ط ََدديط ددبط   َ  ُّ ددْل  ددا َة ط ََ ددا: أَنَّ  دديَن أَةطضخ َلم  دديَب عَ   أَوط َوَتعط خ  ددا  َتلط َلدد  َ عط
د مَّ  َ دَ  َو خط ََ ُّ   ة  ْل  ا َةاَن َة ط ََ  : َيان  خط َما   َوااط  َاط دْلَ األط ََ َن    ا  َُ   ا ط دْل  َفَلديط صط م 

ا ف ي َحِ   َا  صخ ََقط ه  َوَا َحَصَل َ ل َ  َ َضاَي خ َوَا  ب  نَّا َوَا  َ ل َ  َت َ َسَبص     اح   َ يَُّْل 
ل يظ  َوال بط التَّ ط  َ ه   َل     َ ي ا ع  ََ َة  َي َ عط خ     طَا. َ لط ن  ِ  تَّلط َفد َبده     يب  أَرط َط ا َوأَ رخ ا  َددةط دْلخ ةط
َصد ََ دبط   َ دَي  دير  ن   َ ِ    األط  َََّما َن َظم  َول  يبَ اال ح  َوأََحصُّ َوأَعط ن   َ دفط دل ح  اهللَّ   لطم  دي ة صط  الَّت 

ب  َةالط   َ فط م  َب ل لط  َ فط نَّ الطم  ا  َفا  َبعط مط    َضه  َها َ عط ل  َيَةةط    س  َْل لب  َت ط َما األط خط َةان   «.حط
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ئةةزانن   -ي بيَةت خوا ليَتان رِاز-ئيَوة  ،ةطةي ثةيوةستة بةمنةطةئ»طاتة: 
 ةض جةةاي كةسةةيَ لةة-يةةةه موسةةَليان بةةة هةةي  شةةيَوةيةه حةزناكةةةم  مةةن

 يانكةسة  م لةة شةيطلط ،بة نهييَن نةبة ئاشكرا ط ئازاري ثيَبطا نة -ؤستامناند
بةةدةر  ك كةسيَ  هيط، الم هةية زؤريان ةتيحورمطةطرةيي طرِيَي طبةَلكو  ،نية
، يةا  يثيَكاطةنةة يةا  ة طثيَكةاطييَت،  موجتةهيةد يةا   لة يةكيَك لةم سيانة: نية

 لةطةةلَ  ؛دططةم ثاس دةكريَةت، طسو ثاداشت ئةدريَتةطة ؛. يةكةم بيَتارةبتاطان
 لةة  خةوا ا ئةط ؛ت، ئةطةر سيَيةم بيَريَتوليَي ئةب ئيجتهادةكةى خوا ىثاداشت
طت،  الن طايفة ، ئي  مةَليَن: فةالن كةمتةرخةةم بةو،    ريَتوبطئةطيش بئيَية 

 ييانةداران طئ ...فالن هؤكاري ئازارةكاني شيَخة، فالن هؤكاري ئةم كيَشانةية
 «.طان يةك  دةشؤن بؤ يةك  طةه دط دةست

جةا ثةيَم خةؤش نيةة     »..  :-(1)ثيَش يش باسكرا-هةرطةها ثيَيان ئةَليَ 
طدةسةتدريَ ي   ةطة بةةهؤي درؤكردنةي يةان سةتةمكردن    تؤَلة لة كةس بكريَتة 

كردني لة ئاست من، ضونكة من طةردني هةمو موسَليانيَكم ئةازاد كةردطة،   
ؤشةة لةة خيَةر    ؤ خؤم ثيَم خطحةزم لة خيَرة بؤ سةرجةم موسَليانان، طئةطةى ب

. طئةطانةشي ستةميان كردةطة لةاليةن منةةطة  طخؤشي بؤ ئةطانيش ثيَم خؤشة
طةردنيان ئازاد بيَت طتةنها هةةقي خةواي تةةعاال دةميَنيَتةةطة... طئةطةةر      
سوثاسي كةس بكراية لةسةر كارة خراثةكاني ئةط سوثاسةي هةةمو ئةطانةةم    

 ةىط خيَةرة دطنيةايي طئاخريةتيانة   دةكرد بونةتة هؤي ئةم كيَشةة بةةهؤي ئةة   
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ليَيدةكةطيَتةطة، ... ئةطانةشي تاطنبةارن داطاكةارم لةة خةواي طةةطرة ليَيةان       
 «.ببوريَت... ئيَوةش دةزانن ئةمة رِةطشيت منة

ض  ؟ي ثاكةة ئةمة ض دَليَكة ض سينةيةكي ساف بوة كة ئةم ثياطة هةيبوة! 
ناكةات   تيييةة  ة ئةينب طا  كةس قسة بة  بؤية ئةَلينَي: ؟اكةطض نيةتيَكي ثاه

 دار. يان هةطا نةفام مةطةر
ة ئةطة ة، بؤيبةآلم خواي تةعاال نارِةحةتي لةسةر كةس تا سةر نةنوسيو 

نةسةري  طدةسةةآلتةكةى لةةناط دةضةيَت طدةكوذريَةت،     « طريةنجاشة »ئةبيَت 
ميش خت، ئةة ديَتة سةةر تةة   املنبجيش دةمريَت، سوَلتان موحةممةد قةالططن

 ين ئةينب طرتبو سياي دةدا، كة زؤربةةيان دطذمة   رييطةنجاشهةركةس ثشيت 
 تةميية بون.

دةم تة بةةر دةركةرد طكةة طةيشة    تةمييةي لة زينةدان ئةطةبو قةالططن ئينب 
ط سةتة نةا  خكؤشكةكةى سوَلتان لةبةر ثيَي هةسةتا طةكةو رِيَييَةك طدةسةيت     

ة ي بةو لة  دةسيت ضونة ذطرةطة بؤالي طةطرة زاناكةاني ميسةر طشةام كةة ثةرِ     
، انامبةةري بةر ثةرِ دَلةي لةة شةت بةو     ي ئينب تةميية، طقةالططنيش دطذمنةكان

 قةةالططن،  لةة ئةط ئينقالبي كردبو  ئاخر، بون «طريةنجاش»ضونكة ثشتطريي 
ة بة ةيويسةت  ئاليدايةطة، بؤية  تةختطبارة لةسةر ئةميش شورِشيَكي كرد طد

مان ونكة ئةة ضة طلةةناطيان بةةريَت    زيندانةةطة فةتواي ئينب تةمييةة بيانكاتةة   
كةرد   فرييانهؤكاري نةهامةتيةكان بون كة بةسةر ئينب تةمييةة دةهةات طتةةك   

 تنيان دا.شطفةتواي كو
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 ازي نةةبو، رِةآلم تةنيا كةطت لةطةَليدا طيسيت شيَخ رِازي بكا بهةطَليدا ط
وكيي حة  داطة، يان ثيَوتةوة، فةةتواي ضةيان   بريي هيَنايةطة ضيان ثيَكردطة، ض

 تةمييةة  ةر ئينبكا ةزي فةتواكانياني لةس تةنانةت هةنديَك ضيان بةسةرداطة،
 دي نةبو.طسو اكةىرِبو لةسةر ئينب تةميية سور بةآلم  ثيشاني ئينب تةميية دا،

با برِؤينةة خيمةةت ئةينب كةسةري كةة لةة زاري ئةينب تةمييةةطة بؤمةان          
دا َةدا»: (1)دةطيَرِيَتةطة ضي رِطيةداطة  ََ ة ْل   ِط ةب  َةد

ديَّ الدِة 
َ  َتق  ديط ي  الخَّ عط َنده  َوَسدم  َن َ يط

يده   َوأَنَّ  َلَسدا ف  ََ  ُّ  ِ ُ  الَّد ا دبَّ دي َ ل دَ  الخُّ َفدَْلَدا ف  َط ا ا َكَمم  َلمَّ َب الط  َ َ ان   لط َب السُّ َوَ يط
يده    ديا ف  دا َةداَ يا َتَكلَّم  ََ َسدَبص   َضدا      ق  دا  الط دل  َ عط دي َدتط َ  ف  يط َت  الخَّ َتفط َ اَن اسط لط السُّ

ض   َْلَج َله  َفَتاَو  َ عط يا َوأَخط  َ دمط َددا يْل   َوأَََّه  َنك  ٍط َ ا َباة َع   الط  َ لط   َو َب الطم   َ ل ه   َعزط مط    ه 
مط   ده  ض  دل  َ عط دي َدتط َيده  ف  ت  ل َ  َعَلد  أَنط ة فط َِ ثُّه     َِ َةم  ا! َوأََخ َطَي أَةطضخ َُ أَ َ  َو َ وط َعَليط

ا  دددا َةددداَ يا َسدددَعيط ََ َسدددَبص   مط    ه  ددده  َعَلددديط َََّمدددا َةددداَن َحَنق  َباَةَعددد   َول   َ ددده  َو ل  دددبط َعزط  َ يددده   ف 
َلَمداء    ع  َضدا   َوالط ق  ديم  الط ظ  دي َتعط َِ ف  َ ان   َف ََخد دلط َْلاَد السُّ  َ يط    َم الخَّ يْل   َفَفه  َنك  ٍط َ ا الط
مط  دَةن  دة    عط  َا َت  

