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 تكشٝح ايعكا٥س ا٫غ١َٝ٬ يف نٛ ٤ ؾعطايؿٝذ قُس دًٝعازٙ
 
 

 نان١خإ ْكطايسٜٔ أَني
 ٜ٘ املكس١َن١ًٝ ايرتب١ٝ ــ داَع١ نُٛ

 
 

 
يًُػًُني ايهطز فٗٛ مبا أيف٘ َٔ نتب يف فاٍ    ضا٥ساَ َٔ ضٚاز ايفهط ٚتكشٝح ايعكٝس٠طُورَ  ٜعسً ٣٬َ           

ايعكٝس٠  بايًػتني ايعطب١ٝ ٚايهطز١ٜ ،ٚمبا ْعَُ٘ َٔ ايؿعط  غع٢ َٔ أدٌ  تٜٓٛط  ؾعب٘ ٚتكشٝح عكٝستِٗ ،ٚقس 
عاف يف  فرت٠ غازت فٝٗاا٫مطافات ايعكـس١ٜ يصيو ْطاٙ ٜػتدسّ ايؿعط ٚغ١ًٝ يًتػٝري، ٖٚٛ ٜػع٢ مٛ إعاز٠ أبٓا٤ 

٘ اىل داز٠ ايكٛاب يف فاٍ  ايعكٝس٠،ٜٚبسٚ مما ْعُّ٘ اْ٘ نإ ٜعاْٞ مما ٜؿاٖسٙ َٔ ؽًّف  ؾعب٘ ٚتكًٝسِٖ دًست
 ا٭ع٢ُ  ملٔ  اغتػًّٛا ايسٜٔ   ٚغ١ًٝ  يًجطا٤.

ٚضٙ ( َٚازت٘ ايع١ًُٝ أٚدبت طْعٓٛإ ٖصا ايبشح ٖٛ )تكشٝح ايعكا٥س ايػ١َٝ٬ يف ن٤ٛ ؾعطامل٬ قُس دًٝعازٙ) ٣٬َ 
 ِ  ايبشح إىل َبشجني  ــتكػٝ

 املبشح ا٭ٍٚ : تعطٜف  مب٬ قُس بٔ عبس اهلل اؾ٢ً  َع ا٫ؾاض٠ اىل َهاْت٘ يف ا٭زب ايهٛضزٟ  .
املبشح ايجاْٞ :ككل يًُفاِٖٝ ايس١ٜٝٓٝ يف أؾعاض ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ ،سٝح  ْعتكس أْ٘ ٚؿس اٯٕ يٝؼ ٖٓاى 

ٚضٙ ، يصا ضأٜٓا نطٚض٠ اـٛض يف ٖصا اجملاٍ ،ٚ ْسضى طْعح َػتكٌ سٍٛ ٖصا املٛنٛع يف ؾعط ايؿاعط ايهٛضزٟ  ٣٬َ 
ٍ دٗسْا أ٬َ َف٢ إٔ ْكطع أؾٛاطاَ يف ٖصا ايططٜل  فٝأت٢ ٖصا ٚضٙ ،يٝؼ غ٬َٗ ٚيهٓٓا ْبصطْ إٔ ايبشح يف ؾعط ٣٬َ 

ٚزٚضٙ يف تكشٝح  ايعكا٥س، ٚىتِ ايبشح بصنط أَِٖ ْتا٥ذ٘ ًالّ طُورَ  ايبشح املتٛانع يًٝكٞ ايه٤ٛ ع٢ً  ؾعط 
 يٝهٕٛ َؿذعاَ                                             

 س٠ اغ١َٝ٬ قشٝش١ خاي١ٝ َٔ ؾٛا٥ب ا٫مطاف ٚاـطأ يف فِٗ ايسٜٔ .٭بٓا٤ دًست٘ يريابًٛا ابٓا٤ ِٖ ٚفل عكٝ
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 (81٥2) كاىْىى ٓةكةمى (، ٥١ذمازة )ضالَى ثَٔيجةو،  –طؤظازى شاىلؤى زِاثةزًِٓ                                                         (٥8١1)
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 ْبص٠ كتكط٠ عٔ أغط٠ ٬َ قُس دًٝعازٙ.

 
يف بٝت ؾعطٟ ٚضز يف  اسس٣ ضغا٥ً٘ اييت أضغًٗا َٔ اغطٓبٍٛ اىل   ٖٜهٛإ أغط٠ ) دًٝعازٙ ( نُا شنط  سادٞ قازض اي

 (          1اؿاز ٬َ عبساهلل اؾًٞ ) ٚايس َٔ ْرتدِ  ي٘(  قا٬٥َ )
 ب٘ غري٣  د٘ زز٣ ٥ٝٛٙ نٝٗ٘ زاْا   ـ ي٘ نٛضزغتإ ٥٘ غاغٞ عًُٞ  زاْا 

 ا٣ َٔ غري دسنِ قس ٚنع أغاؽ ايعًِ ف٢ نطزغتإ ؟
عاز٠ قس َٓشت ايؿعب ايهٛضزٟ  ايعؿطات َٔ ايعًُا٤ ٚايطداٍ ٚاملؿاٖري .                    يف ٖصا ايبشح  ْربظ إ أغط٠ دًٝ

 ؾدك١ٝ فص٠ َٔ تًو ا٫غط٠، ٖصٙ ايؿدك١ٝ ايت٢ يٛ مل ٜهٔ ي٘ غري ا٭بٝات اٯت١ٝ  يٛدب ع٢ً ايهٌ ا٫فتداض ب٘ : ـ 
به٘ ّ ٖا ٚاضب٘ َايَِ                                                     زٙ ب٢ُ ضُٕ  إ ــ ع٬ٝدٝزٙ ْاِيِ ٖ٘ تا زٙ َطّ ي٘ بُٛ نٛضزإ 

 ( 2ب٘ زْٚٝا ب٢ُ ــ ق٘ ٢َٚ َٔ ٚا ضٙ ظٌٜ ضغٛاب٢ُ)  ضٗئَ ن٘ ٜف٢ 
 ٖ٘ باٜ٘ طشتٜ ع٢ًُٝ طبٝع٘ ت ع٢ًُٝ خٛزاٜ٘   ـــ قاي٘ ٚ قٛٚي٘ 

 دٌٔٗا ِْ ؤٕٝ بُٕ وْ با طْ ز كْ لُكٜ ِْ با ـ د ٓ باْٖ ع٢ًُٝ سها ٜ٘ ت 
 خ٘ ضٜه٢ ن٘ ض٣ زٙ دا يُني ُٟٗىْ  ــ  لُنيخ٘ ٜا  ُٟٗىْ ثا بْ ٌدٝ ٔٓ ِي ٔ

أْٝين اىل َٛتٞ يًهطز ، ف٬ أزض٣ نٝف أعاجل َؿانًِٗ ٜا ٬ٜٚٙ ،نٝف أفطح  بٗصٙ اؿٝا٠ ٚؾعيب َٓهٛب ٚشيٌٝ،إٕ 
ٚضا٥ُٗا، إ ناْت يعًِ اؿها١ٜ فا٥س٠، يهاْت ممتًهات عًِ ايطبٝع١ عًِ َٔ عًّٛ اهلل ٚايكٌٝ ٚايكاٍ ٫ طا٥ٌ َٔ 

 ايسْٝا نًٗا يٓا،مٔ أغط٣ ايِٖٛ ٚاـٝاٍ مٔ َؿػٛيٕٛ عُا ض ايس داٍ  ٚش نط  أٚقا ف٘ .
اغِ ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ ٖٛ ايؿدل ايص٣ نطؽَ نٌ ؿعات سٝات٘  ـس١َ ؾعب٘ ٚأَت٘ اىل إٔ فاضم سٝات٘،َٚٔ ٖٓا 

شز َٔ قكا٥سٙ،مما ؼٌُ عٓاٜٚٔ ز١ٜٝٓ،إٕ ٖص ٙ ايؿدك١ٝ  نإ زَٚاَ ف٢ َِٖ أَت٘ ٚؾعب٘، أساٍٚ إٔ أؾرياىل منا
ٚعًُ٘ عط ب٬ غاسٌ،ماٍٚ تػًٝط ايه٤ٛ ع٢ً أؾعاضٙ اييتَ ؼٌُ َفاِٖٝ ز١ٜٝٓ ،نُا ماٍٚ بٝإ ْكا٥ش٘ يؿعب٘  

 فهإ ايؿٝذ  َطؾسأَ ملػتكبٌ َٓري َٚعزٖط يؿعب٘ ايهطزٟ  . 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 244ايطبع١ / ا٭ٚىل /م /ُ ٖ٘ / : غط زاض  محٝس  َريإ  ٚ نطِٜ ؾا ض ٙ ظا / زٜٛا٢ْ سا د٢ قازض نٛ 1
    ى / 2581ايطبع١ / ايطابع١ / أضبٌٝ / ُ ٝ / دٖٕاٌٜ وال حمىد الكٕٝ / : ٬َ  قُس  ايهٛ 2

                                                                        
                                                                                        

 
 

 املبشح ا٭ٍٚ  :تطمج١ سٝا٠ ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ َٚهاْت٘ ايع١ًُٝ        
يف  ٖصا املبشح ْعطَف بايؿٝذ قُس دًٝعازٙ تعطٜفاَ َٛدعاَ ثِ ْؿري اىل َهاْت٘ ايع١ًُٝ  ٚيهٔ ٫ ْتططم اىل      

  ( يف نٛ ضزغتإ  نًٗا . 1َعطٚف عٓس ايفطز ايهٛضزٟ نؿاعط َٚجكف  تٜٓٛط٣ َٚطؾس )طْ ٔزٓ  ايتفك٬ٝت  ٭ٕ ٣٬َ 

 ْكػِ ٖصاملبشح اىل َطًبني  .                                                                              
                  املطًب ا٭ٍٚ : تطمج١ سٝا٠ ايؿٝذ قُس دًعازٙ .                                                                                

 . ايع١ًُٝ ٚنكل املطًب ايجاْٞ:  يصنطَها١ْ ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ 
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التعسٖف مبالحمىد جمٗصادٓ : ــ                                                                                  امسْ . 
ٚضٙ ( أٚ )امل٬ ايهبري ( ع٢ً  قعٝس طْ( ايه٢ُٜٛ املؿٗٛض    ب ) َ٘ ٣٫   ٬َ2 عبس اهلل بٔ ناى أغعسدًٞ )  حمىد بَ

ْ ( ٔوطتٕٝ كٕزدضتاُ عىٕوا،كاُ املال حمىد الكٕٖٜ وَ ابسش  عمىاٞ شواٌْ اشتّس مبالٝ طْ ٔزٓ َُٖػت٣ٛ َس١ٜٓ )نٛ
(  2تأضٜذ ا٭زب ايهٛضزٟ ٚأسٝاْاَ َعطٚف ظٓاب  ٬َ أٚ ٬َ قُس أفٓسٟ ،٫ غًُٝا عٓس َا نإ قا نٝاّ )يف الكتب ٔ

 ٜٚػ٢ُ  أٜهاَ ٬َ قُس دًٝعازٙ   ( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.ٚقُس  245/م / 6/ز /  2004اإلع٬ّ  / زاض ايعًِ ـ ي٬ًُٜني / بريٚت / ايطبع١ /اـاَػ١ /طمٜ / : خري ايسٜٔ ايعض  1
ضنا  نشاي١ / َعذِ  ّ /ٚعُط 1947ٙ  ــ  1366أَني ظن٢ / َؿاٖري ايهٛضز ٚنٛض زغتإ  / َطبع١ / ايػعاز٠  / َكط / 

/ٚعبس ايهطِٜ املسضؽ / عًُا٩ْا يف خس١َ ايعًِ  233/ 10امل٪يفني / َهتب١ / املج٢ٓ / زاض اسٝا٤ ايرتاخ ايعطب٢ / بريٚت /
 . 534/ّ /م / 1983ٙ  ـــ  1438ٚايسٜٔ / زاض اؿط١ٜ  يًطباع١  / ايطبع١ / ايجا١ْٝ /

/ ايطبع١ ا٭ٚىل / م  2006ٗٛزٙ ايع١ًُٝ / َهتب١ / ايتفػري /أضبٌٝ /دٛاز فكٞ ع٢ً /قُس بٔ عبس اهلل اؾ٢ً /د 0ٚز 
/102 . 
ايطبع١ / /  2009/ محدٝ / الطمٗىاٌٗٛ /   َطبع١ /  خس ا ٚٙ ْسٟ طْ ٔزٓ / تْ فطريٝ  كٕزدٝ  لْ كالو٘  : ٣٬َ  2

ؼكٝل / اططٚس١  /ز نتٛ ضا  / ن١ًٝ /  ٚ ز . فا٥ع أبٛ بهط  / املككٍٛ  يف عًِ   ا٭قٍٛ  / زضاغ١ ٚ 16/ 1ا٭ٚىل / ّ / 
 . 13ايعًّٛ ا٭غ١َٝ٬ / أضبٌٝ / م / 

 . 103دٛاز  فكٞ ع٢ً  / قُس  بٔ عبس اهلل  اؾ٢ً / دٗٛزٙ ايع١ًُٝ /  م /  0: ز   3
 

                                                      
  

        تأضٜذ ٫ٚزت٘ :                                   
 ّ . 1876ٖـ املٛافل  1293ٚيس ٬َ قُس دًٝعازٙ يف َس ١ٜٓ نٜٛػٓذل يف ْٗا١ٜ ؾٗط ضدب  غ١ٓ         

( يف َسضغ١ ٚايسٙ، ٚقس  1ٖـ( عٓس ٚايسٙ  ) ٬َ عبس اهلل  اؾًٞ ) 1303زضاغت٘: بسأ زضاغت٘ يًعًّٛ ا٭غ١َٝ٬ يف غ١ٓ  )
نإ ٖٓاى يف املسضغ١  ت٬َٝص ٚقًٛا  اىل زضد١ ) َػتعس( قاَٛا بإ عساز قُس دًٝعازٙ  يف اجملاٍ ايعًُٞ َِٓٗ ـ٬ُ 

(ٚقس  سكٌ ع٢ً ا٫داظ٠ ايع١ًُٝ  2) طٍأْٝٛ٘ فًٛغ٘ ـ ٬َٚ عبس ايطمحٔ سػٔ ضف ـ ساَس تايؿٞ ـ ٬َ قُسأَني ن
 ع٢ً ٜس ٚايسٙ ٚمل ٜبًؼ عُطٙ ايعؿطٜٔ عاَاَ، ٚنإ أسس اـطهني املُٝعٜني يف َسضغ١) دًٝعازٙ 

 ت٬َٝصٙ : ــ
َؿاٖري ايعًُا٤ عٓس  بايتس ضٜؼ ـ فسًضؽ  فُٛع١ َٔ ةاهشًخ حمٌد جوًسادبعس َا سكٌ  ع٢ً ا٫داظ٠ ايع١ًُٝ ــ باؾط 

ٚاغتفازٚا َٔ عط عًّٛ ٖصا ايعامل ـ ٖصا َٚٔ اؾس ٜط بايص نط إ َسضغ١ دًٝعازٙ  ناْت َٓرباَ عًًُٝا ًالّ طُورَ  
                                                                                                                   (  4( قس قسَت  ايهجري َٔ ايعًُا٤  ٚاقشاب ايفهط  يًؿعب ايهطز ٟ ) 3َؿٗٛضاَ ، ٚإ أغط٠  دًٝعاز٠ )

ٚقس  عطفٛا بتػ١ُٝدًٝعاز٠ بس٤ مب٬ عبس ايطمحٔ دًٞ  دس ) ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ (  ٚشيو ٫ِْٗ اغتٛ طٓٛا يف 
                                                                                   ايبسا١ٜيف قط١ٜ اؾ٢ً.                                                     

طايب  ٖصا ٚ  300إٕ ط٬ب َسضغ١ دًٝعازٙ ناْٛا ٜٓتُٕٛ إىل كتًف  املٓاطل  ٚنإ  عسزِٖ ٜكٌ بعض ا٭سٝإ اىل  
زٙ َٔ كتًف ايعككاع  ٚعسز َٔ سكًٛا َٚسضغ١  دًٝعا كُْٕٖهب إٔ ْؿري اىل إٔ ايط٬ب ٚايت٬َٝص ناْٛا ٜككس ٕٚ 

أنجط َٔ ) مخػني ( طايبا َاعسا ايصٜٔ زضغٛا ع٢ً ٜس ايؿٝذ  ٖضن اىل ع٢ً اإلداظ٠ ايع١ًُٝ  َٔ ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ 



 تصحيح العقائد االسالمية في ضو ء شعرالشيخ محمد جليزاده
 

 

