
 هاوةآلنفيتنةى نيَوان 
أمالا ، وآلال ، األمالين والسالو  لىالر رلالال اهللصالوو وال العالمين، رب لحمد هللا
 بعد:

ثيَكهةاوووة   ي دوو الثةةرِةيي كدةستثيَكيَ لة اننووسراوةيةي بةردةستبةرِيَزان: ئةم 
كةة ثيَكهةاوووة    رِةييي شةش الثةة ، ثاشان رِيَخؤشكاريَكهاوةآلنلةسةر فيتنةى نيَوان 

و  ندنةوةى ميَةووو و هةلسةةةنناندني دروسةؤ بةؤ رِيوايةوةة بيَ نةةما      يت خويَؤنيَض لة
وة نيَةو  ينةؤيشتووثاشان رِ، هاوةآلنلةوانةية وانةى ويَدا بيَؤ لةهةنديَكي ن كة كاالوازة
 بةم شيَوازةى خوارةوة: ،ثةيرِةوكردووةويَدا ربمِيان رِيَ ازي كوو كةوة ورِؤكي بابةوةناوة

باسةي  ، ثاشةان  رِووخراوةوةة  و فةزلسةكانييةةوة  عومسةان ا وةي ثيَشةراةك لةبكوروةي
ثةيوةندي  هؤكارةكان ئةوةيرلةبةجا ، مان كردوةو هؤكارةكاني كاندةستثيَكردنى فيتنة

باسةي ئةي    دريَةوي  رِوو و بةخراوةوة، بة وردي وووندي بة ناوةرِؤكي بابةكةمانةوة هةية
كان بةووة بةؤ   اوةضةية ئاذووي بيةان  كانيةنة ئينجا لةبةةر ئةةوةي رِةخ  كردووة،  يسةبةئ

و  اوةكةر  ئةةو رِةخنانةة   دريَةوي باسةي   بةة  تين خةلفية عومسان،نةوة و كوشثشيَوي نا
، وةاكةر  كوشتنى عومسةانى كةورِى عةةففان   اري كوةردةا باسي ، ئينجدراونةوةوةوةآلم

 نعومسةا ئةةمىى ئيمانةداران   ضةؤن  اوةوةةوة: بةؤ   رد شطرننةة وةآلمي ئةةو ثرسةيارة   
 يانبيَئةةوةي كةسة   ،كوذريَةؤ وة دةيارانةوة اويدينة و بةبةرضري مةو شاانلة 
 عةةلي ئةةمىى ئيمانةداران    وة بةة اكر ثيَدانبةيعةو! دواي ئةوة باسي ؟ةنليَ كبةرطرى 
، ديَك رِووداوي ضارةنووسةةازي ئةةو   وة بةة هةنة  اكةر  ازةريَكي خيَرا طوئينج

جةةنني   ، ئةةوي:: نةةوة هةيةة  اموةكةةباب ووؤلسي بةة سةردةمةوة كة ثةيوةندي ووونةد 
 كوشةتنى ي ئينجةا باسة   ،وانةجةنني نةهرثرسي وةحيكم، ، جةنني صيففني ،جةمةل
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وةوة كة هةة  لةطةةك كةيَ بةووة لةةو      وةاكريةكال ة، ثاشان ئةوةاوكرد  يعةل
بةة حةسةةني كةورِي     وةاكةر  بةيعةودانئينجا باسي  ، نايناويَن ىجياوازييانة

ل  43 لةة  واوةة .  وعاويةدالةطةلَ م ينكردصولسح ضؤنييَت و  عةلي
 .انةي بةردةستكةووسراوةن ، كة مةبةسيت سةرةكييوشرواوةطوو باسة ةئ يةكدا

يب دةميَةك لةميَةوووي ئيةةالم، ثاشةان     كتيَ، بريتيية لةنووسراوةكةش بنةماكةى
حقيال  ماافال  ت»يب: بةسةوود وةرطةرول لةةكتيَ    ردكطةرننم بةؤ زيةاد    ك شيتكؤمةلسيَ

 بينني لةة ، هةلس ةت لةطةك سوودئةم بوارةة لةباشرتيل كتيَ ةكاني يَكيةككة  «الصالحاب 
 .ي وريةكاوةضرسة ضةند

   ة.ويمان ب وورخواية لةكةمور
 
 

   ووردةيي خواداماوي ليَ
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 دةستثيَك
 ثةيام ةةر وي قورئةان و فةةرموودةي   ئايةة  ضةنديلئةو دةستةية بوون كة  اوةآلنه

 دةبيَةؤ   يةبؤ ،و ... ازييةرِكة خوا ليَيان ، ان كردوونبة ضاكة وةسفي
 يان لةسةر بكريَؤ لةهةر بواريَكةوة بيَؤ.قةةوة اييةيور بة

ةخنةةةطروين ناحةةةزاني ئيةةةالم و رِ يةةكيَك لةةةو مةسةةةالنةي كةةة بوةوةةة باسةةي 
ونيان ةخنةةطر ة لةة رِ يبريتي ،:ئوممةويو نيَ ك لةواقمة الرِيَكانيبةشيَوناسان و آلؤذهةرِ

 بابةوةة دةن ئةةو  ةدوويةكةةوة هةولسة  رِ ، ئةمانةة لةة ضةةند   هةاوةآلن ن نيَةوا  فيتنةةي لة 
 نة رِوو.، وةك دواجار دةخيةي كةنةوةزةق

 ند شتيَكة، لةوانة:ضة ئاماجنيشيان
ي ئةمةةيان  ةوا بلسيَل ئةوان هاوةآلنةشكردني ئةزمووني ثيَشينةي : هةولسي رِيةكةم

 ازيوختآلدةسةة  انهةردةم نيازي وةدةكرد، وشدا بؤيان بنوجناية هةر وايان ابردورِ لة كرد
  داثةيام ةةر سةةردةمي  لة نآلهةاوة  :نةنة ئةةوةي ةوة بشلةمةبووة، 
   .(1)ةوة هةية بؤ ميَوووكدانليَ  ازيئةمةش ثةيوةندي بة رِيَ وو بوون.دوورِ

ظ ئاماجنيَكي بةاآلي هةيةة   ليَكدانةوةى ئيةالمييانة بؤ ميَووو بريتيية لةوةي مرؤ
ي كدانةةوة كيان: ليَةوان هةنةديَ ئة  آلم، بةة بوونةةوة كة برِوابوونة بةة زيندوو  انةدالةم ذي

كيان ليَكدانةةوةى شةةهوةوي   هةنديَ و يةوةدةي ةستنةوة بة ئابووري دةكةن و ؤماددي ب
 يَةؤ: دةلس (Ethnology) یجۆ ل ۆ نثيئ قوواخبانةةى و بؤ دةكةن هةنديَكيان دةرووني و 

   هتد. ...و  ةيةطةزي و نةذاديرِهؤكاري 

                                                

 (.وما بعدها 57ص ) «تحقي  مااف  الصحاب »انظر في ذلك:  (1)
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عييةكان رشاي دةقة شةة اةمو ويةتةان ثيَمانموسلسكةواوة بؤ خويَندنةوةى ميَوووي 
يةةي ويَةدا   كةى لةةو كؤمةلسنا ةةوكةووة هةلسلسنةرةكاني ثشؤ بكريَؤ بؤ خويَندنةوةى ثا

و  هيَنةاوة، فةةرمان و نةةهي   ثيَكبةةثيَي شةةرو و ذيةان و ويَنةيشةتين     ووة بة  طةورة
    !وةاني ئةو كرارِيَنماييةكاني ئاراستةي سةرجةم ذي

ورئةان و فةةرموودة وةا بلسةيَل ئةةم       قيتاسة ن خةتنة سةةر رِ : هةولسي طومادووةم
ََ كةردووة بؤيةة دةكريَةؤ بةة ئةارةزووي خؤيةان        رئان و فةكةسانةن قو رموودةيان نةةق

 ؤ.دةستكاري ئةو دوانةيان كردبيَ
ايي رِي موسةةلسمان بةرام ةةةر بةةة زانةة تنة سةةةر بىوبةةاوة: طومةةان خةةةسيييَيةم

ة هاوةآلنة ؤي بةؤ ئةةو   خة ةزامةنةدي  ك كةة رِ اري بة غةيب، وةك بلسيَل خوايةة روةردطثة
 .شؤرِ  يةكرتيانيةكرت و خوييَن زةينة ويَكةوو هاوةآلندةربرِي دواور 
و ضاكرتيل دةستة نةبون بةلسك هاوةآلن: وا ئةو ثةيامةي خؤيان بةةمليَنل كة ضوارةم

 جياوازيةكيان نةبووة.ئةواني: وةك هةر خةلسكيَكي ور وابوون و هيض 
سةةركةوووو نةةبووة لةة     ممةةد  ةلسةيَل موح رةوة ب: وةا ليَة  ثيَنجةم

دةورووبةريةدا، وةنانةةت قةةةبكةن لةسةةر     ردةكردني طةياندني ثةيامةكةةي و ثةةروة  
 .ي: ثةيام ةرضاكي و كةسايةوي 

 ل:ني:، بؤ ئةوةي بلسةيَ الرِيَكا قمةؤذهةآلوناسةكان، سةبارةت بة وارِ وةئة: شةشةم
رِيَنةري   ن وكةب   ةرثةيامي لة بل، هيض سةير نيية ناثاككيَك واةلسخ
 !بشكيَنل  و ووة و وةسيةوي ثةيام ةرقينةكةى رِاستة جيَنشينةلة

و  دوونةوةةوة نةةيان ثووضةةلَ كر  آلةوام ئةةو هةو ئةهلي سوننةو جةماعة بةرد بةآلم
 .وواستيةكانيان خةتووةوةرِرِ
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خةواي  وة، وانكراضةاوةرِ دا لةةنيَوان موسةلسمانان   ووداني جةنط و نةاكؤكي رِبشزانة 
هةةر بؤيةة لةة جةةنني      ،[01-9]الحجالرا::  زدا باسةي كةردووة  قورئةاني ثةىؤ   ةطةورة ل
 ان هةلسنىساند.جةننةكةي كاندورووة بةآلمو ال ريَككةوول لدا هةردوجةمة

ي اسةتيةك نارِ هاوةآلنيَوان دةكريَ سةبارةت بة كوشتاري نزؤرةي باس شيئةو ذمارة
يةكان اليةنةة سياسة  زؤريَةك لةة    وي باسكراوة، بةةلسك يَوةكة زؤر كةمرتة لةوةو رِ رِوونة
 كردووة.دووداوانة زياؤ ئةو رِنةوةيان بطيَرِا

كيةة  قةةي هة  رِونا ةيئةوةلةبةر ،دةكةيل بةهة  ي:كةباسي فيتنةى نيَوان ياران
( هةاوةآلن ة  )ئةةهلي هة  ةر ئةةو فةةزلَ و ضةاكةيةى    لةبة ، هةةروةها  و ضراي رِيَنايةة 

 ،لعصةوم ةنةالسيني م ئيَمةة   .كو خةلسكي ور نةني ةوان وةة ئنكوض ،ة هةيانةبةسةرمانةو
 لة ضاو ضياكة ؤريان لةثيَناو خوا كيَشاوة، بةرِادةيةك زم آلبة، يان كردوةهةَلة، بةَلىَ
 .لةبةرانبةر شاخيَكدا ليَدةكا كانياندا وةك دةنكة بةرديَكطةورة

 داهاوةآلننَيوان ةي تنفيلةبةردةم َيك ِرَيخؤشكار
. وووةهةا  زؤر يئةاخين و شةيَواندن  وشةي ويَ وومانان موسلسميَوووى ؤ يَةبيَؤ بزانرد
لةة  بكةةن  بةيَ بةةش    ئوممةةوي ئيةةالم   واةدةسيت دةرةوةي موسلسمانان ب جارهةنديَك

كةة  ، ييَت رِابةردووى وةرِبوون بة مةزنكة بريتيية لة با، خؤي وطةكاني هيَزيزؤروريل ضا
درةخشةانرت و طةشةاوةوري بةةخؤوة     ورتكيز ميَووو ذياننامةى لةوان ثاو هةرطهةرطيزا 
دةسةتيان هةةبووة وةك طروثةة     يشة خؤ نيمالةة ئةنةدا  يَك جةار  دهةن، بةآلم نةبينيوة
   .ي ورئةو سةر حيةابيلة ي ميَوووالرِيَكان
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فيتنية   لةويَشيةوة  و  هياوةآلن نيَيوان  ي فيتنية   ةيةدا باسي لةم تويَذينةوجا 
كيان  باوة وةآلمدانيةوة  طومانية   لةطية   ثيَشةوا عومسان رِووندةكةينةوة ةردةميس

   .ئةم دةمةوة لةبارةي
رِقيةان لةة يةةكرت      ي ثةيام ةةر هاوةآلن ؤيَؤ بزانريَةها دةبروهة

رِيوايةوة صةحيحةكان دةدةيةؤ دةبةيين    ةرِةيالث سةرجني كة !!وةبابوونو برا و  بووةنة
 يوة لة بيَةوةي ن وابودلسياوةكو   ممةدي موحةهاوةآلنذياني ةكاني الثةرِ

 :كةة دةفةةرمويَؤ   ةوةيَتيَك دةى ثةروةردطاردا رِلةطةك دةق ئةمة .يت داو ثاكي و ثوخ
ال   َخْيَر ُكْنتُْم ﴿ ْْ أُمَّ ِِ أُْخِرَجال ََ ِلىنَّالا ُْْمُرو ِِ َتال ََ ِبالاْلَمْعُرو ََ اْلُمْنَكالِر َلالِن َوَتْنَهالْا َوتُْؤِمناُلا

﴾ ِ ، نرابيَتةة دي بةؤ خةةلسكي هيَ   ئوممةويَكل كرتيلوة ضابةرِاسيت ئيَ» .[001]آل لمالراَ:  ِباهللَّ
اوةرِي دامةةزراو و بةةخوا   خراثةي: دةكةن و ب ةوطىي لةفةرمان بة ضاكة دةكةن و جلس

خيالر »: (1)دةفةةرمويَؤ   ام ةةري خةوا  ثةيكةة  يان ئةوةى  .«دةهيَنل
  .«منلدةمي ني سةرخةلسكا، باشرتيين خةلسك» «يالناِ فرن
و بةسةرهات و فةةرموودةى زؤر   والَةه ،و سيَيةم دووةمةدةى سلة بزانة: وةها رهة

هةةموو   ننيةدبةةكؤ  ا هةنديَك طروث ثشةكي شةيَريان هةيةة   ، لةمةشد(2)انهةلس ةسرت
 .(4)عديلي كؤنزاناياني حةرج و وة

                                                
 (.2719) ث رفميحد هدكتاب الشهادا:، باب ال يشهد لىر شهادة جار اذا أش «يح البخاريصح» (0)
 .( 10ص ) «تحقي  مااف  الصحاب » (2)

لىخطيالالال   «فايالالال الك»و ،(11و 01/ 0) «منهالالالال السالالالن »و ،(15ص ) «تحقيالالال  ماافالالال  الصالالالحاب »انظالالالر:  (3)
 .(275ص ) «الكشيرجال »، و(181و 22و 20 ص)لىذهبي  «المنتقر»و، (213و 212 ص)
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 هةية: ضةند هؤكاريَكيبةطشيت  كردن لةرِيوايةتةكاندرؤ
كة ضة سةرخةتين رِيَ ،ان، وةك هةنديَك لةفارسةكان و جوولةكةكو بيَديين ةندةقةز

و  بةؤ خيَةر  هاندان و ورساندن  و عةقيدةييةكان، بيكة مةزهةضوةك رِيَ ،ةكانمةزهةبو 
يَتيكردن، وةك طيَرِانةةوةى  لة دةمةث ، حةزيادونشتيَكي بيَنرخي دةستكةووين  ،ضاكة

ثيَشةخةريان كةرد   دةست انكؤنة ي ميَووونووسةان بةةآلم   .(1)فةرموودةى نامؤ و غةةريب 
دة و فةةةرمووسةةةرجةم  ئةةةوةبوو. اراسةةؤثيان وووميَةةفةةةرموودة و ل و فرياكةةةوو

نةاوي  ن بةة  ةكردامةاذ لةطةةلَ ئ  يةوةفييعةةة ضـصةحيح و بة ، ةوةنووسي ةكانيانهةوالس
ئةمةة جنةة    .ووةيةي كة دةلسيَؤ: مل أسةند فدةد أحةال    وئةلةسةر  ،خوانةكانيهةوالس

راوة، نة دةدا زاةةيت فةةرموو  نابيَؤ كيَشةةي هةةبيَؤ وةك لةزان   (ةكةقدة) لةوةي مةول
كةةش صةةحيح   ةو واوةا نايةةت فةرموودة  بوو، بصةحيح  ي فةرموودةيةكسةنةدوة: وا

ةوة ميَوووييةكان كة لةوانةيةة وانةة   كو لةوانةية شاز بيَؤ، ئةي ض جاي رِيوايبيَؤ، بةلس
ة كة  ةثاشةين  نةؤرةي ئيَةتاش جا  !هاوةآلني ثةيام ةري خوا  بدا ولة
 لةة بثةالسيَويل و رِاسةؤ و نارِاسةتةكاني    ان كباسةة و  بكةون ياننثيَشينة ضاكةكا شويَل
 .نةوةجياكةييةكرت 
و  و بيدويَت  تي دةييةويَ ليةبارة  ميَيذووةوة بنوسييَ    ئةو كةسةبزانة: وةها رهة

ت لية  كارامة بيَ و ليَهاتو، بة ويذدان و سينة ساف بيَت ثيَويستة ائةو خبويَنيَتةوة،
دواي رِاسيتيةكاندا  و بية  يَثاك و رِاسيتؤؤ بي  سيت دة ،كردنةوةي هةواَلخوانةكانجيا

                                                
-10) «العااصالالالم»و، (35-37ص ) «خىالالالدوَ نمقدمالالال  ابالالال»و (11/ 08) «جمالالالال الفتالالالاو م» برِوانةةةة: (0)
 .(31-33) «تحقي  مااف  الصحاب »و، (018
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ياي ئةةوة بةني   رودةبيَؤ  كاتيَك كتيَبة ميَذووييةكان دةخويَنينةوةهةروةها  .بؤةرِيَت
ي بنضةينةي  يَؤ وةماشةا ئةةب ضةونكة   ؛ةلةطةلَ بؤضووني نووسةردا الر نةبينةو مةشئيَ

ميَةووو  مبانةةويَؤ   رطةة ئة واوةة بةطشيت:  .نووسةرةكة ضوونيةك بؤرِيوايةوةكة بكةيل ن
ناووانني رِاسةيت و   ي:هةرطيز. بنةرِينَي بةدواي ضةسثاوي هةوالسةكة دةبيَؤ، ويَنينةوةخب

قةي  ةنةد و دةهةوا وةماشاي س، ةلة هةلس ةستة و بيَ بناغةكان جيا بكةينةوضةسثاوي 
بةة فةةرموودة بةة     داوةزؤريةان بةة   ي ننة رطلةم بارةوة زانايان جا  .يلهةوالسةكة نةكة

، ةية سةةنةدي هةةر ني   ميَةووو  رِيوايةوةةكاني  لة ةبينني زؤريَكد .انةى ميَوووةوةةوضثيَ
دا كةة لةةناو رِيواوةكةة    رِاويانةةى م هيض كام لةةو  آلبة، جاري واش هةية سةنةدي هةية

 شئةةوة بةآلم ، ةكةواوة كارةكة ليَرةدا لة فةرموودة طرانرت. ةيديار نين هةن ذياننامةيا
 .ا بكةيلدويَناطةيةنيَؤ كةمتةرخةمي 

 ضونكة رِوات !نائاوها بكةين بةشيَكي زؤري ميَذوومان لةدةست  شيئةطةر
بةوةة  اببةواي ةةت  ثيَويةةتيمان ثةيَ دةبيَةؤ     ةو رِيوايةوةة ميَووويانةةي كةة   لة  زؤريَك

ي كديَنةسةة ئةطةري: هاووو دامةايل   .باسكراون ةسةنةدةوةهةمووي ب هةستيارةكان،
بةة  ، دةكةةيل يَو كاري ث ةطشتيمان هةيكي ةيةضينئةوكات بن، ةوةدؤزينة مانصةحيح

ئةةو  ، -كةة بابةةوي بةردةسةتمانة   -دا رِويةداوة  هاوةآلنواي ةت لةوةي كة لةسةردةمي 
بةسةةر    و ثةيام ةرةكةةي  خواستايشكردني : بنضينةيةش بريتية لة

 .(1)-ور باسي ليَوة دةكةيلدوا وةك- دا عةدالةوةهاوةآلنئةصَ لة  واوة، داهاوةآلن
 هةر رِيوايةتيَك تانة  تيَدا بوو ضي دةكةيت؟

                                                
 .( 213/  09)فتاو ( )مجمال ال (0)
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ي هياوةآلن لية   اوةَليَيك تانية و تةشيةري دةدا لية ه    يةتيَكت بيينرِيوا ا هةرج
، كية بَلي قبونة رِاستةوخؤ ، دةرةوةبنة زوو بةرثةرضي ،  ثةيامبةر

 :(1)دةخشيَنينةوة يداسةنةدةكةة، ضاويَك باشاي رِيوايةتةكة دةكةينتةمتا 
ا ضةسةث كةة   كات.دوةري دةوةحي داضةسثاندني ئةوةي هةلسةية، ئةمةش وةنها  -

 بؤ: يَينيئةوسا د
 داةمةشةةلليَكؤلسينةةةوة لةهةلسةكةةة لةرِواننةةةى ضةسةةثاوي و نةضةسةةثاوييةوة،   -
 :، جافةرموودةناسان دةطرينة بةررِيَ ازي 
  وا دةطةرِيَينةوة بةؤ  ةئ، وونةب بوو يان هةر سةنةدي ضعيفى سةنةدةكةئةطةر

 ئةةوةي  ،و هةاوةآلن عةدالةوي : كة بريتية لةناوة دابنةرِةوةكةى ايةي قورئان بنةمئةو 
 .-عليهم الصالة والسالم-ن ام ةراثةيكة ئةوان باشرتيل كةسل لةدواي 

  نةني   (وممعصة )و اريَزرالةو بةشةية كة ئةوان ثئةوا صةحيح بوو،  ئةطةربةآلم
ةها هةةرو  .روةاك نةةخيَ   وةاك م آلبةة ، مةعصومة ةننييانكؤد ، رِاستةلة هةلسةوكوروي

 .دوو شيت جياوازن ئةم دووانةش (2)«ةخطيئ» ة نةك«طأخ» هةنديَكيان هةلسةي
رِيوايةوةكةةة و  يَكدانةةةوةىل ايوةماشةة «بةةوو صةةةحيح ئةطةةةر» شةةدالةةةم حالسةوة

نروين وةك هةةلس  ةية ضيية،ني ثشؤ ئةو هةلسدةكةيل، هةروةها ثالسنةرةكا ةكةىمةبةست

                                                
 .(25-23ص ) «اب تحقي  مااف  الصح»انظر:  (0)

 هةلسةكةةى بةة ئةندةسةؤ كةردووة. برِوانةة      (خطيئال ) آلمهةلسةكةي بة ئةندةسؤ نةكردووة، بةة  (:خطْ) (2)
 (.ْخط)( )الصحاح .(ط)خ  ()النهاي 
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ي واي ضة » «ما حمىك لىالر مالا صالنعْ  »: (1) شويَل ثيَي ثةيام ةر
ةكة جةاري وا هةيةة موسةلسمان   ضونكة  ئةمة زؤر طرنكة، .«؟يبكةرة دووي ئةو كاليَكر

ئةطةةر بيانووةكةةى جيَةي     جةا  !كةة هةلسةبةؤ ئةجنامةدايل    هةيةة بيانوويةكي شةرعي 
 رِؤيل بؤ:عةت نةبوو، ئةوا دةقةنا

ضونكة لةوانةيةة  وةنيشؤ هةلسةكاني كةسةكة، ناني لةو دا كانضاكة نةوةىكؤكرد -
، بةةلسكو  ئةمةةش رِيَ ةازيَكي داهيَنةراو نييةة     ؤ،يَة  ب ضاكةكانيدا نةوقم لةناو دةرياي 

، كاويةةك لةةةبارةي حاطةبةةةوة بةةة عومةةةري رِيَضةةكةى موحةممةةةدة 
ََ َلَىالر أَْهالِإنَُّ  َفْد َشِهَد بَْدًرا َوَما يُْدِريَك َلعَ »: (2)فةرموو ََ َفِد اطََّىال َْ َيُكا ِل َبالْدر  لَّ اهللَ أَ
ْْ َلُكالالُم اْلَجنَّالال ُ وفالالي لفالال : ] َغَفالالْرُ: َلُكالالمْ  َقالالدْ ا ِشالالْئتُْم فَ : اْلَمُىالالاا َمالالَفَقالالاَل     [َفَقالالْد َوَجَبالال

ْْ َلْيَنالالا ُلَمالَر َوَفالالاَل: اهللُ َوَرُلالالُُ  أَْلَىالالمُ   وةةؤ! ي بةةةدري كةةردووةئةةةو بةشةةدار» «َفالَدَمَع
، ضةي دةكةةن   رمووة: بةهةشةتان مةةؤطةركرد  بة بةشداري بةدري نةفةة ي خوا زانضوو
   .« بكةن

ةكةى وةةنها  بيانوو يةالم هةيةي سةرةواي ئهةنديَك رِووداو ا دةبيَؤ بزاننيوةههةر
 يةان  ثةةوي  ييةان عةةقلس   رِووتسؤزي ئةو بارودؤخةية ويَيدا رِوويداوة، بؤية ناكريَؤ بة

ثالسثشؤ  نكة ئةو كاوةكةيل يان دادطايي بكةيل! ضوبى بؤ ليَكدانةوة ودؤخي ئةمرِؤبار
دوةرةكةة وةسةيلةكاني حوكمةدانيَكي    اةروةها ديةدي د ة، هة ييانبةوي باثاساوؤ بةيَناب

 ي ثةيام ةةةرهةةاوةآلنة كةة: بةةزاننيدةبيَةةؤ هةةةروةها   دروسةةيت وةةةواو نةةةكردوة! 