َاء  دَي َندف  َ ا َدَتلط : ل  ديَء  َوَدداَو َلده  مط س  ه  دنط  َ ا  ْل  أَنط َةَنداَو أََحدةخ
َوة نطك 
لَ  ثط َ دي َ  دبط  َ ا ََ  : ديط   ا  َفَقاَو الخَّ َْلارخ  َ َلَ   َُ َوأََراد وا َدتط مط َدةط  َ وط ََّه  : ل  مط  َفَقاَو َله  ه 

دي.  س  دْل  ل َنفط
َتص  َط ََدا َا أَ ده   َوأَ نط  َ م   دَتق  ديَله  َفداهللَّ  َةنط َ َوَرس  دبط  َ   اهللَّ ََ دِلَ  َو َي ف ي ح  َفه 

ه   ه  َحتَّ  َحل َم َعنط اَو    َُ ا  ََ َ ان  َوَاَفحَ َو لط  .م  السُّ
دَ    يَّ

م  دب  َتيط دَل ا ط ثط  َ َندا  دا َرأَةط ََ  : ديو  َِ َةق  ل ي لط ََ يَّ   ا طب  
َمال ك  ي الط َداَو: َوَةاَن َداي 

نَّ  َج َعنَّدا. َ دمَّ ل  ََ َندا َفَصدَفَح َعنَّدا َوَحدا ده   َوَددَةَر َعَليط رط َعَليط دة  ََقط ده   َفَلدمط  َنا َعَليط يط َحْلَّ
َ  َ عط  يط دْل     الخَّ ََخط دم  َو لط ع  َل  َ ِث  الط َْل    َوَعاَد ل  َقان  َل  الط َََزَو ل  َ ان   لط ه    السُّ َماع  ت  َط َة ا
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ددده   ل يَن َعَليط دددَت   ددده  َةخط َليط ددده   َوَرَحل ددديا ل  ددد   َعَليط َللط َبَلدددي  الط مط  َوأَدط يدددب ه  ََه  َوة    ت ي دددَتفط َوَةسط
قَ  ف  ه  الط اَءتط ََ و   َو َقيط َتاَ    َوالط ك  ه   َفَقداَو: َددةط   الط مط ف ي َحِق  ه  نط  َ  َِ ا َوَد مَّ  َ وَن  ر   ِ َت َهاء  َةعط

ِلَ  َعلطي  الطك لَّ ف ي ح  ََ.» 
تاندا سةولَ طي لة شيَخ بو باسي ئةطةى دةكرد لة نيَةوان خةؤ   مطويَ»طاتة: 

اطاي دوَلتان ةنيا دانيشةون لةةالي ثةجنةرةكةة، طسة    رِطيداطة كاتيَك بةة تة  ضي 
نةى ةط قسةا  هةنديَك لة دادطةرةكةان بةةهؤي ئة   ينتفةتواي ليَكردطة بؤ كوش

سةةر تةةخت   يَ لةكردطيانة، طفةتواي هةنديَكياني بؤ دةرهيَناطة كة ئةم البةرب 
ريةان  ازاطئ طبةيعةت بة جاشنةطري بدريَت، طئةطان هيَرشةيان كردؤتةة سةةرت   

 وذيَةت، بيةان ك داطي، ئي  زؤر هةاني دا بةشةكو فةتوايةةكي بةؤ بةدات تةا       
البردنةي   يانةة بةؤ  ى ئةط هةطلَ طتةقاالية بوة كة داطشدَليةكة طهؤكاري رِق لة

تان ضةية،   سوَلتيَطةيشتبو مةبةسيت جاشنةطري لة شوييَن، ئي  شيَخ طداناني
ةى زيان بو لةطبؤية دةسيت كردبوة ستايشكردني قازي طزاناكان، طنكوَلي كرد

 بة كةسيان بطات.
 ة.  ناكةطيَتةططثيَي طتبو: ئةطةر بيانكوذيت خةَلكي طات دةست 

 .تكوذنبطيستويانة طضةند جار عةزيةتيان داطي : بةآلم بوىطتئةطيش 
اري خةوا  ، ئةطةشةي ئةاز  طةردني ئازابيَةت مين داطة كيَ ئةزيةتي طتي: 

م تؤَلةة  ر نةفسة طثةيامبةري دابيَت ئةطة خوا تؤَلةى ليَدةكاتةةطة، طمةن لةبةة   
ان بةو طليَية   رم بوَلي نةناكةمةطة، ئي  بةردةطام قسةى بؤ كردبو تا سوَلتان د

 خؤشبو.
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ينيوة، ن نةبطقازي مالكيةكان ئينب مةخلوف ئةيوت: طةكو ئينب تةمييةما
نامةان  د طتواهيويان ثيَنةةكرا طضةارمان نةةكر    كةضي خةَلكيان لة دذ هاندا،

طريشةي  ا طبةرنةبو، بةآلم ئةم تواناي هةبو بةسةةرمانةطة كةضةي ليَيةان بةور    
 ، ئةةطيش كردن ليَدةهاكان هاتن طداطاي ليَبوردنياثاشان زانا طفوقة ..ليَكردين

 «.طتي: طةردني هةموتامن ئازاد كردطة
 بةرِاسيت دةرطنة طةطرةكان ئةمة دةتوانن.

ديط  َوسدمعي»هةرطةها ئينب عةبددادي ئةفةةرمويَ:   د الخَّ دب الدِةةب ِي َتق   ا ط
ي  م  َ ان أَن ةدِةْل  َتيط دلط  اَو َتدفَ  َيبده َدب أخدْلج  الخدباُ َلسدا لمدا السُّ
ْلةب لَبعا ديد ََ  ففهمدي َدداَو . َ عضدهم دتدل ف ي واستفتا  َدتله ف ي الطَماي  ص   قط
نطة  َوأَن ةةا حنقا ع  ة  م ٍَ ه  يا خلعي  لما َعَليط  ةبالدةِ  رةدب لمظفدْلا الطملد  َوَ اَةع 

م َوالثَناء َةحهم ف ي فخْلعي  ال اٍنكيْل  يبْل  ه  َاء   َوأَن وٍكْلنم َعَليط  َندف 
ةتَ  لم َ َنب يا َلي  َهتي َوَب َحقي َب حل ف ي فهم أََا أَا دولت  ف ي َثلهم   

ا وسكني نطة  ََ م ع  ه  د َعَليط دي ُةدة الدِةةب ا ط دي ب َللديِ دَ َدداَو َفَكداَن الَقاي  اي 
ي م  ا َرأةَنا أتق  َب ا طب َتيط ََ يو  عة َ ل    يَّ  َةق 

َمال ك  مكنا ف    لم َالط  َ ي ب   دعط ي السَّ
يه  َولما دةر علينا َعف  تر.نييكة لةطةى ثيَشو طاتاكةى «.ا َعنَّاف 
 ي كوشة  فتةوا  ةكةا كةة  د دةر ةكانسةراط ون نطئينب قةال تةنانةت ليَرةدا 

 يَت.بةآلم هةر ليَيان دةبور بوة، ئينب تةمييةي تيَدا طتةكفريي
َدا »: ئةةَليَ ليَبوردة بوة، ئينب مةخلوئ دطذمين سةرسةةخيت  بةرِادةيةه 

ا ب تيمي   فقة أَْلَا الةول  ية   ولكنه عفا   َثل ا واسِ الصةررأةي ةْلةمخ 
عنا  عة المقدةر   حتد  دافدِ عدب أَفسدنا وددام  مماةتندا  وحْليدنا عليده فلدم 
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ي كةسةي بةةرِيَي  »طاتةة:  «. َقةر عليده  وددةر عليندا فصدفح عندا وحداَج عندا
، دذي دةطَلةمتان طرطذاند لةة نةبينيوة،  مطةه ئينب تييية يفراطاننطسطَلفراطان د

، تةنانةةت  وخؤشةب ةطة ليَيةان  كاتة بواني تؤَلةةمان ليَ تئةيطاي ئةطةى بةآلم د
بةةآلم   اةدهانةد لةة دذ  خةةَلكيان  ئيَيةة   ياني،ثاراسةت ين طكةرد يَل يشيبةرطر

 را طبةةرطري وليَيةان بة  بةةآلم    طةشتة ئيَيةة طتةواني  يتدةس، ئةط نةمانتواني
 «.ليَكردين

داخةي  طني، دطذمنةكا مردني ية مرؤظ خؤشرالَ ئةبيَت بةطوماني تيَدا ن
ةم ئة ء ري نيةة دَلي دةردةضيَت. قسةشي ثيَدةكات ضونكة ئي  دةسةآلتي بةرط

 زماني تةرِة طئةطيش طشك. بةآلم ئينب تةميية جياطازة.
دةكةات كةة    «الفتدي »باسي مةنييلةتي  ئينب قةيييي قوتابي ئينب تةميية

ت ديَّ   »: (1)-بة كةورتي - ئةَليَ ضية، ف  َلد   الط ز  نط َلد   : ََ ز  نط ََ دَي  يَقت َهدا ن  َلد   َحق  ز  َمنط ِ    الط َند
حط  َلدد  النَّددا   ااط  مط   َسددان  ل  ه  ََ   َعددنط ُُّ األط ددمط   َوَةدد َمدداو  أََ ان  ت  عط   َواحط ددت  ددَي اسط َماو  َفه 