 (81٥2) كاىْىى ٓةكةمى (، ٥١ذمازة )ضالَى ثَٔيجةو،  –طؤظازى شاىلؤى زِاثةزًِٓ                                                         (٥8١2)
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( ٬َ ضغٍٛ ؾٝذ  ٚغاْٞ ، ٬َٚ فتح اهلل اهلطتًٞ  ،٬َٚ 6دًٝعازٙ  ٚيهِٓٗ مل ٜأخص ٚا َٓ٘ اإل داظ٠ ايع١ًُٝ ، َِٓٗ )
ْاظ٢ْٓٝ ،٬َٚ ابطاِٖٝ  ضاْٚسٟ  ايص٣  ٜعـ سايٝاَ  يف َس١ٜٓ )ؾٓ٪ ،ٚ ٬َ َعكّٛ ٖٛضاَٞ  ، ٬َٚ  أمحس أنطٟ   قسٜل

زؾ٢ٓٝ ، ٬َٚ ع٢ً  ) قا ن٢ غط زؾت (  طس،ٚ ٬َ أبٛ بهط    ُٖٛ ْس ٢ٜ ، ٚ ايؿٝذ  عبس ايهطِٜ بٔ ايػٝس  ٚامحس  
َس١ٜٓ ؾٓٛ بؿطم نٛضزغتإ ،٬َٚ ضسِٝ  تايؿٞ ،  َٔ أنطاز ايػٛ ،٬َٚ َكطف٢ باْٞ  تٛ ف٢ٝ يف بسا١ٜ ٖصا ايعاّ يف 

 ( 7فٝت ، ٬َٚ قاحل زٜاض بهطٟ ،ٚ ٬َ عبس ايكازض  نا٢ْ زض بٓس ٟ  )
 . 246/م / 6/ ز /طمٜ / : خري ايسٜٔ ظاض   1
ؿط١ٜ يًطباع١ / ٚعبس ايهطِٜ املسضؽ / عًُا٩ْا يف خس١َ ايعًِ ٚايسٜٔ / زاض ا  135//م / ط :قُس أَني ظن٢ ب٘  2

 . 534ّ / م / 1983ٖــ ـ 1438ايطبع١ ا٭ٚىل /
ٖـ  1432قُس قاحل با َٛ ن٢ / َٓٗر قُس بٔ عبس اهلل اؾ٢ً يف ايتفػري /أططٚس١ /ز نتٛ ضا /غ١ٓ / 0:أْعط ز   3

                                                                                          .                                 13ّ قس َت /اىل ن١ًٝ اإلَاّ ا٭ععِ /داَع١ /بػساز / م / 2012
 . 102دٛاز فكٞ ع٢ً / قُس بٔ عبس اهلل اؾ٢ً /دٗٛزٙ ايع١ًُٝ / /م / 0:ز 4
: عبس اهلل خًٌٝ غعٝس / أختٝاضات  ايؿٝذ قُس  بٔ عبس اهلل اؾ٢ً ٚتطدٝشات٘  يف ايتفػري  يًكطإٔ /ضغاي١ َا  5 

 .  6ــ  5دػتري قس يكػِ ايسضاغات اإلغ١َٝ٬ يف داَع١ نٜٛ٘ /م / 
يف ف١ً  اجملُع : َػسٜس ساد٢ / قفشات  َٔ سبا٠ ٬َ قُُس ايه٢ٜٛ / ايفكٌ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ  يًسضاغ١ َٓؿٛض٠  6 

                 .                                                                                                                              78ّ /م / 1985/  12ايعًُٞ ايعطاقٞ / ايعسز / 
                                           / م 1984غ١ٓ /(  103طْ شتُٜ  ذٖامن/زذمٛ ذٗاتٜ / ذوازٓ /: َػعٛز قُس / 7

         /21                                                             
                                                                                   

 
                                                                             

 سٝا٠ ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ  :    
 قطات  ٚفكطات  َٓٗا : ــ  عمٜ  تتٛ ظع سٝا٠  ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ 

ّ ( فكس  1908ٖـ ( املٛافل  ) 1326أ٫ّٚ: عٌُ  اَاَاَ ٚخطٝباَ  ؾاَع ايهبري يف نٛ ٜ٘ بعس ٚفا٠ ٚايسٙ يف قٝف  غ١ٓ  )
ُس اؾًٞ َهإ ٚايسٙ  يف َععِ  َٗاَ٘ سٝح قاّ بإيكا٤ خطب ّٜٛ اؾُع١  بايًػات  ) ايهٛضز١ٜ ٚايفاضغ١ٝ قاّ  ٬َ ق

ٖـ  1332(          ثاْٝا : غ١ٓ 1فكٝشاَ ٚبًٝػاَ يف ايكا٤ اـطب  ) كاُ ٚايرتن١ٝ ٚايعطب١ٝ ٖصا َٚٔ اؾس ٜط بايص نط أْ٘ 
 ( 2يعجُاْٞ ست٢ قاضَطدعا يف َٓطك١ نٜٛ٘)ايػًطإ اًّ قبى ّْٖ عَٝٔ َفتٝا ملس١ٜٓ ن1914ٛ

َٔ قبٌ ايػًط١  ايعطاق١ٝ ، ٚاغتُط  يف عًُ٘  ٖصا اىل  كّْٕٖ( عني قا نٝاَ ملس١ٜٓ  1919ٖـ (   1338ثايجاَ: يف غ١ٓ  ) 
 ( 3/ ضدع اىل  نٜٛ٘ ٚاغتُط يف عًُ٘  يف ايكها٤ ) 1924/  3/ 27إ قاض عهٛاَ يًُذًؼ  ايتأ غٝػ٢   ايعطاق٢ ٚ يف  /

مبٛدب فٗٛ مل ٜهٔ  ٜتكطف   ُطوًسّ / بػبب عسّ قبٛي٘ اـهٛع يٮ 1928ٖـ ـ  1348ضابعاَ: تطى  ايكها٤  غ١ٓ  /
 ( 4اضازتِٗ ،ٚاغتُط يف سٝات٘ بايهتاب١ ٚايتس ضٜؼ  ٚايتأيٝف ٚا٫ ضؾاز ٚقطض ايؿعط   )

 (                          5ّ ( اْتدب عهٛاَ  جملًؼ ١ٜ٫ٚ املٛقٌ ) 1915ٖـ ــ   1334خاَػاَ : يف غ١ٓ  )
                                                                                                                                            

 : ــ َها١ْايؿٝذ قُس دًٝعازٙ ايع١ًُٝ ٚاإلدتُاع١ٝ  



 كاكةخان وصرالديه أميه
 

 

 (٥8١3)                                                     (81٥2) كاىْىى ٓةكةمى (،٥١، ذمازة )ضالَى ثَٔيجةو –طؤظازى شاىلؤى زِاثةزًِٓ  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

إ ايؿٝذ دًٝعازٙ ي٘ َها١ْ ع١ًُٝ ٚادتُاع١ٝ ٚغًٝاغ١ٝ ٚٚط١ٝٓ، ضفٝع١ ٚعع١ُٝ بني أبٓا٤ ؾعب٘، ٖٚٓاى  ايعسٜس       
َٔ عًُ٘ ٚفهطٙ ٚآضا٥٘ اؿط٠،ٚقس ٚضز شنطٙ يف نجري َٔ ايهتب ايتأضى١ٝ  ٚا٭زب١ٝ ٚنصيو   ممٔ ضغبٛا يف إٔ ٜػتفٝسٚا

نتب َؿاٖري ايهٛضز ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ ٚنٌ َٔ نتبٛا عٓ٘ َتفكٕٛ ع٢ً  َهاْت٘ ايطفٝع١  ٚؾٗطت٘ ايصا٥ع١ ايكٝت 
 فُٔ نتبٛاعٓ٘ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٫ اؿكط: ــ

ؿٝذ قُس دًٝعازٙ بأْ٘ أسس نباضاجملس زٜٔ، ٚغذٌ َٛاعغ ق١ُٝيؿعب٘،ٚنإ ٜؿذع  ــٛقف اي بط:  اَني ظن٢   1
 ( 5ؾعب٘ يًتذسٜس ٚايتكسّ ٚايٛسس٠ زَٚاَ  نُا نإ قباَ يب٬زٙ  ٚؾعب٘ نجرياَ  )

 ايعامل املؿٗٛض ايص ٟ ٫ َجٌٝ ي٘ يف  ظَاْ٘ ٚ نإ أسسِٕ : ٜكٍٛ ٬َ عبس ايهطِٜ املسضؽ عٔ ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ 2
املتفطزٜٔ ب٬ ْعري ،يف فا ٍ ايعًِ ٚايؿٗا١َ ٚايتكسٜط ٚاؾطا٤ ٠ا٭زب١ٝ،ٚنإ قاسب ايكًِ ايػًٝاٍ ٚايًػ١ ايبًٝػ١ (  

(6) 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 11/:عبس اهلل خًٌٝ غعٝس / اختٝاضات ايؿٝذ قُس بٔ عبس اهلل اؾ٢ً /املكسض  ايػابل /م  1
 . 156/م / وٗرٔٝ كْٕٖ / :طاٖط أمحس سٜٛع٣ /  2
 . 28: فا٥ع أبٛ بهط / املككٍٛ يف عًِ ا٭قٍٛ / املكسض  /ايػابل /م /  3
 . 136َؿاٖري ايهٛضز ٚنٛضزغتإ /َطبع١ /ايػعاز٠  /املكسض /ايػابل /م /ط /:قُس أَني ظن٢ ب٘  4
  12:عبس اهلل خًٌٝ غعٝس  / املكسض  /ايػابل / م / 5
   534:عبس ايهطِٜ املسضؽ ــ عًُا٩ْا يف خس١َ ايعًِ ٚايسٜٔ /م /  6
. 

 
 
 

 َٔ اؾٗط عًُا٤ ظَاْ٘ سٝح  نإ قانٝاَ ملس١ٜٓ نٜٛ٘ اهشًخ حمٌد جوًسادَ (1: ٜكٍٛ  ايهاتب  ضفٝل  سًُٞ عٓ٘) 3
 ٣ٜٛ َٛنطٜاْٞ ٜكف٘ بأْ٘ َؿعٌ نبري َٔ عا١ً٥ نطمي١،ع١ًُٝد١ًًٝ قاٍ عٓٗا ساد٢ قازض  ط:ا٫غتا ش 4

 ب٘ غ٘ ٜط٣ دس٣ ٥ٝٛ ٙ نٝٗ٘  زاْا  ـــ ي٘ نٛضزغتإ بٓاغ٘ ٣ ع٢ًُٝ زاْا 
ا٣ َٔ غري دس نِ قس ٚنع اغاؽ ايعًِ ف٢ نٛضزغتإ، فٗٛ عامل  نبري،باضع،ٚبس ٜع َٓٛض نإ ميًو  عك١ًٝ  َتُٝع ٠  

   ( 2نإ َطدعاَ يف نٛضزغتإ نًٗا ) نُا
                                                                                                                                                                                                                                                          َ٪يفات٘.بايًػ١.ايعطب١ٝ:ــ

ٕ ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ فاضؽ املٝسإ يف فاٍ ايعًّٛ ا٫غ١َٝ٬ ٫ غًُٝا  ايتفػري ٚايعكٝس٠ ،ٚأيَف ايعسٜس َٔ ايهتب  كا
 ايك١َُٝ  بايًػ١ ايعطب١ٝ ، َٓٗا .

ٖـ  ـ  31401٭ٍٚ َط٠ َٔ قبٌ ٚظاض٠  ا٭ٚقاف  ـ بػساز  غ١ٓ  ( قفش١  طبع   68: املككٍٛ يف عًِ  ا٭ قٍٛ  َهَٕٛ َٔ )  1
(  يف بريٚت ثِ قاّ  ز .فا٥ع ابٛ بهط بس ضاغت٘ ٚقسَ٘ نأ ططٚس١ ز نتٛضاٙ يف داَع١  ق٬ح ايسٜٔ يف دٓٛب  3ّ )1981

 (  4نٛضزغتإ )
 : ) أب٢ٗ املأضب  يف اثبات ايٛادب ( ٖصا ايهتاب يف فاٍ ايعكٝس٠ كطٛط. 2
 اإل ي٘ ٚايطبٝع١  ٚايعكٌ ٚايٓب٠ٛ ( يف فاٍ ايعكٝس٠ كطٛط . : ) 3
 :ايتهٌُٝ يف ٚدٛب ايفطم بني املُهٔ ٚاملػتشٌٝ يف فاٍ ايعكٝس٠سكك٘ زمجاٍ قُس  4
 : اؿسؽ غًِ ا٫ضتكا٤  يف فاٍ  ايعكٝس٠ . 5



 تصحيح العقائد االسالمية في ضو ء شعرالشيخ محمد جليزاده
 

 

 (81٥2) كاىْىى ٓةكةمى (، ٥١ذمازة )ضالَى ثَٔيجةو،  –طؤظازى شاىلؤى زِاثةزًِٓ                                                         (٥811)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 : سكٝك١ ا٫ميإ ٚا٫غ٬ّ ٚا٫سػإ  يف فاٍ ايعكٝـس ٠ . 6
 فاٍ ايعكٝس٠ .: خطاب ايعامل يف  7
 : غت١ أؾدام  يف فاٍ ايعكٝس ٠  قاّ بسضاغت٘ ٚؼكٝك٘  ) ز .مجاٍ قُس  باد٬ٕ . 8
 : نٝاعإ  نٝاع اؿٝا٠ ٚنٝاع ايسٜٔ  يف فاٍ ايعكٝـس ٠ . 9

 : غاٜت٢ ٚاًَٞ يف عًُٞ ٚعًُٞ  يف فاٍ ايعكٝـس ٠. 10
 : ايكا٥س اىل ايعكا٥س يف فاٍ ايعكٝـس ٠ . 11
 ّ اؾسٜس يف فاٍ ايعكٝـس ٠ .: ايه٬ 12
 : َػأي١ ا٭ختٝاض  يف فاٍ ايعكٝـس ٠ . 13
 : املؿاٖس يف ايعكٝس٠  يف فاٍ ايعكٝـس ٠ . 14
 : املعذعات ٚايهطاَات  يف فاٍ ايعكٝـس ٠  15

 : َكاي١ يف ؼكٝل  قف١ ايه٬ّ  يف فاٍ  ايعكٝـس ٠  . 16 
 ايعكٝـس ٠  . : ٚغ١ًٝ ا٭قٍٛ اىل عًِ ا٭قٍٛ  يف فاٍ 17
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
 .97:َصنطات ضفٝل سًُٞ  تطمج١ ا٫غتاش مجٌٝ ايطظبٝاْٞ ـ م ـ  1
/ضعادٚ َطبع١ حمىد أوني شكٜ بْ ط /: قُس أَني ظن٢ ب٘ ط /َؿاٖري ايهٛضز  ٚنٛضزغتإ / تطمج١ / غام٘ 2
                                    .                                                                                                                              136ً /ص / 1947ِـ ــ  1366ضس//و
.                                                                             211ـــ 164 : عبس اهلل خًٌٝ غعٝس  اؾًٞ / دٗٛ زٙ ايع١ًُٝ  /ايكس ضايػابل / م/3
 .  46ـ 41حمىد بَ عبداهلل اجلمٜ يف التفطري / املضدز الطابل ص/ يؿٝذُ كٜ وٍّخ ا:قُس باَٛ 4

 
 
 
 

 
 بايًػ١ايهطز١ٜ : ــ ٙاهشًخ حمٌد جوًسادَ٪ يفات  

ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ قاسب قًِ أقٌٝ ،ش٣ ْفع ٚبطن١ ، ٚقسَّ نتباَ ق١ُٝ ٚمث١ٓٝ قسَ َٗا  اىل ا٭دٝاٍ اي٬سك٘ 
 ي٘،ٚقس أغ٢ٓ املهتب١ ايهٛضز١ٜمب٪ يفات٘ ايك١ُٝ  َٚٔ َ٪ يفات٘  احملطض٠ بايًػ١ ايهٛضز١ٜ : ــ  

ز٣  ع٢ً ن٬ّ اهلل  قس فػَط ايكطإٔ  ايهطِٜ  نا٬ََ ٚ : ت٘ فػري٣  نٛضز٣ ي٘ غ٘ ض ن٘ ٢َ٫ خٛا ٚٙ ْس ٟ ) ايتفػري ايهٛض 1
اغتػطم عًُ٘  )عؿط( غٓٛات ٖٚصاايتفػري قطض بايًػ١ ايهطز١ٜ  ٚ ٜٓبػٞ إ ْكٍٛ ٖٛ أٍٚ  تفػري  نا ٌَ يًكطإٔ 
ايهطِٜ  بايًػ١ ايهٛضز١ٜ  ٚظٌ ايتفػري كطٛطاَ  اىل إ طبع  يف )عؿط( فًسات ع٢ً ْفك١ ايػٝس ) َاّ د٬ٍ 

 ( 2دٛاز فكٞ ع٢ً  ) 0ز  0ط٥ٝؼ ايػابل  ؾُٗٛض١ٜ ايعطام ( ٚبإ ؾطاف  أ اي
ّ ٢ٖٚ ضغاي١ يف فاٍ ايعكٝس ٠ نتب٘  1927ٖـ 1364: فطٟ فطٟ ق٘ ٍ فطٟ  ) ا٣ طاض طاضايػطاب (  َهتٛب يف غ١ٓ )  2

يطبع١ ايجا١ْٝ ناْت  يف (يف َطبع١  نٛضزغتإ يف أضبٌٝ  ٚا 1957)ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ ( ٚطبعت  ٭ٍٚ َط٠ يف غ١ٓ )
ّ (  يف َ٪ غػ١ )تٝؿو ( أؾطف ع٢ً طبعٗا  ايػٝس 2000ٖـ  ـ  1430ّ ( ٚيًُط٠ ايجايج١ طبعت  يف غ١ٓ  ) 1967غ١ٓ ) 

( قفش١ ، ٚ أثٓا٤ َطايعتٗا  ٜعٗط يًكاض٨ إَٔ ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ   12قاْع  خٛضؾٝس ،  ٖٚص ٙ ايطغاي١ َه١ْٛ َٔ )



 كاكةخان وصرالديه أميه
 

 

 (٥81٥)                                                     (81٥2) كاىْىى ٓةكةمى (،٥١، ذمازة )ضالَى ثَٔيجةو –طؤظازى شاىلؤى زِاثةزًِٓ  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

ّ (  فكس أضازايؿٝذ قُس  1927ٖـ ـ  1436ملس ١ٜٓ ن١ٜٛ غ١ٓ )   طوًسي١  بعس قكف ا٭ٕقاّ بتأ يٝف ٖصٙ  ايطغا
                                                                                                                                                                                                                                                                             دًٝعازٙ  تٛنٝح  بعض  املفاِٖٝ اـاط١٦ عٔ ايسٜٔ ا٫غ٬َٞ عٔ ططٜل ٖصا ايهتاب .