                                                
 (.2719) بدرا،هد فضل من ش، باب المغازيكتاب  )صحيح البخاري( (0)

 .(2191) «صحيح »ومسىم في  ...(،3115) «صحيح »ج  البخاري في أخر (2)
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 ندواي ثةيام ةرااشرتيل كةسل لةب   خةواي   ضةونكة
 .مةدحي كةردوون   ي خواشةرام ثةي و ن،وكردو ثةروةردطار مةدحي

يَ ةةراني  رِكةة   هاوةآلنتنةي نيَوان يا برِوانينة فؤ ودةبيَبؤ نوونة بؤ ئةم بابةوةى ئيَمة: 
موذدةثيَةدراوي    ي عةةلي موجتةهيد بون، ئيمةام  هاوةآلندوو دةستةي  رهة

حةة و  بةوو، وةلس   ثةيام ةةر بةهةشؤ و زانايةكي هةلسكةووة و كةسي نزيكةي  
 م ةةةرياةي دلسةةةؤزي ثهةةاوةآلن بةهةشةةؤ و موذدةثيَةةدراواني  زوبةةةيري:
 مان عائيشةشكون، دايي ئوممةت بو زانايان   خؤشةويةيت

و يةكةةم خةليفةةي    هةاوةآلن سةتنؤ و طةةورةي   و كضي را  م ةرياةث
 موسلسمانان و زاناوريل ئافرةوي ناو ئوممةوي ئيةالمي بووة، دةي دةكريَ كةسانيَك خةوا 

 .-بؤضووني واثةنا بةخوا لة - بلثيس ة نيازندهيَ ؤطةر كردبينَت،بؤ مةبةهةشيت 
كةة بةة زؤري   ، نوسراوةكان بوونيَ ة ميَووويية وازةمي كتاسةرسزؤريَك مرِؤ ةئ* 
ان ، يا ناشىكردني شةيَوازةكان، يةا هةةردووكي   رِازاندنةوةى ضىؤكةكان دةن بةبايةخ دة
و بةةلسك  .(1)اس و ضةىؤكةكان و بة  هةةوالَ وي و و ضةة بةةبيَ طويَدانةة رِاسةيت   ، ثيَكةوة

                                                

  :وةكو كتيَ ةكاني (1)
  .«الع دريات» ىة كتييَبخاوةني زجن .«عةباس ئةلعةقاد» -1

 .«رجال حول الرسول»و «الرسول ءخلفا»ةني كتييَب وخا .«ةد خالدموحةمم خالد»ان كتيَ ةكاني ي -2

 .«الفتنة الكربى»و  «علي وبنوه»و  «موقعة اجلمل»كتييَب ني وةخا .«واها حوسيَل»ان كتيَ ةكاني ي -4

  .«اإلسالمياريخ التمدن ت»خاوةني كتييَب  .طاورى «جؤرجي زةيدان»ان كتيَ ةكاني ي -3

 ور:نةى اكتيَ  ةروةها لةوه      
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ؤر بةآلم كؤمةلسيَكي ز، يةدةمةوةقيَ و شيعر و طؤراني يكيَخؤي كتيَ ألبي الفرل األصالفهاني.  «األغاني» -1
 .ةواخنيوئهةوالسي نارِاستيشي ويَو 

 .هةلسةى ويَداية كؤمةلسيَكبةآلم  ،ةيش خؤي كتيَ يَكي ئةدةبيةئةم ،ةالبل ع د رب «عقد الفريدال» -2

 «وةارخيي مةسةعودي  » جا .(بيَ سةنةدة) نييةا دسةنةدي ويَ شةكتيَ  ئةم .لمةعوديل «الذهبوج مر» -4
ويَكي سةنةد ثضرِاو لة كتيَ يَكدا كةة  رت ضؤن برِوا بكريَ بة حيكايةئي، ئةمةندة درؤي ويَداية مةطةر خوا بزانيَ

  (.3/83) «السنة النبويةمنهاج »برِوانة: بؤ زياور  .رؤي زؤري ويَدايةى دناسراوة بةوة
 .«شةيعةيةكي موعتةةزيلي بةووة    كةضونك هةلسنةرِاوةن وش كتيَ ةكانيو »: ؤلسيَةد:   حةجةرهةروةها ئي
 ت االسالمية .عا( مكتب املطبو5/535)لسان امليزان( )

لةة الي زانايةاني جةةر  و    . زليةعتة ومي ديةد ةحلئةبو ي كورِيميدةحلوهي ع د «ح نهج البالغةشر» -3
لةة كتيَ ةكةة و    ،يَ ةةى كت بةة نوسةيين ئةةو   ستاوة هةزانيَؤ بؤ بةت ئةطةر وةنان، هعيف هضَ ثياويَكي وةعدي

بةووة   ةى كةة يعةلدةمي ئةو ئي ،   عةلدةمي نوسيويةويلةبةر ئي ، ضونكةكةويَتة طومانةوةدةخاوةنةكةشي 
  .ةةوو مةخؤل موسلسمان لة بةغداد بة دةسيت وةوار «يةك مليؤن»هؤي كوشتين 

ديل لة ئةدوةزيةر موئةية   ةةكاني ةزيَنةةى كتيَ بةؤ خ »: ؤيَة ةلسد ةوةية بارةلة -شيعةيةزانايةكي - ريانةاخو
  (.52 - 5/52للخوانساري ) «ت اجلناتروضا» .«ةدي كورِي ئةلعةلدةمي نووسيويةويموحةمم
 :سةرزةنشيت خاوةن كتيَ ةكة و كتيَ ةكةش دةكةن اناياني شيعةنانةت زؤريَك لة زوة

ديد  و ةاث بووةئي خررِ . و..بووة كارامةرةزا و نا نا شاسيَكي كة»ةلسيَ: د يخوئآلي لسئةوةوا مىزا حةبي و
ووة اكردطةومرِ  خةلسكيَكي زؤري ةسةئةو ك ...وةجورِيَي زؤري كردة مل ئةو كابراية. ..و بؤضوني بيَ بازارِ بووة

 .«كردووة ويَََو خؤيشي رِيَي 
 زؤر دةسورِيَ ... رِؤ  الشةيةكي بيَ»: انةوةسف ولة، مىزا وةسفي زؤري كردوة ،ىشكتيَ ةكةبة سةبارةت 

جةؤرة وةةئويالويَكي دووري واي   بةرِاسيت  ... دي نييةوزؤر سو ...ناوةرِؤك باسكردني  يَبة ب ،ور وويَكوبةدة
 «منهاج الرباعـة شـرح نهـج البالغـة    » انة:رِوب .«تبيةتين ناكاطويَ حةز لة و دةضيَيَداية وةبيعةت ثيَي ويَكو

 ريوت.ث العربي ـ بحياء الرتا( طبعة دار ا2/21خلوئي )للمريزا حبيب اهلل ا
ويَةدا نييةة و خاوةنةكةشةي     سةةندي  : ئةمةش كتيَ يَكة هةر هةةمووي مورسةةلة  «بيقوعتاريخ الي» -5

 وؤمةو ارة.
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كؤلسةكةةي   ضةونكة ، (1)ةوةيتنيَوةبةري خبوكةى  ةكتيَثيَويةتة ئةطةر سةر دةردةكةيؤ 
 و ئي  كةسةى يان ئةوانةى دواي ئةو وةك وارخيةكةى  دةنووسل.ئةوانةية لةسةر ميَووو 

                                                

 :لةبةر، طرننروريل كتييَب ميَوووي ئيةالمي دادةنريَؤبة وةبةريميَوووةكةى  (1)

 . وانةوادانزيكي سةردةمي ئيمامي وةبةري لةو رِ -

 .يتيةكةانةوةبةري و ثاية زطةورةيي  -

 . ور لةويانةوة وةرطروووةييةكاني وكتيَ ة ميَوو زؤربةى -

  ةوة.وةكان دةطيَريَتيةبةسةنةد رِيوا -

لةة  بةةآلم لةةبىي نةضةوو     الوازي: بيَؤ، با ؤبهيَنيَويَك رِيوايةةش واي ليَكردوة هةموو ئةم خالسي كؤوايي
 :ؤلسيَبثيَشةكى ميَوووةكةيدا 

اسم كردوون و بة مةرجم رةدا بانةى ليَتش هةموو ئةو ،ؤبزانيَئةو كةسةي ئةم كتيَ ةمان دةخويَنيَتةوة  اب»
لةطةةلَ ئةةو   ، و باسةم كةردوون   كراوننةي كة رِيواوآلوةنها ثشتم بةستووة بةو هةوا، بينومسةوةا رةدليَطرووون 

: لةوانةةى ثةيَ  كةة  ةر هةوالسيَكي ويَدا بيَةؤ  ه ميَ ةئةم كتجا ، فةرمودانةي كة ثالسم داون بة خاوةنةكانيانةوة
ئةو رِيوايةوانةة   لةبةر ئةوةي، بيَزاري بيةةرىو  ئةبيَتة جيَي نارِةازيي خويَنةرى و وةان كردومتانةوة رِيوايةخؤم

جةا بةا بزانريَةؤ ئةةوة لةاليةةن ئيَمةةوة        كيشيان لة هةقيدةت و واقيعدا هةية،هيض واواية نة صةحيحل و نة
ووة بةةو  واستنةوةى ئةوانة بة وةنها ط ةكاري ئيَم، وةة هاووكو لةاليةن هةنديَك لة هةوالسخوانةكانةولسةب، ةنةبوو

  .(5ل ) كةىبرِوانة ثيَشةكي كتيَ ة «ةتمان طةيشتووطوازراوةوةوة و بة دةسان شيَوةى بؤم
  !!يَنةرةى كتيَ ةكةى بةرثرسيارييَت دةخاوة ئةستؤي وؤي خويبةم ثيَشةكي يروةبةةزامن شداو

ة ئةةو ، يَي نارِازي بوويةؤ و بةةناماقولسؤ زانةي   ث بيينالسيَكؤ ا هةودلةم كتيَ ةم ئةطةر: ؤيَةلسدئةوةوا ثيَت
رمة ناوى ئةوانة سةلة، دايةيت لة ئةستؤي ئةوبةرثرسياريَ، وةماشاي ئةوانة بكة وا ليَيانةوة رِيوايةمتان كردووة

 . وةري مةطرة ناطةر ،كةبق ولسي  نة بوونئةطةر جيَي متما، بهيَنم بؤيان طيَرِاومةوةوة
يتةوة بؤ كتيَ ةكاني فةةرموودة  هةر بؤية كة دةطةرِيَ، ثيَي هةستاوناسةكان نربةى فةرموودةزؤ ةشرئةم كا

 .صحيح رِيوايةت نةكةن داوة جنة لة كة ثةميانيان نةبيَؤ «سليمصةحيحي بوخاري و مو»بيَجنة لةهةردوو 
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الةـة  عصـر اخل ) كان وةلةوانةى سةردةمي خؤشة هاوشيَوةكانيان،  و ةهةبيوارخيةكةى ز
ي (الفةنت ابة مةل  قة  الصةح  احتديق مو)و، ئةلعومةري ءضيا ي دكتور ئةكرةم(الراشدة

ي دكتةؤر يةةحيا   (مرويات أبي خمنف يف تاريخ الطربي) يان، نةد ئةحمةزؤموحةمم ؤرتدك
 .هي وري: زؤرن.. .حيائيرباهيم ية

، داوذويَي مى نندشييَوا زؤرييان بيةكارهيَناوة لة  دةسيتةواةة   ة درؤزنيةكان  رِاوي
 :(1)وانةلة

 .نهةلس ةسنت و درؤكرد .1
داناني اسةت ةرِو بةؤ ب ولسةداني وةةوا  ةاسةتةكان و ه ارِة نةي طيَرِانةودووبارةكردنةو .2

ئةوةي وويَوينةوةيةكي بنضينةيي بيَريَؤ، بزان اسؤبة رِكةن بوا وا، ةكاناستطيَرِانةوة نارِ
 .  رِيوايةوةكانبكةن بؤ 
كةم كردنةوةى بة مةبةسةيت ويَكةدان و    ان يان ليَوةكوودازيادة خةتنة سةر رِ. 4

بةةجؤريَ ئةطةةر بلسةينَي     كوذراوةكةان  ةيردني ذمارزيادك ك:يةكي بضوونوونة .شيَواندن
 استة.رِ ،سةد قات زياور نووسراوة

                                                                                                                                  

ئةو كةسةانة   ىداوة ناوةوةى اني ئوةنها ثةمي، السة رِاستةكان بنيَرِيَتةوةنها هةووةبةري ثةمياني نةداوة وة جا
   .وة دةطيَرِيَتةوةبهيَنيَؤ كة هةوالسةكانيان ليَ

ةردةمي كؤن، لة سالسةكاني دوو سةد بةرةو سةرةوة، ئي  حةجةري: دةلسيَ: )زؤربةى فةرمودةنةسةكاني س
اوة و هيَنة  يان زانيوة ئيرت ئةركي سةرشةاني خؤيةان بةةجيَ   ة، وادةوة باسي فةرمودةيةكيان كردووكة بة سةنة

 ( ترمجة الطرباني صاحب املعاجم الثالثة.1/251)لسان امليزان( ) ريَتيان لةسةر نةماوة(ابةرثرسي
 (.01 /0) « الصحاب قي  مااف تح» (0)
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ي وةليَكدانةة بةؤ نوونةة:    .ي ثوض و نابةجيَ بؤ رِووداوةكةان «وأويَ». ليَكدانةوة 3
بةووة   دةسةآلت و ياسيسي ان وةماعو هةولَ و هةنناويَكيهةمو يكاري هاوةآلن بةوة

 .نةك ئيجتيهاد
 .  انةكعةي ة و هةلس تينةخ. دةر5
 .انووييةكة ميَوىي كردني رِووداو. دروستكردني شيعر بؤ ثشتن6
 .ساختةكراو كتيَب و نامةيني دانا .7

 .. قؤستنةوةى هاوشيَوةيي ناوةكان8
اي حاشة هةر  وةنانةتؤلسي سةبةئيةكان، ةكاني وةك رؤلسة دةرةكيضاوثؤشي لة رِ. 9

يةة بةوانةشةةوة كةة ئةةوان     هة سةرضاوةي ميَوووييكةن وةك ئةوةي بلسيَي هةرضي دةليَ
 كردووة. كانوختانيان بؤ سةبةئيةن و بودةكةن درؤزن بوخؤشدلسيان ثيَ
: (1)ت و جةماعيةت الي ئةهلي سيووننة  ي ليَكؤَلينةوةبازرِيَ ووستبوونيدر* 

 اهةةروةكو شةويَنكةوووى ثايةبةةرز ثيَشةةو    ، دكةوونةوةى فيتنة دةسيت ثيَكةر  ةلَلةط
م كةة  آلبةة ، نةةدةكرد ري سةةنةديان  ثرسةيا  طيزهةر) :ؤيَلسدة ي سىيلدي كورِموحوممة

! نةاوى ئةةو ثياوانةة بيَةنل كةة      ؟ وا لة كيَتةان بيةةتووة  ك: ئةيانووت، فيتنة كةووةوة
ةكانيان ة بوايةة فةةرموود  ا طةةر ئةةهلي سةونن   ئيرت وةماشا دةكةر ؟ ليَوةيتان بيةتوون

                                                

ةكان و صةحيح و  ةرمودو فة  مةبةسؤ لة رِيَ ازي ليَكؤلسينةوة: ليَكؤلسينةوةية لةة سةرضةاوةى هةةوالَ    (1)
ودةكاني فةةرم  ينةش بةؤ ثاراسةت  ة، ئةمة كة دةينيَرِنةةو  ىي دان بة رِاويةكان و لةوةعيفى، هةروةها طرننزة

 لي هةوا و ئارةزوبازان. لة درؤي درؤزنان و ويَ ئاخين ناحةزان و حةزي ئةه  ثةيام ةر
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 ي:روةردطااي ثةةر وخة  .(1)(ي وةرنةةدةطىا ئةطةري: ئةهلي بيدةو بواية ليَ، وةردةطىا
كة بريتيةة  ، كةم كةس هةسيت ثيَ دةكات، بؤ داناويلين زيَرِي لة قورئاندا دةستوريَكي

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ]: لة ئايةوي

كي بةؤ  ئةطةر طوناهكاريَك هةوالسيَ، ناوةى ئةوانةى باوةرِوان هيَةئ» .[6:الحجراا ] [ڦ
يةةنل  ةلسكي بنةزيان بة خة ةك نةو، تةوةوون دةبيَرِ وانبؤ نةوة واي بكؤلسئةوا ليَ، هيَنان

طةرِان بةةدواي   شبةمة .«كة كردووانةبنةوة لةو كارةى، ئةوسا ثةشيمان ، بة نةزانيةوة
 .   ووترِاسؤ و دروسيت هةوالسةكان ثيَوية

 داعومساني كورِي عةففان لة ضةند ديَرِيَك
  ِرةضةَلةكى: وو نازناو ناو 

ى عةبةد  بيلعاصي كورِى ئومةييةةى كةورِ  ئةى نى كورِفاعةفى عومسانى كورِ وىنا
 ملةنافةةدا لةطةةةلَ ثةيام ةةةري خةةةوا   ةبدولةةة ع ، شةمةةةي كةةورِى عةبدوملةنافةةة   

 رى لي ةة ثةو  داثىةشى ئوم حةةكيمي كضةى عةبدوملووة  . دةطةنةكبةي
ى وقةييةة ضةونكة رِ ، ي ليَنةرا (النةوريل  ذو)نازنةاوى   . (2) ثةيام ةرة

 ةوي: وةفةاوي كةردوة ئةوم   ئ كة، بووة زانييَخ  ةرى خواثةيام كضي 

                                                
 ن.باب بياَ أَ اإللناد من الدي (،0/07) «مقدم  )صحيح مسىم (0)
 (.0/237) «معرف  الصحاب » (2)
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موسةلسمان   هةر زوو لةسةةر دةسةتى ئةبوبةةكرى صةديق     .(1)كةلةوميشي مارة كردوة
 .  ثاشاني: بؤ مةدينةكؤضى بؤ حةبةشة كردوة و  .(2)بووة

  :ةكانىزَلفة
 رة(ىالعســجــي  سةةوثاى وةننانةةة )  كاويَةةك ثةيام ةةةرى خةةوا

لةة   زار دينارىهةو   خوا ىم ةرايةهات بؤالى ث انعومس، ئامادةكرد
 ي ةةر ، ثةيامخةوا   رِذانديية ضةاكى ثةيام ةةرى  ، نيَو كراسةكةى بوو

لة مةرِؤوة   :ثارةكة دةكرد و ئةيفةرموو ئةوديوى بة ئةم ديو و  خواش
 هةةروةها  .(4)ئةمةي هةةر دووبةارة دةكةردةوة   ، اداتبكات زياني ليَنهةرضى ومسان ع
ومساندا رِؤيشتنة سةةر  عومةر و عر و بكبولةطةلَ ئة  خواةرى ام ثةي

رِاوةسةتة  : فةةرمووى   ثةيام ةري خوا، كيَوةكة لةريةوة، ئوحد كيَوى
هةةروةها   .(3)رِاستنؤيةك و دوو شةهيدت لةسةرة  ةريَك وياموؤ وةنها ثة، ئةى ئوحد

وةكو ئةوةى ، زؤر نزيكى كردةوة، كردباسى فيتنةى  ثةيام ةرى خوا 
يَثةةرِى و دةم وضةاوى   ويَك بةويَةدا و كاوةدا ثياو لة، مابىَةى نؤرز سةردةمةةو ونى ئها

                                                
 .(2/217) «معرف  الصحاب » (0)