دددمط  َعه  ََ ل ددد    دددب  الطل  سط يَ ددد   ح    ح  ََت  يَقددد    دددي الطَمق  دددَي ف  ل ددد   َفه  دددب  الطل  َمال ه   سط عط دددت    َواسط
. َِ الطَللط   ََ ةَم    َكْل  َمب  الط َخط َماو  األط عط ت  َي اسط َََّما ن  ت يَّ   ل  ف   َوالط

َهدا  دَْل ط َعنط ت ديَّ   َ دلط َعبَّ ف  دم  الط ةَع     اسط دْل  َها الخَّ ْلط َعنط ةَفَ   َلمط ت َعِب  ْل  ٍَ َلَ   ز  نط ََ  
   ِ َوَن

َمب   َخط م  األط َكار  ََ م   دل هَ     اسط .َوأَاط دْل    دْل  َ يط َط دي أَ ا ف  دة  أََ دةخ َعبط : أَنط َةك ديَن الط مط دَةن  نط  ا ع 
ََ    [درَا  الفتي ]َم تكلم عب  ي ص  ُ  الطل  ََ   األط وَل : َتْلط َر َوالتََّ اف ل  َعدب    الةَّ

                                                 
 (.333 - 2/323« )َةارج السالكيب  يب َناُو لةاُ َعبة ولةاُ َستعيب» (1)
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. ةَّ     َ َيان  األط َ سط لَّ    َو َ َيد   ]و[  الزَّ ََ   الثَّا َر ديَ  الةَّ ص  دبط ة قط ََ   َ دبط وَ    أَنط ت َقدِْل  ََ َم  دْل  ت كط
ةَ   َصاَ َْل خ.  ة فط    َ َيدَّ خ َا  ََ ا  َو َ   َسَماَح خ َا َةظطمخ ن ي َعَليط بط َة ط ََ َل   َر ل   ِ َت  َوَتعط

دددَعص   َلَهدددا َوأَاط دددا َدبط مَّ  َ َلددد   ددد   أَعط ََ َر ِ    الةَّ نَّ   َنددد َُ وَلددد : َتتَ  األط  َفدددا  ب  َتدددْلط َضدددمَّ
ِ    َتتَ  َقاَ َلدد   َوالتََّ اف ددَل. َوَندد َسددانَ الطم  حط ب  ااط  َلدد  َضددمَّ ددبط أََسدداءَ  ل  لَ ََ ََ َعا  َ ددَ   َو َليط َتدده   ل 

ه   َلَ     ََ ا َعا ََ ِة   َساَء       ض  َسان  َوااط  حط نَ  َ يط َفَيك ين  ااط  . َفل  َّ ه  خ  ََّتدَنَ  َوَ يط ب  ت دَ : يط
َسان   حط َساَء     ااط  : ااط  َها َداَو ا  َوَخ َّت ه  ل  ثط ََ َقاَّ  َوف ي  :لط  ل 

َ ب يَن فَ ل   ِط ة م  ... َوت  يد  ََع  َناة مط  َنا أََتيط يط ْل  ََ ََعط َن طت  َ ا  ر  يك مط َو  ِ  َت
دي َفلط  َب   د   َةَمدا َةنط ََ َر ِ    الةَّ َم َند بط أََراَد َفهط ََ ظ دَو ديَينط َلد  س  دِي  ْلط ل  َِ  َْل   النَّب  د ََ 

  ِ َهددا. َوَلددمط َةك ددبط َةَمدداو  َندد ن  َعيط       ِ َنا َندد ددةط َ ل   االنَّددا   َة   دد   أل  ََ َر . َ ددمَّ ةَّ ددَيا  
َحددَة س 

َها   َمَسص   نط  َ    ََ َيَر .ل لط َة   َب التَّْل   َ مط  ه   َ َها   س 
بط   َ َصاو   ِ    الطل  َِ ل َه َم َط ا َد ُّ أَ ا َرأَةطي  أََحةخ ََ يط َو ٍَ َم   سط دَ     ااط  يَّ

م  دب  َتيط -م  ا ط
وَحه   َ  اهللَّ  ر  ََةد -َدةَّ ه  األط َما   ا  أَاط ديو  ةَ ا  ْل  َوَةاَن َ عط دط   ق  دَما  ي  َِ ديأَ : َود  َاط أل 

. ه   َ ي ص  َةاَّ ه  َوخ  َعط ل ه  أل  ثط  َ 
مط َد ُّ  َوَةانَ  ه  نط  َ ي َعَل  أََحَة  ع  ت ه  َةةط ا َرأَةط ََ ع   َو  َلُهْم.ي َةةط
َةاَّ دده   َبددْل  أَعط ا َلدده    َمدديط   أَةط ددْلخ

َبِخ   َ ددا  َخ ددي  َةيط لط  َ مط َعدد  َوأَ َو ن  ددِة  . َةاَو خ َوأَ خ  َلددٍَ ه 
بط َفيط   َ . َ مَّ َداَم  َِ ََ َتْلط ي َواسط

َ ي َوَتَنكََّْل ل  مط  أَ َل  َ يطي  ر    ل  َفَنَهَْل ان  ده  َفَعدزَّ ل  َدداَو: وَ نط
ينَ   َ َتددددا ددددَْل َتمط َط ددددمط أَ ددددين  َلك  ََدددده   َوَا َةك  َكا ََ ددددمط  َِ ددددي َلك  يدددده  ل  َسدددد ف   َ َلدددد   َ  ل اَّ اَعةَ  ل 

يه   ت ك مط ف  دبَ   َوَساَعةط  َ ا  َِ َي َند ََمط َكدَمم  َو د   الط وا َفسُّ دْل  ا َلده  ه  وَ    ِ    َوعَ   َدَعديط ديا َند ظَّم 
ه   نط  َ .   الطَماَو  ه  َي َعنط َمه  اهللَّ  َوَري  ََ  ]و[َفَْلح  َر ْل   َعلََّ  ف ينط َا َتتَ ثَّال َث   أَ    الالةَّ يط السَّ

َةل يلَ  َيَا َوَا      اَ َتَ    ع  ََ يَ  ل  ٍ  َوَا تَ    َتخ  َُ ف ي  يد  ق  مَل  رَ َُ عَ ه   «.سط
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ئةازار  ط خةَلك ئةم مةنييلةتة بريتية لة ضاه بون لةطةلَ»طاتة:  ثوخيتبة 
 ةرز بةي بة نةدانيان طتةحةةمولكردني ئازاريةان، بةة كةورتي طاتةة: رِةطشةت       

ي شةت بةةرز  بةة رِةط  ،نةةهاتوة  «الفتاو »دا بةةم نةاطة   يشلةطةَليان، لة شةرع
طخةؤ   دةممةة نةان لةة دة  ة سةيَ بةشةةطة: طازهيَ  ئةم مةنييلةتة ئةبيَتة  هاتوة،

 بيَئاطاكردن لة هةَلة طلةبري خؤ بردنةطةى ئازار.
ازارت طةى ئة : نييكردنةطةى ئةطةى دطرت دةخاتةطة، طرِيَيطرتن لةة دططةم

ي ةرِيَيبةةات، طداطاي ليَبةةوردن كةةردن لةةةطةى سةةتةمت ليَةةدةكات لةبةةةر ددة
شةة،  ران يي خؤت. طئةةم مةنييلةتةة لةةطةى ثيَشةو طةةطرةترة طط     يطليَبوردة

 يحةالَ  ةثلة ةكا لةةم  د حةز يشهةركةسدةكات تؤ ضاكة، ط ةضونكة ئةط خراث
 ة.نيَتةط، خودي ئةمة دةبيمبةري خوا بكاياةسريةي ث تةماشاي يبَ باب

 طةهطة ةكردبيَتة  ا كةؤ دخؤية  سةيفةتانةي لةة   ئةمهةمو كةسم نةبينيوة ط
 ةلة  كيَدةنة هتةنانةةت   -خوا رِطحي ثريؤز بكةات -ئينب تةميية سالم ولئيخيةش

  تينياة خؤزطة م  باؤ دؤسا ةكاو وةكاو ئاينب    : طةطرةكاني ئةيوت رِيَهاط
ت، يان بكةا كةس لة عاي شةرِطنةمبينيوة د. هةرطيي يبؤ دوذمنةكانبوايةي 
 .ئةكردن دطعاي خيَري بؤبةَلكو 

دطذمنةة طةةطرة    يةكيَك لةة  ي مردنيموذدةهامت بة دَلخؤشيةطة رِؤذيَك 
ين ئةازاري  تةر ئةةمي ئةةكرد طزؤر   دذايةتي زؤريم بؤ هيَنا كة طسةرسةختةكان

 ،«راَعدين هلَا هلل ولَا لليد»: طتيط ،وب ثيَي ناخؤشطا دط مبة  وضدةدا، بةآلم 
 ،طسةرةخؤشةي ليَكةردن  ضو بةؤ مةالَ كةسةوكارةكةى    ا تثاشان يةكسةر هةس
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بيَةت بيَطومةان    هةرضةيتان ثيَويسةت  طتةان،  جيَةي ئةةطم بؤ   مةن لةة   :طتيط
 زؤريةان ثةيَ   ، ئةةطةبو -ي كةرد شةيَوة  لةةط ي ئا قسةيةك- ئةدةميارمةتيتان 