 ( 3سٝح ٜعٗطأْ٘ ٚيف ظَٔ ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ اختًط  نجرئَ اـطافات ٚا٭غاطري بفِٗ ايسٜٔ  ) 
ٚضٙ ( فٗٛ َٔ املكازض ايط٥ٝػ١ ف٢ ٖصا ايبشح ، طبعت ايطبع١ ا٭ٚىل  طْ ) ٖس١ٜ ٣٬َ  ٙاهشًخ حمٌد جوًساد: زٜاض٣  3

ّ( يف َس١ٜٓ  1943ّ (    ٚطبعت َط٠ اخط٣ يف غ١ٓ  ) 1927ٖـ ــ  1436يف َطبع١ ظاضٟ نط َال٢ يف ضٚاْسظ غ١ٓ ) 
 يف أضبٌٝ . 1969ـ1958ط٠  ايجايج١ ٚايطابع١  بني غٓيت )َٗاباز ،َٔ قبٌ.عبس ايطمحٔ ظبٝشٞ ٚطبعت  يًُ

: ْٛ ُٜه٘ ضٙ ٚٙ ) اجملس ز ( يف فاٍ ايعكٝس ٠ ، ٖصا ايهتاب َفكٛز   ٚيهٔ ٜعٗط َٔ عٓٛاْ٘  اْ٘ ٜص نط ايتذسٜس يف 4 
 ( 4ايفهط ايسٜين  ٚؾطٚط ايتذسٜس .)

 ٚايهطا١َ (خ٘ ٕٚ ـ ن٘ ضاَ٘ ت ــ) اؿها١ٜ ٚايط٩ٜا ذٗكا ْٖ ت ـ : 5 
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املفكٛز٠ نُا ٜتهح َٔ عٓٛاْ٘ نأ ْ٘  وه٢ ْٛازض ٚسهاٜات  ـ يف فاٍ ايعكٝـس٠  ٖٚٛ َٔ نتب ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ 
 ضزَ ايِٖٛ ٚاـٝاٍ يف عكٝس٠ أٌٖ ب٬زٙ  . يػطض خام،ا٫ ٖٚٛ

ايعكٝس ٠ ايهٛضز١ٜ ( قاّ ايػٝس ) ز .مجاٍ قُس باد٬ٕ ( بتشكٝكٗا  ٚزضاغتٗا  يف غ١ٓ )  عْ قٗـد ٓ ٝ كٕزدٝ ):  6 
(  ٜبس ٚ إ ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ نتب ٖصٙ ايطغاي١ يًذٌٝ اؾسٜس ٚبأ غًٛب  غٌٗ ٚبػٝط ،أضاز إ ٜفِٗ ٖصا  2012
نتبٗا بٓا٤ ع٢ً طًب اٌٖ قًع٘ زظٙ يف ، ٌ  سكٝك١ ا٫غ٬ّ  ، ٜٚتهح َٔ َهُٕٛ ايطغاي١ إٔ ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ اؾٝ

ٖـ  ٚايطغاي١ َه١ْٛ َٔ مثإ قفشات  تص نط ا٫ميإ باهلل ٚبا٭ْبٝا٤ ٚايّٝٛ ا٭خط، َع أزي١ قطو١ يهٌ 1355غ١ٓ ) 
 ضنٔ َٔ  اضنإ ايسٜٔ ا٫غ٬َٞ اؿٓٝف .

 1362ّ ــ 1943غ١ٓ  ـ أكتٕبس  12ضٍازٔك بك٘ ٍِاك اىل ًٖٕ  ـ مبطض يف ـ بعس َاأ قٝب  ٬َ قُس دًٝعازٙٚفات٘ : ـ
ى ٚاثط اؾتساز املطض ْكٌ اىل نٜٛ٘ ثِ تَٛف٢ ٖصا ايعامل اؾًٌٝ بػبب َطض املعس٠ ٚزفٔ يف َكرب٠ )زضٜٚـ خسض ( يف 

نُٗاباز ٚأضبٌٝ ٚايػًُٝا١ْٝ فه٬َ عٔ  ‘نٛضزغتإ مشاٍ َس١ٜٓ نٜٛ٘ ٚأقُٝت  ي٘ فايؼ ايتعع١ٜ يف َععِ َسٕ 
َسٜٓت٘ نٜٛ٘، ٚقاّ نجري َٔ ايؿعطا٤ ٚايهتاب بطثا٥٘ فهتبٛا قكا٥س نُا نتبت َكا٫ت مبٓا غب١ ٚفا٠ ٖصا ايعامل 

 ( 1ايهبري  )
 َها١ْ ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ يف ا٭زب ايهٛضزٟ 

ٜتهح َٔ عٓاٜٚٔ  نتب ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ ٚضغا٥ً٘،اْ٘ اٖتَِ بؿكٞ ا٫زب ) ايٓجط ٚايؿعط ( ٚ اغتدسَُٗا نأزا٠ 
ٖٓاى نجري ممٔ اغتػًٛا ايسٜٔ َٔ ادٌ اؿكٍٛ  ع٢ً كاْ  ٙاهشًخ حمٌد جوًساديتٛع١ٝ ؾعب٘ .ٚايعاٖطأْ٘ ف٢ ظَٔ 



 تصحيح العقائد االسالمية في ضو ء شعرالشيخ محمد جليزاده
 

 

 (81٥2) كاىْىى ٓةكةمى (، ٥١ذمازة )ضالَى ثَٔيجةو،  –طؤظازى شاىلؤى زِاثةزًِٓ                                                         (٥818)
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عازٙ ٖ٪٤٫ ٚقاَِٚٗ  ،ٚاٚنح يًٓاؽ سكٝك١ ايسٜٔ قا٬٥َ إ ايػًط١ اٚ ؾُع املاٍ ٚايجط٠ٚ،يصا ْاٖض ايؿٝذ قُس دًٝ
َاٜفعً٘ ٖ٪٤٫ )املؿا ٜذ اٚ بعض عًُا٤ ايسٜٔ ( باغِ ايسٜٔ  فطز كازعات ٚخطافٝات ٚبعٝس٠ عٔ يبَ ايس ٜٔ 

                                    (                                                                                          2اؿكٝكٞ )

اْ٘    فرٍ فرٍ قُ ي فرٍ، وُى يًَلُ رَ وَ ،وعُ قًدَ ّ كىردّ ،وحًلايُ و خُ وْ وكُ راًُ تٜبسٚ َٔ عٓاٜٚٔ نتب٘ 
اٖتِ نجرياَ باؾاْب ايعكٝسٟ ٚأضاز إ وطض ؾعب٘ َٔ  ا٭ٖٚاّ ٚاـطافات ٚا٭غاطري  باغِ ايسٜٔ ،يصيو  ميهٔ ايكٍٛ 

ٖٛ فاضؽ املٝس إ ملٓاٖه١ ا٭١َٝ ٚايتدًف ٚاغتػ٬ٍ ايسٜٔ َٔ ادٌ مجع ايجط٠ٚ ٚكازع١ ايٓاؽ باغِ ايتكٛف بأْ٘ 
( ٚأت٢ بأزي١ نجري٠ ٫ثبات أفهاضٙ ٚأضا٥٘ ،ٚنجرياََاٜ٪نَس ع٢ً تطب١ٝا٭طفاٍ بططٜك١سسٜج١ ،فٗٛ ٜطٜس 1ٚاملؿٝد١ )

 سٜٔ .يٛ ٫سعٓا ايهتب ٚايطغا٥ٌ ايت٢ نتب٘ ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ َٓا إ ْطبَٞ د٬َٝ بعٝساَ عٔ ا٭غاطري ٚغ٤ٛ ايفِٗ يً
بايًػ١ ايهٛضز١ٜ ْكٌ اىل ْتٝذ١ َفازٖا ٖٛ اْ٘ نإ َٔ ضٚاز ايفهط ٚقس ساٍٚ اٜكاظ ؾعب٘ َٔ ايػبات ٖٚٛ اٍٚ َٔ أضاز 

ٛضز١ٜ،يصا ميهٔ ايكٍٛ إ ٜفِٗ ؾعب٘ اإلغ٬ّ  بايًػ١ ايهٛضز١ٜ ،ٖصا َا عسا إ نتابات٘  تعٗط يٓا َطاسٌ ايهتاب١ ايه
 ٫ غًُٝا ْجطٜات٘ دع٤ َٔ تطاخ ايؿعب ايهٛضزٟ  ٚأزاب٘ . ٙاهشًخ حمٌد جوًسادبإٔ َ٪ يفات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 295: ز .دٛاز فك٢ ع٢ً / قُس بٔ عبس اهلل اؾ٢ً / دٗٛ زٙ ايع١ًُٝ / املكسض  ايػابل / م /  1
 4ــ  3/ـ املضدز الطابل / ص/ ٠ ايهٛضز١ٜطْ ٔزٓ / العكٗـد: ٣٬َ   2

                                                                 
 
 
 
 

 تفػري٬َ قُس دًٝعازٙ               
بانٛض٠ تفاغري ايكطإٔ        ) َٔ أَِٖ  َ٪ يفات٘ ايك١ُٝ بٌ ميهٔ ايكٍٛ بأْ٘  إٕ تفػري ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ          

دًٝعازٙ يف َكس١َ تفػريٙ إٔ مجاع١ َٔ ؾباب نٜٛ٘ طًبٛ َٓ٘ إٔ ٜرتدِ هلِ  اهشًخ حمٌد بايًػ١ ايهٛضز١ٜ (  ٜكٍٛ 
ّ ( .ٚ بعس  )عؿط ( غٓٛات َٔ ايػٗط  1930ٖـ ــ 1 25ايكطإٔ ايهطِٜ بايًػ١ ايهٛضز١ٜ بسأ بٗصا املؿطٚع ايعًُٞ يف غ١ٓ )

ايتفاغري احملطض٠ بايًػ١ ايعطب١ٝ، اغتطاع إ ٜفػط ايكطإٔ ايهطِٜ نً٘ بايًػ١ ايهٛضز١ٜ ٚا٢ْٗ عًُ٘ يف  ٚايطدٛع اىل
(بًػ١ َط١ْ  2ّ ( اٟ قبٌ ٚفات٘ ب ) عؿط٠ ( أؾٗط ٚقسّ تفػريٙ  اىل ؾعب٘ ) 1943(املٛافل /  1ٖـ ( ) 1361غ١ٓ  ) 

                                                            َف١َٛٗ،غا٥ػ١ ٭ٌٖ ايعًِ . 
ّ( ؾهًت ؾ١َٓ يتٓكٝح ٖصا  1969ٚقسمت ْػذ بعض ادعا٤  ٖصا ايتفػري بٝس امل٬ َعكّٛ ٖٛ ضاَٞ ، ٚ يف غ١ٓ )   

 ايتفػري َٔ ايػاز٠ :ــ
عاز٠ امل٬ عبس ايكازض  ناْٞ  زضبٓسٟ، ٚا٭غتا ش عبس اجملٝس ؾٝذ ْٛضٟ ، ٚا٭غتاش طاٖط أمحس سٛ ٜعٟ ، ٚاْٗٝت ا

تفػريٙ               ٙاهشًخ حمٌد جوًسادّ (   بعس اْكطاع زاّ ث٬خ غٓٛات  ، مس٢َ  1981ــــ  3ــ  31نتابت٘ ٚ تٓكٝش٘  يف ) 
                             ب )ت٘ فػري٣ نٛض ضز٣ ي٘ ن٘ ٫َٞ خٛا ٚٙ ْس ٣( أٟ  )ايتفػري ايهٛ ضز٣  يه٬ّ  اهلل (                                             

ٜتهٕٛ ٖصا ايتفػري َٔ )ث٬ثني( دع٤اَ ٚعس ز قفشات٘ ) غت١ ا٫ف ( قفش١ ْؿط ٚطبع اؾعإٔ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ  بطعا١ٜ  
( ثِ طبع ايتفػري  نً٘ ع٢ً ْفك١ ايػٝس ) َاّ د٬ٍ ( 1) لٝب٘ خإ (  نطمي١ دًٝعازٙ )بٓت ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ( ) 

 (( 2000ّكٞ ع٢ً (  يف غ١ٓ ) )دٛاز ف  0ٚباؾطاف  )ز 



 كاكةخان وصرالديه أميه
 

 

 (٥811)                                                     (81٥2) كاىْىى ٓةكةمى (،٥١، ذمازة )ضالَى ثَٔيجةو –طؤظازى شاىلؤى زِاثةزًِٓ  
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ٚيف اؿكٝك١ ٚنُا قاٍ ايؿٝذ امل٬ عبس ايكازض ناْٞ زضبٓسٟ )ايص٣ نإ آخط فاظ يًؿٝذ قُس دًٝعازٙ(                     
ٜطٜس إ ٜطب٢َ ا٫ْػإ بتفػريٙ ٜٚطفع٘ اىل قف ايعًُا٤ ،ٚإ وطضِٖ َٔ ايعبٛز١ٜ      إ ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ

 (  3ع٢ُ ب٬ زيٌٝ، ٜٚعنَٞ فهط ا٫ْػإ ٚٚعٝ٘ َٔ ا٭غاطري ٚا٭ٖٚاّ ٚاـٝاٍ )ٚايتكًٝسا٭
يف تفػريٙ ٜتشاٚض َع ايعًُا٤ ايَصٜٔ  فػطٚا ايكطإٔ قبً٘ يف بعض   ٙاهشًخ حمٌد جوًسادٖصا ٚمما هس ض شنطٙ إٔ    

ني،ٚٚقف  نس  ضٚاٜات  نعٝف١  ٚاٖتَِ  ا٭سٝإ َ٪ٜساَ أضا٤ بعض َِٓٗ  ٚضافهاَ نجريأَ أضا٤  عًُا٤  ش ٣ ؾٗط٠ َٚعط ٚف
نجرياَ بسٚض ايعكٌ  يف تفػري ايكطإٔ ايهطِٜ ٚنصيو آ ضاز إٔ ٜٛدس تٓاغباَ بني سٝا ٠  َعاقطٜ٘ َٔ املػًُني  َع آٜات  
ايكطإٔ ايهطِٜ  ٚنجرياَ َا عا ضض ايَصٜٔ ٜػتػًٕٛ ايسٜٔ َٔ أدٌ ايػًط١  ٚنػب املاٍ ، ٫ غَُٝا َؿاٜذ ايططٜك١ ،ٚقس 
ٚقف نس ِٖ ْٚاٖهِٗ ،ٚمما ٜػتشل ايٛقٛف عًٝ٘  ٖٛ اْ٘ ٚ يف نجرئَ ا٭سٝإ ٜص نط اسساخ ١َٜٝٛ ملس١ٜٓ نٜٛ٘ 
 ٚنٛضزغتإ ٜٚػذٌ ف٢ تفػريٙ شيو ،َػتس٫ بأضا٥٘ ٚ بأؾعاض ؾعطا٤ايهٛضز ايععاّ  نٓايٞ ،ٚسادٞ قازض ،ٚنٛضزٟ (  . 
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                                                                                           41ـ م ـ  1: ٬َ قُس دًٝعازٙ ــ ت٘ غري٣ نٛضز٣ )ايتفػري ايهٛضز٣ ( ز ـ  1
 . 289: َػسٜس ساد٢ /قفشات َٔ سٝا ٠ ٬َ قُس ايه٢ٜٛ / املكسض / ايػابل /م /  2
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إًٕ ايؿٝذ قُس                أؾعاضايؿٝذ قُس دًٝعازٙ :ـ                                                                                        