 (.2/177) «اب صاإل» (2)
 ةجمهولةة، بةةآلم ئةةل اني لة    : ويَدايةة ي كةسةىي  ئةب بل كةسى (13 /7) «همسالند»أحمالد فالي   جأخر (3)

 .«لةح» ئةلسيَ: (1111)ا د«مشكاة المصابيح»
))لالالا كنالاْل  بالاب فالالال النبالي  لصالالحاب ،ا فضالالا ل: )صالحيح البخالالاري( كتالاب  متفال  لىيالال (1)

 فضالالا لبالالاب مالالن  الصالالحاب ، فضالالا لب  ( كتالالا)صالالحيحفيم ىسالال(. و أخرجالال  م3157)حالالديثخىالاليو((،  متخالالذا
   (.2105)أبي هريرة حديث، من والزبير طىح 
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ةو رِؤذةدا لةسةةر هةة  و   ئةمة لة  :فةرمووى ر ثةيام ة، هةلسثيَضابوو
هةةروةها   .(1)وايدا رؤيشتم بينيم عومسانةد بة: دةلسيَمورِرةى كورِى كةعب ، هيدايةوة

ى اوك خة ذيؤهاوو رِ ان ئةطةرئةى عومس: فةرمويةوي  رى خوام ةثةيا
و كراسةى كة خةواى طةةورة   بةكاربةدةسؤ و مونافيدةكان ويةتيان ئةوؤى كرد طةورة 

جاريَكيةان   :هاروةهةة  .(2)(!نةكةى بة طويَيان بكةى، بةروى داكةنلةل، لةبةروى كردوة
 ، ثةيام ةةةري خةةوا  ان داى لةةة دةرطةةاي مةةالسي ثةيام ةةةر  عومسةة

  ةهةشتيشةى  ةى بودم بيكةرةوة و: مووفةرئةشعةري ئةبوموساي بة
ش نيشةةانةى انةةةئةم .(4)(و موسةةي ةويَك كةةة ديَتةةة رِيَةةي    آلبةةدةرىَ، دواى بةةة 

 رايةويية.ثةيام ة

 ؟طرتة دةستخيالفةتي  ضؤن  عومسان
ئةةم   ،(3)كةسةةوة ستؤي شةش خةتة ئة خيالفةوى، درا  اويَك لة عومةرك

ل انوةا بةز  )ة ويةويةةو دا طيَراةكةى خؤية ضىؤكى شوراية ئيمامى بوخارى لةة صةةحيح  
وةسةيةت بكةة   : طةووراوة   ومةروةى كة بة عا دةطاوة ئةو، (نابيَؤو زاية ميَوو

بةة  مل كةس لةةو كؤمةلسةة   : ئةوي: ووي. جيَنشينيَك دابينَ، ئيماندارانئةى ئةمىي 

                                                
 الناد صحيح.( ب3511ث )مذ ، كتاب: المناف ، باب مناف  لثماَ، حديأخرج  التر (0)
 (.  002حديث ) حاب النبي أصباب فضا ل   ،المقدم  لنن بن ماج (2)
 فضالالالا ل م(و )وصالالالحيح مسالالالى (،3179)، ثمالالالاَلنافالالال  مالمنافالالال ،  ()صالالالحيح البخالالالاري : متفالالال  لىيالالال (3)

   (.2113)، لثماَ فضا لمن الصحاب ، 

، وةلسحةى كورِي عوبةيدوآل، زوبةيري كورِي عةوام، عةبةدولرِةااني كةورِي   ، عةليمسانعوئةواني::  (1)
 .ةعدي كورِي ئةبى وةقاصعةوف، س
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ثاشةان  ، وةفاوى كردو لة دةستيان رِازى بةوو   كة ثةيام ةرى خوانازامن شياوور 
فى عةبةدولرِةااني كةورِى عةةو   د و حةة و سةةع  وةلس و يران و زوبةو عومس عةليوى نا

هيضيشةي  ، ةروانةوةومةر ئةبيَتة شاهيد بةة سة  ئةوة عةبدولسالى كورِى عووي: ). هيَنا
وةئةطةرنا هةةركامتان  ، ئةوة ضاكة، ىو بة ئةمبو ئةطةر هاووو سةعد، بة دةسؤ نيية

 كي لةةكارم ناثةا و ي ووانةاي  ةبةةر بةيَ  ئةة مةل ل   ،بوو بة ئةمى با ثشيت ثيَ ب ةسةيتَ 
، ةهةةةموويان كؤبوونةةةو ، ي بوونةةةوةلةةة ئةسةةثاردن دواي ئةةةوةى  .(1)(النةةةبردووة

وبةةير  ز (.رةكةوان بدةن بةة دةسةؤ سةيانتانةوة   كاووي: )عةبدولرِةااني كورِي عةوف 
مةل كارةكةةم دايةة دةسةؤ     : وةلسحةة ووةي  ، (2)عةةلي مل كارةكةم داية دةسؤ : ووي

ئةا بةةو   . ولرِةااني كورِي عةةوف دةسؤ عةبداية د ةممل كارةك: ويد وسةع. نعومسا
. سةةعدي كةورِي ئةةبي وةقةاص    وةلسحةة و  زوبةير و : سيان دةستيان هةلسنرت شيَوةية

و عومساني كورِي عةةففان و   ئةبووالبكورِي  ةليع: كةواوة ثالسيَوراوةكان مانةوة سيان
دةسةؤ   كامتةان : كةورِي عةةوف ووةى    ةاانيعةبدولرِ). عةبدولرِةااني كورِي عةوف

ةخوا سةويَند بة  ، ئةيدةنة دةسيت مةل : ثاشان ووي؟ وابيدةيل بةوةكةى ور، دةطريَؤهةلس
انى ةسةتى يةةكيَكي  و دئةةوةبو . ق ولسمانةة : هةردووكيان وويان (؟ةكةوان هةلسدةبويَرمباش

و   ةرم ةةياةوةةؤ فةةةزلسي خزمايةةةوي لةطةةةلَ ث  : ي وتطةةرت و ثيَةة 
ةر وةؤم كةرد بةة ئةةمى     بةةخوا ئةطة  دةم ئةة ت جا سةويَند ، هةيةبوونؤ  زووموسلسمان

. ايةةلَ ئةةبي و بةقةةةى ئةكةةيؤ    ئةطةر عومسامن كرد بة ئةمى طويَرِ، ئةبي وةردادثةر
                                                

 . بووردفة البةدةستيي كوبة كاركة عومةر سةعدي كورِي ئةبي وةقاصي لضون (0)

 خوشكي باوكي(،) يتيَروث يكورِي صةفية ة زوبةيرضونكعةوام رِقي لة عةىل نةبووة، زوبةيري كورِي  (2)
 .الفةتيخهةلسي واردووة بؤ  ليَرةش
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جا كاويَةك  . وتن شيت ثيَ هةما -ان بووعومسكة -ثاشان رِووي كردة ئةوةكةى وريان 
: عةةلي ، بةيعةةوى ثةىَ داو  ، بةةرىَ ئةى عومسان دةستم : ثةميانةكةى ىلَ وةرطرول ووي

 .(1)اةدابون و هاونة ذوورةوة و بةيعةةويان ثيَةد  و ئةوانة لة مالسةكيَدا و هةمويعةوى ثبة
 .  وخاريدا هاوووةى بثيَدانةكةى عومسانة هةروةك لة صةحيحيوايةوي بةيعةوئةمة رِ

اني هةاوووة كةةوا عةبةدولرِةا    داحيحةصة وردةكارى ور هةية لةة  ليَرةدا هةنديَك 
يل و ئةنةةارِ  بة موهاجى يَى كردووة و ثرسىرة و ضاوةشتوونيداىَ رؤذ ي عةوف سكورِ

يةك مةالسم نةهيَشةتةوة لةة مالسةةكاني موهةاجريل و       بةخوا سويَند: )دةلسيَوا . كردووة
   .(2)(نةم ينى كةس بة عومسان هاووابكةن، مةطةر ثرسيارم ليَكردون ةارئةن

 ة  ئيةبو ينةكي رؤد كةن و رِيوايةتية ريوايةتةكة  بوخار  دة لة ثشتهةنديَك 
مةل  : وتاويَةك ثيَةي   يث... :دةقةكةييةتى بةشيَك لة  ئةمة كة .طرنوةردة نةفيخم

بةةخوا  ، خوا بتكةوذىَ : فةرمووى ئةوي:، عةبدولسآلى كورِى عومةر دابينَ، ثيَؤ دةلسيَم
يفةة نةةيتوانى   بكةم بة خةلضؤن كةسيَك ، ويا بضي، ا مةبةستؤ خوا نةبوويةدةلةم قة

خؤ ئةوة لة مل باشرت خةليفةةى دانةاوة   ، يفةم دانائةطةر خةل ...ادب  آليَزانةكةى وةخ
ئةوا لةة  ، ئةطةري: وازم ليَهيَنا و كةسم دةسؤ نيشان نةكرد، - ئةبوبةكرةةسيتمةب-

... هةةروةها  - سيت ثةيام ةري خوايةبةمة-مل باشرت وازى ليَهيَنا 
تان وةا يةةكيَك  كةةم  ب ةكدامنابو وةماشاي، يدا دواى ئةو قةانةماستلة رِعومةر ووي: 

ئاماةة  كرد بيؤ   ت وهةقتان بةريَ كة لةبارترينتانة بؤ ئةوة  بةرةو، ئةمى بكةم بة

                                                
 (.3511ب ، باب فص  البيع ، حديث )حاالصكتاب فضا ل  «صحيح البخاري» (0)

 (.  5215حديث ) الناِ، االما كي  يبايَ  باب كتاب األحكا ، «صحيح البخاري» (2)
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ون يان كؤك بةو سةر يةكيَكئةطةر ثيَنجيان كؤبونةوة و لة، وةسنتبسةريان رِالة ...عةلي
يان لةسةةر  ضةوار  ئةطةر. بة مششيَر لة مليدة، ملى بشكيَنةبوو، نة و يةكيَكيان رِازى

هةرضيى   ...، لة ملى ئةو دوانةش بيدة ، ن رٍِِازى نةبوون و دووانيان كؤك بووكياكيَية
 .(1)كؤكن بيانكوةنر  مايةوة لةوانة  رِازينابن بةوانة  خةَلك لة سة

كة ضةةنديل شةيت ثيَضةةوانةى رِيوايةوةكةةى     ، ميخنةفةئةمة رِيوايةوةكةى ئةبو 
لَ آلحةة : لةوانةة ، و نابةةجيَ  شياونةى دةري ضةنديل زياهةروةها سةربا، ري ويَدايةبوخا

 ثةيام ةةةري خةةوا: يَلسةةلةبارةيانةةةوة دةكردنةةي خةةوييَن ئةوانةةةى خةةودي عومةةةر   
 م ئا ئةمة نارِاسةيت و ثوضةي ئةة    !!ازي بووةردوة و ليَيان رِي كوةفاو

يز ئةكات ئةو برِيةارِة وةةنف   دواى ئةوةش ئةمة كيَية جورئةت، ريوايةوة ثيشان دةدات
 !؟: نةكريَؤيَج ةيَؤ جئةكريَ ةش! ئةى با؟كاتب

  :عومسان شايستةترة بؤ خيالفةت
كة باشرتيل هةاوةلسي  ، خةلسك لةسةر عومسان كؤك بوون و بةيعةويان ثيَدائةوة دواي 
كةة    لةبةر فةرمودةكةى ئي  عومةر، و عومةرلة دواى ئةبوبةكر  ثةيام ةرة

ئةبوبةةكر  وشانى اهمسان بةهاووا و ةك  ري خوام ةدواي ثةيا ةل: دةلسيَ
بةة سةةر كةسةدا     ى كةةمسان ئيرت فةةزلس ، اي ئةو عومةر و ئينجا عومسانود، نةدةزانى

                                                
 (.3/292) «تاريخ الطبري» (0)
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ويَى طة   جةا ثةيام ةةرى خةواي:   : دةلسيَلة ريوايةويَكى وردا (1)نةدةد
   (2)دةكرديو ئينكارى ىلَ نة ليَمان دةبوو

: يَدةلسةةنةةةوة ةى عومساثيَدانةكةةعةولةةة بةةارةى بةي عةبةةدولسآلي كةةورِى مةسةةعود
. (4)(وة بةوو كة لةة سةةرووى هةمومانةة   ، ان كرا بة خةليفةسيَكي نيَوميين كةشرتبا)

: دارِولدةووين دةلسةيَل  ئةاةةد و  ئةبو ئةيوبي كورِي ئةبو وةمييةى سةختياني و هةربؤية 
ان ةةر موهةاجىيل و   بةرزى يَة بيَ رِ ناماقولسي و، خباوة ثيَ: عومسانةوة عةلي هةركةس

بةةةخوا يةةةك مةةالسم : دةلسةةيَورِى عةةةوف رِااني كةةبةةدولعة ةضةةونك، ةةةار كةةردووةئةن
جا نةةم ينى  ، ثرسيارم ليَكردونلسةكاني موهاجريل و ئةنةار مةطةر نةهيَشتةوة لة ما

ئةاةةدى كةورِى   . اشرت دةزانىانيان بة بهةمويان عومس، بكةن كةس بة عومسان هاووا
كةةى  ى بةيعةوةئةنةدازة  بةيعةوةكةةيان بةة   هيض كام لةة خةليفةةكان  : ؤدةلسيَ: حةن ةل
ؤرِاى دةننةى  ت ثيَدانةكةى بةة كة  لةبةر ئةوةى بةيعة، جةخؤ لةسةركراو نةبووعومسان 
 .(3)خةلسك بوو

  ومسانع واشةدةمي ثَيسةر
، كراوةوسةت در هةلس ةسةتةكانةوة دةمةن نةزان و مويةى كة لةاليوةربارى ئةو وةمس

يَؤ لة مةاوةى  يل دادةنرزيَرِ ىمن بة سةردةعومسا الفةوييم لةرِاستيدا سةردةمى خآلبة
                                                

 (.  3195اب ، باب مناف  لثماَ، حديث )كتاب فضا ل الصح «صحيح البخار » (0)
 (.773البالالن أبالالي لاصالالم ) «السالالن »(. و398)لىخالالول ص  «سالالن ال»و (.02/03032) «الكبيالالر المعجالالم» (2)

 .  «حإلناده صحي»األلباني: وفال محقق  
 (.  321ل، ص )خولى «لسن ا» (3)
 (.  321ص ) لىخول، «ن الس» (1)
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لةة سةةردةمى    ،بؤ مةاوةى دة سةالَ   ،ثرِ بوو لة فتوحات ،دااشديةكانهةموو خةليفة ر
ةمةدا  دةمي ئلةة سةةر  ، ئةمدا بوو سنورى دةولسةوى ئيةالمى فراواني بة خؤوة بةيين 

: الميئيةة  ةىلباكورى ئةفريديا و ئةسكةندةرية فةوح كةران و يةكةةمني كةشةتى طة    
ا ردةمى ويةد ةر لةةو سةة  هة  ،ةوح كةرا و ئازةرباجيان ف يائةرمين هةروةها ،دروسؤ كرا

ننى لةة رِيَنةةى دةريةاوة قةدةغةة     جةة  سةرةوا عومةر ،موعاوية قوبرِسى رِزطار كرد
بةو هؤيةةوة ئةازةر باجيةان و ئةرمةنيةة و كةابول و      ، دام عومسان رِيَنةى آلبة، كردبوو

( ت الصـوارى اذ) زنةكةةى رشةة مة يَه، ري: فةوح كةران سةجةتان و.. طةليَ ناوضةى و
لةة   هةةروةها فةةحتكردنى هةريَمةةكاني فةارس     ،بةوو ي: هةةر لةسةةردةمى ئةمةدا    

 خؤشنوزةرانى و هةرزانى و ئةةمل و ئاسةاي: و   سةردةمى ئةمدا طةيشتة كؤوايي وة
و جا ئةةم خؤشةنوزةرانى   . يةالميدا كيَشابةخشني بالسي بةسةر سةرانةةري دةولسةوي ئ

ثاشةان  ، سالَ بؤ ماوةى دوازدة، مى خيالفةوى عومسانة بةردةواب بون مابةردةووة فتوحا
كة كؤمةلسيَك مةوجريم و سةتةمكار دةرضةوون و    ، ةلسداك سةرى ه 45فيتنة لة سالسى 

ةكةى كة بةرِؤذوو بوو و خةةريكي قورئةان خويَنةدن بةوو     بةستةم و ناهةقى هةر لة مالس
 . ريام ةةةةثنةةى مزطةةةووى ن كردفةةراوائةمةةة جنةةة لةةة  .كوشةتيان 

 .  وبارة كؤكردنةوةى قورئانود. يةكةمني كةشتى طةىل دةريايي كردنىدروست
 : و هؤكارةكاني فيتنة دةستثَيكردنى

ويةتيان لة نةزان  كيخةلسكاوةى  ةوئ، فيتنة دةسيت ثيَكرددا ى كؤضي43سالسى ةل
 ناشة ثا ارى كردنةةوة و عومسان طرونةى و لةةو كارةخراثةةيان ئاطةاد    ، دةرثةرِن عومسان
ازي حةجةةوة  ني بة كؤضى 45سالسى  وا، دووبارة خؤيان سازدايةوةم آلبة ،ى كردنآلبةرة
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، لسةكةةى خؤيةدا طةةمارؤدا   دينة و ئةمىي ئيماندارانيان لةة ما كةوونة رِيَ و هاونة مة
لةم ماوةيةدا لة هةموو شتيَك بةىَ  ، ضَ رؤذ لة طةمارؤدان شةهيديان كرد دواى ثاشان
 .  اعةوي:ويَوى جةملة ن تةنةنايان كرد بوو وبةش

 :هةبووى هؤكارئةمة كؤمةلسيَك 
دوَلآلي كيورِ   و  عةببة نا جولةكةبريتية لة ثياويَكى  :سةرةكي كىهؤكاريَ

 :(1)ْ سةبة
وةنانةت واقميَكيان بةةو  ، وية بوونى هةبووةةسايةئةم كبوون لةوةى ة كؤندا يةكالل

و  ووةبةخؤيان هةة واي ةت بة  ضونيبؤ وديد كة كؤمةلسيَ ، (سةبةئيةكان) ناوة وانناوةوة 
ا وةةه )بةووني ئةي  سةةبةئيان كةردوة      لسينكةو  ةكة  كةسانةى لةو. جا باسيان كردووة

طروووةكةةى  خوو يَ ازةلةسةر رِ (وةها حةني)آلم بة ،ة(علي و بنو)لة كتيَ ى ، ة(وسنَيح
 ،كانشةا هةلسنةةطرة  لة ئينكاردكردني شةتة يةةقينى و حا  ، خؤي هيضي زياد نةكردووة

ةكةات  ئةةوة د  ئينكةارى ، هاوووة (43ل ) (يف الشعر اجلاهلي)كةيدا  ةلة كتيَهةروةك 
 َ  :ؤدةلسيَة  ؤ وةيان دروسةؤ كردبيَة  ع ة كة  كة ئيرباهيم و ئيةةماعي

ئةةو   (،بةآلم مةرج نيية رِوو  دابييَ ، بؤ بكات قورئان بؤ  هةية باسى ئةمةمان)
بةوانةش كةة  سةبارةت  .يشؤؤرِةك دلة هةمو شتيَ هةر لةسةر رِيَ ازي بة طومان بوون

ثاشةان  ، ءي  سةةبة ئة لةسةةر  رِيوايةت هةيةة   كؤكردنةوةى هةرضيدةلسيَل: هةستاون بة
، درؤزنةة  ئةةم سةةيفةش  ، لة رِيَنةى سةةيفي كةورِى عومةرةوةيةة    يهةموو ةويانبيني

                                                

 .« ل ها حقيق  أ  خيالاهلل بن لبْ ه لبد»برِوانة كتييَب:  (2)
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ثوضية   هةَلية و  ةشنئيةم بيؤ ضيو   بةةآلم  ، بوونى نيية كةواوة عةبدولسآلي كورِي سةبة
 :ةكةوةيد رِوضةنلة

، لة ئةبي ووفةيلةةوة  اكر هاوووة لة رِيَنةى عةمماري دهنيةوةئي  عةس . لة الي1
لةة زةيةدي كةورِي وةه ةةوة باسةي ئةي         شوع ةوة لة سةلةمةوةهةروةها لة رِيَنةى 

 ئةمةةش لةة رِيَنةةى سةةيفي كةورِي     ، عةليدووة كاويَك هيَناويانة بؤالي سةبةئي كر
 .(1)ةرةوة نييةومع

لةة كتيَ ةةكانى   ، شنووسةرةكاني شيعة ودةناس وس و فةرموووونويَم ربةى. زؤ2
 .  سايةويةيان كردووةندا ئيةثاوي ئةم كةخؤيا

دواى ، دا(ةـر  الشـيعة  )لة كتيَ ى  (دا مردووةسةدةى سيَيةملة) نؤبةختيةئةوة  -
بةة طروثةي    ئةم واقمةة نةاودةبريَل  : ؤدةلسيَ، كاتدة ءئةوةى باسى قةةكاني ئي  سةبة

 .(2)ءوواني عةبدولسآلى كورِى سةبةلة شويَنكةوبريتني ة ك (انكةيبةئسة)
 ،ةعفةةرةوة رِيوايةةت دةكةات   ئةبى جدا لة (رجال الشيعة) لة كتيَ ى( الِكّشي) -

يوت ئةة  باننةشةةى ثةيام ةرايةةوى ئةةكرد و    ءةبةعةبدولسآلى كورِى س: كة وووويةوى
ئةوة لةة   سةةبة ةى ئي بارلة ور  يوايةويل رِيضةند ثاشان. (4)خواية ؛ئةمىي ئيمانداران

 .  دةكاتوةنانةت زياد لة ثيَنج رِيوايةت باس ، وةدةطيَريَتة ؛ئةبي جةعفةري صادقةوة

                                                
 اهلل بن لبْ. ( في ترجم  لبد29/1) «تاريخ دمش » (0)

 (.  22 )ص «فرق الشيع » (2)

 (.  22 )ص «فرق الشيع » (3)
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 .(2)«من الحيضره الفقية»لة كتيَ ى  «الصدو » -

 .(5)«شيخ الطائفة» كة ناسراوة بة «الطوسي» -
 .(3)«األئمة ملور عباق» ي ئةوانزؤرزان لة زانةتى ئيمامةكان ال «سياجملل» -
لةبةةر  ، هةى وةري: زؤن  ، نجنة لةوانةى كة ناوم هيَناو .(1)«النورى الطربسي» -

 . هيَنانكوروربِي وازم ليَ
، ؤةى كردبيَة هةركاميَكيان باسةي ئةةو دةمة   : . سةبارةت بة ئةهلى سوننةت3