، رِةمحةةت  بةو  طةةطرة ثةيَ  زؤر ئةم شتةيان ط ،عاي خيَريان بؤ كردطدط وبخؤش
 .«طرِةزاي خواي لييَبَ

ئةم ثياطة بةرِيَية بةرامبةر سةرجةم موسَليانان بة بةزةيي بوة بة  
ن ي » :(1)َليَئة ة، ئةطةتا زةهةبينةيارةكانيشيةط َ َبتط َم خ أَعط ُِّ  َةل  َعْل  ٍط َ َرأَةطي  ل ألط

َْل  طَب  ان  َُ ي   عط َُّّ  َسم  َةو  َعبط َم الط  ُ ي  أََ ا َحا عط يُّ  َسم 
َهق  َبيط َتَ  َرَواَنا الط ََا   َي  َون 

ل  أَ  ي الطَمَسب   َط ير  أَ ض  َ  ح  ا َدْل  : لَمَّ يو  يَّ َةق 
س  َْلخط َمَة السَّ ُِّ  ف ي أَحط َعْل  ٍط َ  األط

ل   بط أَنط  َ ا  ْل  أََحةخ
َهةط َعَليَّ أََِ ي َا أ َةِف  ٍط ت ه   َفَقاَو: ا ي َف ََتيط

 َ َةاَد  َدَعا َب ط    ُّ َدار 
َل    بط ق  ِ   ؛الط َم ت  ا ة لُّه  اخط َِ َََّما َن َة  َول  ب يَد َواح  عط ََ َل   وَن ل  يْل 

أَلَنَّ الطك لَّ ة خ 
: وَ  . د لطي  َباَرا   ع  ْل  الط يََّ  ف ي أََواخ 

م  َنا ا طب  َتيط ل  يط ٍَ ا َةاَن  َِ ةب   َوَة ا أَد  َِ ي  َن   َنمط
: َداَو النَّب يُّ  يو    َوةَق 

  ََّ َب األط   َ ا  ْل  أََحةخ
ََا َا أ َةِف  : أَ يو  ه  َةق   َ َا ة َماف ظ  »: أَةَّا
بَ   َ فط  َ يء  ل اَّ  ي  َلَيا       «َعَل  الطي  َم الصَّ َُ ل مَ َفَمبط َا سط  َ َي  يَء َفه  ي   «.َي 

بيين زؤر ثيَم جوان بو، ئةشعريم  ينةسةئةحلئةبو طاتة: طتةيةكي » 
م طيةبدةحازمي عئةبو  لة :ئةَليَ ،ةطةيَتطيَرِدةقي ةيهةبطتةكةش ضةسثاطة، 

كاتيَك ئةبو وت: ئةيم بيست، دي سةرخةسيةزاهريي كورِي ئةمح لةبيست، 

                                                 
 .(15/88« )سيْل أعمم النبمء» (1)
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بانطي  ،بة داد لة وماَلي ئيَية ب لة سةرةمةرططةيشتة ئةشعري  ينةسةئةحل
ئةهلي  شايةت بة لةسةرم من كةس لة : تؤطتية خيمةتي، موضطكردم 

الي  بؤ تدةسطئةثةرس   خواويان يةكضونكة هةم ،كافر نازامن قيبلة بة
ِ  » هةموي جياطازي دةربرِينةشتانة م ة، ئئةكةنةطة يةكخوا بةرز َم ت  اخط

َباَرا    ع  ي شيَوازيَكبة  كي ترة بةشيَوازيَك كةسيَطكرد يةككةسيَك قسةي، «الط
 تر.

 .هةيةئا بةمة برِطام : منيش [طاتة: زهةبي]م َليَئة
 :ةرموا ئةيفرِؤذةكاني تةمةنيد كؤتا لةمييةش ةنب تمان ئيمامؤستاط

 كا لةري ناريَيطاكةس ثا»طئةيفةرمو: « كافر نازامن بة ةةتممئوم من كةس لة»
 طارياريَيث ةطة دةستنويَ بة، جا هةركةس «نةبيَتيياندار مةطةر ئنويَ  دةست

 «.ئيياندارة تبكالة نويَ ةكان 
ري ت ديينضةن خويَنةري بةرِيَي دطاي خويَندنةطةى ئةم دةقانة طبوني

ث ي ضاساَلطهاطشيَوة، كة هةموي ئاماذةمان بة ذمارةى بةرط طالثةرِة 
ةه طي ر،اثدةناطى اليةني لة ضلةطةلَ طنؤرةى ضاث طشوييَن ضاث كردطة ط

ةميية ينب تئني طتةم نةطواستؤتةطة مةطةر بة دةسيت خؤم بوة لة سةرضاطةكا
ا بة برِط ؤنئي  ض خؤيةطة بؤ ئةطةى هةَلة رِط نةدات، مةطةر بة كةمي،

ندرِةط ة، يان توةط بودرِكةسيَك دةكةيت بَليَ: ئينب تةميية تةكفريي بوة، يان تون
داني تيَك َليةردةطرن، هةرطةها هةططتةكفرييةكان فةتواكانيان لةطةطة ط

 يةكرِييي موسَلياناني داطة؟!
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َكَم »: ئةَليَئينب تةميية  بط ل يب  الط  َ ت مط  ا َ َةْلط لَ م  وَ ََ َي اَفَب      الطم  اَلَّت ي ن 
َثْل  النَّا    بط أَةط  َ يَن أََِ ي  َلم  ت مط َتعط َط : َف َ َسب  عط  اسط أَحط َِ َمااخ ل  ت  يط َه ٍَ َء ف ي ا  َلك بَّ ة لَّ 

يل ه    ااط   َْل اهللَّ  َوَرس  ََ ه  َحَسَب  َوَحيطث  أَ ع  ي  يط َم ََ تَ عَ ُ   ط ه  َل  الطم  ي  َكِل م  ل َب ط
ي  َ ََ ط ب   : َفَنمط نَّ   َتا   َوالسُّ َ ه  َعَل  الطك  َوا ةط ونَ َوع  ه     م  ر  ير  َقاَ َلت   َ ََ ط ََك بط  ةَب أَنط   َلمط 

بَ  ل يم  أَنَّ َ َلاف  َمعط بط الط  َ . َو َسب  َي أَحط اَلَّت ي ن  : َتَعاَل  ةَ هللََّ  اه     يو  ن ي] ق  ا َوَا َوَا َته 
يبَ  ن   َ فط  َ ت مط  َن لنط ة نط َليط َعط ت م  األط َط َزَ يا َوأَ نخ بط ةَ مَ فَ  [َتمط  َ فط  َ َل اَن  َعط ََّه  األط َنِا   ا َفا    

ْلط ن   ق   . «الط
تان كرد لة نةرمي قسة ططفتوطؤ بة باش ين سةبارةت بةطةى باس»طاتة: 

 كة زؤرترين جار ئةم ئوسلوبة انةمكةس باشدةزانن من لةطئةطا خؤتان  ؛شيَواز
 .(1)«بةكار دةهيَنم

 ةمةة كةي زؤر هاطشيَوط ة،ثاكيمنونةي سينةسائ طدَلئةم ثياطة  هةَلبةت 
 ةمليَنةريسة ةطة كةة  منونة طهةَلويَست ططتةى هيَنراي، ثيَش يش زؤر لة ميَ طدا

 ئةةةطةش ليَبةةوردةيي طدادطةةةري طرِاسةةتطؤيي طبةةةزةيي ئةةينب تةمييةيةةة كةةة 
 مةنهةجي سةلةئ ساَلرة:

                                                 
 .(3/232« )َ ميا الفتاو » (1)
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َو » :(1)ونة ئةَليَمن بؤ َعةط م  الط َعه  ََ ل يَن  م  َتعط نَّ   َةسط ل  السُّ ا َف َنط َِ َِ َن ََ َو
ََه   ي ل م  َِ َوَا َةظط َطَصا ا ؛مط َوااط  َلقخ َ  ط َم َحَْلاَم  نَّ الظُّلط .. هتد طتةكاني كة  َفا 

 .«ثيَش  بامسان كرد
ة: طات] ياندالةطةلَ ئةطةشدا ئةهلي سوننةت طجةماعةت لةطةَل»طاتة: 

شة ةميدادطةر طمونايفن طستةميان ليَناكةن، ضونكة ستةم ه [شيعة
ةَلكو رد، بانكطلةطةلَ هةمو كةسيَك طلة هةمو كاتيَكدا حةرامة طةه بامس

ةك ، يمبةر ةراببؤ هةر يةه لةم تايةفانة باش ة لة خؤيان  تئةهلي سوننة
شيعة ي ودة خرن لطدادطةرت باش شيعة َلكو بؤ ةب ،لة خؤيان باش ن بؤخؤيان
 :ئةَليَن ،ةنيَنئدا ئةمة حةقيقةتيَكة خؤيان داني ثيلة نيَو خؤيان، تةنانةت 

ةك  ... يمبةر ةراهةنيَكيان ب طةه لة ،ادئيَوة ئيناافتان زياترة لةطةَليان
يان نديَكهة بيَطومان موسَلياني زاناي دادطةر داطةرترة بؤيان طةه لة