                                                          ايه٬ غٝهٝني يف أٚغاط ا٭زب ايهٛضز٣ ،ٚقس  عطَف بأْ٘                                                                           ِٕ أذد الشعساٞ دًٝعازٙ
تباط٘ بكه١ٝ قَٛ٘ ٚاغتدسّ ايؿعط َٔ  أسس ايؿعطا٤  املتٓٛضٜٔ املعطٚفني يف أٚغاط ا٫زب ايهٛضزٟ، ٚقس عطف باض

( فايتعّ مبٓٗذني أزبٝني ممَا ٜهٌُ  بعهُٗا  1نٛغ١ًٝ  ـس١َ ايك١َٝٛ ايهٛضز١ٜ  ٚؼطٜطٙ  َٔ طٛم  ايتدًف ٚاؾٌٗ )
ايبعض، ُٖٚا املٓٗر ايتذسٜسٟ امل٪َٔ بايعًِ ٚايجكاف١  ْٚؿطُٖا بني ايؿعب، ٚاملٓٗر ايٛاقع٢ ايٓكسٟ، ٖٚصإ املٓٗذإ 

( ٖٚٛ ٜتش٢ًّ مبها١ْ 2ضا٥ساَ َٔ ضٚاز ايجكاف١  ايهٛضز١ٜ ) يف أؾعا ضٙ، يصا ميهٔ إٔ ٜعسَايؿٝذ قُس دًٝعازٙ ٜٓعهػإ
عامل الشعس عٍد  بمٕغ زشد ٓ ٔالشعس عٍدٓ لٗظ  زخٌوفادِا اٌْ ْتٝذ١ٌضن اىل  َطَٛق١يف ٚغط ؾعطا٤ ايهطز ٚ

 بن الشعس امل٪ قتني طفٔال العٕا اإلسػاؽ تعبرياَ عَ 
                                                                                                                                                                                                                                                         (                                                                                                                             ٠3 يًتعًِٝ ٚيتٛع١ٝ ايؿعب  ) أدا عٍدٓ

 ٜتبني يٓا إ ايسافع  يٓعِ ايؿعط  عٓس ٙ  ٜبسأ َٔ اؾعاض  ٚط١ٝٓ ٚق١َٝٛ   ) ٙاهشًخ حمٌد جوًسادبعس زضاغ١  ؾعط 
( ثِ  ايعطٚف اييتَ  َط بٗا ؾعب٘ ٫غًُٝا بعس  ايٝأ ؽ  ايص٣ ْتر عٔ  فؿٌ ثٛض٠ ) ايؿٝذ غعٝس  ٖٜ ؿاد٢ قازض ايهٛ

(فه٬َ عٔ أْ٘  ٚيس يف ب١٦ٝ أزب١ٝ ٚؾعط١ٜ أٟ إ أغطت٘ َٚسٜٓت٘  نٜٛ٘  1925(  يف مشاٍ نٛضزغتإ  غ١ٓ )  ثرياُ
 ( 4ناْت  تػ٢َُ  َٗس  ايؿعطا٤  .)

 فٜ شعسٓ : ـ تَٞ تٓاٚهلاايؿٝذ قُس دًٝعازٙاملٛانٝع اي
 يف نجري َٔ املٛانٝع ٚاجملا ٫ت  ٚميهٔ إ مس ز َٓٗا املٛانٝع ا٭ت١ٝ : ــ اهشًخ حمٌد جوًساده  نتب 



 تصحيح العقائد االسالمية في ضو ء شعرالشيخ محمد جليزاده
 

 

 (81٥2) كاىْىى ٓةكةمى (، ٥١ذمازة )ضالَى ثَٔيجةو،  –طؤظازى شاىلؤى زِاثةزًِٓ                                                         (٥811)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 : ْؿط ايٛعٞ ايكَٛٞ  سٝح  ٜتهُٔ  َععِ اؾعاضٙ اٜكاظ ؾعب٘ َٔ ايػبات ٚايتدًف . 1
 : تؿذٝع ايٓاؽ يًكطا٤ ٠ ٚايتعًِ . 2
 (5ؼطٜط املطأ٠ َٔ ايكٝٛز  ٚايعبٛز١ٜ . ):  3

أغ٠ٛ  باايؿعطا٤  ا٭خطٜٔ َٔ َعاقطٜ٘ نتب أؾعاضاَ ــ ٜٚتهح يٓا أٜهاَ اْ٘   ٜتبني بعس ايسضاغ١إٔ ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ 
اٖتِ  نجرياَ باؾٖٛط٫ باملعٗط ، ٚساٍٚ إ ٜٛقٌ ضغايت٘ اىل ؾعب٘، نصيو عين بتٗص ٜب عكٝـس ٠ َػًُٞ ؾعب٘ َٔ 

                 (نُا ٜكٍٛ                                                                                                                     6٭غا طري  ٚاـط افات  اييت غٝططت  ع٢ً عكٝـس ٠ أبٓا٤ دًس ت٘ يف نٛضزغتإ)ا
                                                                                                                                                                          ( 7ذْ بٗبٜ وطتْ فا ْٖ قْ التَ لْ بُٕ وُٗس داُ ) ذ ْ زيُِ تِ دوًُا يُ ئًُاُُ تِ خى دايُ  :

 ( 8لْ ْٟ ضال بُٜ باكْ فْ زق٘ ٌاكاِ ضْ ٌداُ)ُوالد ضاكُ : باب ئ ُتُ ر بًُ ت هُ الّ دايلُ دا يم ضا بِ
أ ٠ ظ١ٜٓ  اؿٝا ٠ ايسْٝا ٚا َا ١ْ اهلل، ٖٔ اسباب املكطف٢ َٖٔ سكٕٛ يطداهلٔ ،ايرتب١ٝ عٓس ا٭ّ اشا ناْت ا٭ّ اُ املس

 َطب١ٝ قاؿ١  فأ٫ٚزٖا قاؿٕٛ ،ا٭ب ٌَُٗ َٔ ا٭غاؽ  ف٬ ٜعت٢ٓ برتب١ٝ أ٫ٚزٙ .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 174:عبس اـايل ع٬ ٤ ايسٜٔ  / قفشات  َٔ سٝات  ٬َ قُس  ايه٢ٜٛ  / املكسض /ايػابل / م /  1
 . 297/ ايػابل / م / دٛاز فك٢ ع٢ً / قُس بٔ عبس اهلل اؾ٢ً / دٗٛز ايع١ًُٝ  / املكسض 0: ز   2
 50ــ  49/ املعازف / ص /  َطبع١ /  11طْ ال ٖٔر  / ذوازٓ  /: ع٤٬ ايسٜٔ ايػذاز ٣ / ٬َ قُس ايهٛ  ٢ٜ / ف١ً  3
: عال ٞ الدَٖ    29ــــ  7:د جٕاد فكٜ عمٜ / حمىد بَ عبد اهلل / جّٕدٓ العمىٗٛ / املضدز /الطابل / ص /  4

: ٬َ قُس ايهٛ ٢ٜ / 6    50َطبع١ / املعاضف / م / /  11طال ٖٔر / ذوازٓ /  ف١ً ٖٜ / الطحادٝ / وال حمىد الكٕ 
: ع٬ ٤ ايسٜٔ ايػذا ز٣ / ٬َ قُس ايهٛ ٢ٜ / املكسض / ايػابل    41زٜاض٣ ٬َ قُس ايهٛ ٢ٜ / املكسض / ايػابل / م /

  41سض / ايػابل /م  / : ٬َ قُس  ايهٛ ٢ٜ / زٜاض٣  ٬َ قُس ايهٛ ٢ٜ / املك  49/م / 
                                                                                           10 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        املبشح ايجاْٞ:  املفا ِٖٝ ايس ١ٜٝٓ يف ؾعطايؿٝذ قُس دًٝعازٙ             
َفاِٖٝ ز١ٜٝٓ نجري٠ ، ٜتبني يٓا َٔ قطا٤ ٠ ؾعطٙ  اْ٘ اغتدسّ ايؿعط  نأزا٠ يتػٝري  يف  ٙاهشًخ حمٌد جوًساداغتدسّ 

اجملتُع فكس أضاز إ ٜهٕٛ يًٓاؽ فِٗ دس١ٜ ست٢ يًُفاِٖٝ ايس ١ٜٝٓ ،ٜٚبسٚ اْ٘ يف عكطايؿٝذ قُس دًٝعازٙ اغتػٌ 
ايسٜٔ  بػ١ٝ خساع ايٓاؽ   يص ا قَطر ايس ٜٔ ٚاملفاِٖٝ ايس ١ٜٝٓ َٔ قبٌ املتكٛف١ َٚٔ ْكبٛا أْفػِٗ أٚقٝا٤ ع٢ً 

يًفِٗ اؾسٜس يًسٜٔ َٚفاُٖٝ٘ ٫ٚ ؾوّ إ ايجٛض٠ اييت اؾعًٗا  ايؿٝذ قُس وُادّ  ٙاهشًخ حمٌد جوًساد
بجٛض٠ ) ايكطا٠٤ اؾسٜس٠ يٓكٛم ايسٜٔ ( َٚٔ ٖصا  دًٝعازٙ،ميهٔ إٔ ْػ٢ًُ ايجٛض٠ ايت٢ أعًٓٗا ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ

ٜٓعط اىل َفهطٟ ايعامل اإلغ٬َٞ  بعني ايتكسٜط ٚا٫عذاب  َِٚٓٗ ـ مجاٍ ايسٜٔ  ٌٙد جوًسادكاْ اهشًخ حم املٓعاض
 ( 1ا٫فػاْٞ  ٚقُس  عبس ٙ ٚضؾٝس ضنا ٚأخطٜٔ )

بأ َجاٍ َٛ ٫ْا خايس ايٓكؿبٓس ٣ ٚعًُا ٤ عا١ً٥ دًٝعاز٠ ٚاؿٝس  ٖصا َٚٔ عًُا٤ ايهٛضز اعذب  ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ
 ٛ ٜ٘ ٚاضبٌٝ ٚنُا أؾاز بعًُا٤ َتُٝعٜٔ َٔ نٛضزغتإ نًٗا ضٜني ٚاملفتٝني يف ن

اهشًخ حمٌد  ْبسأ بعطض بعض املفاِٖٝ ايس ١ٜٝٓ اييت أؾاض ايٝٗا ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ أ ؾعاضٙ، ْٚبني نٝف١ٝ قاٚي١ 
 نٝح اؿكا٥ل ٭بٓا٤ ؾعب٘ ٚشيو يف فكطات : ــ  تٕ ٙجوًساد

 كسز ٜؿري ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ اىل بعض املٛانع َٚٓٗا .ا٭ٍٚ : يف َعطف١ اهلل ٚعبازت٘ يف ٖصا اي
أ :إٔ اهلل قاسب يطف ٖٚٛ خايل نٌ املدًٛقات ٚقاسب نٌ ايكفات اؿػ١ٓ ٚيف ٖصا اجملاٍ ٜكٍٛ ايؿٝذ قُس 

                                                                                                دًٝعازٙ  : ــ                                                                                               



 كاكةخان وصرالديه أميه
 

 

 (٥81١)                                                     (81٥2) كاىْىى ٓةكةمى (،٥١، ذمازة )ضالَى ثَٔيجةو –طؤظازى شاىلؤى زِاثةزًِٓ  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 (  2ٚ ؾ٘ ٚ ) ذٚ ضٚواٌط بُٛ ٜ٘ ٥ٛ َُٝس ٥٘ ن٘ ّ ي٘ يٛ تف٢ خٛزا ــ خا يك٢ 
 ا٣ يصيو اأٌَ َٔ يطف اهلل ،خايل ايؿُؼ ٚايكُط ٚايًٌٝ ٚايٓٗاض .

 ( 3) ليُّْزَ(ٱت َّالعُُّلنَٱِلأَِزضَ َّجَعَلَ ٱلطَّنََْتِ َّٱلَّرِى خَلَقَ ٱِلحَِنُد لِلَُِّ ا)ٜؿري اىل قٛي٘ تعاىل ٜتهح إ ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ 
 ٙ.عٔ قفات اهلل ..اهشًخ حمٌد جوًساد ٚنصيو ٜكٍٛ

 وبُضَِ ئُكرَّ  ئًدارَ ـ هُ بؤكَِ ديَتُ تعداد و  ذًارَُ بُضَِ ئُ طُ رٍ
 َٚٔ ٜس ٜطٖا،َٔ ٜػتطٝع إ ٜعس ز فطاتٗا َٚهْٛاتٗا ٚوكٝٗا .ٖصا ايفًو  اّ كًف يدور  

ٌَّ ٱ)َّإٌِ تَُعدُّّا ىِِعنَةَ اىل قٛي٘ تعاىل  ٙاهشًخ حمٌد جوًسادٖٓا اؾاض   (  ٚنصيو 1) للََُّ لَغَُفْْز  زَّحِْٔه(ٱللَُِّ لَا ُتِحُصٍَْا إِ
                       ٜكٍٛ سٍٛ قفات أخط٣ هلل دٌَ ؾأْ٘ : ــ                                                                                         

 (5)  بُ غريَز  قد رتِ دادورّ  جبار  ــ بُ غريَ ز ثاشاّ خُالق و قٔار
 ايكازض اؾباض املًو  اـ٬م  ايكٗاض  ا٣ ٫ ميهٔ شيو ا٫ بكسض٠ اؿانِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 . 42ُٖٜ / دٖازٝ وال حمىد الكُٕٖٜ /ص /: ٬َ قُس ايهٛ 1
 . 191: املضدز ٌفطْ / ص / 2
 ٥2/ ةی/األاليحل  ة: ضٕز 3
 . ٥/ ا٭١ٜ / ْعا٠ّ ا٫: ضٕز 4
 . 22ُ ٖٜ / دٖازٝ وال حمىد الكُٕٖٜ / املضدز الطابل / ص / : ٬َ قُس  ايهٛ 5
 

                                                                        
 
 

لطَّلَُه ٱِلُقدُُّّع ٱِلنَلُِم ا)) اؾبا ض ــ اـ٬م  ــ ايكٗاض ( ث٬خ قفات َٔ قفات اهلل تعاىل  نُا قاٍ غبشاْ٘ ٚتعاىل 
ًُ ٱ ًُ ٱِلُنِؤمِ ََِٔنِ  ( 1) ِلُنتَلَبُِّس(ٱِلجَبَّاُز ٱِلعَصُِٓص ٱِلُن
ٍَُْ إ) ُُاٰ  )ُضِبحَ( ٚ 2) ِلعَلُِٔه(ٱُق ٰ  ِلخَلَّٱٌَّ زَبَّمَ  ُُ ٱٍَُْ  ٰ   ۥىَ َّاٱحُِد ٰ  ِلَْٱللَّ  (3) (زِلقَ

 .                  ٚنُا قاٍ  يف قكٝس٠   ؾٝٛٙ ٕ ) ايطثا٤  ( يػعس  ظغًٍٛ  ٜكٍٛ 
 ئُ مسى   ۆغُ ٓسى ت ێّبخا ِّ ٌ ئُ مسى4 ئُ ِّ ى ش ٓيد ّۆٍُ ز ئُ ت یزِ ب 

ضبَٞ اْو ٚسسى  قاسب ا٭َط ٚاْت اؿٞ ٚنٌ َا عس اى َٝت ،َفّٗٛ إٔ قاسب ا٭َطٖٛ اهلل تعاىل، دا٤ يف نجري َٔ 
َّ  )ا٭ٜات ،َٓٗا  ُُٱُقِل إِ ُُّْو(ٱِلحَىُّ اَْ ٍ)و  َفّٗٛ اهلل سٞ   بام (  نصي4) لِلَُِّ( ۥِلأَِمسَ ُكلَّ (  ٚإ نٌ سٞ ميٛت نُا دا٤ 5) ِلقَ

 ( ٚقاٍ ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ: ـ6) ِلنَِْتِ(ٱ)ُكلُّ ىَِفٍظ ذَائِقَُة يف قٛي٘ تعاىل 
 ئُوَّ الّ ئًَىَ داوارٍ أًروْ : هُبُردَ شتِ خىا كًُرت هًُريوْ  

 (7) كُشِ اميا ُِ بُخىاو قىدرَ تِ بَِ: ضوىْ اعتكادّ دَضًتُ قوبِ 
إٕ َٔ عٓس نِ  ٜس بطٕٚ ا٭َٛض  فِٗ  عٓس اهلل أقٌ َٔ ايٌُٓ ،إ اإلْػإ اشا نإ َ٪َٓا باهلل ٚقسضت٘  ٫ ٜعكٌ  إ 

 ٜسخٌ قًب٘ اعتكا ز أخط .
 ٜكٍٛ : ـإ اهلل ٚسسٙ ٜ٪ت٢ ًَه٘ اىل ا٭فطاز ٚايؿعٛب  ففٞ ٖصا ايكس ز 

 نٛضزٙ ناْٝـ بهات٘ قاسب داٙ  غ١ٓ اهلل  يف ايصٜٔ  خًٛ ا



 تصحيح العقائد االسالمية في ضو ء شعرالشيخ محمد جليزاده
 

 