كةةس  ، ةكارينةريةةكاني لةسةةر ئةةو دةمةة رِوونكردؤوةةو     و  ءئةوة ناوى ئي  سةةبة 
 ،جةةا ئةةةم عةبةةدولسآلى كةةورِى سةةةبةئة. نةةةكردووةةئي  سةةةبى ئةةي نووارى بةةئينكةة

 عةةلي ثاشان اليةننريكردني ، مانسةرةوا خؤى كرد بة موسولس، جولةكةيةمةنيةكي ية
 ةوانةةى كةة برِوايةان بةة     ئ دةدةريَنةة ثةالسي   واقمي سةبةئيةكان، كايةوةهيَنا
كةورِى   يعةةل ى الؤاول بة ة بةوون كةة هة   ، هةةروةها هةرئةوانة  هةةبوو  عةليخوايةوى 

ئةةوي:  . وةؤ خةواى  : ! وويان؟يةئةو كيَ: يئةوي: وو. وؤ ئةوى: و ثيَيان وت بووالبةئ
 ثاشةان ، ي خزمةةوكاري ضةالسيَ بكةةنيَ و ئةاطرى ويةا بةةردا      (قةن ةر)ا بة فةرمانى د

 ووي :فةرم
ــا ــ َلمَّــ ــرا تُ األرََأي ــ ــر ا مُن َكــ ــرَ َأم ــ  (1)دَعَـــــو تُ َقن بَـــــرَانَـــــار ي وَج ــــتُ  جَّأَ م ــ

                                                

 ان.عةكيَكراوةكةي الي شياوةرِثيَ ة بضوار كت ةيةكيَكة ل. 955ذمارة  يوايةويرِ (0)

 (.  0 )ص «رجال الطاالي»في كتاب   (2)
 (.  12/011)و ( 70/201) «نااربحار األ»في كتاب   (3)
   (.12/011( و )70/201) «بحار األناار»في كتاب   (1)
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 نةة ة كةاريَ طة بينيم ئةةم كةار  كة كاويَك 
 

 ةبكةنة ضةالسيان بؤ  ةر قةنومت  م كردؤوئاطر
 

، ووةيةةى ثاشةنةز نةبيَتةةوة بةةئاطر دةيةةوويَنم      يَ لةةو هةركةس: هةروةها ووي 
عةبدولسآلي كورِى سةةبةئي:  ، ة رِايكرد رِايكردشي كئةوة، يانى سوواندئةوةبوو زؤريَك
خةواى ثةةروةدطاري:   ، كةوذراوة : نةة ياي: ووووهةنةديَك  ،ايكةرد لةوانةى رِيةكيَك بوو 

كةة  ، ردةوةدةلةسةى بآلودةكئةرِؤيشؤ درؤ و ، بةكاردةهيَنا شيدةشتةكيةكاني. ةزاناور
 (مةوزةوةر )ني نوسةراوى سةاختة   ةكاةستهةروةها خؤى و هاود. عومسان واو وايكردوة

لسحةة  ةوبةير و وةكو زو، دةنوسى  يان بةناوى هاوةلسةكانى ثةيام ةرةوة
ئةةةو ، سةةاختة مةةؤر دةكةةرد بةةة مةةؤري هةةةموويان، دهتةة ...ة وائيشةةو ع عةةةلي و

لةة خةؤى و   ردن بةة عومسةان و بيَةزارى دةربةرِيل     نوسراوانةش برييت بةوون لةة قةةةك   
ئةةو  ، رةكةانى طةيانةدن نةبوونةة وةكةو ئيَةةتا هةةن      اميَئ لة كؤنيشدا. سياسةوةكةى

وا ئةوةبوو ضةةنديل  ، درايان دةكؤ برِوشييَ دةطةنةيان ثآلدةشتةكيانة هةر كة ئةو هةوا
 وويَوةكانةدا خةةلسكانيَك   ئةوةبوو لة سةرجةم ضني و. ونة رِيزيةوةاوة طيَرِ و دةغةلَ ضوئاذ
لةة مةبةسةتة ضةةثةلسةكانى ئةي       نةيشنتهةنديَكيان دواي ئةوةى ويَ، ميان دايةوةآلوة
تيان كةرد  رانة دةسة بة كويَ روريان هةنديَكى بةآلم هيَ، بةْ  بوون بة باننةوازكار بؤيسة

 .  واز كردنننةبة با
بؤيةة  ، ا هةةبوو ى لةة سةةرجةم وياليةوةكانةد   وووشةويَنكة ، سةةبةئة  ئةي  ئةم جا 

هةنةديَكيان نامةةيان بةؤ    . بةردةوام نامةيان بؤ دةنارد و ئةمي: نامةى بةؤ دةنةاردن  
                                                                                                                                  

ىَ: ةلسة د و ةوباسةي كةردو     حةجةةر يئى كة(، بةآلم دريَوة6922) «صحيحى بوخارى»لسةكةى لة ئةس (0)
 ة.ةنةدةكةى )حةل(س
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ى ىلَ او ان واومانى عومسة واليةكةةمان بةة فةةر   : دةياننوسيهةنديَكى وريان دةنارد و 
مةدينةة و   بةؤ  رِؤيشةتني ، ةكةمان بة فةرمانى عومسان واو واى ىلَ كةرديل ليوا، كرديل

 ،عومسان واو واى هيَنا بة سةر هاوةلسةكانى ثةيام ةةردا ، بةسةرهيَنايلعومسان واو واى 
ى كةورِ  عةةلي رِاسةثاردةيةكمان لةة   ، نامةيةكمان لةزوبيَرى كورِى عةوامةوة بؤ هاوووة

ضةى و ضةيمان بةؤ    ، لة عائيشةوة بةؤ هةاوووة   يَكماننوسراو، ةووةيشتنةوة ثيَئةبووال 
شةتيَكي كةةم   - ربارةى دينةكةى خوا نةازانل ئةو دةشتةكيانة كة هيض دة رتيئ، هاوووة
كةورِى   ئاسؤ عومسانىشؤ لة و دلسيان ثرِى ئةبوو لة ردندةكئةم قةانة كارى وىَ -نةبيَ

 . عةففان
 ليَى طةرِان: عائيشة ووي: دةلسيَو  مةسر، نانوسراوةك ة كردنيسةبارةت بة ساخت

ن وةك بةةران سةةريان   شاثا، عومسان( وةكو جلى ثاك لة ثيةيدا بةجيَيان هيَشؤ :وةوا)
خةلسكؤ ئةنوسى و فةةرمانؤ ثةىَ    بؤ ! وؤوؤ بووئةمة كارى : مةسرو  ثيَى ووت برِى.

رِوايةان  اران بداايةةى بةرِو  ةو خوب نة: عائيشة ووي. دةكردن لة فةرمانى عومسان دةرضل
 ،رِةشم لةسةةر سةثى بةؤ نةنووسةيوون    ، وةرِيان ثيَ نةهيَناوةباوةرِان باىَ هيَناوة و بىَ ث

وةكان نوسةرا نى جةا خةةلسك واي ئةةزا   : ئةعمةش ئةلسىَ. هةوا ئةم ساوةى كة دانيشتووم
ي اي كةورِ سةبةئيةكان، بة سةركردايةوي عةبدولسا ج .(1)لةسةر قةةى عائيشة نوسراون

اني كةورِي عةةففان هةةنناو    مسة ة عويةان دا، بةرام ةةر بة   ةي برِيارثاش ئةةو  ،ءسةبة
 دةي طةورةكةيان، ئةم هةنناوانةيان نا:هةلسنيَل، لةسةر ريَنمايي و راسثار

 
                                                

 .  «حيحلناده صإ»( فال ابن كثير: 5/211) «النهاي لبداي  و ا» (0)



 29  

 ةكانةكاني سةبةئييو ثيالن هةنؤاو
افخؤري وانةدان لة والي ناوضةكان، بة ضةشنيَك هةولَ بدةن وةك ستةمكار و م -

 خةلسك نيشانيان بدةن.
دةكةن لة خراثة و ريَنريي  بة ضاكة ودةكةن  نةن، فةرمايشان بدوا خؤيان ن -
 ستةم.
سةرجةم هةريَمةكاندا و  ثتةوكردني ثةيوةنديةكاني ريَكخةتين سةبةئيةكان لة -
 يي ورد لةنيَوانياندا. ي نامة و زانيارئالسؤطؤرِ
ؤ و كةسايةويةكان ب هاوةآلنناوبانني طةورة  هةولسدان بؤ بةكارهيَناني ناو و -
 ن. زةكةيااوىيي باننةثشتن
نان بؤ ساختةكردني مؤر و بةلسنةنامةكاني دةسةلساوي ئيةالمي و ناوهةن -

نووسراوي عائيشةي  كان، وةك ساختةكردني مؤري خةليفة وكةسايةوية ئيةالمية
 ان. دايكي باوةرِدار

اي طشةيت و  ئيشيان دةكرد لةسةر جوولساندني رلةو ماوةدا، سةبةئيةكان بة وردي 
مةة بكةنةة كةرةسةتةيةكي    ني ناوضةكان، هةةوا ئة ة واليةكام ةر باري خةلسك بةهاندان

ثةاش سةةركةووين هةةنناوي يةكةةمي     دةستيان بؤ ليَداني خودي خةليفةة، دواجةار   
ل خؤيان ضرِكردةوة لةسةةر خةودي خةليفةة و ضةةندي     نةكةيان، هةولَ و هيَرشةكانيثيال

 ة:ةوان، لدؤسيةي وؤمةويان بؤ خةليفة كردةوة
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دةيةوت: عةةلي وةصةيي     ءسةبةئي   :والببووكورِي ئة  عةلييفاووكردني مةز -
. لي بكراية بة خةليفةة ةع  ثةيام ةري خواية و دةبوو دواي ثةيام ةر

 ة.مي دةدةينةودواجاري: وةآل
ليَةدان و سةزاداني   ةوانةة:  ، لو كةسايةويةكان هاوةآلنزبريي بةرام ةر بة طةورة  -

دوورخةةتنةوةي   د.مةسةعوو كةورِي  اي عةبدولس سزاداني ان وليَد عةمماري كورِي ياسر.
 شام. دةركردني ئةبوودةردا لة ة.زةري غيفاري بؤ ناوضةي رةبزئةبوو
ي ثةيام ةةر حةكةمي طيَرِايةوة ثاش ئةةوةي   دا:هةلسةوكةووي لةطةلَ كةسوكاري -
موعاويةي كورِي ئةبووسةوفياني كةرد بةة     دووري خةت وويةوة. خوا 

ي كورِي كورةيزي كةرد بةة   كورِي عامربدولساي ةع بوو.ةنكاربةدةسيت  ياويوالي كة ش
اوي كاربةدةسةيت  بة والةي كةة شةي   مةرِواني كرد  والي كة شياوي كاربةدةسيت نةبوو.

بةخششي هةبوو بؤ خزم و نزيكاني خةؤي   ثيَنج يةكي ئةفريدياي دا بة مةرِوان.نةبوو. 
ي ككةة كةسةيَ  ة والةي  بعوق ةي كرد  ورِيوةليدي ك و موسلسماناني ليَ بيَ ةش دةكرد.

 ان بةرام ةر بة خةزم مسطشيت، هةلسويَةيت عوبةبةآلم  اربةدةسيت نية.فاسدةو شياوي ك
   .وةك باسي دةكةيل ةت دةرنةضووة،رِةوي طشيت شةريعو كةسةكاني، لة ريَ

سوننةوي كوروكردنةةوةي نويَةوي لةة سةةفةردا      رةخنةطرول لة ئيجتيهادةكاني: -
 ردةهيَنا، كةضةي ئةةم كةردي بةة    امضةي بةةكا  حةد ق ينبؤ لييَداةر عوم لةكارخةؤ.

دا كة لةة كاويَ  ي خةوا  ثةيام ةةر ضةووية سةةر ثليكانةكةةي     طؤضان.
سةةووواندني  خةةوارور دةوةسةةتان بةةؤ ووةةاردان. ئةبووبةةةكر و عومةةةر لةةةو ثليكانةةة  

فراوانكردنةي سةنووري ثةضةةي     موصحةفةكاني قورئان و هيَشتنةوةي يةةك نوسةخة.  
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عوبةيةدولساي كةورِي    ذةوةندي شةخصيي خؤي.بةر يَناني بؤبةكاره وي بةيتوملال لسانئاذة
 عومةري لة بةرام ةر هورمزاندا نةكوشؤ.

لةة رؤذي ئوحةوددا   نةةبووبوو.   ةزاي بةةدر ئامادةي غ رةخنةطرول لة رابردووي: -
   واندا ئامادة نةبوو.زلة بةيعةوي ري يَؤ و رايكرد.مةيداني جيهادي جيَشه

ةيةةكي نووسةي   ةلَ كؤيلةكةيدا نامةكةي لةطسةر وشرتةل ةت:دني وؤمرستكدرو -
 نامةكةدا باسي كردبوون.  لة ةي بؤ ئي  ئةبي سةر  سةبارةت بة كوشتين ئةو كةسان

ئةو خؤشؤوزةرانى و هةرزانى و نازونيعمةتيةي كية ئوميةتى    : ووةمهؤكار  د
 :ىبينلةسةردةمى عومساندا بةخؤوة  ئيسالمى

بةسةةر  ؤذ نةةبوو خيَةر و خيَةرات    ةطةةرنا رِ و نةبيَ كةجمار: يَلسدة: ةسةنى بةصرِىح
ئةى خةلسكينةة وةرن  : ةكردنكى دةر بادهةوا واى ليَهات بانن، خةلسكدا دابةش نةكريَؤ

 .(1)ب ةةن ( ثارةكةةوان )ئةةى خةلسكينةة وةرن بةشةةمالسةكةوان    ، نةكةوان ب ةةن هةننوي
ى سةةرةرِا ، وو بووب دا بةرفراوانمسانسةردةمى عولة  ردنئةمةش لةبةر ئةوةى جيهاد ك

تانةى ليَ كةويَتةةوة  كة ئةةم جةؤرة شة    ،لة عادةوى خؤشنوزةرانى و هةرزانية ئةمةش
سةوثاس  هؤى ثيَنةزانينى خةةلسك و   ئةمةش بة، ؤلَ و رِازى نةبوونلسةبو بؤو طازندة وةك

 .  نةكردنيان
 :رمةسروشيت عو ان وعومسني سروشيت جياواز  نيَوا :هؤكار  سىَ يةم

                                                
 (.  311 /0) «لفتن ي  مااف  الصحاب  فر اتحق» (0)
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لةطةلَ ئةوةشدا الواز ، ةرمونيان بوون زؤر نم عومساآلبة، بوودوون  ومةرع
 بؤيةة هةةر  ، نيان بةووة نةةرمو  بةةلسكو ، ئةبةن نةبووة هةروةكو زؤريَك لة خةلسك طومان

دةزانةل ضةى واى ليَكةردن    : ووةي ، دةبيين كاويَك كة لة مالسةكةى خؤيدا ئابلسؤقةيان دا
. ي خةؤم نةةبيَ  ةرم ونيةان كردن نة ةنة هةيض واى ليَ  ؟انةهةسنت بةم كار ن وجورئةت بكة

، ومسةان ئةةطرت  سويَند بةخوا كؤمةلسة شتيَكيان لةة ع : عةبدولسآلى كورِى عومةر دةلسيَ
 .  كةس هيضى نةدةطوتئةطةر عومةر بيكردباية 

، لةبةرئةوةى عومسان لة خةةلسك خةؤش دةبةوو   ؟ كةوابوو بؤضى لة عومسانيان طرت
عةةفوي  ، ؤش دةبةوو و كةوروى خة   و كةةم  ةلة هةلس، ردندةك ضاوثؤشى، ةدةطرولي نليَ

 . دةكردن
 سيةركردايةتي قورس بيووني هةنيديَك لية خيََليةكان بية      ثيَ: هؤكار  ضوارةم

 كردني قورِةيش:
بةواي ةةت ئةةو خيآَلنةةى كةة     ، بانةى كة هاونة نيَةو ئيةةالمةوة  ة عةرةةو خيَلسئ

، ةرِانةةوة طكردن رِةيَر و دواى شة شش ة و ثاشان بة زؤرينةوهةنديَكيان لة ديل هةلسنةرِا
 هةندىَ شتيان هةةر لةة  ، هةنديَكيان بة قةناعةوةوة و هةنديَكى وريشيان بىَ قةناعةت

كردن هةر لةة قةورِةي:    ةريانةوة كة سةركردايةوىئا ئةوانة قورس بوو بة س ،دلَ مابوو
عةرةبةةكان   لسةة هةنةديَك لةة خيَ  ): يَلسدةبؤية ئي  خةلدون ؟ باشة بؤ هةر قورِةي:، بيٍَِ
بؤيةة  ، شتيَك الياندا و نةفةيان ثيَى رِازى نةةدةبوو  قورِةي: ب وةكردني وى ايةكردرةس

بةؤ ئةةو مةبةسةتة نةةرم     (1)كانودارةآلان لة واىل و دةسةنة و وةشةرددةستيان كرد بةوا
                                                

 (.  0/317) «الصحاب  فر الفتن  ف تحقي  ماا» (0)
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وري: هةن بوونةوة هؤى نانةةوةى ئةةم فيتنةيةة     ارىهؤك ونيانى عومسانيان قوَستةوة.
   .كردننة اسموروربِي بةر كم لةبآلبة

 : كة لة عومسانيان طرت نةىخناِرةئةو 
 دةسةآلتدارة والي و كردووة ب خزمةكانى :يةكةميان

 .يةة موعاوية: يةكةةميان  :واىلكة كردبوونى بةة    عومسان نةىةو خزمائ
ى وةليةةدى كةةورِ: سةةيَيةم. عةبةةدولسآلى كةةورِى سةةةعدى كةةورِى ئةةةبى سةةةرحة: دووةم

ئةةم  . ولسآلى كةورِى عةامرة  بةد عة: جةمنثيَ .صةاعورِي دي كسةعي: مضوارة .عوق ةية
وان ثيَيةان وايةة ئةةم    ئةة  ،وشيان خزمى عومسانلموهة، ثيَنجة عومسان كردنى بة واىل

كةوابوو با وةماشايةكى باقى واىل يةةكانى   .وانة و نةننى ية بؤ عومسانكارة جيَناى 
بري اج، ورِي عةمركاعي قةعد، عةرىساي ئةشئةبو مو:  ورى عومسان بكةيل

ئةةبو  ، عةبدولرِةااني كورِي خالدي كةورِي وةليةد  ، كورِي مةسلةمة ييبحةب، زةنىمو
جةريري كورِي ، ي قةيسئةشعةسي كورِ، حةكيمي كورِي سةالمة، ىئةعوةري سوللةم

نةسةىي  ، مةالكي كةورِي حةةبيب   ، عووةي ةي كةورِي نةةههاس  ، عةبدولسآلي بةجةلي
، كةورِي رِةبيعةة  اني سةةمل ، ةيسقة  كورِي سةعيدي، رةوي ئةقسائييب كورِ، ةليىعةج

 .  خونةيةي كورِي خوبةي:
خزمةةكانى عومسةان    دةبيةنني  ،بكةيل واليةكانيَؤ وةماشايةكى بةخيَراييةكي: ب

 بة واي ةت ئةطةةر بةزانني كةة ثةيام ةةرى خةوا     ، ضاو ئةوةكانى ورؤر زؤر كةمرتن لة ز
 دةسةؤ و ةبدةكةردن بةة كار   وةر ى ياور لة هؤزةكانلسي ئومةييةى زيَخ 

ني بةة ئةنةدازةى   ك لة هؤزةكاني قورِةي: ناناسة زيَهيض هؤ): ؤةلسيَد: وةميية  ئي. واىل
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دةسةيت  بل وبةة كاربة بةةكارى هيَنةا    ثةيام ةرى خةوا  ئومةييةبةنى 
يةةدار  لةطةلَ ئةوةشدا دةم سثي و ثا ئةمةش لةبةر ئةوةى ذمارةيان زؤربووة و، دانابينَت

 .(1)(خةلسكدا وون لة نيَبو
، ىلوا ةئةمانةة هةةر هةةمويان لةيةةك كاوةدا نةةكراون بة        :نيدةَليَش ا  ئةوةود
ورِى عاصةى لةة   م دواجار اليدا و سةعيدى كة آلبة، ى كورِى عوق ةى داناوةليد سةرةوا

 .  كةوابو لةيةك كاودا ثيَنج نةبوون، شويَنى دانا
كةورِى عاصيشةي    فات بكات سةعيدىوةى يَ: ئةوةعومسان ث، سةربارى ئةوةش

ىل نها سةىَ وا وة وةفاوى كردوة لة هةموو بةنى ئومةية يَك عومسانواوة كاوةك، (2)ادال
كةورِى ئةةبى سةةر  و     موعاوية و عةبةدولسآلى كةورِى سةةعدى   : كة بريتني لة، مابون

مري: ثةيَ:  هةروةها عةبةدولسآلى كةورِى عةا   ، رِى عامرى كورِى كورةيزعةبدولسآلى كو
 .(4)ايةوةشدةسيت لة كار كيَ عومسان وةفاوكردنى
   :ي: ئةوةيةئةو، شتيَك هةية ثيَويستة ئاماةة  بؤ بكر َ رةدائا ليَ

بةوون  ن والةي  اليةربد  وةليدى كورِى عوق ة و سةعيدى كورِى عاص كةة عومسةان  
 !كورِى ئةبى وةقاصي ويَةدا دةركةرد   ! ئةو كوفةيةى كة عومةر سةعدىبةسةر كوفةوة

                                                

، عيدرِى سةة الةدى كةو  خ، ئةبو سوفيان، بي كورِي ئوسةيدعةوتا: شلةوانة (.1/092) «منهالال السالن » (0)
 ردنى بةك  وانةي كة عومسانة ذمارةي ئةثيَنج كةس ب. ئةبانى كورِى سةعيد، يدعومسانى كورِى سةع

  .واىل
 (.3/117) «تاريخ الطبر » (2)
 (.3/117) «الطبري ختاري» (3)
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و كوفةيةةى كةة   ةئة . دةركةرد ويَدا  يهي وريش وةليد و و موسا وومسان ئةبهةروةها ع
كةةى غةةدريان لةة    كةة خةلسكة  ةو كوفةيةةى ئة  .دوعاي لة خةلسكةكةى كةردووة  عةلي

كة خةلسكةكةى ثةميانةكةيان شةكاند لةطةةلَ   فةيةى ئةو كو. كرد عةليحوسةيين كورِي 
 .موسلمي كورِي عةقيَ دا

 :نةك كؤتاهةمنيلة كؤتاييدا و 
ئةةو كوفةيةةى كةة     !وشؤعةليان ك كورِي ينةيخةلسكةكةى حوس ئةو كوفةيةى كة
كةةوابوو لةة كةارالبردنى ئةةو واليانةة       .ةى نةبووةك رِازيوالييض رِؤذيَك لة رِؤذان بة ه