 «.بةرامبةر يةك 
: طةةطرةكاني ئةةيوت   رِيَهةاط  لة كيَدهةنتةنانةت »: (2)ئةَليَطئينب قةييم 

. يبةةؤ دطذمنةةةكانبوايةةةم خؤزطةةة مةةن بةةؤ دؤسةةتةكامن طةكةةو ئةةينب تيييةةة 
دطعةاي خيَةري   كةسيان بكات، بةَلكو  لة طعاي شةرِنةمبينيوة دش هةرطييي

 «.ئةكردن بؤ

                                                 
 .(158 - 5/157« )َنهاج السن » (1)
 (.333 - 2/323« )َةارج السالكيب  يب َناُو لةاُ َعبة ولةاُ َستعيب» (2)
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زؤر  بيينَئةة  ةبراي ئينب تةميية كة كرد ئةلدينيان  فةرةهةرطةها باسي ش
مةكةة   عةاي شةةرِ  طد :طتةي ، ئةميش نكردليَعاي شةرِي طد، ةزيةتي ئةدةنئ

 يَنيةةاييرِ ثيَةةيخوايةةة طيةةان! رِطناكيةةةكيان ثةةيَ ببةخشةةة  » :بةةةَلكو بَلةةيَ
 .(1)«طةربطرن

ينب طئة »: ئةةَليَ  نةةيارميان كةرد كةة شةيَخ     خلوئةئينب مي باسهةرطةها 
 لةة  تةا ثةيَم بكةريَ    طا ، -بكةا  كى كردبيَت طضيشكاريَ هةر- يشخلوفةم

قةةت يارمةةتي   ط هاطكاري بؤ دريَ  ئةكةةم  يتدةسطا يارمةتيدةري ئةمب دخيَر
يَشةةة ئةخاتةةة نيَةةوان شةةةيتان ك، ضةةونكة دةري دطذمنةكةةةي نةةامب لةةةدذي

موسةةَليانةكانةطة بؤيةةة مةةن نامبةةة يارمةةةتي دةري شةةةيتان لةسةةةر بةةرا    
طسورم لةسةر ئةمةة،   برِياري منةط نياز طمةبةستة مئة، موسَليانةكةي خؤم

 .(2)«يشمشتةكان ئاطاداري هةمو
مط »: (3)هةةةرطةها ئةةةَليَ ه  ددنخا لَلدديط س  مط  َ يَهددا  وط ف  َُ دديَر َلددمط أَ  َ ددَْل ط أ  ََ ِ    َوَندد  َو

َثددال ي َط ددل  أَ عط ددي َوَا ف  ل  عط ددبط ف   َ َسدديط  ددير  َليط  َ دده  اهللَّ    األط  بُّ يَمددا ة م  ل  ف  خ  ََددةط ددب  لَََّمددا  ََمط
َل   الطَمَسددَنَ   ددِي  ُّ   السَّ ددز  ََ ط َِ أََحددَة  َ ددلط  دد ََ َُ َلَنددا َ ددَْلَا  ن دديَن  َلدديط  َ فط دديل ه  َوالطم  َوَرس 

... ْل 
ف  ََ ط ي َو ف  ََعط ة سةر نبرِياري سيادان طرِيش تاشني طخست تةنانةت»، طاتة: « َو

طويَدريَ يان بؤ دةرضو بو، كة نييكيَكةان هاتنةة الم منةيش رِؤيشةتم بةؤالي      

                                                 
 .(474)ص« ال اَِ لسيْل  ٍي  ااسمم» »: برِطانة (1)
 .(3/271« )َ ميا الفتاو » (2)
 .(3/271« )َ ميا الفتاو » (3)
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قايلم كرد كة شيت طا نةكات، طشتانيَكي تريش رِطيداطة بةردةطام طدادطةرةكة 
تةطة، ئةةم شةتانةش لةبةةر    ةهةر ضاكةم لةطةلَ كردطن طةآلمي خراثةيامن ناداط

ا طثةيامبةةةر طموسةةَليانان ثيَيةةان خؤشةةة طهةةي  مةبةسةةتيَكي ئةطةيةةة خةةو
طةآلمةةي خراثةةة بةةة ضةةاكة طليَبةةوردةيي طليَخؤشةةبون   ، طيةةان نيةةةيدطنياي

 «.دةدةينةطة
هةةاطرِيَ بةةؤ  سةةيَوئةيندا زيندانةة لةةةكةةة ا دنامةيةكةة طهةةةرطةها لةةة

ََا»: ئةَليَطقوتابيةكاني،  صُّ  َف َ مط  أ ح  بط  َةَنال يا أَنط  َله   َ  َِّ ور      اللَّ ْل  ديم   َوالسُّ دا َوالنَّع  ََ 
ده   َتَقدْلُّ  مط     ي ددن ه  دَتحَ  َوأَنط  أَعط دمط  ة فط ددبط  َله  َفد    َ  ْل  عط ده   اهللَّ   ََ َهدداد   َوَفاَعت  دي َوالط   ه   ف  يل  ددا َسدب  ََ 

ل ينَ  ه   َةص  َل  لَل     ا    أَعط ََ َر طاتةة  ] شيوتئةطان حةزةكةم  طمن»طاتة:  .(1)«الةَّ
 هةةرطةها ط بةنب،  يطمورتاح يطخؤشطوزةراني سةرفرازطخؤشي  [دطذمنةكاني

خوايايةان بةؤ    ثيَنةاطي  لةة  جيهةاد دةرطي ناسيين خوا ططويَرِايةةَلي كردنةي ط  
 «.ثلة بةرزةكانبكريَتةطة كة بة هؤيةطة بطةن بة 

 -بة طيسيت خوا-طدَلة ثاكةي خؤميان  سينة ساف كي ئةطهةرطةها باسيَ
بةوة بةرامبةةر سةةرجةم     ضةؤن  ئةبيَتةةطة  نطرِمةان  زيةاتر بؤ  بؤ دةكةات كةة  

ضونكة من طةةردني هةةمو موسةَليانيَكم ئةازاد     »: (2)ئةَليَ موسَليانان، طةه
كردطة، طحةزم لة خيَرة بؤ سةرجةم موسَليانان، طئةطةى بؤ خؤم ثيَم خؤشة لة 

                                                 
 .(3/271« )َ ميا الفتاو » (1)
 (.57-28/55« )َ ميا الفتاو » (2)
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خيَر طخؤشي بؤ ئةطانيش ثيَم خؤشة. طئةطانةشي سةتةميان كةردةطة لةاليةةن    
 «.منةطة طةردنيان ئازاد بيَت...

ة بةةَلكو  نةةبو  ية طدَلة ثاكةي هةر بةرامبةر موسَليانان طاسينة ساف ئةم
 بةرامبةر جولةكة ططارطرةكانيش ميهرةبان طدادطةر بوة:

دب  » :َليَئةة  ،ئةينيَريَ بؤ حاكيي قوبرسي ئةط كاتةكة  دانامةيةك لة ََمط َو
دَْل ل ك دِل  أََحد َليط صُّ الط َم َ م  َِ َديط َمد دصُّ أَنط َة ط د هللَّ  اَة َوَ م  دَلك دمط َخيط خ  َيا َوا ط َط ؛ َْل الدةُّ َْل  

ه  َو    ق  يَم   َخلط ََص  ه   َة اهللَّ     ب  ا ع  ََ َظَم  نَّ أَعط ل َ  َفا  َيداَء َواَ َعَث اهللَّ   َِ ب  َط َ َسدل يبَ  األط ْلط  ،«لطم 
 كةةين ةد حةةز طكةسةيَك   وهةةم  خيَرة بؤ حةزمان لة خةَلكيَكنيئيَية »طاتة: 

 «.كاتةطةب كؤ شةت بؤ ئيَوةريئاخيَري دطنيا طخ خواي طةطرة
 ؟سيَوبؤضي ئةم نامة ئةن

ئةينب تيييةة   بوة،  رانيسنة كةة والي حاكيي قوبرس ببةندكراط كؤمةَليَ 
نةدكراطةكان طجةوان مامةَلةة    ةبداطاي ئةازادكردني  طسةيَ  ونامةيةكي بةؤ ئةن 

ة بةؤ  وضةؤن بة  ئةةط   ا كةة ي بةؤ ئةةك  شة باسي ئةطةط ت،ةكادليَ انلةطةَلكردني
طضؤن نامةى نوسيوة بؤ ثادشاي تةتةةرةكان   طاطرةكاني الي خؤيان بةندكراطة

بؤ ئةطةى بةندكراطة طاطرةكاني ذيَر دةستيان ئازاد بكةةن طبةةزةييان ثيَيانةدا    
َسددان  لَلدد» :(1)ئةةةَليَبيَتةةةطة،  حط ددت ك مط   ااط  لَّ  َ ددَل  ددل  أَنط  َ ََّددا ة نَّددا َ َعا ا َفا  َِ َِ َندد دد ََ مط َو ه  يط

مط  ه  ِ   َعنط َِّ دَمب    َوال دي لفط دي التََّتداَر ف  دا َخاَفبط مط أََِ دي َلمَّ َِ النََّصاَر  ة لُّه  َوَدةط َعَْل
                                                 