 (81٥2) كاىْىى ٓةكةمى (، ٥١ذمازة )ضالَى ثَٔيجةو،  –طؤظازى شاىلؤى زِاثةزًِٓ                                                         (٥811)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 أزعٛ اهلل إ هعٌ ايهطز قاسب اؾا ٙ غ١ٓ اهلل يف ايصٜٔ خًٛا 
ٚضزت يف  أٜات  (۟  لَّرًَِٓ خَلَِْاٱللَُِّ فِى ٱ)ُضيَّةَ ٜتبني  مما شنط  اْايؿٝذ قُس دًٝعازٙ قس اقتبؼ آٜات  َٔ  ايكطإٔ ٭ٕ 

للَُِّ ٱَّكَاٌَ أَِمُس  ٰ  مًِ قَِبُل  ٰ  لَّرًَِٓ خَلَِْاٱللَُِّ فِى ٱ)ُضيَّةَ يهطِٜ ،يف شنط أقٛاّ قبٌ ف٤ٞ ا٭غ٬ّ  ا٭١ٜ ا٭ٚىل  َٔ ايكطإٔ ا
ٚضزت  (  غريأْ٘ يف بعض ا٭ٜات ا٭خط9٣( )ٰ  مًِ قَِبُل  ٰ  لَّرًَِٓ خَلَِْاٱللَُِّ فِى ٱُضيَّةَ (  ٚا٭١ٜ ايجا١ْٝ )8) ا مَِّقُدّّزا(ٰ  قَدَّز

َّلِنيَ(ٱ)فَََِل َٓيُعُسٌَّ إِلَّا ُضيَّتَ (  10) (۟  للَُِّ تَِبدِّٓلٱ)لًَ تَجِدَ لُِطيَّةِ : ـ   )َّلًَ ( 12) (اٰ  للَُِّ تَِبدِّٓلٱ)فَلًَ تَجِدَ لُِطيَّتِ ( 11)  ِلأَ
 ( 13) (للَُِّ تَِحِْٓاّلٱتَجِدَ لُِطيَّتِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  23: غٛض٠  اؿؿط / أ٭١ٜ /  1
  21/ ا٭١ٜ / ذط: غٛض٠ اؿ 2
 1/ ا٭١ٜ /  عَط: غٛض٠ اي 3

 ٥١1/ ا٭١ٜ /  عُطإغٛض٠ اٍ 4 1
 255: غٛض٠ ايبكط٠ /ا٭١ٜ /5
  57:غٛض٠ ايعٓهبٛت /ا٭١ٜ /1
ك  1322طٕ لُبر ٖسك  لْ د ٖٕا ٌ٘  والٝ طْ ٔ زٓ ٔ ثري ٓ وريد  ضا بالغ٘  ٔذاج٘ قا دزٝ كُٕ ٙ. طٕ لُبر ٖسك  : 7

  3/ود ٖاُ  /وّاباد /ص / َطبع١ش / 1943
  38غٛض٠ ا٭سعاب / ا٭١ٜ /: 8
 62/ اآليُ: ضٕزٚ األذصاب / 9
  62: ضٕزٚ األذصاب /األٖٛ / 10
                                                                                             43/املضدز ٌفطْ / األٖٛ :  13، 43: املضدز ٌفطْ / األٖٛ / 12، 43/ األٖٛ / طط: ضٕزٚ الفا 11
 
 
 
 

                                                                                                        

( 3) (ٰ  اتَِبدِّٓل للَُِّٱلًَ تَجِدَ لُِطيَّةِ َّ)( 2) ( لَّتِى قَِد خَلَِت مًِ قَِبُلٱللَُِّ ٱ)ُضيَّةَ ( 1) (ۦلَّتِى قَِد خَلَِت فِى عِبَادِِِٱللَُِّ ٱ)ُضيَّتَ 
(                                                                                  4)َّلَا تَجُِد لُِطيَّتِيَا تَِحِّْٓلا(  ٰ  )ُضيَّةَ مًَ قَِد أَِزضَِليَا قَِبلَمَ مًِ زُُّضلِيَا 

٠ ) ٥ٛ َٝس( أ٣ ا٭ٌَ ٚ املٓادا ٠ إ قس ض٠ اهلل ٫ سس ٚز هلا ، ٚف٢  ٖصا ايكس ز  ٜكٍٛ ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ يف قكٝس
 ٚطًب ايؿفا٤ سُٝٓا قاٍ .  

 ( 5ي٘ تطؽ ن٘ ٚ   )لُٗني ب٘ ْ٘ ظط تُٛ خٛ زاٜ٘ ٥ا غاْ٘ ـــ باظٚ ؾا ٖني ٖ٘ 
ٜا إهلٞ  يف قسضتو إ تكع  خٛاضم ايعا زات ، َجٌ إ ٜٗطب ايبا ظ ٚايٓػط خٛفاَ َٔ ايكبر فُٗا عس ٚإ ي٘، ٚعاز٠ 

 ف قٝاغاَ بُٗا  . ٜٗطب َُٓٗا ٖٚٛ نعٝ
 ٚنصيو  قاٍ ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ  .

 ظاٖط ٚ ْٝٗاْٞ   ضارَ ضًُ خىايُ تىَ  دَزاُِ  ــ خؤت عاملِ
 ا٣ َا ايع٬ز  ٜا اهل٢  فأْت تعًِ،اْو عامل ايػط ٚايعًٔ  



 كاكةخان وصرالديه أميه
 

 

 (٥811)                                                     (81٥2) كاىْىى ٓةكةمى (،٥١، ذمازة )ضالَى ثَٔيجةو –طؤظازى شاىلؤى زِاثةزًِٓ  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

ٜات َٔ ايكطإٔ َٔ ٖٓا اؾا ض ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ اىل قفتني ععُٝتني  َٔ قفا ت اهلل تعاىل ، سٝح شنطت يف بعض ا٭
ٍَُْ  ٰ  دَةِ ٰ  لػََُّٱِلغَِٔبِ َّٱلُِه ع)ايهطِٜ  َجٌ  (   ٚنصيو  يف قكٝس ٠  .                           ) ٖ٘ ْاغ٘ 6) ِلخَبِرُي(ٱِلحَلُِٔه ٱَّ

 ضاْ٘ ٚٙ ( ايتٓفؼ ٚايسعا ٤ ٜكٍٛ .ثا ٖ٘ يُهُٝؿإ ٚ  
 ( 7ه٘ ٬ٝ٥ِٖ     )ْاِٖ  ــ ضٚ محُٝهٞ ب٘ نٛضزبثًَْذ٘ ٥٘ ٟ   تُْٕٖيطف٢   

ِلغَِٔبِ ٱلُِه ع)يف ٖصا ايبٝت )ايٛط١ٝٓ ( يطفو ٜا إهل٢ ًَذ٦ـٞ ٚضدا٢٥ اضسِ ايهطز اهلـٞ ٚاهلل غبشا ْ٘ ٚتعاىل 
ٍَُْ  ٰ  دَةِ ٰ  لػََُّٱَّ ( أ٣ نٌ ؾ٧ٝ ٜطدع اىل اهلل ٫ٚميهٔ إٔ ٜفعٌ ا٭ْػإ ا٣ عٌُ بسٕٚ قسض٠ اهلل  8)  ِلخَبِرُي(ٱِلحَلُِٔه ٱَّ

  ٚاضازت٘ 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 85: غٛض٠ غا فط / ا٭١ٜ / 1
 . 81:غٛض٠ ايفتح  / ا٭١ٜ /  2
 81/ ا٭١ٜ / املضدز ٌفطْ :  3
 . 77: غٛض٠   إ غطا٤ / ا٭١ٜ / 4
 .  ٬َ:9 قُس ايه٢ٜٛ / زٜاضٟ ٬َ قُس ايه٢ٜٛ / املكسض ايػابل /م / 5
                          .                                                                                                                             73:غٛض٠ اْعاّ / ا٭١ٜ / 6
   9ابل /م /. املكسض ايػ 16: ٬َ قُس ايه٢ٜٛ / زٜاضٟ ٬َ قُس ايه٢ٜٛ /املكسض ايػابل / م / 7
ضْ زضأٓ ٝ  كتاض٠َٔ زٜٛإ دٓاب ٬َ قُس ايهٟٛ/ قةطٕلبر ٖس ٖك لْ د ٖٕاٌٜ جْ ٌاب٘ والحمىد ٝ كُٕ ٖٜ/باٚ

  4ثُٗشٕ ٔص /
                                                .                                                                                                       73: غٛض٠ اْعاّ / ا٭١ٜ / 8

 
 
 
 

اٍ ايؿٝذ قُس ب: ايعباز٠ ؼتاز اىل ايعًِ ٚايفِٗ .                                                                                         ق 
 يٛط١ٝٓ )ا٭ْني ٚايكطار يبعح امل١ً  اٚايٛطٔ .ٜا ْ٘ ٚ ٙ ٣ ًًَٝ٘ ت ( اٚا ذبُٛ لُْ دًٝعازٙ يف قكٝس٠  ) ٥ا ٖٛ ْا 

 ( 1ٜإ ن٘ غاز ٠ ـــ ْ٘ ظا ْٔ بُٛ ٜ٘ تا ع٘ تٝإ فػازٙ ) ُْٖ باشازسػٛ زٕ  بٛ
 اِْٗ سػس٠، ٚيص  يو اغٛاقِٗ نا غس ٠ ــ اِْٗ د١ًٗ  ٚيص يو  طاعتِٗ  فاغس٠ 

ايهػا ز عا قب١ اؿػس ، ٚنصيو  اؾٌٗ ،ٜ٪ز٣اىل  عس ّ قبٍٛ ايعباز٠  ٚعباز ٠  اْ ٙاهشًًخ حمٌد جوًساد ٖٓا ٜبني 
اهلل  ؼتاز اىل فِٗ ايسٜٔ، نُا هب ع٢ً ا٫ْػإ إ ىاف  َٔ اهلل ٚ إ ٜعبس ٙ ٜٚتك٢ اهلل  ٚيف ٖصا ايكس ز ٜكٍٛ 

 ٙ.اهشًخ حمٌد جوًساد
 ( 2ا٣ زٚاض٣ أقس ؽ.)ؾثا ن٘ غ٢:ب٘ غريٙ ظ ِٗض ْ٘ ن٘ ٕ خٛف٢ ْ٘ ن٘ ٕ تطغ٢ُ ي٘ 

 ا٣ ٫ ؽا فٛا ٫ٚػًَٛا َٔ أسس غري اهلل  املًو  ايكس ٚؽ  ايص٣ بٝسٙ ا٭َط .
ٍَُْ ايككس َٔ )ز ٚاضٟ أقس ؽ (  ا٣ إ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ، ٜعًِ ايػط َٚا ىف٢ نُا دا٤ يف ايكطإٔ ايهطِٜ  ُُ ٱ) للَّ

ٍَُْ ٰ  إِلَ ٰ  لَّرِى لَاٱ  ( 3) ُّع(ِلُقدُّٱِلنَلُِم ٱَِ إِلَّا 



 تصحيح العقائد االسالمية في ضو ء شعرالشيخ محمد جليزاده
 

 

 (81٥2) كاىْىى ٓةكةمى (، ٥١ذمازة )ضالَى ثَٔيجةو،  –طؤظازى شاىلؤى زِاثةزًِٓ                                                         (٥812)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 ٜط ٜس ايٝؿذ قُس دًٝعازٙ إٔ ٜٗسٟ  ايٓاؽ  اىل ايططٜل املػتكِٝ  نُا ْكطأ يف ٖصٙ ا٭بٝات . 
 ًُٓىّ ُٓبا يُ قطب٘ئُطُر ًىهُلُ ًُٓىوّ ًىهُلِ خى دا يُ:ئُطُر شًخ ئُطُر 

 ٚايكطب نً٘ ٖبا٤ ٫ طا ٥ٌ َٔ ٚ ضا٥٘ .هلل  واهشًخ  نً٘اّ اْ املوم 
( فكس 5( أَا ايكطب ) 4) ِلأَِزضِ(ٱتِ َّٰ  َّٰ  لطَّهَٱلِلَُِّ ُمِلُم َّ) ،قس دا٤ يف نجري َٔ ا٭ٜات ايكطأ١ْٝ َٓٗاَػأي١ املًو نً٘ هلل 

 ٠ اهلل ٚقسضت٘ قا٬٥َ : ـ فٔى يشرياىل اراد ٙاهشًخ حمٌد جوًسادٚضز نجرياَ يف ابٝات ؾعط١ٜ  نُٔ قكا ٥س 
 ؾٝذ ضا٣ نطاٚٙ سا دامتإ ب٘ ضُ اضازٙ ٣ قسضتٞ خٛاٟ َٔ ت٘ ٚاٚٙ :  

 ا٣ اضاز٠ اهلٞ ٚقسضت٘ نا ًَتإ  ٚمل تٛنٌ ساد١َ يٓا بايؿٝذ  .
ُُ بََِا ٱ)قَِد أَحَاطَ فا٫ضاز٠ ٚايكس ض٠  ٚايك٠ٛ ٚاؿٍٛ  قفا ت هلل تعاىل ٚدا٤ يف ايكطإٔ ايهطِٜ   ُُ عَلَىٱَّكَاٌَ  ٰ  للَّ ُكلِّ  ٰ  للَّ

 ( 6) ا( ٰ  قَدِّٓس ٰ  غَِىٍء

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ٬َ:55 قُس ايه٢ٜٛ / زٜاضٟ ٬َ قُس ايه٢ٜٛ / املكسض  /ايػابل / م / 1
  5طٕ لُبر ٖسك /املضدز /الطابل / ص / ٚ   10: املكسض  ْفػ٘ / م / 2
  16: وال حمىد الكٕٖٜ / دٖازٝ وال حمىد الكٕٖٜ / ص / 3
 ٥23ة / یال عنساٌ / األ4 1
ناٌَ َكطف٢ ايؿٝيب / ايك١ً بني  0: ايكطب ٚايػٛخ مبع٢ٓ ٚاسس ٖٚٛ َٔ املكطبني ٖٚٛ غٝس  اؾُاع١ يف ظَاْ٘ /ز  5

                                                                                                                                                                463/زاض املعاضف /َكط /م / 2ايتكٛف ٚايتؿٝع  /ط /
       21: غٛض٠ ايفتح  /ا٭١ٜ /6
 
 
 
 
 

اىل املتكٛف١ ٚاعتكاز ايٓاؽ  ٙاهشًخ حمٌد جوًساداملطًب ايجاْٞ: ْعط٠          
ط٘ يف ٖصا اجملاٍ ٌشاٙبد أاهشًخ حمٌد جوًساد                                                                                        بِٗ      

ٚي٘ قا٫ٚت نجري٠ ٫ٚ اتكٛض  إٔ اسساَ يف نٛضزغتإ َٔ َعاقطٜ٘  ٚقٌ  اىل ايسضد١ايت٢  قس ٚقٌ ايٝٗا ايؿٝذ قُس 
ًِٝٗ ٚتكطفاتِٗ ٚغٓعطض  بعض املفاِٖٝ  اييت اؾاض إيٝٗا )ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ( يف ٖصا ف٢ ايٓهري ع دًٝعازٙ
 اجملاٍ.