لسكو جيَناى وانةة و عةي ةيةة   انةوة نابيَتة جيَناى وانة بؤ ئةو واليانة، بةلةاليةن عومس
يةان  شةياويى خؤ ليانةة  اوئايةا ئةةو   : ئةوةشدواى ، واىل بوون ةى كة ويَيدابؤ ئةو شار

ليانةي عومسان لةسةر ئةو واةوى زانايان شايدوايي  -ن شـاء اهلل إ-؟ ئيةثات كرد يا نا
 .ديَنينةوة

ي: خزمةةكاني خةؤي   ئةةبووال  كةورِى   عةةلي بة هةمان شةيَوة   :نيدةَليَهةروةها 
 .(1)يكردووة بة وال

سل ورِى عةباريان كاوكة هةر ض ام(...( و)وةممقيـثم آل( و ))عةبدولسآل( و )عوبةيدولس
ورِي ئةبوبةةكر. هةةروةها   ؤشي: موحةممةدي ككردونى بةواىل، هةروةها زرِ كورِةكةي خ

 .  ي ئوم هانيئي خوشكيشيعةبدولرِةااني كورِي هوبةيرةى كورِ

                                                
 (.210-211)ص «طاريخ خىيف  بن الخيات»: انظر (0)
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 يل.ي نةاطر شة ئيَمةش رِةخنةمان ىلَ نةطروووة و ليَوة، ةى ىلَ نةطروكةسي: رِةخن
، يةان  -اني خزمةكاني عومسةان اند اليبة و-ريَؤ طةد ة ئةم رِةخنةيةجا ئةو كةسةي ك

 .ئةوةوا سوننية يا شيعية
   :بةوة وةآلمي دةدةينةوة كة، ر شيعيةك بووطةئة

، خةؤى كةردوة بةةواىل    ي: بة هةةمان شةيَوة خزمةةكانى   وال  كورِى ئةبى عةلي
ى خةزم بكةيتةة   طةةر بةة واىل دانةان   ةئ، كةواوة هةردووكيان لة مةسةلةكةدا يةكةانل

ئةوا بةهةمان شةيَوة بةة واىل دانةانى خزمةةكانى     ، انةوةر عومسبةسة ندةزة و طانخرِة
خةؤ ئةطةةر   ، بةسةريةوة ئةبيَ ب يَتة رِةخنة و طازندة، يةوة عةليلةاليةن خودى  عةلي

يَةدا  ئةوا بةهةمان شيَوة بؤ عومسةاني: هيضةي و  ، عةلييضي ويَدا نيية بؤ ئةم كارة ه
باشةرت بةوون لةة وانةةى كةة      ، واىلى بة ردنكعومسان  ةوانةى كةهةموو ئبةلسكو ، نيية
 .نةبيَؤ آلى كورِى عةب اسعةبدولسجنة لة ، كردنى بة والي عةلي
   :نيدةَليَثيَي ئةوا ، وننى بووم ئةطةر هاووو كابرا سآلبة

ؤى خؤشةويةةتى  ئةوةوة بلسيَي عومسان بة هة : يةكةميان :وؤ دوو رِيَنات لة ثيَشة
. م شةةايانى فةرمانرِةوايةةةوي نةةةبوونآلةبةة، رِوا نافةةةرم ةبةةة كردونةةى ايةويةةةوو خزم

واى ئةزانى ئةةوان شايةةتةى ئةةو كةارةن       عومسان: يَيئةوةوة بلس: دووةميان
مةانى ضةاكة بةربيَ بةة ئةمةةاىل      : وايةة طو جا ئةسلسي. كارةى ثيَ سثاردنبؤية ئةو 
ل بكةةي  ةشتى ئةو واليانةوماشايةكي ذيان و رِ، دواى ئةمانةش با وة عومسان

 . دايناون  نة عومساك
 :شايةوى زانايانل بؤ ئةو واليانة ئةمانةش
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 :  موعاوية  كورِ  ئةبو سفيان: ميةكة
ن ئةةبو سةفيا   يوةدا نييةة كةة موعاويةةي كةورِ    هيض موسةولسمانيَك طومةاني لةة   

  زؤر زؤريشةيان   وةنانةةت خةةلسكى شةام   ، يةكيَك بووة لة باشرتيل والييةةكان
وةةنها  ، بةة سةةر شةامةوة   ي بةة واىل  ب كردبةوو اتخةوي رِعومةري كو، يةتوةخؤشو

موعاويةى هةر لةو شويَنةى خؤي هيَشةتؤوةوة  ، ئةوة بووة كاريَك كة عومسان كردبيَتى
دواي ئةوةش لة سةةردةمي   .ر بؤ سةر وياليةوةكةىلَ زيادكردني هةنديَ ناوضةى ولةطة

ة لة  وةبةو  يَكا يةةك وةههةةر ، نوسةرى وةحى بووة ا ثةيام ةرى خواد
خؤشةيان ئةةويَل   ةن كة ئةوان ان رِةواكانباشرتيل فةرم»لة كاويَكدا ، نيين واليةكاباشرت

ةاتةان ىلَ  رِ واني:ىلَ دةكةةن و ئةة  وة رِةاةةويان  ، و ئةواني: ئيَوةيان خؤش ئةةويَ 
 .ئاوها بووة  عاويةشوم. (1)«دةكةن

 : حكورِ  ئةبى سةر كورِ  سةعد عةبدوَلآلي : دووةم
، يةةوة ثاشان لة ديل هةلسَنةرِا،  ثةيام ةر ىهاوةآلن لة ك بوويةكيَ

 اةى كةرد و طةرِايةةوة و هةات بةؤالي ثةيام ةةرى خةو      ة دووبارة وةوبة بةآلم دواي ئةو
 ،عومسان ووى: ئةةى ثةيام ةةرى خةوا    ، يَؤبنرلسكو بةيعةوي ليَوةرةب
  خةوا م ثةيام ةةري  آلبةة  ى كةردووة، ئةةو وةوبةة  ، بةيعةوى ليَوةرطرة

ر دةكةرد وهةة  ،  ثةيام ةرى خةوا  ر رِةجاى لةاني: هةمسعو، رديكنة
ةستى دريَوكرد و بةيعةوى ، د ةوةى ثةيام ةري خوائ وا، هيَناوازى نة

   .(2)ثيَدا
                                                

 (.  0877حديث ) رارهم،وشم  ر األ خيا ببا كتاب االمارة، «صحيح مسىم»انظر:  (0)
 (.1379أخرج  أبا داود، كتاب الحدود، باب الحكم فر من ارتد ) (2)
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هةروةها يةكيَك بووة لةة واليةة   ، وي وةوبةى كردشولة هةموو ئةوانةى ثيَي: ئةو
هةيض  : دةلسةيَ  ةويةة لةبارةةهةةبى  ز .حتى ئيفريديةا كةرا  يت ئةم فةلةسةر دةس، باشةكان

ى فةحتةدا هةيض كةاريَكى وا    سالس وة لةلسمان بوونيةلة دواي موسو، سنوريَكى نةبةزاندوة
ثيةاويَكى زؤر ذيةرو    ةهاهةةرو ، ازندة بةسةةريةوة طةنى نةكردووة كة ب يَتة طلةيى و ط

 .  (1)ضاك بوةة
دا ةسةتى ئةمة  هةةمووى لةسةةر د  ، فريديةة كةرا  ئةو هةموو فتوحاوة زؤرةى لة ئي

 . بوو
  سةعيدي كورِي عاص: :سيَيةم

، زةه ى لة بارةيةةوة    ةرة باشةكاني ثةياميةكيَك بووة لة هاوةلس
، خؤرِاطر و ذير بةووة ، بووة دارو نةرم و نيان و بةويئةمىيَكى بةرِيَز و زؤر ضاك )دةلسيَ: 

 .(2)(شياوي خيالفةت بووة
 :  رِةيزكورِي عامر  كورِ  كو َلآليعةبدو: ضوارةم

لةسةةر دةسةتى   ، ردوى كيةرا و خؤراساني كآلةكانى ذيَر دةسةى ناوضحتةم بوو فةئ
فةةحتى   هةةروةها ، ومسانةدا كؤوةايي بةة دةولسةةوى فةارس هيَنةرا      م لة سةةردةمى ع ئة

: دةلسةيَ زةهةةبى لةة بارةيةةوة    ، و ضةند ناوضةيةكى وريشى كردووةان سةجةتان و كرم
 .(4)«عةرةب ووةكانىاهر و ليَو جواميَ لة طةورة فةرمانرِةوابووة  يةكيَك»

 : ةوةليد  كورِ  عوقب: ثيَنجةم
                                                

 (.  3/31) «لير ألو  النبوء» (0)

 (.  3/117) «لير ألو  النبوء» (2)

   (.3/20) «وءلير ألو  النب» (3)
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، ى حةبي ى كورِى مةسلةمة و جيهةاد و فتوحاوةةكاني كةرا   اسب «شةع ى»لةالى 
   .(1)؟ا و وياليةوةكةيتان ئةبينىغةزئةى ئةطةر وةليد و : يئةوي: وو

طايةةةكى فةةة بةوو هيَشةةتا مالسةكةةةى دةر وةليةد ثيَةةنج سةةالسي رِةبةة  ئةةةمىى كو  
خةةلسكي: خؤشةيان   ، تاية دةهات و قةةى لةطةلسدا دةكةرد بيوية هةركةس، ويَوةنةبوث
 ..ةكو وووراوة: خةلسكى كوفةية ئيرت.م ئيرت هةروآلبة، ةويةؤئ

 :شتة بوو دوو  لة وةليد طريا ئةم وةئة
 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ]: ل ئةم ئايةوة لةسةةر ئةةو دابةةزيوة   دةلسيَ: يةكةم

رِوةان هيَنةاوة،   وةانةى باةوئةى ئ». [ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
ن، ثةلةمةكةةن و سةةرنج بةدةن و    بؤ هيَنا كي طرننيك هةوالسيَواونكاريَو سق ئةطةر فا

يَتةوة، نةوةك بة نةزاني زيان بنةيةنل بةة خةةلسكيَك،   دةب وونن رِليَي بكؤلسنةوة وا بؤوا
ورة لةة  شةه ئةةوةى كةة مة   .«رةى كة ثيَي هةسةتاون جا دواي ثةشيمان ب نةوة لةو كا

  ثةيام ةةرى خةوا   بةزي كةوةفةىدا ئةم ئايةوة كاويَك دا نىتيَ ةكاك
سةتى  مةبةبةة   )بـ  املصـطل (   ليدى كورِى عوق ةى نارد بؤ الى بةنى موسةتةليق ةو

 ئةةوي: ، (2)جا كاويَ طةيشتة اليان خةلسكةكة بةرةو رِووى هاول، هيَنانى زةكاوةكانيان
 ةرى خةوا م ة ةى ثةيا، ووةى ئة  ر بةؤالى ثةيام ةة   (4)ةو طةرِايةوورسا

 واثةيام ةةةرى خةة، ويةةةتيان مبكةةوذن   وورِةبةةوو و
 يام ةرى خةوا ةث، ةوةكم دواى دابةزاندني ئايةآلبة، كرد يانرِةوانة يدىلدى كورِى وةلخا

                                                
 (.  2/101هال ) 31  لن «ياريخ الطبرت» (0)
 . ي ثةيام ةرفدوةة زي لابة مةبةسيت ثيَشو (2)
 ني ثةالماري ئةدةن و ئةيانةوىَ بيكوذن.وايزا (3)
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      فةرمانى كرد ليَكؤلسينةةوة بكريَةؤ وةا مةسةةلةكة رِوون دةبيَتةةوة ،
بةةلسكو  ، هاو ويلنةة كوشةتنى  مةة بةؤ   يَئ :مةسةلةكة كؤلسينةوة وويةان  و كة لةئةوة بو

  ةى ثةيام ةةةرى خةةوا ضةةونكة نيَردراوةكةة ، زةكاوةةةكانان هيَنةةابوو 
 .  دواكةوت
ضوار رِكةاوى كةردووة و ثاشةان    ، ردووةنى كبةياوى ل بة سةرخؤشى نويَدةلسيَ: دووةم

وةؤ لةة مةرِؤوة    : ئةواني: طوووويانة؟ زيادةوان بؤ بكةم، سةالمى داوةوةوة و ووويةوي
 ئةةوي: بةة )حةةددي(   ، يان لةال كردآلومسان و سكاشنت بؤ الى عؤيو رِةبوئةو، دةىياز

ى ة حةةدد ن بة لة صةحيحى موسلميشدا هةاوووة كةة عومسةا   . يَدامةي خؤر قامضي ل
   .(1)خؤر قامضي لة وةليد داوةمةي 

كةةوا ئايةوةكةة لةةبارةى    ، (2)رِاظةكارانرة لةالى ومةشهو :يةكةميانسةبارةت بة
خةواى   ضةونكة  ،ةوة ناطةيةنىَ كة وةليد فاسدةماناى ئة م ئةمآلبة، زيوةبةوةليدةوة دا

ا بة ، طشةتى داوة بةسةةر ئةةو كةسةةى كةة هةةواَل ئةةهيَنىَ       طار حةوكميَكي  ثةروةرد
يانى ئةيرت هةةوا هةوايةة هةةر بةة      ، بيَبة فاسق ناوى هيَنا -س حانة-ي: ةردطارروثة

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ] :خواى بةرز و ثىؤز دةفةةرمويَ ؟ تةوةفاسدى دةميَنيَ

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

، ةوانةى كة بوختان دةكةن بة ئافرواني داويَل ثاكئو» .[5-4:النرر ] [ھ ھ ہ ہ ہ
 ةدةن و ئةيرت   ئةوانة هةشتا شةال  )قامضةي( يةان ليَ  ، شايةت ناهيَنلن ضوار لة ثاشا

                                                
 (.  0515حديث ) (، باب حد الخمركتاب الحدود) «صحيح مسىم» (0)

 (.  1/259) «أحمدمسند » (2)
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نةةى  ةواة لنة ج، فاسةدل وون ودةرضة سنور ئا ئةوانة لة، وةرمةطرنشايةويان ليَ هةرطيز
، ضاكةةازي دةكةةن   ن واك دةكةة كردةوةيان ضةن و دةطةرِيَنةوة و دواي ئةوة وةوبة دةك
طرميةان ئةةم   . «ليَخؤش وي بة بةزةيية انةداؤرة كةسلة ئاسؤ ئةو جئةوة بيَنومان خوا 

 ئايا وةوبةكردنى بؤ نيية؟!، ةزيووةئايةوة لةسةر وةليدي كورِي عوق ة داب
 :يشةكةخواردنةو ةية مت بسةبارة

حى حيةصة نةةك  ؟ ايةةوى يةان نة   ا ئةزانىَ كة خواردووخ ثيَ: هةموو شيتَ، ئةوة
واردنةةوة  ةسةر مةخيوة كة لدا هاوومبةلسكو لة صةحيحي موسل، موسلم بةدرؤ خبةمةوة

. ئةمةشةتيَكى وةرة  ؟ يةان نةا  م ئايا سابؤ بووة مةةي خةواردبيَ   آلبة، قامضي ليَدراوة
كي كوفةة  لةة خةةلس   دوو ثياو، ةسةر كوفةوةو ببو وق ة واىلع رِيكو كاويَك كة وةليدي

وةليدي كورِي عوق ةةمان  : انى كورِى عةففان و ثيَيان وتومسمةدينة بؤالي ع هاول بؤ
خةؤم بينةيم بةسةةر    : يةةكيَكيان ووةى  ، نى بةؤكرديل بة سةرخؤشيةوة نويَوى بةيا بينى

: وةي : وعومسةاني . وةايةة يَنمةل بينةيم مةيةكةةي هةلسدةه   : ئةوةكةى ور ووى، خؤشي
و حةسةنى كةورِى   ئةبووالبكورِى  عةلي. ةوةة بؤية هةلسى ديَنيَتحةمتةن خواردوويةويةو

ئةوةبوو عومسةان  . ئامادة بوون ويَلة و عةبدولسآلى كورِى جةعفةري: عةلي
م هةنديَك لةة  آلبة، واليَتى كوفةش اليربدفةرمانيدا قامضي لة وةليد بدريَ و ثاشان لة 

بةةلسىَ ئةةو    ،ة رِاستيَتى ضةىؤكةكة ل نة، ى شايةوةكان هةيةيةوشا مانيان لةطوان نايزا
ردوو م ئايةا هةة  آلبةة ، ليَةدراوة هةةروةكو لةة صةةحيحى موسةلم دا هةاوووة       مضيقا

 خةؤ هةيض نةةننى و   ، طرميةان ئةةو شةايةوانةش رِاسةتنؤبل    ؟ وةكة رِاستنؤ بوونشاية
، كالبوويةةوة ية كةةى واردنةوةةخية مر كة بةةلسكو هةة  ، ومسان ويَدا نييةة وانةيةكي بؤ ع
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كى خةؤ عومسةان هةلسةيةة   ، نرِةوايى دةريكةردوة رمارِاستةوخؤ قامضي ليَداوة و لةة فةة  
كة رِؤيشتووة قامضي لةة  ، نازية بؤ عومسانئةمة شابةلسكو ، هةروةكو ديارة؟ نةكردووة

 اىدو، واليةةوي دةريكةردوة و ثشةتنىى نةةكردووة     خزم و نزيكيَكي خؤي داوة و لةة 
ئيَمةةة هةةةر لةةة سةةةرةواى ؟ م نييةةةى عوق ةةة مةعصةةوورِى كةةخةةؤ وةليةةد ئةةةوةش

 ى ثةيام ةةةرهةةاوةآلنبةةؤ ةت ةشةةةى مةعصةةوميكةمانةوة ومتةةان ئيَمةةة بانناسةةةب

 .عـون  مظئي  ، رِويدا سةردةمي عومةريشدا شتيَكى ئاوهاةل ناكةيل
َ ئةم ئايةومةي خواردةوة و ژ ڑ ڑ  ڎ ڈ ڈ ژ ژكةرد   ةى وةةئوي

 :المائرررررررررررر  } ژ ں ڱ ڱ ڳ ڳ ڱڱ ڳ ڳگ گ  ک ک ک ک گ گ

اليَتةى  ة وشةان لة  سةلةكةى بةؤ رِوون كةردةوة و ثا  مة بةآلم دواجار عومةر رِاستى .{39
واكة كةسيَك كة ئةكريَؤ وانةةى ليَ ةدريَ   ، ى عومسانجا ئا ئةوانةن واليةكان، دةريكرد

 رةطةة جةا ئ ، : هيض وانةيةكي بةؤ عومسةان ويَةدا نييةة    ويئة، وةليدي كورِي عوق ةية
 .  وةليدى كورِي عوق ةيةنها لةسةر خودى وة بيَةيةكي: هةوان

 . رِةبزةبؤ دوورخستنةوة  ئةبو زةرِ : ةمين دووؤرتليَ
لةة رِيَنةةى سةةيفي    ، رى و ئةوانى وريشدا هةاوووة ةو رِيوايةوةى كة لة الى وةبةئ

، وةبةو  كةوا موعاوية و ئةةبو زةرِ دةمةة قالسيَكيةان   ، ةكورِي عومةرةوة رِيوايةت كراو
ئةةوةبوو  ، ةوروذيَنييَنَيَدسيَ بؤ عومسان كة ئةبو زةرِ خةلسكمان لدةنوك اويَوي: نوسرةئ

ةرِ دةرضوو ردةوة و ثاشان ئةبو زجا عومسان ئاطاداري ك، شويَل ئةبو زةرِ ديةعومسان نار
جا مل ثيَشرت ئاماذةم بةةوةدا  ، ى عومةرةئةمة رِيوايةوةكةى سةيفي كورِ .(1)بؤ رِةبزة

                                                
 (.3/237) «اريخ الطبر ت» (0)
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 كيئةا ليَرةشةدا رِيوايةةةويَ  ، هةيةةة ق ةولسى بكةةيل   مانحيحوايةةوى صةة  ية رِيَمة كةة ئ 
 بةة : لةة زةيةدي كةورِي وةه ةةوة دةلسةيَ      :ةوةباببوخارميان هةية لةسةر ئةم صةحيحي 

ةوة ضةى وةؤى   بينيم وا ئةبو زةرِي ليَية! ثةيَم وت: ئةةى ئةةبو زةرِ ئة    ، ةبزةدا ويَثةرِيمرِ
ة لةسةةر  ل و موعاوية ن مة وانيَة كةووةة   ازياوجية  ،لة شةام بةووم  : ووي؟ طةياندة ئيَرة

لةسةةر ئةةهلى   : تموعاويةة ئةةيوو  ، دةطرن و خرِى دةكةةن ةلسئةوانةى ئالستون و زيو ه
ئةمة شتيَكى لةة   .لةسةر هةردووالمان دابةزيوة: دةموتبةآلم مل ؟ كيتاب دابةزيووة

، داكردويَة  ى منةى آلئةوةبوو نامةيةكى نارد بؤ عومسان و سكا، بةينماندا دروسؤ كرد
مسةاني: نةاردي بةة    وع، جةؤرة مةسةةالنة ئةكةةم و خةةلسك ئةةوروذيَنم     ةو ى ئكة باس
ثيَشةرت   ئةةوةى وةكةو  ، ة مةدينة خةلسكم هةةموو ىلَ كؤبويةةوة  شتمكة طةي، شويَنمدا
ئةطةةر ويةةتؤ   : ىعومسةان ووة  ، مني: باسي ئةوةم بؤ عومسان كرد، ديتيبَمنيان نة
جا ئةةوةى مةين طةيانةدة    ؟ ةتايووينزيكانة بم لة يَكدورت بنرواية و لةشويَن، ليَيةوي

ةدةسةؤ بةسةةرمةوة ئةةوا    ارب، ئةطةر بةندةيةكى حةبةشي: بكةنة كبووئيَرة ئا ئةمة 
هةر بؤية عومسان كورِى عةةففان ئةةبو زةرِى    .(1)و سةرثيَضى ناكةم هةر طويَرِايةلَ دةمب

 بةؤ  ةوةنةيناردؤوة ة يةويةوموعاويةش بةةبىَ رِيَةزي و بةة سةوكا    ، دوة بؤ رِةبزةدةرنةكر
و بة دةكرييَت. ئا ئةمةة ضةىؤكةكةى ئةة   نةوهةموو ئةمانة درؤن بةناوى ئةوا، مةدينة

هاوووة كة  (جيد)ةعدي: بة سةنةديَكى هةروةها لة الى ئي  س، ةرِة لة الى بوخارىز
  طةويَم لةة ثةيام ةةرى خةوا بةوو     : كاويَك دةرضووة بؤ رِةبزة ووويةوي

ئةوا  (ْلع)سـَ  ئةطةر خانوو طةيشتة» ،(2)«منهاخرج ةا اء سَْلعًاالبنبلغ إذا »: دةيفةرموو
                                                

 (.  0111كتاب الزكاة، باب ما أد  زكات  فىيس بكنز، حديث ) «البخار حيح ص» (0)