 (.28/618« )َ ميا الفتاو » (1)
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َْل  َسط مط َفَسد  األط يه  َاَُّ ف  يط ََ مط  اُان ود لي ٍا  َوَخاَفبطي  َلَقه  فطَمب  َوأَفط دا  َمَح   
يبَ  ددل م  سط َََصدداَر   الطم  َعَنددا  ََ ددبَّ  َاء  َا  َددداَو ل ددي: َلك  ددةط   َفَهددف  ق  ددبط الط  َ مط  ََان  ِط أََخدد

دل   مط أَنط ةَب ن   ِ يد  َوالنََّصاَر  الَّ َيه  بط الط  َ َع   ََ بط  ََ   ِ ي م  ََ : َ لط  لطي َله  يَن. َفق  ق  ل  ة  ط
دد    لَّ ددل  الطم  ددبط أَنط  َ ا َا  دديْلخ

ََددَةا  أَس  مط َوَا  َكه  ددت  ََّددا َ فط َنددا؛ َفا  ت  ََّ دد    ََّ  ِِ ددل  ال ددبط أَنط  َ . َوَا    
بط   َ َنا  َلقط داَء اهللَّ   َوأَفط ٍَ دبط  ََ َسداَ    النََّصاَر   ا َعَمل َندا َول حط َِ َ دَزاء  َعَلد  اهللَّ  َفَهد   َنا َوالط

َمَتَندا  َََنا َوَرحط َسدا َلدم  ة دلُّ أََحدَة لحط دبط النََّصداَر  َةعط  َ ةَنا  دة  ُّ    َةط  ِ ي  الَّد بط َ  السَّ
ل  َِ َوَة

؛ َةَما أَوط  مط ْل  َوَرأطَفَتَنا   ه  يَب َحيطث  َداَو ف ي  خ  َسل  ْلط ََا َخاَتم  الطم  ..َاا  .«َحَيات ه 
يَةوة زؤر  ةكاني ئمامةَلةمان لةطةلَ هاطئاين لةطةلَ ئةمةشدا ئيَية» طاتة:

امةةم بةؤ   ة من نضاه بوة طبةرطرميان ليَكردطن، ططاطرةكان هةمويان دةزانن ك
ان ه رِزطارية تلوشاطقة انط از رِزطار بكةن، كانتةتارةكان نوسيوة تا بةندكراطة

 طةيةدا بةة  ئةةطيش رِيَ  مةطالمةدا لةطةةلَ  قسةشةم كةرد   طلةبارةيانةطة  كردن،
 ديلةةييَ كؤمةةةَل، بةةةآلم ثيَةةي طمت: بةةةس موسةةَليانةكانديلةةة  رِزطةةاركردني

ثةيَم   منةيش  ،نادريَئةطانةة بةةرن   هيَناطمةانن ةطة قودس طاطرةكامنان لةالية لة
 ةربة  يانوةمهة  تئةةبيَ طاطرةكان لةكة طجو لة الدايةبةَلكو هةرضيت لة :وتط

 تنابيَة  دية  يةةه  ، طذيَر ثةمياني ئيَيةن لةطلة ئةستؤي ئيَيةن ئةطانة بدريَن، 
 وئةةةطةب انةةدان،نةةة لةةة موسةةَليانان طنةةة لةطانةةةي لةةة ذيَةةر ثةميامن ةطةمبيَنيَتةة

، زطار كردرِيَبيَت طاطرةكامنان ئةطةندةى خوا طيسيت ل ديلة كؤمةَليَكي زؤر لة
 «.الي خوايةلةي شثاداشتةكةئيَية بو،  ضاكةيط ئيشي ئيَيةئةطة 

ةكةان كةة   طاطرهةةرطةها ئةةط خيمةتكارانةةى    »ثاشان بةؤي ئةنوسةيَ:   
طنةةرمونيانني   رِةحةم  بةة ط ضةاه  كةة ضةةند  كةسةيَ ئةةزانيَ    وهةم الماننلة
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كةردين   د ئامؤذطةاري بةؤ  ةممة ةحومبةةر م ةياضةؤن كؤتةا ث   طةه لةطةَلياندا،
 ..«.ئةفةرمويَ: 

َي »: (1)ئةةةَليَان ثاشةة  َوَسددبط
اء  ََ َ  الددِة  لُّ َسددفط ددَتم  َُ َتسط دد دد   َةيط َمل  َفَيددا أَةَُّهددا الط

ددْل   َ يط ددَياو     َط َ َِ األط دد ةم  َوأَخط َمددْل  ه  الط ددل  س  ددبط اهللَّ  َور   َ ددَ   دد   أَنَّ   ح  َّ َمل  َلددم  الط ددا َةعط ََ َ ددمَّ أَ
دددا ََ َ ددد   َواألط ََّ  ِِ دددل  ال دددبط النََّصددداَر  أَنط  َ ََا  َةار  دددة  مط لاَّ اهللَّ     دددي َعدددَةَدن  ص  دددا َا ة مط ََ   ن  

وَف َ  ْل  عط ََ مط  يه 
َلت َنا ف  ََ َعا  َ َم     َو ََ َعدا ِ    الطم  َهد يَب    دل م  سط دَْل  الطم  ل يَن أَسط  َ َُ ة َعدا د َفَكيط

ةبَ  وَءَ  َوَا   و د  ْل   َ َها   و  َي     ته  !هالَّت ي َا َةْلط ل  َ يط َمل    َوأَنط ي أَد يو  َعبط الط َلسط
دا   َمدا َفَعل دي    فخ َتْل  عط  َ ا  يدْلخ  َةث 

ه  ت  ل  َ يط َنط
َمل    َوأل  َْل ل لط اة  ٍَ َعبَّا    نَّ أََ ا الط ؛ َفا  َيت ه  َوَا لخط

ْل   َليط بط الط  َ َعه   طذن بةة كةةنييةه    ،ئةي ثاشا ضؤن خويَن رِشة  دةسا »طاتة: «  ََ
ي خةوايي، ئينجةا   يةكبيَ بةَلطة بةبة رِةطا دةزاني،  نارِةطابردن، طماَلربدن بة 

ئةةماني ليَيةة   ئةةهلي  ط طةاطر  لة شارةكاني ئيَيةدا ئةطةندةئايا ثاشا نازانيَ 
، ئي  ضةؤن  لةطةَلياندا زؤر بةناطبانطة مشانةامةَلمندن، طبةس خوا ئةزانيَ ضة

ئيَوة مامةَلةيةه لةطةلَ ديلي موسَلياناندا دةكةن، بةة شةيَوةيةه ثيةاطي بةة     
 «.؟!يَا رِازي نابشةخسيةت طخاطةن دين بة شيت ط
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انةةةطة بةةؤ هةةاطرِيَ طقوتةةابي زيندئةةينب تةمييةةة نامةيةةةه دةنوسةةيَت لةةة 
دي »: (1)طدؤستةكاني لة دميةشق، ئةةَليَ  يَمد   الَّت  َعظ  دة  الط َقَياع  دبط الط  َ ديَن أَنَّ  َلم  َوَتعط

: َتد ةب  َمداا  الدِة   َ دبط   َ َي  ب  ن  َبديط َمد   َوَادَمَ  َ ا   الط َكل  َمداَا الط ت  َط ل دي   َوا ق  َُ الط  طل ي
: يو  َ َتَعاَل  َةق  نَّ اهللَّ ك مط ] َفا  ن  يا َ اَ  َ يط ل م  َ َوأَاط يا اهللَّ يا ]َوَيُقوُل   [َفاتَّق  م  َتص  َواعط

د يا ا َوَا َتَفْلَّ يعخ
م  ََ ل  اهللَّ   ديا َوَا َتك يَ يا ةَ ]َوَيُقوُل   [  َمبط َتَلف  د ديا َواخط ةَب َتَفْلَّ

 ِ الَّد
دديمَ  اَ  َعظ  َِ ددمط َعدد ددَ  َله  َنددا   َوأ وَلل  َبِي  م  الط دداَءن  ََ ددا  ََ ددة   ددبط َ عط ددبط [َ   َ َثدداو  َ ل ددَ   َط . َوأَ

 .  ِ َم ددت  خط َددد   َواا  ْلط ف  َهدد  َعددبط الط ْل    الطَ َماَعدد   وااَّددتمِ َوَتنط  َ ددي َتدد ط
دديص  الَّت  النُّص 

َاط  ا األط َِ ل  َن . َوأَنط َد   ْلط ف  ل  الط مط أَنط ه  ن  يَب َعنط  َ  َةَما أَنَّ الطَلار 
ل  الطَ َماَع   مط أَنط : ن  ل 

ديُّ  ا َدداَو النَّب  َِ َهد
. َول  ديو  س  : َفاَعد   الْلَّ

دنَّ   َماا  السُّ  َ د َو يح  ي ف  دم  ةث  الصَّ الطَمدة 
َم ف ي  ل  سط  َ ُّ َرَوا     ِ َْل َ الَّ َْلةط ه  َعبط أَ  ي ن  يم  َخدا: أَنط لنَّ اهللََّ »: َام  َََم َيد  َلك دمط   َةْلط

د ديا َوأَنط  دا َوَا َتَفْلَّ يعخ
م  ََ دل  اهللَّ   يا   َمبط دم  َتص  لخا َوأَنط َتعط ديط ٍَ ده   ة يا    دْل  و   َوَا ت خط ب ة  َتعط