 أ : ايجٛض٠  نس  اغتدساّ ايسٜٔ  َٔ ادٌ  َهػب  ؾدكٞ  : ــ
يف عكط ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ اغتػٌ ايسٜٔ َٔ قبٌ  عسز َٔ املتؿٝد١ َٔ ادٌ ا٫غتػٓا٤ ٚنػب املاٍ ٚخساع ايٓاؽ   

قاّ بجٛض٠ نس اغتػ٬ٍ ايسٜٔ ،ٚاضاز تٛ ع١ٝ  ايؿعب  سٍٛ  ٙاهشًخ حمٌد جوًسادْب ايكٛاب إ ٕ قًٓا إٔ ٫ٚ لا
نإ  نس  اـطافات ٚايتع ٜف  اييت َا ضغٗا  بعض املتؿٝد١،ممٔ عا قطٚا ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ،ٖٚصا ٫ ٜعين أْ٘

َٛ ٫ْا خايس ايٓكؿبٓس ٟ  ٜٚس عٛٙ اىل إ ٜط فع  ايتكٛف يف ا٫غ٬ّ، ٚزيًٝٓا  ع٢ً ٖصا أْ٘ قس َسح  اؾعاضٙ ايؿٝذ
ضأغ٘ يري٣ نٝف ابتعس زضاٜٚـ ٚ َط ٜس ٟ ظَاْ٘ عٔ ايس ٜٔ ممٔ انس عٛا َٔ قبٌ عسز َٔ املتؿٝد١  نُا ٜكٍٛ  ـايس  

 ايؿٗطظٚض٣ : ــ



 كاكةخان وصرالديه أميه
 

 

 (٥813)                                                     (81٥2) كاىْىى ٓةكةمى (،٥١، ذمازة )ضالَى ثَٔيجةو –طؤظازى شاىلؤى زِاثةزًِٓ  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 ( 1) ز ٙ ض ز ُٜهٝإ ٖا ت٘ غ٘ ض  ضغ٘ ض ي٘ ق٘ بط٣ بُٝٓ٘ زٙ ض: ت٘ َا ؾا ن٘ ق٘ َٚٞ تٛ 
 ضأغو َٔ ؿسى  ٚاْعط َاشا  دط٣ يكَٛو َٚاشا سٌَ بِٗ . اضفع

ٚنإ ع٢ً ع٬ق١  مح١ُٝ َع ناى امحس ايؿٝذ ،ٚايؿٝذ  عُط نٝا ٤ ايسٜٔ ايٓكؿبٓس ٟ  ٚايػا ز٠ ايرب ظ ل١ٝ   فُج٬َ   
 (  : ــ 2ٜكٍٛ  يًؿٝذ عُط)

                                                           ؾٝذ عُط ظاتُٝه٢ َٓ٘ ٚٙ ض بٛٚ : خا ز ٢َ ؾ٘ ض ع ٚ ع٢ًُٝ ٥٘ ْٛض بٛٚ    
(                                                         إ  3)طُهًم ضان بىوبٛٚ: تاب٢ًُٝ ؾُٝدٝه٢  ثان ؾُٝدٝه٢ عاىل ْٚ٘ فؼ

 طتب٘ ْٚعٜ٘ ايٓفػـ٢ . ايؿٝذ عُطنإ شاتا َٓٛضاَخازَا ًيؿطٜع١ اهلل ٚشات عًِ أْٛض،نإ ؾٝداَ عا يٞ امل
 ٚنصيو ٜكٍٛ  يف َسح ؾٝٛر ايٓكؿبٓس ١ٜ كاطباَ َطٜس ِٜٗ  : ــ

 (4)ضٌ بُروحٌ تى بُخشِ ؾ٘ ٚم ٚظٙ ٚم تط ٜك٘ ٣ ْ٘ قؿ٢: ق٘ فٛٙ ت٢ 
 َاشا ٖٚبتو محا غـ١ ايطط ٜك١ ايٓكؿبٓس ١ٜ َٔ قفا ٤ ضٚسو ؟  

ٖ٪٤٫ املدازعني ٚاملانطٜٔ ٜٚسعٛ ايؿعب اىل إ               ٫ يف َععِ أؾعاضٙ ٜٗادِ   يصا ْط٣ ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ
ٜٓدس عٛا بأقا ٌٜٚ ٖ٪٤٫ املتؿٝد١ ٚغًٛنِٗ  ٭ِْٗ بعٝس ٕٚ عٔ ايسٜٔ  ٚهب ع٢ً ايٓاؽ إ ٜعتُس ٚا ع٢ً  املكازض 

ئا ٓى ُاهَُ بؤ ذيا ) يف قكٝس ٠  ايطق١ٓٝ يف فِٗ ايس ٜٔ  بعٝساَ عٔ ا٫نساع ٚا٫غتػ٬ ٍ ٚقاٍ ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ
ا٭ْني  ٚايكطار َٔ أدٌ بعح امل١ً( ٚايصٟ ْص نط بعض ابٝاتٗا فُٝا ٜأتٞ ،ٜٚبس ٚ إ ايؿٝذ قُس  ُُوَّ ًًووُت(

 ٜبصٍ نٌ دٗسٙ ٫سٝا٤ ايؿعب بًٗذ١ أٚ يػ١ عتاب١ٜٝتٛد٘ مٛ بعض عًُا٤ ايسٜٔ قا٬٥َ :ـ   دًٝعازٙ
ٚز ْ٘ ظا ْٔ                                                        إ  هًََِ طُدٓٚاْٝـ ٖ٘ ض ٬َ ناْٝـ ي٘ س٘ قٝإ ظٚضخ٘ ٜا ْٔ: ٥٘    

 ) عًُا٤ ايسٜٔ غري ايعاًَني بعًُِٗ( خٛإْٛ يًشل ايص ٟ َعِٗ ٚنأِْٗ محك٢ ٚد١ًٗ  .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 46ايه٢ٜٛ / زٜاض٣ ٬َقُس ايه٢ٜٛ / املكسض /ايػابل / م / : ٬َ قُس  1
 14:َػس ٜس  سٌ د٢ /قفشا ت َٔ سٝا٠ ٬َ قُس ايه٢ٜٛ/ايكػِ ايجاْٞ /نٛ ض٣ ظاْٝاض٣ عريام /بػساز /ظَاضٙ / 2

                                                      .                                                                  270 270ــ  269/م/  1985/غاىل /
 .  23املضدز ٌفطْ / ص /  23: وال حمىد الكُٕ ٖٜ / دٖازٝ وال حمىد الكُٕٝ / املضدز / الطابل / ص / 3
 
 
 
 
 

يف َٚٔ ٖٓا ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ن١ًُ )خٛإ ( ع٢ً ٚظٕ  )فعٌاٍ ( ٢ٖٚ قٝػ١ َبايػ١ ا٣ ايػطٜل يف اـٝا١ْ اٚ ايباضع 
ٌَّ اـٝا١ْ نُا دا٤ يف ايكطإٔ ايهطِٜ  ٌٍ للََُّٱ)إِ َّا                       (                                                                                                                            1) كَُفٍْز( ٰ  لَا ُٓحِبُّ ُكلَّ خَ

 يه٢ٜٛ يف أبٝات  ايككٝس٠ ْفػٗا نُا قاٍ  ٬َ قُس ا
 َ٘ زسٞ ؾٝدإ ئُخى يِِٜإ  ُ( َ٘ ٫ ب2ٛي٘ بات٢ باغٞ زٜٔ ٚضٚن٢ٓ ٥ُٝإ :)

 ( 3قٝا َ٘ ت .) كا روَذ ٥ٍ٘  ُ:  تها تإ بٛكراًُتٖ٘ ٜ٘ قاسب  ُؾٝد٢ ل٥ُ٘٘ 
 ي٘ خع َ٘ ت خٛا ْع ٜه٘  شُٔز:زٜاضٙ  زٖكْ( خٛا خ٘ 4ب٘ ظنط٣ ) زُٔذٝؾ٘ ٚ 
 ُظ نا ي٘ ٣٫ خٛا زازٙ ْٝـؿـ٢ئُطُرحُ(: 5ف٘ ٚق٢ ع٘ ضؾ٢ ) ضُٗتْ داضإ زٙ طُىل

  ٔفُٗكْزٜه٘ :٬َ ْ٘ قًٞ زٙ نا ب٘ ٚ فاى  فاتُٗكٜ خٛضا ْس ضُ خ٫ٛ ق٘



 تصحيح العقائد االسالمية في ضو ء شعرالشيخ محمد جليزاده
 

 

 (81٥2) كاىْىى ٓةكةمى (، ٥١ذمازة )ضالَى ثَٔيجةو،  –طؤظازى شاىلؤى زِاثةزًِٓ                                                         (٥811)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 ٥٘ ظأْ خىا ُبُخسًٌع٘ ٚاَٞ قٛ ض ب٘ غ٘ ض ٚٙ ى ٚا ٥٘ ظأْ: د٘ ْاب٢ ؾٝذ 
 ٘ زات٘ ظ٢ٖٓ  عا ي٘ ّ ٥ ِىُٗكٜٚٙ ضٌ ٥٘ يُني ٜا ....:   جا رَ نخكٛ قاَ 

 أٜٗا امل٬ اْت اشنط اهلل هل٪٤٫ ٚشنط اهلل هلِ َفٝس يو ٚهلِ 
 ( ٥6٘ ٚاْ٘ ٣ ؾٝدٝإ ٫ٜإ خٛزاٜ٘: سػاب٢ ٚإ ي٘ غ٘ ض ت٘ ٚق٢ َ٘ ٫ٜ٘)

 (  7) ُتٛ ٥ُ٘ ٚإ ٚ ي٘ بٛ ُبف٘ ضَٛٚ: ٚٙ ٖا باؾ٘ ي٘ بٛ َُ٘ ٫ تٛ باؽ خٛاٜإ بٛ
ٔ ايس ٜٔ ٚ اضنإ اإلميإ ٜهٌٝ املس ٜح يؿٝٛر ايططٜك١ٜٚكٍٛ : ـ                         إ إ امل٬ ٚبسٍ إ ٜتشسخ هلِ ع

ٖٓاى ؾٝداَ قاسب نطاَات  فٝؿفع يهِ ّٜٛ ايكٝا١َ  ٜكه٢ يًٝ٘ ْٚٗاضٙ بص نط اهلل ، ٜبسٚ اْ٘ قطٜب  َٔ اهلل ٚيف 
 ٜٗا امل٬ اْت اشنط اهلل هل٪٤٫  . نجرئَ ا٭ٚقات ٜكعس فٛم ايعطف ٚإٕ اضاز إٔ هًؼ  عٓس اهلل  هًؼ،أ

اـ٬ق١  إ                ٚشنطاهلل َفٝس يو ٚهلِ .                                                                                                      
ايٓاؽ  املبتًني  ٜتكٛضٕٚ إ ايؿٝذ َٔ أ ٖصٙ اـطافات ٚخطافات أخط٣ ٜٓكًٗا امل٬ بٗصٙ ايططٜك١ اـازع١  إ عٛاّ 

قطبا٤  اهلل ٚساؾٝت٘ ٫ غَُٝا سُٝٓا  ٜكٛيٕٛ ٜا ؾٝذ ف٬ٕ اٟ ِٖٚ ميٓح شٖٔ ايٓاؽ ايبػطا ٤ تكٛض إ اهلل قس سٌ يف 
 دػِ ايؿٝذ عا قب١ دط َِٗ ع٢ً امل٬يٞ  .

 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  38:غٛض٠ اؿر / 1
:اضنإ  اإلميإ يف اإلغ٬ّ ــ اإلميإ با اهلل ٬َٚ ٥هت٘ ٚنتب٘ ٚضغٛي٘ ٚايّٝٛ ا٭خط ٚاإلميإ  بايكها٤ ٚايكسض  2

                                                                 .                     17ــ  16/ا٭ضبعني ايٓٛ ١ٜٚ ف ا٭سازٜح ايكشٝش١  ايٓب١ٜٛ /  َطبع١ / ٜٛغف / َكط / م / 
جٕاد فكٜ  0طْ ٔزٓ وؤ وَ  بالكس اوات / د : ايهطاَات  ــ  ٖب١ يبعض عباز ٙ ،عًِ ايتٓب٪ عٛا زخ املػتفبٌ  ٣٬َٚ  3

 .  203يع١ًُٝ / املكسض /ايػابل /م/ عمٜ / حمىد بَ عبد اهلل اجلمٜ / جّٕدٓ ا
 ــ ايتػبٝح  ٚايتكس ٜؼ  ٚاملٓا دا٠ هلل ايٛاسس ا٭سس ايفطز ايكُس .: شنط  4
: فٛم ايعطف ــ  شنط يف ايكطإٔ ايهطِٜ  يف غٛض٠ ايتٛب١  قٛي٘ تعاىل ) عًٝ٘ تٛنًت ٖٚٛ ضب ايعطف ايععِٝ / ا٭١ٜ   5
/203 . 
 :ّٜٛ ايكٝا١َ ــ ّٜٛ ا٭خط٠ سُٝٓا ٜتِ اسٝا٤ ايٓاؽ يًشؿط ٚاؿػا ب. 6
 7ــ 6طٕ لُبر ٖسك  / املضدز الطابل /ص / / ٚ 11قُس ايه٢ٜٛ /زٜاض٣ ٬َ قُس ايه٢ٜٛ  /م :٬َ   7

 
                                                                   

 
ايّٝٛ ا٫خط  ٖصا ٫ٚ بس َٔ ا٫ؾاض٠ اىل إٔ اضنإ ا٫ميإ عباض٠ عٔ ا٫ميإ با هلل ٬َٚ ٥هت٘ ٚ نتب٘ ٚضغً٘ ٚا٫ميإ ب  

ٚبايكها٤ ٚايكسض  خريٙ ٚؾطَٙ، نُا ٚضز يف سسٜح ْبٟٛ ؾطٜف َعطٚف  عسٜح ا٫ميإ  سٝح ٚضز فٝ٘ .   إ ايطغٍٛ 
 )ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ( سكط ا٫ميإ  يف ا٫ميإ  باهلل ٚاإلميإ بامل٥٬ه١ ٚ بايهتب ٚايطغٌ  ٚايّٝٛ 

                                                                                                           (  .     1ا٭خط  ٚا٫ميإ  بايكها٤ ٚايكسض )
 نإ َ٪ َٓاَ  بايهطاَات  ٚيهٔ  نإ نس اغتػ٬ٍ  ٖصا املكطًح  َٔ قبٌ  بعض املتؿٝد١   ٙاهشًخ حمٌد جوًسادإ 
 ) َٓا فع املؿاٜذ (يف قكٝس ٠  )قاظال٢ ؾٝد٘ نإ  اش نإ ٜكٍٛ    

 (2) وٍُُْٜٗ٘  ُثِ طاًُتظْس ٙ  وُٗدٝ:٥ٛ  مبٍُُٜٗي٘ نٛضزغتإ  ُٖ٘ تا ؾُٝد٢
 نٛضز ٣  ُطِ)ططٜكيت.......ٚ ......  :ب٘ با٣ زا ضٙ ٚ ْ٘ م ٥ٚا ٖ٘     



 كاكةخان وصرالديه أميه
 

 

 (٥81٥)                                                     (81٥2) كاىْىى ٓةكةمى (،٥١، ذمازة )ضالَى ثَٔيجةو –طؤظازى شاىلؤى زِاثةزًِٓ  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 ( 3ٚزٙ ضُٜٚـ:ب٘ ب٘ ضَاٍ ٚ ت٘ غبٝح ٚ ضؾت٘ ٚ ضٜـ) ثريف٢ ٚ ُٖ٘ َٜٛٚإ بْٛ٘ قٛ
  شهُٚ ٌَ ٥٘ غتٛضٚ  غ٘ يو  ورط ثاْناضٚ ت٘ ٚظٙ ٍ : ٥ٝـ ٚ ب٢ُ  ُٖ٘ َٛٚ ب٢

 ُضىْ ئُضُشجِ: بٓا غ٘ ٣ ٥ٝؿـٞ نٛضزإ طرذ و ثرضِ ثرهُ ئُ شجُِب٘ ضٜـ 
 4زٙ ٚي٘ ت ) شكُٗمٜب٘ ن٘ ؾهُٛ ٍُ ٚغٛاٍُ ٚف٘ قطٚظي٘ ت: قايُ٘ نان٢ خُّٛ ت٘ 

 ظأْ ٥٘ ضىْْ٘ ظا ْٔ:ازاضٙ ٣ ًَو ٚ زٙ ٚ ي٘ ت  طى ش وٖ٘ َٛٚ ب٢ُ ُٖٛ ف ٚ 
 (  5دٓاب٢ ؾٝذ ٥٘ يٝت ٥اخط ظَاْ٘ : قٝا َ٘ ت ضا زٙ ب٢ُ ٖ٘ ض ب٘ ٚ ظٚاْ٘ )

 اضازٙ ٣ خٛاٜ٘ ٥ُٝٛٙ ٖ٘ ض ٚٙ ٖابٔ : ٚٙ نٛ ٖا ضٚت َٚاضٚت بٔ غ٘ ضٙ ٚبٔ 
٫ تأٌَ اؿٝا ٠  ٚايبعح يًؿعب إٕ بكٞ ؾٝذ ٚاسس ف٢ نٛضزغتإ إ ايططٜكتني  ايكازض١ٜ......ٚ.ايٓكؿبٓس١ٜ......قس 

                                                                      بتا ببٗا٤ايهطز  ٚفسٙ أشٖ
إ اؾُٝع قاضٚا َتكٛف١ ٚ زضاٜٚـ ، مبا وًُٕٛ َٔ غذادٝس )َكًٝات ( َٚػابٝح ٚؿ٢ ٚضقع ،نًِٗ ٫ عٌُ هلِ 
ٚنػاىل ، نطٚؾِٗ  عط ٜه١ ٚاعٓاقِٗ ط١ًٜٛ ٚض٩غِٗ نبري٠  بايًش١ٝ ايهجٝف١ امل٤ًُٛ ٠ بايكٌُ  نٝف  ٜ٪ غؼ ٭ َٛض 

عٛشٙ ٚايفكط ٚايصي١ ،اِْٗ مجٝعاَ ٫ عكٌ هلِ  ٫ٚ إزضاى  ايهطز ٚنٝف تجبت ؟ قاٍ إٔ تؿهٌ ايسٚي١ ٚايهٝإ با يؿ
ِٖٚ د١ًٗ نٝف ٜعطف ٖ٪٤٫ ازاض٠ املًو ٚايسٚي١،ٜكٍٛ دٓاب ايؿٝذ إ ايكٝا١َ  قس أظفت  ٚتٓت٢ٗ       ايس ْٝا يف ٚقت 

ي١ٝٓ،ثِ قطٜب ،اْ٘ اضاز٠ اهلل إ تهْٛٛا اْتِ ٖهصاسايهِ ٢ٖٚ نشاٍ َٔ ٜػشط بايٓاؽ ٖاضٚت َٚاضٚت  عٔ سػٔ ا
 اغتػٌ ايػشط  يًُدا زع١  .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 1988ٖـ ـــ  1408( زاض ايفهط ـ بريٚت  ) 1:ٜٓعط يًشسٜح ـ سسٜح ا٫ميإ ــ ا٫َاّ َػًِ ـ قشٝح ا٫َاّ َػًِ  ــ ط ) 1

 . 36ـل ـ 1ّ( ز ـ
ـ ككٛق١  بايٓكؿبٓس١ٜ  ــ ٚزضٜٚـ ــ ككٛق١  بايكازض١ٜ ــ ٚفٛ قُٗا ـــ اـًٝف١ ــ ٚايؿٝٛر ــ  :  قٛيف ن2١ًُ

ّ  2017ــ ْاؾطٕٚ ـ يبٓإ ــ  1دٛاز فك٢ ع٢ً  ــ ٫َْٛا خايس ايٓكؿبٓس ٣َٛٓٗذ٘ يف ايتكٛف  ــ ط ـ 0ٚايكطب ـ ٜٓعط ز 
  8ــ  7 قُس ايه٢ٜٛ / زٜاض٣ ٬َ قُس ايه٢ٜٛ / املكسض / ايػابل / م/ : ٬َ  3                                  287ــ قـ ـ 

 : ايػبش١ ــ ٜككس ب٘ / ايٛ غ١ًٝ  ايت٢  ٜص نط اهلل بٗا .4
  8: ٬َ قُس ايه٢ٜٛ / املكسض / ايػابل / م / 5
 

                         
                                                                     

      املطًب ايجايح : ا٫َٛض اييت ٜٓبػـٞ ٬َسعـتٗا : ــ                                                                                              
 ٞ َا ٜأتٞ : ـــإ ٕ ا٫َٛض ايت٢ ٖٞ  َٛنع امل٬ سعات  ٖ

: ايؿٝٛر  اغتػًٛا قف١ عًُا٤ ايسٜٔ  نٛغ١ًٝ يف كازع١  ايٓا ؽ ا٭بطٜا٤ نصيو زعا٠ ايعًِ ِٖ ممًٗس ٕٚ ؿكٍٛ  1
 .                          ايؿٝٛر  ع٢ً اٖسا فِٗ . 