   .في المدين  جبلىَ: ل (1/221بن لعد )ال «ا:الطبق» (2)
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، هةروةها  فةرماني ثةيام ةرى خواية ةمةجا ئ .(لة مةدينة دةربضؤ
رِةاةوي خةوا لةة   ): فةرموويةوى  ة لة ثةيام ةرى خواوةرِيوايةوكراو
ة بة  ةرا هة شةد ويلةة قيامة ، بة وةةنيايى دةمةريَ  ، بة وةنيايى رِيَدةكات، بيَئةبو زةرِ 

 .(1)(دةكريَتةوة ى زيندوووةنياي

 تة مةرِواناوةفريقا  دةيةكى دةسكةوتى ئثيَنج: ةمسيَيليَؤرتين 
طةةر كةاريَكي واشةي كردبةيَ ئةةوا      ةئ، ابؤ نةبووة عومسةان شةيت واى كردبةيَ   س

ضونكة دةستكةوت دابةةش دةكريَتةة سةةر    ، كةيةمةبةسؤ ثيَي ثيَنجيةكي ثيَنج يةكة
بة سةةر   ريَؤثيَنج يةكيَكيشي دابةش دةك، شةرانةؤكان بؤ ويَجيةكينثيَ، بةشةوةثيَنج 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ] :ة لة قورئاندا باسي كردووةةورخواي ط، ثيَنج ثيَنج يةكدا

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

بةةةةةةزانل و» .{44ل األنفرررررا} [ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
ي ئةةو  ثيَةنج يةةك   رِاسةيت ةئةةو ب ، تدةسةتكةو  بيَنومان هةرضيةكتان لة غةنيمةةت 

 و بةؤ خزمةاني ثيمةم ةةر     ةيام ةري خواث ؤو بكةووة بؤ خوا دةست
   ن ة باوةرِوةا ئةطةةر ئيَةو  ، و بؤ هةويوان و بؤ هةذاران و بةؤ رِيَ وارانةة

ةوة بةؤ سةةر بةنةدةى خؤمةان لةة رِؤذي      هيَناوة بة خوا و بةةوةى ناردومانةوةة خةوار   
ةيةةك جةةننان،   ؤمةةلَ دذب كةة دوو ك  رِؤذةى ور(، لةة ةدجةنني ب جياكردنةوةدا )واوة

 جةةا بةشةةي خةةوا و ثةيام ةةةر  .«ت دارةآلسةةةر هةةةموو شةةتيَكدا دةسةةة بة واشخةة

                                                
فياَ وهالالا يالالعي  لالال وفيالال  بريالالد بالالن فيالال  إرلالالال،»بر: صالالحح ، وفالالال الالالذه( و3/71أخرجالال  الحالالاكم ) (0)
 .  «اجدً 
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 ئةوةشي كة ، ليَ دةكابويَ واي هةر ضؤني ، بؤ ثيَشةواي موسلسمانانة
يديةة  كةة ئةطةةر فةةحتي ئيفر   عومسان بةلسييَن بة مةرِوان داوة باس دةكريَؤ ئةوةية كة 

بةةآلم هةةروةك   ، ؤيَشة بةخدة ثيَةي واي ةوة بة خةؤي   و ثيَنج يةكةى كةةت ئةوا ئبكا
ي بةة عةبةدولسآل  ليَوة كرد ئةوةى وةكةو ثاداشةؤ دا    ثيَشرت لة فةحتي ئيفريديةدا بامسان

 . لةبةران ةر فةحتي ئيفريديةبي سةر  كورِي ئة
 .  سوتاندني موصحةفةكان: ضوارةم رتينليَؤ
ةوا خةةلسكى لةة   كة   نارد بؤ عومسةان  سراويَكىةممان نووزةيفةى كورِى يح

بةو رِادةيةي ورسى ئةوةيان ، يَندن جياوازيةكي زؤر كةووؤوة نيَوانيانةوةوخ انسةر قورئ
وة بؤية داواى لة عومسةان كةرد هةةموو خةةلسكى كؤبكاوةة     ، رِ بلليَدةكريَ ثيَي بيَ باوة

   .(1)ةةوكؤ بكاوقورئان  ( وجاريَكى ور)قراءة لةسةر يةك شيَوازى خويَندنةوة
ورئةان كةؤ بكريَتةةوة و هةةموو     قر وة  انى كةرد جةاريَكى  اني: فةةرم بؤية عومسة 

 .موصحةفةكاني ور بةوويَنريَؤ
ويَدا بوو لة ويالوةي  كؤمةلسىَ شتيان ئةو موصحةفانةى كة عومسان سوواندنى -1

 .ةهةر الى خؤيان هيَشت ويانةو هاوةآلنم هةنديَك لة آلبة، نةوخ(سرِاوة )م
وةي ئةةو  شةيَ ة وةةروي ى سةورةوةكانيان لة   ، ةفاني ئةو موصحةور يَكيندهة -2 

 رِيزبةنديةةة نةةةبوو كةةة كؤوةةا جةةار جوبرِةئيةةَ عةةةرزى ثةيام ةةةرى خةةواى كةةرد     
. 

                                                
 (.  1985اَ، باب جمَ القراَ، حديث )كتاب فضا ل القر «يح البخار صح» (0)
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ويَةدا  بؤ هةنديَك لة ئايةوةةكاني   هاوةآلنوةفةىى هةنديَ لة ، نبةشيَكي وريا -4
انى وةنها يةةك قورئة  و  نريَلنة بةوويَبؤية عومسان فةرمانى دا هةموو ئةو قورئانا، بوو

بةة هةيض شةيَوةيةك قىِائةوةة     ، ني لةة خةؤ طرو ةوو   اةكائةوة هةةموو قىِ  نووسيوة كةة 
 .  ةهةلسنةوةشاندةو  سابتةكاني لة ثةيام ةري خواوة

ئةةوي: ئةةو   ، ى هيَشةتةوة بةلسكو وةةنها يةةك قىائةةو   : لدةلسيَهةنديََ لة زانايان 
ردنةوةى قورئةان  ةى كؤكلة بار يعةرةبئةل ئي  .ةي: بووقىائةوة بوو كة بة زمانى قورِ

ئةمة كردةوة ضاكة هةرة مةزنةكةي و )دةلسيَ: باقى موصحةفةكانى ورةوة  ىدنانو سوو
لةسةةر دةسةيت    بةم كارةى جياوازى بنربِكرد و خةواى طةةورة  ، خةسلسةوة طةورةكةيةوى

 .(1)(قورئانى ثاراسؤئةم 
 يضروَمَـــن  يَك ـــن  ذَا َةـــمر مُـــرر مَـــر     

 ةونةخؤشةةةالَ وةةةمةةةي دة ةىئةةةةو
 

ــر ا بِــــهِ    ــد  مُــ ــيَجِــ  الالالــــزُّ اءَاملــ
 ئاوي سازطاريشي ثةيَ وةالَ و ناخؤشةة   

 

هةروةها ، ؤَلةكانى تةقاندوةداويةتي لة ئينب مسعود تا رخِي: ليَؤرتين ثيَنجةم
  .كاندوةى شر هةتا ثةراسوةكانداويةتي لة عةممارِ  كورِ  ياس

جةا نةة رخِيؤلسةةكانى    ، ذيادةمرد و نةةدة  يايةبتةق ؤلسةكانىئةطةر رخِي، ةمة درؤيةئ
 .  و نة ثةراسوةكانى عةمماريشي شكاندوة  مةسعودى وةقاندووة ئي

 غةي قةدةلةوةرِزيادكردني جيَ: ليَؤرتين شةشةم

                                                
 (.  81)ص «العااصم من القااصم» (0)
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هةبووة، هةر بؤية   بؤ ثةيام ةرى خوا حِمـ(( ) يَلةوةرِي قةدةغةج
ــ(» ،(1)«َورلالالال  إنمالالا الِحَمالالر ِحَمالالر اهللِ » ةرمويَ:دةفةة وا و بةةؤ وةةةنها بةةؤ خةة  حِمَ
   .«ري خوايةام ةثةي

ثاكةةويَكي بةةؤ لةوةرِانةةدني حوشةةرتى صةةةدةقة وةةةرخانكرد و    عومةةةر
بةؤ  ، وةنها حوشرتى صةةدةقةي ويَةدا دةلةةوةرِا   ناوضةيةكي ديارى كراويشى بؤ سازدان 

ر و هةات و خيَة  عومسان  م كاويَك كةآلبة، د مةندبل ليَيانوسك ب  و خةلسقةلسةو  ئةوةى
جةا ئةمةةيان كردؤوةة وانةيةةك     ، فراوانكةرد  سةتا ئةةم ثاكةوةى   ةه، قة زؤر بووصةدة

 يةان درؤ ثيَداوي  خوا ئيزني، ئةم لةوةرِطايةت وا فراوانؤ كردوة: ثيَيان وت، بةسةريةوة
ةكى ديةةاريكراوي يةاوضةةعومةةر ثةةيَ: مةةل ن  :ئةةةوي: ووةةي؟ بةةناو خةةواوة ئةكةةةى 
م كةة مةل هةامت    آلبةة ، ى صةةدةقة حوشةرت دني لةوةرِانة  ي كرد بؤقةدةغةكرد و وةرخان
 .(2)بؤية مني: لةوةرِطاكةم فراوان كرد، زيادى كرد حوشرتى صةدةقة

 !؟جا ووخوا ئةمة رِةخنةية
 .  نويَذ  سةفةري كورت نةكردؤتةوة :ليَؤرتين حةوتةم

ئةةبو بةةكري:   ، ى كردووةوارِكلة سةفةردا دوو   ةيام ةرى خواث
، دوةة دوو رِكةةاوى كةةر: بةهةةةمان شةيَو ةريعومةة ،وى كةردوة دوو رِكةةالةة سةةةفةردا  

م دواجةار بةة وةةواوى    آلبةة ، عومساني: لة سةرةواى خيالفةوةكةيدا دوو رِكاوى دةكرد
 :  ةمي: ئةوةيآلوة. دةيكرد

                                                
 (.  2351حديث ) ،مر إال هلل و رلال كتاب المسافا:، باب ال ح «يرلبخاصحيح ا» (0)
 ( بسند صحيح.517رفم  0/151حاب ( )أخرج  أحمد في )فضا ل الص (2)
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و  ةوردوان ئيجتهةادى كة  مسعو، ئةمة مةسةلةيةكى فيدهى ئيجتهادى ية: سةرةوا
نى بةؤ ئةمةة خةويَ    ؟دبةيَ ى كرلةةن هةلسةة  يعةطةر فئةمة ئ؟ كة ضى بكرىَ؟ هةلسة بووة
؟ كيَ مةعصةومة   بؤ مةطةر غةيرة ثةيام ةر؟ لَ ئةكاتآلحةعومسان 

زؤربةةى زانايةان   ، وازي لةسةةرة ئةم مةسةلةية لة نيَوان زاناياندا رِاجيةا ، دواى ئةوةش
جةا طةةر    (1)ننةويَكة و بةاش وايةة بكةري   وسو ت كردنةوةى نويَلةسةر ئةوةن كةوا كور

ك هيَنةاوة و موبةاحيَكى   ازى لةة سةوننةويَ  وةنها ئةوةية كة و، يَيَكى كردبومسان شتع
يَكةي شةةرعى بةووة و عةزميةةويَكى     (رِيَثيَةدان )رِوخةةةت   يان دةست ةردارى، كردوة
 .  كردوة

وو د ةمك لة ؤى يةةكيَ ة بةةه ووةراو ؟ بةآلم بؤضى عومسان بةة وةةواوةوي كردويةةوي   
 هؤكارةوة بووة:

واى دةبينى  -دا هيَناوة ذنيَكى لةويَ -اوة ةوةنيَدا ثيَكزانى لةو. لةبةرئةوةى خي1َ
 .هةر بؤية بة وةواوى كردويةوى و كوروي نةكردؤوةوة، لة شارةكةى خؤيداية

ةوة ئةيرت طةرِانة  ، هاول بؤ مةككةةعرابيانة دةورسا كة دة. عومسان لةو خةلسكة ئ2
 بؤيةة ، يى بكةةن وروكراوةن لةويَنةدةريَ: نويَةوةكانيان هةةر بةة كة     يةا خؤةى كبؤ شارة

ئةيرت كاميةان   ، وة كةة نويَةو ضةوار رِكاوةة    رِوون بكاوة بةلسكو بؤيان، ةواويى دةيكردبةو
 . خوا خؤى دةزانىَ؟ رِاستة يان لةبةر ضى واى كردوة

                                                

 (. 5/51ملغ ( ))ا. و ئةوزاعي و ئةاةدةك و شافعي ئةمةش رِةئي مال (1)



 39  

بة وةةواويى   لة سةفةردا نويَوى  :ي كضي ئةبوبةكريكاويَك عائيشة جا
يلي كةردوة  ئووة: ئةوي: ووى؟ اى كردوت: باشة عائيشة بؤ وو انوةيمدا، بة عورئةجنا
جةا مةبةسةتمان ئةوةيةة عومسةان وةةئويلي      ، وةةئويلي كةرد  كو ضةؤن عومسةان   هةروة
 .(1)ةكردوو

لية ئوحيود   ، بةدر ئامادة نيةبوو  شةرِيلة : ليَؤرتين هةشتةم و نؤيةم و دةيةم
  .يشدا ئامادة نةبوو ((انالرضوبيعة ))لة ، رِا  كرد
: دةلسيَورِى مةوهي ةوة ك انىلة عومس: ةخارى دايمى ئةمةش لة صةحيحى بوآلةو
ئةى ئةو رِي: : ووي، قورِةيشني: وويان؟ ئةو خةلسكة كيَل: ووي، ري هاتكى ميةثياويَ
كابرا هةات بةؤ الى   ، عةبدولسآلى كورِى عومةرة: وويان؟ بؤ دةكات ة كيَية قةةوانسثي

م ىلَ ئةكةة  ي شةتيَكؤ ئةى ئي  عومةر ثرسةيار  :تى وثيَ عومةر وعةبدولسآلى كورِى 
ئايةا  . بةةلسىَ : ووةى ؟ رِاى كةردوة عومسان لة ئوحةود   انيووة كةواا زئاي. بدةرةوة ممآلوة

)بيعـة   وةة كةة لةة   زانيوئايةا  . بةةلسىَ : ووةى ؟ زانيووة ئامادةى جةةننى بةةدر نةةبووة   
يةاني ئةةو   -، اهلل أكـرب : ووةى كابرا ميةريةكة . بةلسىَ :ووى؟ دا ئامادة نةبوةالرضوان(

وةرة بةا  : ثيَةى وت ى كةورِى عومةةر   بةآلم عةبةدولسآل  .ؤويةئةيكة ،وتية دةركةرِاست
ئةوة مةل شةايةوى ئةةدةم    ، سةبارةت بة رِاكردنى لة جةننى بةدر دا: بؤت رِونكةمةوة

ز و ثةىؤز  هةةروةكو خةواي بةةر   ، وةطةةورة عةةفوى كةردوة و ليَةى خؤشة      كة خواى 
 ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ]: ويَدةفةةرم 

                                                

لة حةرِةمةةيل )مةككةة و   » ةوى:يوووو ةوةجةعفةر( لة3/523دا هاووة )«كولةيين»ى «الكافى»لة  (1)
 . «ة( وةواوكردنى نويَو باشرتةمةدين
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، وني لة بةةدردا ة نةببة ئامادسةبارةت . {455 :ناعمرا آل } [ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ
كةة خيَزانةي بةوو و نةةخؤش       بة هةؤي كضةةكةى ثةيام ةةري خةوا    

ئةجرى ، ئةى عومسان): ى فةرمويَث  ئةوةبو ثةيام ةرى خوا، كةوو وو
كةوابوو بةة فةةرمانى    (.ثيَداةدري كردبيَ و دةستكةوويشي ب رىشداكةسيَكؤ هةية بة

ي ئةةو  وبؤية لةة دةسةتكةو  ى جةنط نةبوة و ةدائام  خوا ةيام ةرىث
ئةطةةر لةة   ، دا(بيعـة الرضـوان  ) سةبارةت بة ئامادة نةبوونى لة. جةننة بةشى ئةدات

 واى خةةهةبوايةةة ثةيام ةةةر ثياويَةةك لةةة عومسةةان شةةكؤدارور نيَةةو هةةةمو مةككةةة دا
 ثةيام ةرى خوا ةك ،ئةوى لة جيَنةى دةنار  ناردى 

 خةةةوا ثةيام ةةةةرى، اسةةةرتبة( بيعـــة الرضــوان )ة ة مةككةةةطةيشةةةت ةىدواى ئةةةةو و
      ئةمةةش  : فةةرمووى  دةستى رِاسةتى لةة نيَةو دةسةتى ضةةثى دا و
جا ئيَةةتا بةرِؤ و ئةمانةةش لةطةةلَ     : تئينجا ئي  عومةر ثيَى وو. لةجياوى عومسان

 .(1)خؤت ب ة
ان ةر  لية بةرانبيةر هورميوز     كورِ  عومي عوبةيدوَلآل: يازدةهةم رتينليَؤ
 :وةتةنةكوش
كةة  ، (2)ؤمةةرى كةورِي خةةوابى كوشة    عو ئلوئةى مةجوسىئةوةى ئةبو لوى واد

وزانةةوة  ويَكي بةةناوى هورم بةياني بوويةوة عوبةيدولسآلى كورِى عومةر هةسةتا و ثيةا  
ؤ وات كة ثيَيان وت بة  -بوو ووبان سلسممو م دواجارآلسةرةوا مةجوسى بوو بة-كوشؤ 

                                                
 (.  3199اب مناف  لثماَ، حديث )الصحاب ، ب ضا لف كتاب: «صحيح البخار » (0)

 (.  3511فص  البيع ، حديث )كتاب: فضا ل الصحاب ، باب  «صحيح البخار » (2)
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 ةى مةجوسى دا بةوو لَ ئةبو لوئلوئةطةومةر لةكوشتنى عبة سىَ رِؤذ ثيَ: : كرد؟ ووى
هورموزانةة   و ئةو شىةشيان ثيَ بووة كة عومةري ثيَ كوذراوة، بؤيةة واى زانةى ئةةم   

لةةة سةةةعيدى كةةورِى  ردا، بؤيةةة رِؤيشةؤ و كوشةةتى. هاوبةشةة لةةة كوشةةتنى عومةةة 
بةة   :ةكر وويةااني كورِى ئةبوبكوذرا عةبدولرِ كاويَك كة عومةر»دةلسيَ: ة ي ةوسةيمو
ى «هورمةوزان »و  «جوفةينةة »بينةيم  ، ةرِ بوومةردا ويَثوذى عوموئةي بكةبو لوئلئ الي

يةاني  )يان وروذان هةركة لةة ناكةاو ضةومة سةةر    ، ضثة ضث و وروة ورويانة، لةطةلسداية
دةسكةكةى لة ، دا كةوت دوو سةرى هةبووبةينلة  يانكة هةستان ششيَريَك، هةستان(

، ووةوذرا ضةؤن بة  ى ثيَكة شةيَرةي وا عومةةر  شنل ئةةو  بةزا  رِؤنجةا بة  ، قةدةكةيدا بوو
، وةماشايان كرد دةبينل هةمان ئةوةية كة عةبدولرِةااني كورِى ئةبوبةكر وةسفى كةرد 

زان ورمةو ى هة الضوو، شىيَكي هةلسنرت و رِؤيشؤ، آل ئةمةى بيةؤهةركة عوبةيدولس
خيتَ نةةدا نةة  يَلةة رِ ، يشان دةمهةنديَك ئةسثم هةية ثيَؤ ن برِؤيل وةرة با: و ثيَى وت

عوبةيةدولسآل  ، ئةوةبوو شىةكةى ليَ هةلسكيَشا، زان ثيَشكةوتوا هورمودواخةؤ  خؤي
 . ال إلة إال اهلل: ووىهةركة طةرمى ششيَرةكةى ثيَنةيشؤ : ئةلسىَ

، بةوو  «حةىة »ةلسكى م ئةم طاوريَكي خة آلبة، كردبانن ةشمهةروةها جوفةين: دةلسيَ
شةا و ثاشةان   يَنيَةو ضةاواني ك   هيَماي خاضةي لةة   ،ةرزكردةوم ىلَ بةهةر كة ششيَرةكة

كةة باننةشةةى   -دواى ئةوة عوبةيدولسآل رِؤيشؤ كيوؤلسةيةكى ئةةبو لوئلوئةة   ، كوشيت
 ط خةيةة ديلي جةن وةنانةت عوبةيدولسآل ئةيويةؤ هةرضي، كوشتىة ردئيةالمي دةك

 رةكؤضة ة ، ةنةط هةاول  وةبوو موسةلسمانان ليَةى بةة د   ةئة ، هةية لة مةدينة بكوذيَةؤ 
، كةة بةؤت نييةة ئةةم كةارة بكةةى      ، ةرِةشةيان ليَكردنةوة و هى خرِبونةكان ليَثيَشةن

وةنانةةت ئةيويةةؤ   ، مدة بةخوا دةيانكوذم و غةةيرى ئةةواني: دةكةوذ   : ئةوي: ووى
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نةةهيَنا و   م عةمرى كورِى عاص وازى ىلَآلبة، اثةالماري هةنديَ لةو موهاجرانةش بد
كورِى ئةةبي  دى سةع، رةكةى ثيَداهةر كة ششيَ، تطرليَوةر ىشيَرةكةهةوا ش، نةهيَنا

هةردوكيان كرديانة سةريةكرتيا و كيَشمة كيَشيان بوو وا لة يةةكرت  ، وةقاص هات بؤى
خةليفةةة  وكةةدواى ئةمةةة هةةةر لةةةو شةةةوةدا ثةةيَ: ئةةةوةى عومسةةان وة، انةةةوةجياكر

وةا  ، كةيَ:  مةو كيَشة  دةمةةقالَ ةيةدولسآلدا بةووي بةة    طةلَ عوبئةوي: لة، هةلس ويَردرىَ
بةرِاستى ئةو رِؤذةى كة عوبةيةدولسآل جوفةينةة و هورمةوزان و     اج، انةوةرت جياكرلةيةك

ت بوون و دنيايةان لةبةةر ضةاو رِةش    يَ واقةخةلسك ب، مندالسةكةى ئةبو لوئلوئةى كوشؤ
 .  بوو

: ووةل ى كؤكردةوة و ثيَةى  ثشتيوانان كؤض ةران و، مسان بوو بة خةليفةوع دواى كة
هةةموو  ؟ ثيةاوةى كةة لةة ديةل وةرازاوة     كوشةتنى ئةةم   ارةى ل لةبدةلسيَضى  ،للسيَم بثيَ

م آلبةة ، يكوذيَئةوي: هانداني عومسان بةلسكو ب، كؤض ةران لةسةر يةك شؤ رِيَككةوول
ةطةوت  بةة جوفةينةة و هورموزانيةان د   ، ونوب زؤربةى زؤرى خةلسك لةطةلَ عوبةيدولسآلدا