 ََ يا  يَرة مط َتَناَام   َ دب  . «بط َواَّ   اهللَّ  أ  دَي َوا ط ََا   دب   دة   ط ةط َُ ةث  بط َحدة   َ َنب   َوف ي السُّ
سط  يَد ََ َماَ     -ع  يَهيط الصَّ

ِي   -َفق  نَّدا » :أَََّده  َدداَو  َعبط النَّب   َ  َِ دَْلأَ َسدم  َط دَْل اهللَّ  ا ََضَّ
دَه  قط دل  ف   َ يدَه َور  َّ َحا دْل  َفق  دَه َ يط قط دل  ف   َ ه  َفدْل  َّ َحا دَمعط دبط َلدمط َةسط ََ ةثخا َفَبلََّ ه  لَل  

َحة 
ََدَمَث َا   . ه  نط  َ َقه   َي أَفط بط ن  ََ َّ  لَل   َعَمدل  هلل  دَمص  الط َم: لخط دل  سط  َ دص   بَّ َدلط ه  دلُّ َعَلديط ة   

ددَيتَ  نَّ َدعط يَب َفددا  ددل م  سط َماَعدد   الطم  ََ وم   . َول ددز  ددْل  َط َ َا   األط َناَاددَم   و   َ ددبط َو ََ ددي    مط ت م  ه 
مط   . «َوَراَءن 
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دَلةةكان   كردنيطدةزانن يةكيَك لة ياسا كؤكةرةطةكاني دين: رِاطري»طاتة: 
ئةةهلي    :لة تني..طشويَنكةطتواني ئةم بنةماية بري يي طبةين ضاكية،طيةكوتة

ة: ئةةةهلي سةةوننةت طجةماعةةةت، طةكةةو ضةةؤن دةرضةةوان ليَةةي بةةريتني لةة  
،  بةةر ي ثةيامطويَرِايةَل :بريتية لةيش سوننةت طةيةثةرتةطازةيي، طكؤكةر

يَ شةةت: ئةفةةةرمويَ: خةةوا رِازي دةبيَةةت ليَتةةان لةةة سةة دةى ثةيامبةةةر 
تةةطازة  ة طثةر  طهاطبةشي بؤ دانةنيَن، طدةست بطرن بة ديين خةواط بيثةرةس

 «.نةبن، طئامؤذطاريتان هةبيَت بؤ دةسةآلتدارةكانتان
طخةَلك دةزانن لة نيَوان حةنبةلي طئةشعةريةكان »  (1)هةرطةها ئةَليَ

ناتةبايي طناخؤشي هةبو، منيش زؤر سورم لةسةر تةبايي نيَوان موسَليانان 
                                                 

ئةمةش دةقةكةةى لةبةةر طرنطةى باسةي      (.229 – 3/228« )َ ميا الفتاو » (1)
دد   » دةكةةةين طلةبةةةر دريَةة ي ئةخيةينةةة ثةةةراطيَي:   يَّ

َبل  َمنط َب الط ََّدده  َةدداَن َ دديط دديَن أَ َلم  َوالنَّددا   َةعط
دد َظددم  النَّددا   َت طل يفخ ددبط أَعط  َ ددي  ََددا ة نط َندداَفَْل َ. َوأَ  َ َخددَ  َو ةَّ   َوحط ددَعْل  ٍط َ ددا َواألط يَب َوَفَلبخ ددل م  سط م  ل ددي   الط ا ل ق 

دد ددا َةدداَن ف  ََ ددَ   ََّ ددي َعا لط َُ ددل  اهللَّ  َوأَ َصددام    َمبط ت  عط ددبط اا   َ دده   ََددا    ْلط
 َ ددا ل َمددا أ  مط َواتِ َباعخ َمددت ه  تِ َفدداب  َةل 

ي ا 
م   دِل  الط ََ دبط أَ  َ َُّّ َةداَن  دَعْل  ٍط َ دمط أَنَّ األط دي َله   َوَ يَّنط

َخد   َيحط دبط الط  َ يبَ النُّف ي    دب  َتس  نط م  ديَب الط لَلد   َتَكِل م 
دده   ددي ة ت ب  ُُّّ َ ل ددَ  ف  ددَعْل  ٍط َ ة ْل  األط ِط  َةَمددا َةدد

دده  ةق  ةَب ل َ ْل  ددْل  َتص  نط م  ددي    الط ََمط َمدده  اهللَّ  َو َمددَة َرح  ددام  أَحط ََ . ااط 
َة النَّا    نط ةَّ   ع  َعْل  ٍط َ َََفَقيط األط َََّما  : ل ُُّّ  ُ يَْلا َماَب الِخ  َلد   َوَةَما َداَو أَ  ي لسط َمَنا   مط لَلد  الط َسدا  ه  ت  َط ا    

ن   ي  ََمط ددِي  َو يم  َمَسددب  التَّم  ددي الط ةددز  َوأَ   َعز  ددة  الط ددَْل َعبط يَب َةدد َ  ي َ كط  َ َتَقددِة  م  َلدد   الط َمَنا   دد   الط َمددا َوَةدداَن أََّ مَّ
يدلَ  مط َةدا طب  َعق  يه   َ َتَقدِة   َ دَة  نط مط َ دلط َةداَن ع  ه  ه  ف ي ة ت ب  ََ وَن َةَم ة ْل  ِط دَب  َة دبَّ ا ط ةَب  َلك  ْل  َتد َِخ  م  دَة الط نط ع 

َمدَة  ديو  أَحط دَْل   لَلد  أ ا  دَي أَدط ُُّّ َفه  دَعْل  ٍط َ دا األط ََّ ديل ه  َوأَ ده  َوأ ا  قط ف  َفد   الط ْل  ت َصداَص   َمعط يَل َله  اخط َعق 
ُ  أَ  دَل َسدان    السَّ َط ة  ااط  ََّه  ة لََّما َةاَن َعهط ِ  َلَها َفا  َب يَل َوأَتط بط ا طب  َعق  يو  َ  ق  َمعط دالط َلدَم    دَْلَ  َةداَن أَعط دط

يَّ   
َبل  َمنط ا ل لط َِ ر  َن . َوة نطي أ َدِْل  يو  ق  َمنط َلد    -َوالط َتز  عط م  َِ   الط د  َ بط َتَم  َ نط َةاَن  َُّّ  َول  َعْل  ٍط َ َوأ َ ِي ب  أَنَّ األط

دب  ة د ةَقد   ا ط اَو لَلد  َفْل  ََ َِ ال باَّي َو ي م  ََّه  َةاَن ت لط ةَّدا السداَي َ مَّ َتاَ   َفا  َةْل  َُ َِ َعدبط  َ  َوأََخد مَّ
دَْل   َوَ ل دَ   ا أ خط ديرخ  َ دَةاَد أ  د   َ  ط يَّ

َبل  َِ َعدبط َحنط دَةاَد أََخد َم َ  ط ا َدة    َ مَّ َلمَّ
َْل   َبصط ةث    الط َمة  يَو الط  أ ا 

يدَل  دب  َعق  ل َ  ا ط َِ . َوَةد مط ه  دَما  ه  ف دي ة ت دب  دَي َوأَاط ْل    َةَمدا َ َةدَْل   ن  َط ْل  أَ
َيل يدة   خ  دب  الط َِ ا ط يد م  َةداَن ت لط
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ططةه شويَنكةطتنيَك بؤ ئةط دةقانةى فةرمان دةكةن بة دةست طيةكوتةييان 
طرتن بة ديين خوا زؤربةى ئةط ناخؤشي طناتةباييةى هةبو لة نيَوانياندا 

يةكيَك  [ئةبوحلةسةني ئةشعةري]نةمهيَشت، طبؤم رِطنكردنةطة كة ئةشعةري 
لة هةرة طةطرة ثياطاني ئةهلي كةالم كة دةدريَنة ثالَ ئييامي ئةمحةد 

ي ئةطة طةه ئةشعةري خؤي باس ،اطشيَوةكاني لة سةرخةراني بؤضونةكانيطه
 .دةكات لة كتيَبةكانيدا..