ٜٔ يًٓاؽ ٚيٝؼ نػٌ : وس زايؿٝذ قُس دًٝعازٙ ٚظٝف١ بعض عًُا٤ ايسٜٔ  ٜٚ٪نس ع٢ً عًُا٤ ايسٜٔ سكٝك١ ايس2   
 املسمي١ يًُؿاٜذ  .

 : إ بعض عًُا٤ ايسٜٔ ٜصنطٕٚ ايؿٝٛر  بؿهٌ ٫ ٚاقعٞ  ٜٚكفِْٛٗ بططم  غري ٚاقع١ٝ   َج٬َ ٜكٛيٕٛ  ....... 3
 أ .إ ايؿٝٛر  بٝس ِٖ  ايؿفاع١  َٔ عٓس اهلل ٚهلِ  ضزَ ايؿفاع١ 

 ب .ايؿٝٛر  َٓؿػًٕٛ  بص نط اهلل ي٬َٝ ٚ ْٗاضاَ .



 تصحيح العقائد االسالمية في ضو ء شعرالشيخ محمد جليزاده
 

 

 (81٥2) كاىْىى ٓةكةمى (، ٥١ذمازة )ضالَى ثَٔيجةو،  –طؤظازى شاىلؤى زِاثةزًِٓ                                                         (٥818)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 ؿاٜذ ِٖ أ قطب ايٓاؽ اىل اهلل .ز .امل
 ز . ايؿٝذ مبكس ٚضٙ إ ٜتكطب  َٔ اهلل اٚ ٜعطز اىل ايػُا٤  ٚفٛم ايعطف ٚإ هًؼ َع اهلل إ أضاز .

إ ٖص ا املسح ٚايٛقف يًُؿاٜذ بٗص اايؿهٌ فطز خطافات ٚخس ع ٫ غريٙ ٖٚٛ بعٝس  ٙاهشًخ حمٌد جوًسادٖـ .ٜعتكس 
 إٕ د١ًٗ ايعٛاّ ِٖ اٍٚ فطٜػ١  يتًو  اـطافات  ٚايبسع .  قُس دًٝعازٙ عٔ ايٛا قع  ٚنُا قاٍ ايؿٝذ

                                                                                 ؽًف ايٓاؽ ٚعسّ فُِٗٗ يًسٜٔ شْب بعض عًُا٤ ايسٜٔ يف دٓٛب نٛضزغتإ  .                                                           أْ ٚ .نُا ٜعتكس ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ
ظ . ٜٓكح  ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ ٖ٪٤٫ ممٔ ٜس عٕٛ ايعًِ ِٖٚ د١ًٗ ٜٚطًب َِٓٗ إ ٜبٝٓٛا سكٝك١ ايس ٜٔ يًٓاؽ  ٫ٚ 

ايس ٜين  باْ٘ اشا قاّ  ايعًُا٤  بٛادبِٗ ىس عٛا ايٓاؽ َٔ ادٌ َكًش١  ايؿٝٛر ،نُا ٜعتكس ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ 
اؿكٝكٞ  بؿهٌ قشٝح ٚبعٝس عٔ اـطافات يعاز ايٓاؽ اىل ايكٛاب، ٚنإ شيو ف٢ َكًش١ ٖ٪ ٤٫ َٔ زعا ٠ ايعًِ  

 ٚفٛظ ايٓاؽ يف شيو اٜهاَ.                                                
٘ اىل قٓاع١ ٢ٖٚ إ ٖ٪٤٫ ِٖ ايػبب ح .ٜبس ٚ إ غًٛى بعض ايؿٝٛر  املعا قطٜٔ يًؿٝذ قُس دًٝعازٙ نجرياَ َا ٚقً 

ا٭ٍٚ  يتدًف ايؿعب ايهٛ ضزٟ  ٚابتعازٙ عٔ ايس ٜٔ ا٫غ٬َٞ ، فتدًف ايؿعب ٚدًِٗٗ بايسٜٔ  ٜطدع اىل بعض  
 ايؿٝٛر  ٚغًٛ نٝاتِٗ  املدازع١ .

شنط إمسُٗا يف  نُا ٜكٍٛ ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ  يف قكٝس٠  أخط٣ ي٘ إؾاض٠ اىل املًهني ببابٌ   ٖا ضٚت َٚاضٚت ممٔ
( عًُٛا ايػشط  بككسسػٔ ثِ اغتػٌ ايػشط٠ 1) ( ٰ  ُزّتَ ٰ  ُزّتَ َّوَٰ  بِبَابِلَ َِ ِلنَلَلًَِِٔٱُأىصِلَ عَلَى  ٰ  )َّمَاايكطإٔ ايهطِٜ 

 ( 2ٖصا  ايػشط يٮ نطاض عٝا ٠ ايٓاؽ ٚاغتػ٬ هلِ )
 خطابٛ                    لُىاُضابٛ   :    ب٘ د٘ ٌٖ ٚ ت٘ ْب٢ً َا  ُٟٕٗٓ ُٜا ؾٝذ قٝا١َ بٛ ُب٢ً

 ( ٥3٘ َاْ٘:  ي٘ زٙ غت نٛضزٙ زا ْ٘ َا غ٘ ٜط٣ ٖ٘ َا ْ٘ ) ثرو ثى ضِي٘ ب٘ ض ق٘ ٚىل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  102: غٛض٠ ايبكط٠  /ا٭١ٜ / 1
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                                                                              ( 1خت    ) ت٘ت و  ٜ٘صاحب را  بت٘طُ ىل كىرد ُا ي٘ ب٘ ض تعٜٚط٣ ٚإ ؾٝدا ٢ْ ب٘ ز ب٘ خت   :  

 ( 3 رئا طر ثُرشت )طُ(   2.ٖٝٓس ُٚظٙ )طُرٚا زضٚغت٘:٥٘  لُكٜخ٘  هُبُر ضِ كارّ
 ( 6(  : هُذير ُريّ ئَُ و ئُوثاكِ دَرضى)   5( ئُطُرجىَ ) 4ئُطُر الزَ ئُطُروًُُ)

ئُو ًُٓىوجىت و بُراوَ                                                             ئُطُ  ُضٗتْ دوًُا خُراوَ:هُ بى ٟٛلُُٜئُطُر راشتُ 
 (7)  ُٖكُُٛابت بى بُدوًُا وا خُر ر دوًُا خُرابِ بُو ُسيلُ :ج

١َ قاَت يهِ ظًٗهِ ٚنػًهِ ،خطبت بٝٛ تٓا  إثط اقٛاٍ ٖ٪٤٫  غري املفٝـس٠، نٝع ايهطز قى هوشًخ يا شًخ اْ اهكًا
زَ ٣ اىل إ ٫ وكٌ ايهطز ع٢ً أ نٌ َا نإ يسٜ٘ مل ٜبل يس ٜٓاا٫َ ايكطب١ بػبب تعٜٚط ٖ٪٤٫ ايؿٝٛر ا٫ؾكٝا٤،مما  

ايطا١ٜ ٚايهطغٞ ٚاؿهِ ،مل أَٛض ايٓاؽ نًٗا َػتكط٠  غٛا٤ أ ناْٛا ٖٓس ٚغاَ أٚ عبازْاض ؟ ٚغٛا٤ أناْٛا َٔ ايطّٚ 
أٚايٝٗٛز فهًِٗ خطدٛا ؼت غًط١ أٚ غط٠ٛ َٔ ْري ٖصا ٚشاى ،إ نٓت ٜا ؾٝذ  َكٝباَ يف قٛيو إ ايسْٝا َٓت١ٝٗ 



 كاكةخان وصرالديه أميه
 

 

 (٥811)                                                     (81٥2) كاىْىى ٓةكةمى (،٥١، ذمازة )ضالَى ثَٔيجةو –طؤظازى شاىلؤى زِاثةزًِٓ  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

ع٢ً نٌ ٖصٙ ا٭٬َى ٚازٚات اؿطخ  ؟ اشا ناْت ايسْٝا ع٢ً ٚؾو ا٫ْتٗا٤ نُا تسعٞ  مل اْت  قطٜباَ  مل تػتشٛش
 َٓؿػٌ  بٗا َٚتهايب عًٝ٘ ؟                                            

                                                                                                                                0ٜكٍٛ ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ يف َٛنع أخط         
 نرت زٙ ظا٢ْ ضات  ٥ُ٘ سٛاىل خٛ ُٚاْٞ :    تٛ ُغ٢ٓ   ُتٛ غ٢ٓ  لُُٜب٘    

 قٝا َ٘ ت  روذّ(  1ؾافع٢ ) تُٕٝقاسب نطاَ٘ ت : ٥٘ ُ تُٛ غ٢ٓ لُُٜب٘ 
 ( 5)ضىو: زٜٔ ٚزْٚٝا َإ ٖ٘ ٣َٚٛ ي٘ نٝؼ  ُٚنطاَ٘ ت٢ تٛ ُي٘ غاٜ٘ ٣ تٛ

ْعِ إٕ  تكٍٛ اْو غًٓٞ فايػًٓٞ يٝؼ نصيو ٚأْت أزض٣ عايو اْو تسعٞ أْو غًٓٞ  ٚقاسب  ايهطا١َ  ٚاْو ؾفٝع  
 ّٜٛ ايكٝا١َ ، يف ظًو ٚإثط  نطاَاتو املعع١َٛ  نٝعٓا ايسٜٔ ٚايسْٝا نً٘ 

(                                                                                        6يف ايكطإٔ ايهطِٜ : )يٝؼ نُجً٘ ؾ٤ٞ ٖٚٛ ايػُٝع ايبكري ( )إ اهلل ٫ َجٌٝ  نُا قاٍ تعاىل  ٚاقفاَ ْفػ٘ 
 ٚنصيو ٜكٍٛ ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ  : ــ 

 ( 7) شًخاْ كىردَ طُي ًردووْ ذٓ ِسٝ: ب٘  طُر دووْق٘ غ٘ ّ ب٘ خٛ زاٜ٘ ٣ زٙ ٚاض ٣ 
 اقػِ با هلل املتكطف يف ايهٕٛ اْ٘ ٚاثط ا٫عتُاز ع٢ً ٖ٪٤٫ املتؿٝد١  أقبح ايهطز نًِٗ َٛت٢ ،

باهلل ،زابط ايهٕٛ ،بإٔ غًِ ايؿٝٛر قاتٌ ايؿعب ايهٛضزٟ .                                                  ٙاهشًخ حمٌد جوًسادٚنصيو ٜكػِ 
 ــ ٙ :اهشًخ حمٌد جوًساد ثِ ٜكٍٛ

   شُدثريَ ذ ُاْ دَبا هُ خشتُؾُٝد٢ سًٝ٘ باظ ب٘ فاٍُ ٚ ْٛؾت٘ : 
 إ ايؿٝٛر كا ز عٕٛ با يفاٍ ٚايطقع ٚبٗصٙ ا٭َٛض ،ىس عٕٛ ايٓاؽ ــ ٫غًُٝا ايعذا٥ط  إش ٜػتًُْٝٛٗٔ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ا٭ع٬ّ  يًسٚي١   ٜككس ايػًط١ ٚاؿهِ  يف ا٣ زٚي١ نإ .:ضاٜات : ايعًِ اٚ  1
 : ضّٚ  . ايٓكاض٣  اٚ املػٝشني   . 2
 : دٛ . عكٝس٠  ايٝٗٛز١ٜ .  3
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 تٛنٝح عكا٥س ايعٛاّ باملتكٛ ف١  ٚ يف ٖصا ايكسز ز ٜكٍٛ ٖطعٜ حنٕ  إ ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ 

 (٥1٘ َط٣ باض٣ ) وَن٥٘ يني باضإ ب٘ ٥٘ َط٣ ؾٝذ ٥٘ باض٣: ٥٘ َط٣ نٔ فهإ 
نأَط ايباضٟ  أَط اهلل َص نٛض يف آ ٜات نجري٠ يف ايكطإٔ  ٜكٛيٕٛ إ املطط ٜٓعٍ َٔ ايػُا٤ بأَط ايؿٝذ ، ٚأَطٙ نٔ فهإ 

ٰ  )إِذَا قَضَىايهطِٜ . َٚٓٗا قٛي٘ تعاىل  ُُٰ  أَِمّس ٰ  ٌُ(  ۥا فَإِىَّنَا َُٓقُْل لَ                     ٙاهشًخ حمٌد جوًساد( يص ا ٜكٍٛ 2)ُكً فََُٔلْ
 ( 3خالصُ كا فٍُ زَرراتِ عا هَُ : ضُ أفالن و ضُأًالن ض أجنىَ)

 ْعاَٞبُ أًرّ حُ ز رَتِ ثريَ دَواًِ :  حُيات وًىت و تُر تًب و 
 ( .4تُ وَ ٓابِ  )  ُئُوفاشكُ بى لُني:   ئُ       ُوَ ٓابِ ُُابِ طْ ز ٔابمًُٜال 



 تصحيح العقائد االسالمية في ضو ء شعرالشيخ محمد جليزاده
 

 

 (81٥2) كاىْىى ٓةكةمى (، ٥١ذمازة )ضالَى ثَٔيجةو،  –طؤظازى شاىلؤى زِاثةزًِٓ                                                         (٥811)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

َط سهط٠ ايؿٝذ نصيو زٚاَٗا ٚسٝاتٗا َٚٛتٗا اهعامل ًّ افالن واًالن واجنٍ بأ  شضات  ٠اخلالصُ اْ اًىر كاف
                                            ٚتطتٝبٗا  ٚ ْعاَٗا ،ٚاشا قاٍ عامل زٜٔ إ ٖصا ا٫َط يٝؼ نصيو ،اتِٗ باْ٘ َٔ ايفػك١ ٚايٖٛاب١ٝ .                                 