بةو هؤيةةوة  ؟ شي بنيَرنرِةكةشويَل عومةر كو لةانةوىَ ة دةويارواد: )خوا لة ناويان دا(
ئةةى  : ئيرت عةمرى كورِى عاص بة عومسةانى وت ، غةلس ة غةلسب و رِاجياوازي ثةيدابوو

جةاثيَم باشةة   ، وةايدئةم مةسةلة ثيَ: ئةوةى وؤ ب يتة خةليفة رِو، يماندارانئةمىى ئ
عومسةاني: لةة   ، ردليَكة ان وةية آلر بئيرت خةةلسك دواى قةةةكانى عةةم    ،وازى ليَ يَنى

 .(1)«ن خويَل بايي دوو ثياو و كةنيزةكةش دراشاثا، ةوةندة وةستائ

                                                
 ( بسند صحيح.3/277البن لعد ) «الطبقا:» (0)
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 :ران ةةر هورمةوزان  آل لةة بة وبةيدولسئا ليَرةدا سىَ بؤضون هةية لة بؤ نةكوشتنى ع
لةة كوشةتنى    ئةةبو لوئلوئةةدا دةسةتى هةةبوبىَ     لَطةة ئةوةية كة هورموزان لة :يةكةم
ةقى ئةا بةمةةش موسةتةح    ،ئةبوبةةكر بةيين   ىاني كةورِ دولرِةاهةروةك عةب، عومةر
دةسةتيان   (ءصةةنعا )ئةطةةر هةةمو خةةلسكى    : هةروةكو عومةر خؤى دةلسىَ، كوشتنة

 ليَةرةدا . (1)هةمويان لة بةاوى ئةةو كةسةة دةكةوذم    ئةوا ، كداهةبيَ لة كوشتين كةسيَ
: ةمدوو. مةةر ووة لةة كوشةتنى عو  كة دةستى هةةب لَ ئةبىَ ضونآليَنى هورموزان حةوخ
 نةكوشةؤ كةاويَ وةةئويلي   كورِى زةيةدى  مةى ئوسا  خوا ةرى امثةي
زؤري  كاويَك رِؤذيَ لة يةكيَك لة جةننةكاندا موشريكيَكي بيين موسةلسمانانيَكي ، كرد

بينةى لةورسةا خةؤى لةة     مى كابراى موشريك هةركة ئةة ، ئةمي: ثةالماريدا، كوشؤ
: كةابرا ووةى  ، ؤذيَة وة بيكوبةةرزكردة ئوسامةش ششةيَرةكةى  ، شاردةوة ثشؤ داريَكا

جا كة ئةم هةوالسةة  ، م ئوسامة وازي نةهيَنا و هةر كوشتىآلبة، ال اهللأشهد أن ال إلة إ
: ئوسةامةى كةرد و ثيَةى وت   ننى ، بةا  طةيشؤ بة ثةيام ةةرى خةوا  

شةيَرةكة  وا لة ورسى شئةى رِةسوىل خ: ووى ؟!إال اهلللة ال إ كوشتؤ دواى ئةوةى ووى
رت بةةردةوام هةةر   يئة ، (ورسا ووةى؟  لةؤ وابزاني)كرد  ة دلسيؤ ش: مووىةرف ،واى وت

 واوام ليَهات خؤزطةم دةخواسةؤ ، ال إلة إال اهلل: كوشتؤ دواى ئةوةى ووى: دةينووةوة
 .(2)ايةمكة ئةو رِؤذة موسولسمان ب و

                                                
 (.  1891حديث ) جل،ر صاب فا  منباب: اذا أ كتاب: الديا:، « راالبخصحيح » (0)
صالالالحيح »و(، 1219)لالالالام  إلالالر الحرفالالالا:، أبعالالث النبالالالر  ، المغالالالاز «صالالحيح البخالالالار »متفالال  لىيالالال :  (2)
 (.91)( 078) «مسىم
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، ابرايةة ئوسامةى نةكوشؤ لةة بةري ئةةو ك     واجا ثةيام ةرى خ
، مسةان ةوةة بةؤ عو  ةمان حالسمةةش هة  ةئ جةا ، وةكةدابووة لةبةرئةوةى ئوسةامة واي ليَ 

يدولسآلى كورِي عومةري نةكوشؤ ضونكة حالسةوةكةةى وا ليَكةدا بةووةوة و وأويةَ     بةعو
ر ةهة  جةا ، ل: هورمزان وةىل ئةةمرى نةةبووة )خةاوةنى نةةبووة(    دةلسيَ: سيَيةم. كردبوو

لةة   يةة بؤ، ةمرىاسةتةوخؤ خةليفةة دةبيَتةة وةىل ئة    ا رِئةةو ، اويَكي: وةىل نةبيَوذرك
كةورِيَكى هةةبووة بةة نةاوى     : لدةلسةيَ وةر   هةنةديَكي ، بةوو  خةؤش وة نى ئةو ثيةا خويَ
 .(1)ئةو لة خويَنى عوبةيدولسآل خؤش بووة، «القامذبان»

 . ةومعزياد كردني بانؤى دووةمى رِؤةي ج: وازدةهةمتين دليَؤر
لالن  الخىفالاء لىاليكم بسالنتي و»دةفةةرمويَؤ:    م ةرى خةوا ياةث

ننةوي جيَنشةةينة وسةة مةةل و  نرن بةةة سةةوننةوى سةةتدة» «ديين مالالن بعالالالراشالالد
   .(2)«رِاستةكاني دواى منةوةسةر

يةةوة عومسةان   ئةم زيادةيةش لةة سةوننةوي خةليفةة رِاشةدةكانةوةية، بةة دلسنياي     
دينةة، بةرذةوةنةدى   دواي فةراوان بةووني شةاري مة    جا نة،ديايةكيَكة لةو خةليفة رِاش

كةاوي نويَةوى   وا كةة ى خةةلسك  كردنةوةى ؤ ئاطاداراد بكات بيباننة زنى ئةم لةوةدا بي
ي: رِازي بوون لةسةةري،  هاوةآلنجةم هةينى نزيك بوةوةوة، ئةم ئيجتهادةى كرد و سةر

                                                

، بةةآلم لةة   4/415بان لة خوييَن عوبةيدولسآل لةة وةارخيي وةبةريدايةة    مذهةلسنروين قاضىؤكي دةست (0)
 وةية.سةيفي كورِي عومةري كةزابة ىةيَنرِ

العىالالم، كتالاب  «نن الترمالذيلال»و (،1115) (ب السالن ، بالاب فالي لالالزو  فالي السالن تالاك) «لالنن أبالي داوود» (2)
 (.2151)جاء في األخذ بالسن ، ما باب
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نةة   و عةليةمى لةسةردنة يَكراوة و كةس ثيَضةوانةى نةكردووة، بةردةوامي: كاري ث
بةةنى  ةمى سةةرد  نةة لةة   و يةة ينة لةسةةردةمى بةةنى ئومة   موعاوية و لةسةردةمى

نةةكردوة،  مرِؤش كةس لة موسولسمانان ثيَضةوانةى ئةمةةى  ئةوةنانةت وا  اسي:،عةب 
ئةةم  ، اى ئةةوةش ود. هةر بؤية بة ئيجماعى هةموو موسولسمانان ئةةم كةارة سةوننةوة   

ويَوي بةيانيدا، ثةيَ ئةضةيَ   ن لة. كة باننى يةكةم، هةيةشةرعدا لة كارة بنضينةيةكى 
   .ة كردبيَئةو بانن سي لةسةرعومسان قيا

خييوا  لية كاتيَكيدا ثةيامبيةري   ، طيَرِانيةوة  حةكييةم : مهةليَؤيرتين سييازدة  
 نةفى كردبوو  . 

 :ةم ئةدةينةوآلةم بوختانةش لة سىَ رِواننةوة وةئ
م حةكةة : دووةم يةة. نةى  صةحيحي  نةديَكى سةة  نةةبووة و ئيةثات ئةمة : يةكةم

اد وة لةة ئةاز  يةةكيَك بةو  ، نان بةوو موسةولسما  دا كيَكة لةوانةى كة لةة سةالسى فةةوح   ية
هةةرطيز لةة مةدينةة    ، شةويَنيان مةككةة بةووة    َلَقاكـاني  ط  و (1)(َلَقاءالطُّن )كاكراوة

ةدينةة نةةيف دةكةا و دورى    م لة  ثةيام ةرى خوا باشة ضؤن، نةذياون
ئةةو  : سييَيةم  !؟..خةلسكى مةدينةة نييةة  م بةهيض شيَوةيةك كدا ئةلة كاويَ، ةوةدةخاو
هةرطيز لةة شةةرعى   ، ى سالسيَكةينيالى ئةوالدانراوة يةالمدا ةريعةوى ئشيةى لة نةف

ئةمة ض واوانيَكةة مةرؤظ ثيَةي    ، خوادا نةبووة كة كةسيَك بؤ هةوا هةواية نةفى بكريَؤ
 !؟ريَتةةوة دى خةؤى دوور خب و لة زيَ نةفى بكريَية بؤ هةوا هةوا، ايةتةى ئةوة بكاتش

                                                

 بةرِؤن ئيَةوة  ، اذهبـوا ةـأنتم الطلقـاء   وا كة سالسي فةوح هاوة مةككةوة، ثيَةي وووةل:   خؤشةويةيت خ (0)
 ردا برِا. بةسة يانطلقا ن، بؤية ناوىوارزادكئا
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 ةةرى  يامطرميةان ثة ، يَنريَوة دةسةةث يةن حاكمةية لة الجا نةيف كردن سزايةكى وةم يَي
 كردووة و هةر بةنةفى كراويى بةدريَةوايى ذيةانى ثةيام ةةر   ينةف  اخو

 لةة  ، مان شيَوة ماوةوةةوة لة خيالفةوى ئةبوبكري: بة هة، ماوةوةوة
ئينجةا دواي ئةةم هةةمووة    ، ةكراويةى ماوةوةةو  ةر بةنةةفى  ومةريشدا هى عخيالفةو

باشةة  . و ثيَةنج سةالَ  يةةؤ  دواى زيةاور لةة ب  ؟ ند سالَدواى ضة، ويةويةوةعومسان طيَرِا
دواى ، كةة رِاسةؤ نييةة   ، ئةمة طرميان ئةطةر رِاسؤ بةيَ ؟ خراثي ئةم كارة لة كويَيةوي

ئةةبى   ولسآلى كةورِى ةبةد وكاي عومساني بؤ ع  م ةرى خوائةوةش ثةيا
ورى ةمةة طةةورة  اريَكي لبيَنومان حةكةم ك، ةوةى هةلسنةرِايةوةي ئدوا، ولسكردسر  ق 

م لةم خؤش آلةو خؤش دةبيَ بةل  ةرى خواةيام ئيدى ضؤن ث، كردوةنة
 !!؟نابيَ

ةر سةةسةةةركةووؤوة : لدةلسةةيَوةكةةو ئةةةوةي ، شةةيت وةةري: هةةةن باسةةم نةةةكردون
لةسةةر    ر، ضونكة ثةيام ةة   ي ثةيام ةرثلةكانةكة

ةر ثلةةى  ة سة ابةزية كةة ئةبوبةةكر هةات د   ، مين ةر لة ثلةى يةكةمدا ووارى ئةدايةوة
ووة م عومسةان هةات سةةركة   آلبةة ، ميانابةزية سةر سيَيةكة عومةري: هات د ،ووةمد

عومةةر بةة   : ليَدةلسة هةروةها  .مايةوة هةوا ئةمرِؤ ئةمةش هةروا، انسةر يةكةم ثلةي
ئةازارى ئةةبو   : لدةلسيَهةروةها ، ئةم بة عةسا و طالسؤك ضيكة، )دورِرة( لة خةلسكي ئةدا

طةةلَ هةنةدىَ   لة،  ي ثةيام ةركانوةلسةكة لة هاكيَكة ية دةردائي داوة
 .ةسةن و ئةسلسيان نييةشتى وري: كة زؤربةيان درؤ و دةل
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ةم وة دةوةوانني بةة ثيَةي ئة    . ومسانو وانانةية لةسةر عة و رِةخنئةمة ئةو ليَنرول 
 :دابةشي بكةيل ةوةخشتةيةى خوار

 14، 5، 4 ،2 شتانيَكي بيَ بنةما

 11، 8، 3 ضاكة

 12، 11 ،7، 6، 1 ئيجتهاد

 9 اوي ليَكرم بوو وضاوثؤشهةآلنيَكي نوق

 كوشتنى عومسانى كورِى عةففان 
، يَنجةي كؤضةيدا  لةة سةالسى سةي و ث   ، واى وروذاندني ئةم شتانة لةسةر عومسةان د

كوفةوة و كؤمةلسةة خةةلسكيَك لةة    ك لة يَك لة بةصرةوة و كؤمةلسة خةلسكيَلسككؤمةلسة خة
م لةة  آلبةة ، يازي حةجيان هةيةيان ثيشاندا كة ناو، يَكةوونة رِنة مةدي بةرةوميةرةوة 

، جيةاوازى هةيةة لةة بةارةى ذمارةيانةةوة     ، ذيَرةوة نيازي دةرضونيان هةبوو لة عومسان
، نة بةوو زار لةة كوفةة و دوو هةةزار لةة بةسةرِ     هةة  ر و دوويةدوو هةزار لة م :لدةلسيَ

لةة  ، ي: هةنةة ي وةر رِةئة  ،زار بةوون ن دوو هةبةلسكو هةر هةموويا: لدةلسيَهةنديَكي ور 
م بة هةر حةالَ  آلبة، ووومؤ دياري بكاى ورد نيية وا ذمارةيان كيدا سةر ذميَريةكاسترِ

جةا ئةةم   ، ة مةدينةوةشتنرِؤي. هةزار زياور بوون نة لة دووهةزار كةمرت و نة لة شةش
ن بةؤ   ووهةاو ، وي خؤيةان بةوون  ون هةةموويان دةم سةثي عةشةرة   هاو وخةلسكانةى كة 

اعةةويان  دةلسيَل: قةن .هيَزى بازو بيَ يان بةرِةشةكردن ئيرت بة هة، انومسدنى عكارالبرلة
هةةر  جةا  ، رةو ميةةر نةوة بةلةمةدي نةوةيَطةرِدة ي:اوةطيَرِانئاذبنةرِيَنةوة، ثيَكراوة، 

، طواية لةةو نامةةدا   ساختةكرد فةوةبةناوي خةلينامةيةكيان نانةى دي، لةو وةزويركرد
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ل، ذيَيان بكو، هةمووخةلسكة مةي ئةةلَ طةيشتنةو، لةطميصر ة بة واليني كردووفةرما
ا، مارؤي مةالسي خةليفةةيان د  طةرِانةوةو طة اوةطيَرِانئاذسةري طرت و  يانثيالنةكةبؤية 

 ،ةي مةالسي خةليفة  ثةاش طةةمارؤدان  ، دا بةوو  (ذى القعده)لة كؤوايى ماننى ئةمةش 
ان خةةؤي ذن، يةةدةيكةةويةةان  ،ينَبهةةيَفةةةت فةةةرمانيان ثيَكةةرد خةةؤى واز لةةة خيال 

   .رِةوكردةوةهةمووي  خةليفةبةآلم  ست كات،رِادة
ين كةة ئةكاوةة رِؤذى كوشةت   ، بةردةوام بوو حلجـة ذي ا ئةم ئابلسؤقةية هةوا هةذدةى

نديَكى وةر شةتى   م هةبةآل، ئابلسؤقةكة ضَ رِؤذ بةردةوام بووة: لدةلسيَ . عومسان
 يَةؤ: جاريَةك  عائيشةة دةلس  .بووةر نةة رِؤذ زيةاو َ و يةك هةرضؤنيَك بيَ لة ض، لدةلسيَور 
لثمالاَ، إَ يا »: اندا و ثيَي فةرموومسبةسةر شاني عو داي م ةر ياةث

َ أرادك المنافقاَ لىي خىع ، فالو تخىعال  اهلل لز وجل لسي أَ يىبسك فميصا، فإ
ةطةةر  ، لةوانةية خواي طةورة جليَكؤ بةبةردا بكات، جا ئنامسعوئةي » «قالانيحتالي تى

، ، سيَ جار ئةوةي ثيَ فةةرموو «ثيَم بة وا دةطةيتةوةالي ةرن، المية انيةتيرِوةكان ودوو
ي: ئةةو  مةبةسؤ بةو جلةة خيالفةةويَك بةوو كةة خةوا ثيَةي بةخشةي و دوورِووةكةان        

 ، دواجاري: شةةهيديان كةرد  ئاشووبنيَرِانة بوون كة ويةتيان لة خيالفةوةكةي الي ةرن
اش جةذني ذاني ثلة رؤ ل:لسيَشدة، بوو يلحيججةدازهةذدةي لة رؤذي  لةرِؤذي جومعةدا

 ن نةزيكرتة، يةكةةميا  بةةآلم يلحيججةةدا بةوو،   زلةة سةيَي   ووراويشةة:  ، ةبوو داقوربان
هةشةتاو دوو سةالَ و شةةش     :لسيَلشة دة لَ ويَثةرِي كردبةوو، وةمةنيشي هةشتاو دوو سا

شةؤ يةان   ةشةتاو هة الَ يان هةشتاو شةةش يةان ه  هةشتاو ضوار س :ان دةلسيَلمانط، ي
سةالسي و حةةفتاو ثيَةنج سةالسي:      لة وةمةني شةسةؤ و سةيَ  بوو، هةريةك  سالَوةد نة
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او دوو سالَ و شةش راسترتينيان ئةوةية لة وةمةني هةشت :ئي  حةجةر دةلسيَؤ هاوووة،
 ا.ماننيدا شةهيد كر

ت وةنانةة ، جةماعةت قةدةغة كراوى لة نويَ، ابلؤقةى دراكة لة مالسةكةى خؤيدا ئ
 وةنانةةت ، خةةلسك دةكةرد   ي بؤفيتنةكة بةرنويَواويَك لة سةراني يوو ثئةوةب ،ي:اولة ئ

: وتئةوةبوو عوبةيدولسآلي كورِي عةدي كةورِي خيةار هةات بةؤالي عومسةان و ثيَةي و      
نويَةو  ووةي: ) ئةةوي:   ؟ئةمر بةضي ئةفةرموون، سةري فتنةكة نويَو بة خةلسكي دةكات

، بةة بةوون وةؤش ضةاك     ضاكك لسةطةر خةئ جا، ةداتيل شتيَكة خةلسك ئةجنامي ئاشرتب
   .(1)(نرةخراثةيان بة دووربةوا خؤت لةن ئئةطةري: خراث بوو

ومسةان بةة   رِؤيشتنة مالسةكةةى ع   ى ثةيام ةرهاوةآلنهةنديَك لة 
طةلسيةدا  لة رِؤيشتنة مالسةكةي ولة بةناوباننرتيين ئةوانةى ، رطري ليَكردنيمةبةستى بة

بةةير و  ى كةورِى زو و عةبدولسآل عةلي ىكورِين وسةيح و عةليى دانيشنت حةسةني كورِ
و عةبةدولسآلى   )الةةجاد(  لسحةى كورِى عوبةيةدولسآل بوهورِةيرة و موحةممةدى كورِى وةئة

 ئةمانةة هةةر هةةموويان ششةيَريان دةرهيَنةا و رِوبةةرِوى ئةةو       ، بةوون كورِى عومةر 
   .(2)نووهاو   نةستانةوة كة بؤ كوشتين عومساة وستةمكار و زؤرداران

آلخيَكةةوة بةوو كةة كينانةةى     ي ئيمانةداران بةسةةر و  ا صةفيةى دايكروةه* هة
يَشاي بة ناو ضةاو  ئةوةبوو ئةشتةر لة رِيَنادا ثيَي طةيشؤ و ك، كيَشاخزمةوكاري رِايدة

                                                
 (.  5/081) «والنهاي لبداي  ا» (0)
 (.  5/081) «هاي بداي  والنال» (2)
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م آلبةة .(1)رِوم نةةبات ئاببا ئةم سةطة ، نةوةمبنةرِيَن: دايكي ئيمانداران ووى. خةكةيداآلو
دا هةاوووة:  يةوة لةة هةنةديَك رِيوا   نةجةننل، وةنانةت نةآلهاود بة ركةرمانى عومسان ف

، لة كورِي صةحابة هاووون بؤ بةرطريكردن لة عومسةان كةوا زياور لة حةوت سةد كةس 
نة كةة  وةنانةت ئةم حةوت سةد كةسةش هةر ناطةنةة ذمةارةى ئةةو سةتةمكارا    م بةآل

 .  ونوةك طووويانة دوو هةزار كةس بو ةوةبةالنى كةم
طةلَ عومسانةدا بةووم لةة    ةل: دةلسيَرِةبيعةوة  عامرى كورِىى كورِآلى عةبدولس ةل* 

ويَرِايةةلسيم  جةخؤ دةكةمةوة لةسةر هةر كةسةيَك كةة ط   :ئاطام ليَ بوو ووى، مالسةكةيدا
 .(2)ينَبا دةسؤ هةلسنريَ و ضةكةكةى داب، بة واجب دةزانيَ
و ثيَى   عومسان يهاوة ال ينةوة دةلسيَ: زةيدى كورِى سابؤسى* لة ئي  

ئةطةر ئةوةوىَ : لدةلسيَ، شتيوانةكان لة بةر دةرطانئيمانداران ئةوة ث ةمىىئةى ئ ووت:
اري خوا و ئةكةةويل لةطةةلسؤ هةةروةكو ضةؤن     جاريَكي ور و دووبارة ئةبينةوة بة ئةنص

بةة شةةرِكردن   : وةي ن وبةةآلم عومسةا  . يلووبة   ةرى خوالةطةلَ ثةيام 
 .(4)نةخيَر

ئةةى   :بة ئي  عومةري ووت ، بؤاليؤيشتة ذورةوة رِ: ومةريع  ةها ئي* هةرو
  ئةي . ل واز بيَنة و خؤت مةدة كوشؤدةلسيَ! ؟ لدةلسيَكورِي عومةر دةبيين ئةوانة ضى 

ئةي   . خيَرةنة : ووةي ؟ ئةطةر وازى ىلَ بهيَنى هةوا هةوايةة دةذيةؤ  : عومةر ثيَي ووت

                                                
 لناده حسن.إو (،8/0281ابن لعد ) «الطبقا:» (0)

 ( بسند صحيح.09718رفم  07/21يب  )البن أبر ش «المصن » (2)

 حيح.ص بسند (09719رفم  07/217البن أبر شيب  ) «المصن » (3)



 61  

ئةي   . يَرنةخ: ووي؟ تكوذنب كة هةيةاور ة زيئةطةر وازى ىلَ نةهيَنى لةو: ر وويومةع
: ئةي  عومةةر ووةي   . نةةخيَر : ووةي ؟ و ئاطريان بةدةسةتة  ةهةشؤئةى ب: عومةر ووي

ئةيرت دواي وةؤ   ، نيخوا لةبةروى كةردوة لةبةةري نةكةة   كةواوة مل وا ئةبينم جليَك كة 
ةبوو بةةدلَ نة   كيَك خةليفةكةيان يان فةرمانرِةواكةيانةلسهةركة خ، )سُّنة(ب يَتة عادةت 

 (1)دةن يال
هةركةةس ضةةكةكةى دابةينَ و    : ووتبةة بةنةدةكانى خةؤى     ا عومسةان * هةروةه

يهيَشةتووة خةةلسك   ةن كةواوةة عومسةان خةؤى   . لةبةر خوا ئةازادى دةكةةم  ، شةرِنةكات
ويَل كرابةوون خرانةة   ة خة ةلستانلةطةلَ ئةمةشدا ضوار طةجني قورِةيشي كة خ. شةرِبكات

حةسةةني  : بوون لةبرييت  ئةواني:، عومسانة دنيان لرطريكربةي سةر شان و بران بةهؤ
موحةممةةدي كةورِي    ةمةرِواني كورِي حةكةم  ةعةبدولسآلي كورِي زوبةير ة  عةليي كورِ

 (2)حاوةب

 ؟  شةهيد كردكىَ عومسانى 
ا قورئانةكةةةى كةةدكاويَ ةلةة، واى طةةةمارؤدانى عومسةةان و دةوردانةةي مالسةكةةةيد

 كةة - رِيى بةسة حةسةةن لةة   ثرسةيان . كوشةتيان ويَند ةخئ لةبةردةستدا بوو و قورئانى
كةةس   بارةى ئةوانةى عومسانيان كوشؤ:لة -طةورة وابعيةكانةلةذياوة وسةردةمةدا لةو
ئةوانة كؤمةلسيَ ياخى و طومرِا بوون لةة  : ئةوي: ووي؟ ابووي ويصارئةنل وموهاجريلة 

                                                
 ح.( بإلناد صحي515رفم  0/153) «فضا ل الصحاب »ب أخرج  أحمد فر كتا (0)

 (.3/58) «صاب اإل»بن لبدالبر بحاشي  ال «بااللتيعا» (2)
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، شةر ورِى بينانةةى كة  يك: ةبةريتني لة  ، م سةركردةكانيان ناسراونآلبة .(1)يةرخةلسكي م
اويَكي وةر  لةطةلَ ثي، سودانى كورِى حةمرِان، ثياويَك بة ناوى جةبةلة، نىرِوَمانى يةما

مةاليكى كةورِى   : لدةلسةيَ هةنةديَك  . ناسةراوة  )املوت االسود( لة خيَلسى سةدوس كة بة
 .  وي ئةو ئاذاوةيانة كرد دذ بة عومسانايةردئا ئةمانة سةرك. ئةشتةرى نةخعي:

بة ناوي  ياويَكي ميةري بووةننة كة ثبةناوبا ئةوة ؟شيتةوخؤ كواستيَ رِآلم كةب
، ن كةوذرا لةو سالسةى وا عومسا: دةلسيَ هاوووة لة عةمرةى كضى ئةروةئةوة وةك جةبةلة.