ة بؤ ةكردطنطمن لة تةمةمندا هةتا ئةم ساتةش لة عةقيدةدا كةسم بانة 
ه ةري كةؤ مةزهةبي حةنبةلي، طتةنها باسي شتيَك دةكةم هةمو سةلةف لةس

انةةي  ةمو ئةطهة ئةدةمةة  يَ سةالَ  سة بوبيَ ، طزياتر لة جاريَك ثيَم طتون: من 
ةم بةؤ  يةةه رِسةت  ط ةمبيسةمليَنن من هةَلبةس بؤ ئيَوة نةياري منن، سيَ سالَ 

 «.يةطةبةَليَن بيَت ثةشييان بب بهيَنن لة سةردةمة زيَرِينةكةطة،

                                                                                                                   
َفدْلَ  عط ََ ُ  أَ  دي  ة دْل  دَْل   الخَّ يَر َ   َمضط ده  خط ََ َ ت ده   دبط َ ل دَ   َوَتيط  َ ب َ دمَّ َتداَ   يَّيط

ل  َتز  عط م  ب  التَّبَّان  الط . َوا ط
  ِ ةَب َة  ِ : َفاَلَّ ه  َُّ  ِ يَل َوَة َب َعق  ا  ا ط بط ة بط   ََ َمَة  َما   أَحط ديا َوَةَما أَنَّ ف ي أَاط س  َُّّ َليط دَعْل  ٍط َ يَن األط َُّ

َهددْلط  َةددَمَم  ددا أَظط َ . َوَلمَّ
ل  َِ ددَي َةدد ددبط ن  ََ   ُ ِ  ال ََّياَّ دد دد مط ََ ددي  َمددَة َ ددلط ف  ددَما   أَحط دديَب    َاط َتِص  لط  َ

  ُِّ َعْل  ٍط َ د    -األط يَّ
َبل  َمنط دبط  -َوَر    الط  َ دَْل  ا َخيط َِ م   َددال يا: َند َ  الط َيفَّد   َوَفدْل  م  ديط   الط يَن َةدَمم  الخَّ دل م  سط

د ٍَ َ َلد   َواألط َمَنا   ََّده  َلدمط َتدَزوط الط ده  أَ ب  َناد  ََ دي  َْل ف  ا َ َةَْل   ا طب  َعَسداة  ََ . َوأَظطَهْلط  
َم   َكل  َْل     اتِ َفاب  الط اع 

َمد    َكل  َدديط الط دَةاَد َتَفْلَّ َب ط َند      تط
ف  دَ  الط دَْل ط ت لط ََ دا  ََّده  َلمَّ ب  القخيْلُّ َفا  ََ َُ يَب لَل   ق  تَّف  ل ديَم أَنَّ  َ  عط ََ َو

يَم. َتق  سط  َ اَّ ََّ َو َُ َي  بط ن  ََ   ُ ِ  ال ََّياَّ  ي م  ََ  ف ي 
ا َدد ُّ  ا  أََحدةخ ِ    َلدمط أَدط ُّ لَلد  َسداَعت ي َند دْل  مط َِ أََِ ي ف ي ع  دي أ  ََ ة ف  ديو  الدِة  َنَص ا  ِط د ََ ب  لَلد  

ة دد ل َ   َوَا أَ ط َِ دد َتَصددْلط  ل  َط ددِيَ  َوَا ا َبل  ددْل  َحنط ددِيَ َوَ يط َبل  ددَحنط ددي  ْل    ف   َ ددا اتَّ وَ ي َةَم ََ ة ددْل  لاَّ  َفددَ  َا أَ ط
 ََ َْل  مط َ يط ت َها. َوَدةط د لطي َله  ََّ   َوأََّ مَّ ُ  األط  ه  َسَل َ : َعَليط ل  أَ ْلَّ ه  َط ََدَمَث  ََا أ  ن ي  دبط ة َلدال ف  يَب لنط  ََ دن  س 

ون  الثََّمََ  ْل  ق   الط
بط أََّ مَّ    َ َة َعبط أََحَة  ِ  َواح 

اَء   َمْلط ا د لط ة َلا    ََ ََ   ُ ل َ  ل  َِ ْلُّ    ََا أ د   «.ته َف َ
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ئي  لةةطةدطا زؤر نامانيَتةةطة هةةر لةة بةندخيانةة طةفةات دةكةات بةة         
بو هةة  رِق طكينة لة دلَ -لن ٍداء اهلل- بةبيَ ئةطةىبةآلم ستةمليَكراطي، مرد 

، مرد بةآلم دطاي ئةةطةى طةةردني هةةموي ئةازاد     موسَليانان بيَت بةرامبةر
ل  وَ كرد.  ملَ عط أَ واهلِل  َتَعال  أَعط

(1). 
 

ني ذيةا مي ةلةة بةواريَكي كة    كةمي يَكدبة هةن وب زةريَكي خيَراوئةمة ط
 وهةةب   زيةاتريش شةيت  مرؤظايةةتي، ئيسةالم ط يةكيَك لةة كةَلةة ثياطةكةاني    

 بةسةةندة مان ئةطبيَطو ، بةآلم-رِةمحةتي خواي لييَبَ-بةرِاسيت لةسةر ذياني 
 .افسئينتويَ ةر طزانسيت طخاطةن  كةسي بؤ

 .   ِف  يَ الم   يَ ن  ادُّ وَ الهَ  واهلِل  
 علي خان

 2016سيَثتةمبةري  23
 

 
 

                                                 
بؤ باسي طردةكاري مردنةكةي طئةسةفباري خاصة طعامة بؤ مردنةكةى طضؤنيَيت  (1)

بةرِيَكردني بةرةط طؤرِستان كة نييكةى ثيَن  سةد هةزار كةس دطاي كةةطتوة طجطةة لةة    
خةةَلك شةويَين بكةةطيَت؛     طة ئةطةندةجةنازةكةى ئةمحةدي كورِي حةنبةل جةنازة نةبينرا

 (.78 - 73ص)« األعمم العلي »: برِطانة
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 ضاوةرَيَي ئةي بةرهةمانة ب  إن شاء اهلل تعاىل:
 كا.ان بي ئاسبة كوردي. خواى ميهرةبان تةطاط بون« الفقه امليسر» -
 ةطاطت «.ضراي رِطناه لة سريةى ثةيامبةري رِاستطؤي دةستثاه» -

 ن لة ضاثداني ئاسان بكات..بوة، خواى ميهرةبا
طالة من حيث اإل إحتاف األخيار عن كيفية صالة النبـي » -

 ات.ن بكتةطاط بوة خواى ميهرةبان لة ضاثداني ئاسا .«واإلختصار



120 

 اسانئاني تةطاط بوة خواى ميهرةبان لة ضاثد .«تسهيل الرحبية» -
 بكات.

واى وة خاط بتةط«. جياطازي نيَوان موسَليانان، هؤكار طضارةسةر» -
 ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان بكات. 

داني ضاث ن لةتةطاط بوة خواى ميهرةبا«. تةبةرِطككردن طجؤرةكاني» -
 ئاسان بكات. 

ةطاط ت«. نطكاثةرطةردةكردنى منداآلن طبةرثرسياريَتى دايكان طبا» -
 بوة خواى ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان بكات. 

ان ئاس دانيخواى ميهرةبان لة ضاث«. جيهانى جنؤكةط شةيتانةكان» -
 بكات. 

واى وة ختةطاط ب«. رِطنكردنةطةى ناطة ضاكةكاني خواي طةطرة» -
 ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان بكات.

واى تةطاط بوة خ«. طةفا طئةمةكداري ثةيامبةري خوا » -
 ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان بكات.

ةطاط بوة ت«. دالة قورئان طفةرمودة ضريؤكي ثةيامبةر يوسو » -
 خواى ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان بكات.

وة خواى تةطاط ب« سيرري ليكراطة؟! ئايا ثةيامبةري خوا » -
 ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان بكات.
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ى خوا تةطاط بوة«. عثمانطفتوطؤيةكي نةرمونيان لةطةلَ د.» -
 ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان بكات.

 ق َةخوازيَك لة تةرازطي عةهةَلسةنطاندني طتةى فةلسةف» -
رةبان ى ميهخوا تةطاط بوة«. طةآلمي فارطق رِطفيق«. »طمةعريفة ططاقعدا

 لة ضاثداني ئاسان بكات.
طةآلمي . »«هةَلة طضةطاشةكاري 90نةرمونياني لة رِطنكردنةطةى» -
 ت.بكا تةطاط بوة خواى ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان« رِاطي ...

سان ي ئاثدانطاط بوة خواى ميهرةبان لة ضاتة«. دطعا طثارِانةطة» -
 بكات.

 كات.خواى ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان ب«. كارةكاني دلَ» -
 ات.ن بكخواى ميهرةبان لة ضاثداني ئاسا«. نةخؤشيةكاني دلَ» -
بان يهرةمخواى « ناميلكة«. »رِؤذهةآلتناسى طرِؤذهةآلتناسان» -

 تةطاط بوني ئاسان بكات. 

اى . خو«هؤكارةكاني، كاريطةريةكاني، ضارةسةرداطيَن ثيسي » -
 ميهرةبان تةطاط بوني ئاسان بكات.

 كا.باسان ئخواى ميهرةبان تةطاط بوني . للذهبـي« شرح الكبائر» -
 خواى ميهرةبان تةطاط بوني ئاسان بكا.« رِيبا ضية؟» -
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اط تةطن خواى ميهرةبابة كوردي. « أين حنن من أخالق السلو؟» -
 اني ئاسان بكات.لة ضاثدبون ط
 لةن طتةطاط بوخواى ميهرةبان بة كوردي. «. رياض الصاحلني» -

 ضاثداني ئاسان بكات.
 .بكا اسانني ئتةطاط بوة، خوا لة ضاثدا «ئادابةكاني ئيعتكافكردن» -
بان يهرةاى مخوتةطاط بوة  «حوكيي طيَنةطرتن لة فيقهي ئيسالميدا» -

 لة ضاثداني ئاسان بكات.
ةال  مطفتوطؤيةه لةطةلَ« »ز خؤشة يان طش ؟!طؤشيت بةرا» -

سان داني ئاخواى ميهرةبان لة ضاثتةطاط بوة  )ناميلكة(« بةختيارس
 بكات.
وة ةطاط بت« طةآلمي ثالتفؤرمي دابرِان« »ئةمة ئينب تةمييةية» -

 خواى ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان بكات.