 ثِ ٜتٛد٘ مٛ ايؿٝٛر  قا٬٥َ : ــ
 ثٗظ بُٕزٝ ضمُكَ : ْٟ زُٝ ْٟ ٝ شط ِْ واٌْ غاشٝ بُٕ طْ ُ  ٝد٢ؾْٟ زُٝ ْٟ ٝ 

 ٔشُٕ ٌ٘ . ْعا ّبٗطتٌٕٜ     :    ٟرياد ٓ ٝ تُْٕٖ  ضخ٢ْٟ تُٕ دٓ ٔازٝ ضْ
ايؿٝذ ايٛغذ ايعفٔ  شٚ ايهطف ايهبري امل٤ًُٛ بايػاظات ايعف١ٓ ،ٌٖ اْت زًٚاض أَٛض ايع َٔ ؟ ٌٖٚ ْعاّ ا٫َٛض  أّٖا 

 ؟ باضازتو َٚٔ ؾ٪ْٚو
 .يف  بٝت  أ خط سٍٛ ٖصا املٛنٛع   ثِ ٜكٍٛ ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ

 ( 5زٓ ش كْ ٔا قْ بسٝ دٖازٓ  :   وطا فْ ٝ ضُٜ ضعا ت د ٔٔزٝ لْ شا زٓ ) قشا ب٢
ٖصا ايبٝت   إ َس ١ٜٓ ن١ٜٛ بعٝس٠ عٔ  ٚاز٣ أقشابإ ايٛاقع  خًف دبٌ با ٚادٞ  مبػا ف١ ث٬خ  غا عات ٔقضدٓ وَ 

 ١ ن١ٜٛ  فٗٛ وضً ؾعب٘ ع٢ً ايؿذا ع١ ٚا٫قساّ . َؿٝا َٔ َسٜٓ
 طْ ز تسضٍٕك باُ  : ضْ ٟٗشٗا ُ بٕ  لْ كٕ زدضتاُ ٔ ٟرياُ قشا ب٘ ٣ َكطف٢  

 اشا نإ أقشاب  املكطف٢  دبٓا ٤ نٝف ٚقًٛ ا نٛضزغتإ ٚاٜطإ  .
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أخط،  ظٗطت  ٖصٙ   املسضغ١  ع٢ً  ٜس  قُس بٔ عبس ايٛ ٖاب ٖٚٞ َٓتؿط٠  سايٝا  يف ايػعٛز١ٜ  ٚا٭ضزٕ .ٜطادع ٜهٝا 
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 أَِٖ ْتا ٥ر ايبشح                                         

ختاَاَ تٛقٌ ايباسح يف ٖصا ايبشح ايص٣ وٌُ عٓٛإ  )تكشٝح ايعكا٥س ا٫غ١َٝ٬   يف ن٤ٛ ؾعط ايؿٝذ قُس 
                          ط ا٭ت١ٝ : ـ                                                        ( اىل ُتائج  يوخضٔا يف اهِكا دًٝعازٙ

 
: إٕ ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ ٜكطَ يف أؾعاضٙ  ع٢ً َعطف١ اهلل  بؿهٌ قشٝح ،ًٜٝل  بصات٘  ٚيف أثٓا٤ قطا٤ ٠ أؾعاضٙ  1

 ٜتبني يٓا أْ٘ ٜٗتِ نجرياَ با ٭زي١ ايعك١ًٝ ٚ ٜعًَِ ؾعب٘ ططٜك١ ايعباز٠ بؿهٌ قشٝح ٚقا٥ب  .
ُا٤ ايسٜٔ ٚأ١ُ٥  املػادس ٚاـطبا٤ يف ظَاْ٘، فكس قطَح بأضا٥٘  عٔ املتكٛف١ فطٜس،بني عً : ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ 2

ٚاملتؿٝد١ ٚعًُا٤ ايس ٜٔ،ٖٚٛ َكًط ع٢ً إ َا ٜسًع٢ بايكٛف١ٝ عٓس بعض َتكٛف نٛضزغتإ بعٝسٕٚ عٔ ططٜك١ 
عسّ اتباع  َٔ ايتكٛف ا٫غ٬َٞ اؿكٝك٢، ٚنصيو قاّ ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ بتٛدٝ٘ ايٓكح  اىل ؾعب٘ ايهٛضز٣ ب



 كاكةخان وصرالديه أميه
 

 

 (٥81١)                                                     (81٥2) كاىْىى ٓةكةمى (،٥١، ذمازة )ضالَى ثَٔيجةو –طؤظازى شاىلؤى زِاثةزًِٓ  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

إغتػًٛايتكٛف،ٚسٛيٖٛانأزا٠يهػب غري َؿطٚع ٚاملهط ٚاـطافٝات ٜٚهطٕٚ بايسٜٔ ا٫غ٬َٞ اؿٓٝف ٚايؿعب 
 ايهٛضز٣ ،يصا ٜكطح قا٬٥َ

 لْ كٕزدضتاُ مبٍُٜٗ ُ : ٟٕوُٗدٝ شٍٖد ٓ طا ٌُٗت ثُٜ ٌْ وٍُُٜٗ ؾٝد٢ِْ تا 
 يًؿعب .ؾٝذ ٚاسس ف٢ نٛضزغتإ ٫ تأٌَ اؿٝا٠ ٚايعٝـ اُ بكٜ  
) صمٜ  ايٓبَٞأصراب  خ٬موَ ا شًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًٌااالضالً ال  تأضٜذوَ  ا٫فاز٠يف أشعازٓ اىل ايؿٝذ قُس دًٝعازٙ: ٖدعٌٕا 3

ٚتهشٝاتِٗ يًس ٜٔ ا٫غ٬َٞ ،ٖٚهصا ٜؿذَع ؾباب ايهٛضز ٭ٕ  ًٜتفتٛا اىل تأضٜذ  ؾعبِٗ ٚغري  اهلل عمْٗ ٔضمي (
،نٝف ضفع ق٬ح ايسٜٔ ا٭ٜٛبٞ باغِ ايهطزضا١ٜ ا٫غ٬ّ يف ايعامل اإلغ٬َٞ  ضدا٫ت٘، ٚإ ٜٓعطٚا  اىل تأضٜذ  ؾعبِٗ

؟ عٝح إٔ ايعامل اإلغ٬َٞ َسٜٔ يًؿعب ايهٛضزٟ ؿس ا٭ٕ َكابٌ اؾٗسايص٣بصي٘ ق٬ح ايسٜٔ ٭ٜٛب٢ ٚعًُا٤ايهٛضز 
 .                    ٫ غًُٝااجملتٗس ٜٔ ممٔ خس َٛا ايعًِ ٚايس ٜٔ .

  
 
 

                                                      
 
 )) كٕز تْ ٝ تُٕٖر ٍُْٖ ٔٓ (( 

 ( تكشٝح ايعكا٥س  يف ن٤ٛ ؾعط )ايؿٝذ قُس دًٝعازٙتُٕٖرٓ ز لْ ً تُٕٖر ٍُْٖ ٔٓ ْٖ دا بْ ٌأ ٌٗشاٌٜ ) 
:    1ازٓ ٔٓ كٕزت كسأٓ تْ ٔٓ                                   .خٛالٌْ ٝ خاطْ ٖشتُٕ تْ ضْ ٌد ٟاواجنُٗك كْ لْ ً 

ُ شْ ٖٔطتٜ ِْ ٔىل ضاك ضاشٙ خٛجْ ٌابٜ والٝ طْ ٔزٓ ٟاشكساٝ كسدٔٔٓ كْ ضُٕ ٌأبسأ بْ لُٗبٕٔز دٓ ٝ ٔ 
ْ ال ٔ كُٕ لكْ و ؾٝذٌٗشتىاٌ٘ ٔ ٟاٍٖٜ ٔ كُٕ وْ الْٖ ت٘ دأٓ كْ تٕإٌٗ ْٖ ت٘ شكطت بْ بُٕضٌٕٔ٘ ِْ ٌدٝ 

 ٖاُ بْ كاز دٓ ٍُِٗا . خُٛٝ ٟٗطالوٗاُ بُٕ وْ بطت ٔ كازٔ وْ زاو٘ ذبٍُّٗٗت كْ ٟاٍٖٜ  ثسُٔز
دٓ كاتْ ٔٓ بْ شُٕٗٓ ْٖ كٜ زاضت ٔ طٕ جنأ بْ  خٛالْ ضْ ز ٌاضٍُٜٗ  خت: وْ الٝ طْ ٔزٓ لْ شعسٓ كاٌٜ جْ  2

بْ  بْ لطْ عْ قمُْٗ كاُ دٓ دات  خْ ٔ شُٔز با ٍُْٖٖد ٌْ ٔ ٓ ٝ شعسٓ كاٌٜ بُٕواُ دٓ ز دٓ كْ ُٔٝ ٟ خٛشاتٜ ْٟ ٔلْ 
 ثْ زضتٜ  بْ شُٕٗٓ ْٖ كٜ زاضت ٔدزٔضت فُٗسٝ وٗممْ تْ كْ ٝ دٓ كات . خٛأ زُٖطا ٝ 

ُ ٝ شُٔ ز بْ زا شكا ٔاٌْ زاٝ دٓ ز بازٓ ٝ ضُٕ خٛٔ وْ الْٖ كاٌٜ ضْ ز دٓ و٘  َٛ: وْ الٝ طْ ٔزٓ  بْ دٓ ز لْ ِْ 3 
لْ ضْ ز ْٟ ٔٓ دٓ كاتْ ٔٓ ْٟ ٔ ضُٕفٗطْ زْٖ ٝ لْ كٕزدضتاُ بأٓ دٔٔز  ختزٔٔ جْ خات٘دٓ ؾٝدا ٜ٘ ت٢فٗطْ زٝ ٔ 

كْ ٔتٍْ ٔٓ ْٖ لْ زُٖباشٝ ضُٕ فٗطْ زٝ ٟٗطالً ِْ زٔٓ ِا وٗممْ تْ كٜ ُِٕ شٗاز دٓ كاتْ ٔٓ        كْ شٕ َُٖ كْ ٔ 
ُ د ٓ ٔلْ وْ وٍد كسدُ ٔ فُٗمُكسدُ خٛساش بُٕ تٍٜ ْٟ ٔ كْ ضاٌْ ٝ  ضُٕ فٗطْ زٖاُ قُٕضتُٕ تْ ٔٓ ٔكس دٖٔاٌْ تْ ٟا و

 لُك شٖاُ بْ ٟاٍٖٜ  ٟٗطالً ٔ وٗممْ تٜ كٕزد دٓ طْ ْٖ ٌُٜ بُٕ ْٖ بْ ٟاشكسا دٓ لُُٜ   خ٘لْ 
:  4     .                                              لْ كٕزدضتاُ مبٍُُٜٗ : ٟٕ وٗد ٝ شٌدٓ طا ٌٗت  ثُٜ ٌْ وٍُٜٗ  ؾٝد٢ِْ تا 

شعسٓ كاٌٜ وْ ال ٝ طْ ٔزٓ دا ٔا واُ لُٗددكات ضٕٔد لْ وُٗرٔٔ ٟٗطالً ٔٓ ز طسَٖ بْ تا ٖبْ تٜ لْ دلُطُٕشٝ ٔ قٕز 
لْ ضْ ز بُٜ (بُٕ ٟاٍٖٜ ٟٗطالً ِْ ز ٔٓ ِا الٔاٌٜ كٕزد ِا ٌد ٓ  خٛا٣با ٌٗداٌٜ ٖا ٔٓ زاٌٜ ثُٗغْ وبْ ز) دزٔٔدٝ 

ٔٓ  كْ ضُٕ ُ ضْ ال ذْ دبَ  ٌأٝ كٕزدٝ لْ جّٗاٌٜ ٟٗطالوٜ بْ زش  دات ٟأز لْ دٖسُٔكٜ وٗممْ تْ كْ ٖاُ بدٓ ٌْ
كسدٓ ٔٓ بْ جُٕزُٝ كْ ِْ ؤٕ جّٗاٌٜ ٟٗطالوٜ تا ُٟٗطتا ش قْ زشازٝ كٕزدُ بْ زاوبْ زْٟ ٔ ِْ ؤٕ قٕززبا ٌٜ ٔ 
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ٝ ٟٗطالً دأٖاٌْ  تُٗكُٕشاٌْ ٝ ضْ الذْ ددَٖ ٔشا ٌا ٖاٌٜ كٕزد بْ تا ٖبْ تٜ وٕ جتْ ِٗدٓ كاٌٜ  بُٕ شاٌطت ٔ بري
. 
كْ زٝ ْٟ ٔٓ ٝ  ٚاٚ:الٝ وْ الٝ طْ ٔزٓ دَٖ دٌٔٗا دٔٔ شتٜ ال تْ زٖب ٌٗني  بْ لُكٕ ِْ ز ْٖ كٜ لْ ً دٔٔاٌْ تْ 5 

لْ ضْ زضٕٔدٝ عمٗي ٔ وْ عس ٖفْ ت بُٕ ذٖاٌٜ  ختتسٓ بُٕ ْٖ بْ زاٝ دَٖ ٔدٌٔٗا ثُٗكْ ٔٓ بْ ٌدُ  ِْ ز ٔٓ ِاجْ 
 وٕضمىا ٌاُ د ٓ كاتْ ٔٓ .

ٝ دٓ كات ٔشُٔز بْ زا شكا خٛطا ش ٓ ٌدٓ ْٖ كٜ شُٔز ٟا زاضتْ وْ الْٖ كاٌٜ ضْ ز دٓ وٜ  شًخ حمٌد جوًسادَ:  6 
ٔوٗممْ  غاتكاُ بْ دٓ ز ؾٝد٘ٔاٌْ دٓ ْٖ ُٔٝ ٔا قٗعٜ  ٍِدُٝ لْ كُٕ لكْ وْ الْٖ كاُ ــ كْ بٌْٕٔ تْ داز دٓ ضتٜ 

:دٓ كس ُٝ 7                                                                  تٗاُ ىلُ ُِٕ شٗاز بكاتْ ٔٓ .                 
بٕٔتسُٝ ِْ ٔهُ ٔتُٗكُٕشاٌٜ وْ الٝ طْ ٔزٓ بُٕ زاضتكسد ٌْ ٔٓ ٝ دٓ ضتْ ٔا ذٝ كاُ بٕٔٓ  ٔ ْٟ ٔ بٍٕٗ ْٖ تٜ ضُُٕ 

  ٝ بطْ زُٖتْ ٔٓ ضْ ززُٖطكْ ٝ ُٟٗطالً .لُكٜ فسٖٕ ٔ دٓ د زَُٖ بْ ٌأٝ دٍْٖ ٔٓ بُٕ ْٖ دأا دٓ كات وٗممْ تْ كْ  خ٘
                                                    

 

 
   

زٔٔ .                                           أ: با  خات٘دٓ  خا٫ْ٘بُٕ ضازٓ ضْ زٝ كُٗشْ كاٌٜ وٗممْ تْ كْ ٝ ْٟ ً 
بْ عمي ٔ شاٌطت ــ ب :طْ زاٌْ ٔٓ بُٕ ُٟٗطالوٜ  زاضتْ قٍْٗ .                                       د : ٔاش  ٜ٘ خسإ

ٍُِٗاُ لْ ضْ ٔاشْ كازٝ بْ ٌأٝ ٟاٍْٖ ٔٓ .                                                                        د 
ٓ ز طستٍٜ                                                                                :ٟأٔز داٌْ ٔٓ لْ وُٗرٔٔ ٔضٕٔد لُٕٗ

 ِـ:ثْ ٖدا كسدٌٜ  ثُٗدا ٖٔطتْٗ كاٌٜ ذٖاٌٜ ٌُٕٝ ٔ بْ ثٗشْ ضاشٝ كسدٌٜ كُٕ وْ ىلُ كٕز دٓ ٔازٝ .
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(Summary about this research) 
The researcher in this research paper which is entitled " Correcting the idea in 
Malai Gawra's point of view" has come to the following aims: 

1_ The master " Malai Gawra" explained that how he used forgiveness and love 

with passion to reform religion in a nation and society as he was able to defeat 

some religious men that they used religion to their own lusts. 

2_ Malai Gawra in his poems insisted on having a knowledge about 
God in a very beautiful and clear way, in his poems we reached the ideas that he 

focused on the mental evidences and shows the worshipping God to his nation 

in a beautiful and realistic ways. 

3_ Malai Gawra was different from other religious men during his era 

because he honestly talked about " Sofigari" and " Shekhayati" as he 
demanded that this fake " Sofigari" in Kurdistan would make people be far 
away from Islamic religion. In addition he wanted the people to be more 
aware and not to follow those people who used religion for their desire, 
making money and financials, and betraying people as a result they affect 
people and Islamic religion of Kurdish nation. As he frankly says " If a 
"Shekh" stays in Kurdistan, thus there won't be hope of living it" 
4_ In his poems we come out with a useful that makes us interest  
in Islamic history specially about the sincerity and sacrificing the companies of 

our prophet Mohammed (PBUH), it also encourages the Kurdish youths to look 

back at the old history of their nation and see how Salahadin raised Kurdish 

name in a way that every Islamic nation owe kurds ,then and now, for all those 

sacrifices and attempts that Salahadin and other educated men specially experts 

did for sciences and Islamic ideas. 

5_ For Malai Gawra religion and life is not differed, but they are 

something that one of them is the complement for the other one, that's why 

religion and life is combined together. He also focused on the usefulness of 

science and knowledge for Muslims life. 

6_ Malai Gawra showed a lot of criticisms upon other Mulas during his 

time and he frankly showed them some real sides of some " small mulas ( 

Kolka Mulas) " that they became a tool in other Shekh's hands and informed 

the people about them. 

7_ It is believed that the attempts of Malai Gawra was for correcting 

the conceptions and beliefs that he saw how people were tricked in the name 
of religion, that's why he declared the people to go back to Islamic way. 
8_TO solve the problems of his nation, he showed the following lines:  
a- paying attention to science and knowledge. 
b- going back to a real Islam not a fake ones. 
c- Giving up on conflicts in the name of religion. 
d- looking back at the history and take a useful ideas from them. 
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e- producing some tools for a new life and make tourism for Kurdish 
people 
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