ىَ مةدينةةدا وة   دواى كةة هاوينةةوة بةة   ، لةطةلَ عائيشةدا بووم بؤ مةككة ئةرِؤيشتني
دةبيةنني  ، وولة باوةشةيدا بة  و بوران كوذعومسامان بينى كة كاويَك ئةو قورئانة، ثةرِيل

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ]: ئةةم ئايةوةة   خويَنةكةي كةووؤوة سةر يةكةمني دلسؤثي

ئينجةةةةا » .{491بقررررا لا} [ڳ ڳ ڳ گگ گگ ک کک ک ڑ ڑژ ژ
رِيَةي  بيَنومةان   وةئةة ، واوان ثةىَ هيَنةاوة  ئةطةر برِوايان هيَنا بةو ويَنةيةى كة ئيَوة برِ

، رةكيةدان وبةة دويةؤ ئةوا ئةوان لهةلسكرد و نةيانن ياشتث ة ئةطةررِاستيان دؤزيةوة و
 .«نةا وة هةر خواية بيةةري زا( ناويان دةبات بؤت لة)خودا ئاطاداري وؤ ئةكات لةوان 

 ةروةهاهة  .(2)ي نةمردبؤية دةبيين يةكيَكيان بةرِيَكهةر: عةمرةى كضى ئةروةئة ئةلسىَ
نةيم ثياويَةك   دةسورِامةوة بي دا ةرى كةعدةو بة: دةلسيَكورِى سىينةوة موحةممةدى  لة

 !ئةطةرضى وا نازامن ليَم خؤش ب ى، ليَم خؤش ب ة ! ثةروةردطارا: ئةيوتتةوة و يَدةثارِا
 ئةى بةندةى خوا مةل طةويَم لةة كةةس نةةبووة بةةم      : ومت، ثيَم سةير بوو ي:من: دةلسيَ

                                                
 ( بإلناد صحيح.051)ص  «تاريخ خىيف » (0)

 :وانظالالر كالالذلك .( والالالناده صالالحيح805رفالالم  0/710) «فضالالا ل الصالالحاب »خرجالال  أحمالالد فالالي كتالالاب أ (2)
(517/511). 
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 ةس دةسةتم دابةوو بة   بةةخوا  مل ثةميامنئاخر ئة: ووى ئةوي: !؟ وةتةشيَوازةى وؤ بثارِيَ
ئةوةبوو كاويَك كةة كوشةتيان لةة نيَةو جيَنةة لةة       ، شميةكى ثياكيَمسان زللةبناوة عو

منةي: خةؤم كةردة    ، ويان لة سةةر دةكةرد  يَنو خةلسك دةهاول، مالسةكةى خؤي دانرابوو
لسة و مالسةكةة كةسةى   يم دةورم ضؤبينكة ، يَوكردن هاووومذورةوة و وام ثيشاندا كة بؤ نو

ئي  سىيل  ! م وشك بوودةستخؤي  بؤ، كم ثياكيَشادا و زللةيةويم البان ضا، ا نييةويَد
 .(1)دةستيم بينى وشك بوو بوو وةكو دار: دةلسيَ

بةرطرى  ةآلنهاولة  كةس ئةوةيبَيكوذرا   ضؤن عومسان
 ؟بكاتَيل

واى ليَكةردن  جةةخيت دةكةرد و دا  مةة  لةسةةر ئة  ن خةؤى عومسا :ؤكار  يةكةمه
اي زا و قةةدةري خةو  خؤى وةسليمى قة، شةرِ كردن بيَنلنيَل و واز لة داب انششيَرةكاني
. عومسةان  ليَهاوويى و زيرةكى :يةكةميان :ئةمةش ئاماذةية بؤ دوو شؤ باآل كردبوو.
،  رِةاةت و بةةزةيى عومسةان بةة ئومةةوى موحةممةةددا      :دووةميان

بؤية ، خراثيان هةية نيةوى ،موةن و لة هيض ويَناطةنئةم ئةعرابيانة طة انىضونكة ئةيز
ةدة(ى زؤرور ئةةبيَ وةك لةة   رِوبةرِويان ب نةوة خراثة )مةفة هاوةآلنواى دةبينى ئةطةر 

دةستدريَوي: بكرايةوةة  ، كي زؤر بكوذرايةنهاوةلسيَ لةوة ئةضو، كوشتنى واكة كةسيَك
 ةنها خؤى بكوذريَةؤ و ئةةو  ى بة باش زانى كة وةمةبؤية ئ، شيانسةر ناموس و مالسي

                                                

ئةةمي:  ، «يةاي كورِي مينهةال ع»رِاويةكاني هةموو سيدةن، جنة لة  (،5/211) «البداي  و النهايال » (0)
و ئةي  ئةةبي    (6/499) «واريخ الكة ى »دا هيَناويةوي، وة هةريةك لة بوخاري لة الثقـات(  )ئي  حي  ان لة 

 بوون. طيَدةنبوة و ليَي ( باسيان كردو6/288دا ) «اجلر  و التعديَ»حاويم لة 
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ةدينةةى  بةة كوشةؤ نةةدا و ئةابرِوى م      هاوةلسةةى ثةيام ةةر   هةموو
 . بثاريَزيَؤ  ثةيام ةرى خوا

ضةونكة  ، ذمارةيان زؤر زؤر كةمرت بةوو لةةو خةوارجانةة    هاوةآلن :هؤكار  دووةم
 :وونو بة دا دابةش بةو سةر ضوار ناوضةبة  ى ثةيام ةرهاوةآلنئةوكاوة 

هةاوةلسيَكى زؤر  ، وومسي حةةج بةو  ةةكةة مة  لةبةرئةوةى مةومس ؛ةمةكك :شويَنى يةكةم
لةةة  هةةاوةآلنهةنةةديَك لةةة  شةويَنى دووةم: . ج و ئامةةادة نةةةبوونرِؤيشةت وون بةةؤ حةةة 

 شةويَنى سةيَيةم:  . هتد ...و ميةر وشام ووةكو كوفة و بةسرِة، اوضةكانى وردا دةذيانن
 وةى ئةة مارمةدينة بوون و هاو ذ ئةوانة بوون كة لة: رةمضواشويَنى  .لة جيهاددا بوون

 خةوارجانة نةبوون.
دالسةكاني خؤيان نارد بؤ بةةرطريكردن لةة   من هاوةآلن لة رِاستيدا :هؤكار  سيَيةم

وةةنها دةيةاننوت   ، بةةآلم وةسةةوريان نةةدةكرد مةسةةلةكة بناوةة كوشةنت       ،عومسان
بةةآلم ئةةوان   ، ةرت وةةواو و دةطةرِيَنةةو  ئةي  ويى ديَ و كؤوةا  كةللةرِةقيةكة، طةمارؤدان

، بيلى ق ةولَ نةةبوو  قا هاوةآلنئةمة لةالى طةليَك لة ، كوذنعومسان ب كةن وت بجورئة
بؤضةووني  ، جا نزيكرتييين ئةم بؤضةونانة . يَؤواياندةزانى كارةكة سةر بؤ كوشنت ناكيَش

ةرِ لةطةةلَ ئةةو   و شة بكةريَ   عومسان خؤى نةيهيَشتوة بةةرطرى ىلَ  دةلسيَيةكةميانة كة 
 .  ة بكريَخةوارجان

 دالة ضةند ديَرِيَك  بتالَعةلي كورِي ئةبو
 ، ئةامؤزاي ثةيام ةةرة  ةعةبدوملووةللي ة  رِي كةو وةاليب كةورِي ئةةبو    عةةلي اوى ن

 فاويمةةةةى كضةةةي  : طةةةةورةي ئافرةوةةةاني دونيةةةا   ميَةةةردي و
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حةسةن :  ةوي، باوكي هةردوو كضةزاكةي ةثةيام ةر
ي هةةاشي كضةةي  فاويمةةةى كضةةى ئةسةةةدى كضةة : نةةاوي شةةيدايكي .و حوسةةةيل

ئةةبو  )كونيةةي    ثةيام ةر، ئةبوحلةسةنة: كونيةكةى. (1)ةمةنافعةبد
سةاآلن   8ةناوبانط بة ي ار رِلةسةة  لسمان بووة ومندالسي موسو هةر بة .ي ليَناوة(ووراب
   .(2)بووة

لةطةةلَ  شي هةنديَكي ،خؤيةوةهةنديَكي واي ةوة بةضاكةية،  و خاوةن ضةنديل فةزك
   .ياران طرؤيلةطةلَ هةنديَكي و  بةيتداوئال

 لةة   ثةيام ةري خوا: ةلسيَد  لة ئةبو هورةيرةوة: ةلةوان
خةوا و ثةيام ةرةكةةي   ، كةوةكة دةدةمة دةسيت ثياويَئاآلفةرمووي: )رِؤذي خةي ةردا 
   .(4)(ئةوي: خوا و ثةيام ةرةكةي خؤشدةويَؤ وخؤشيان دةويَؤ 

كةةس خؤشةيت نةاويَ مةطةةر     : فةرمووثيَي   ثةيام ةر هةروةها
   .(3)ليَؤ نابيَ مةطةر مونافيق قيكةسي: رِ، موسلسمان
يةة  بةةآلم ئةونةدة هة  ؟ ني بؤ موساووؤ بؤ مل وةكو هاروفةرموو: )ثيَي ها وةهةر

فةةرمووي:    ثةيام ةةري خةوا  هةروةها  .(1)(ثةيام ةر دواي مل نيية

                                                
 (.0/258 ( )معرف  الصحاب)  (0)
 (.0/258)معرف  الصحاب ( )  (2)
بالاب  كتالاب فضالا ل الصالحاب ، مسالىم: (.  و3512منافال  لىالي ) ببالاأخرج  البخاري: كتاب فضا ل،  (3)

 .  (2117من فضا ل لىي )

 (.  58أخرج  مسىم في كتاب االيماَ،  باب الدليل لىر أَ ح  االنصار و لىي من االيماَ ) (1)
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بريتييةة   :سيةبارةت بيةدووةميش   .(2)(س مل دؤستيم ئةوا عةلي: دؤستييَتهةركة)
دا بةة جةيَ   تانة لةة نيَوان  مة ئةة مةل دوو شةيت سةةننين    ئةى خةلسكين): ودةىفةرمولة

باسي قورئاني كرد و جةخيت  ئةوةبوو ،هيَشتووة، يةكيَكيان لةوةكةى وريان طةورة ورة
خواوةان بةةياد ديَنمةةوة لةة     ، كةةم هةروةها خانةوادةلةسةر كردةوة و ثاشان فةرمووي 

خواوان بةياد ، بةيتةكةمئاسؤ ئةهلو بةيتةكةم، خواوان بةياد ديَنمةوة لة ئاسؤ ئةهلو 
   .(4)(ئاسؤ ئةهلو بةيتةكةملة ديَنمةوة 

و فاويمة و  عةلي  خوا م ةريياةث: دةلسيَة شةولة عائي هةروةها
ڎ        ] :فةةرمووي و  (عابايةةك ) ةوةبوردةيةكي سوفحةسةن و حوسةيين ي خةتة ذيَر 

سةيت  بةرِاواوة: ) .[99 :األحراا ] [ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک
رة ثيةةي  هةر جؤخوا دةيةويَ ئيَوة لة،  رم ة ثةيائةهَ و بةييتئةى 

   .(3)(ويَنتان بكاوةوة بة وةواوةويخاوو ثاكخباوةوةو طوناهيَك دوور
يةا  وةؤ وةةنها ثةيام ةةر،     رِاوةستة ئةةى حةىِا  وةك فةرموودةى: : انشيسيَيةمي

 ...(6)هةروةها لة دة مودةثيَدراوةكةية .(5)صديق، يا شةهيدت لةسةرة

                                                                                                                                  
(.  و مسالالىم فالالي كتالالاب فضالالا ل 3511)تالالاب فضالالا ل الصالالحاب ،  بالالاب منافالال  لىالالي البخالالاري: ك أخرجالال  (0)

 (.  2111الصحاب ،  باب فضا ل لىي )

   ( والناده صحيح.7/371أخرج  أحمد ) (2)

 (.2118سىم: كتاب فضا ل الصحاب ، باب ماجاء في فضل لىي )أخرج  م  (3)

 (.2121النبي )صحاب ، باب فضا ل أهل بيْ لأخرج  مسىم: كتاب فضا ل ا  (1)
   .( لن أبي هريرة2105لزبير )باب فضا ل طىح  وا فضا ل الصحاب ب مسىم: كتا أخرج   (7)

   .( والناده صحيح3518حمن بن لاِ )باب مناف  لبدالرالترمذي في كتاب المناف ،  أخرج   (1)
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 : ليعةاني ثيَدبةيعةت

 ، ةوال ة كةورِي ئةبو  عةةلي كة كةورِي  ، ة موحةممةدي كورِي حةنةفيةوةل
رِؤيشةتة مالسةةوة و   ، هات بؤ مالسةكةى عومسةان دواى ئةةوةى كوشةتيان    ليةع: يَدةلس

، ةثيةاوة كةوذراو  ئةوةوا ئةو : وويان، دايان لةدةرطاخةلسك هاول و ، دةرطاكةى ثشكؤلسدا
. يل بةؤ ئةةم كةارة   جا كةس لة وؤ شايةتةور شك نابةة ، بيَ خةليفة بل ةلسكخ خؤ نابيَ
ئةواني: . يروان مب باشرتة لةوةى ئةمىوان مبوةزمل  !واز لة مل بيَنل: نوولثيَي عةلي
باشة كةة  : ئةوي: ووي، كارة بةخوا كةس لة وؤ شايةتةور نيية بؤ ئةم، نةخيَر: طوويان
بةؤ  ئةرِؤم ، ئةبيَ بةيعةت ثيَدانةكةم نهييَن نةبيَ، مبل هةر ئةبيَؤ م ناهيَنل و هةر واز
ثاشةان دةرضةوو بةؤ    ، دات بة يعةة هةركةس ئةيةويَ بةيعةمت ثةيَ بةدا بةا بة   ، وتمزطة

ثاشان هةرضي موهاجى و ئةنةاري لة مةدينةة   ،(1)مزطةوت و خةلسكي بةيعةويان ثيَدا
 .  بوو بةيعةويان ثيَدا

ت ثيَدانةكةةى نةةبوون وةكةو سةةعدي     ةيعةب ةىئاماد هاوةآلنديَك لة هةن: لدةلسيَ
 ...ة ولةممةسة اص و عةبدولسآلى كورِي عومةر و موحةممةةدي كةورِي   كورِي ئةبي وةق

   .هرت
ئةةةم ، بةةةلسكو لةةة اليةةةن هةمووانةةةوة بةيعةةةوي ثيَةةدراوة: لدةلسةةيَوةةر  هةنةديَكي 

لسآلى كةورِي  و عةبةدو  ضونكة سةةعدي كةورِي ئةةبي وةقةاص    ، ورةبؤضوونةش مةشهور
ةلسيدا ئامادة نةةبوون  مةسلةمة وةنها لة جةنط كردن لةطوحةممةدي كورِي و م ةرعوم

                                                
 والناده صحيح. (،191رفم  2/753) «فضا ل الصحاب » فيأخرج  أحمد  (0)
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 وة هةاوووة عةويف كورِي ئةبي جةميلةهةروةها لة . داوةثيَن ةموويان بةعةوياوةطةرنا ه
لة كاوي كوشتين عومساندا لةة   لة خزمةوي حةسةني بةسريدا دانيش ووم جا ئةم: دةلسيَ
، ئةي  جةوشةةني     ةةر كةرا  ةيامث يهةاوةآلن باسةي  ، ةدا بووةمةدين

شةوييَن  يد خؤ سوكايةوي بة ئةبو موسا كةرا كاويَةك   بو سةعئةى ئة: غةوةفاني طووي
ئةةى ئةةو   : ووةي ، ةسةن وورِةبوو هةوا لةة دةم و ضةاوى دةركةةوت   ح ،(1)تكةو عةلي

ومى كوشؤ خةةلسكي:  ! ئةمىي ئيماندارانيان بة مةزلس؟ خةلسكة شوييَن كيَ بكةووايةن
! ؟وايةةن شةوييَن كةيَ بكةو  ئةى ئةو خةلسكة ، باشةكةيان و بةيعةويان ثيَدا كردةن رِوويا

   .(2)وةةدووبارة كردهةر ئةمةى ضةند جاريَك 
يةةك دةننةل لةسةةر ئةةوةى كةة باشةرتيل هةاوةلسي        ئةهلي سةوننةت كةؤرِا و  جا 

كةةورِي  عةةةلي  نةففاني كةةورِي عةةدواي عومسةةا  ثةيام ةةةر
هةةر  : لة ئةاةدةوة رِيوايةت كراوة وووويةةوي  :يَدةلس: ئي  وةميية .ة وال ئةبو
يعةة و  تةدموب، ارةوة نةةلسيَ بةيَ دةنةط بةيَ و هيضةي لةةب      عةليلة خيالفةوي ةسيَ ك

ردن هةروةها فةرماني كردووة بة سةالم ليَنةك. طومرِاورة لة طويَدريَوةكةى مالسي خؤيان
   .(4)يهجركردن و و دوور كةوونةوة ليَي

                                                

ةية خةلسك كة وانةيان لة ئةبي موسا دةدا بة هؤي ئةوةيةوة شوييَن عةىل كةوو وو، لة ئةو مةبةسيت (0)
 كاويَكدا ئةبواية شوييَن نةكةوواية.

 د صحيح.بالنا (951رفم  2/751) «اب فضا ل الصح»أخرج  أحمد في  (2)

 (.1/138) «و تامجمال الف» (3)



 69  

انةة  ، كةة ئايةا عومس  -هةروةك بامسان كرد- ةيةوازيان هجيا ةربةآلم لة دواي عوم
لةسةةر ئةةوةش   ، عةلياية عومسان باشرتة لة بةآلم مجهوري زانايان ثيَيان و، عةلييان 

 .  ضوارةم خةليفةي رِاشيدة ئةبووالبكورِي  عةليكؤكل كة 
 اندا:مسوني عولة شةهيدبو هاوةآلنثشكي 

 وو:ينةرِخةسيَ خالسدا ئةم ثرسة دة ة طشيت لةب
 يةان هاوةآلننيَرِان ناوبةانط و كةسةييَت   : ئاشةووب هةاوةآلن اي يةكةم: شةيَواندني رِ 

، يةةان ئيجتيهادةكانيةةان بةةؤ خؤيةةان دةقؤسةةتنةوة وةك ئيجتيهادةكةةةي  دةقؤسةةتةوة
عائيشةةةي دايكةةي  ي وةكهاوةآلندةم طةةةورة ، يةةان نامةةةي سةةاختةيان بةةةةرِزئةةةبوو

 ووسي.وة دةنحةةلسوو عةلي و زوبةير و باوةرِداران 
خةودي   بةةآلم ةرطريكردن لةة خةليفةةيان دا،   بة طشيت، هةولسي بة  هاوةآلندووةم: 
زةيدي كورِي ثابةؤ بةة خةليفةةي وت: وا     نريكرد لةو هةولسةيان، بؤ نوونة:يَخةليفة رِ
شةتيواناني خةوايل،   ةطةر دةوةويَؤ ئيَمةة دووبةارة ث  و دةلسيَل ئ لةبةردةرطان ثشتيوانان

   .ثشتيوانانئةمة  ،ةننلو مةج  نرنةوةة، دةستييةتم بةوة نيثيَوووي:  انمسعو
و زوبةةيري   آلحةي كةورِي عوبةيةدو  ةلسوو  بوالسئةبوو: عةلي كورِي ي:كؤضةريةكان
ي ةكان، وةك حةسةةن و حوسةةيين كةورِان   يطةجنة كؤضةةري سةبارةت بة  كورِي عةووام.
صةةفييةي دايكةي   ا هةروةه ي كورِي عومةر.آلزوبةير، عةبدوي كورِي آلوعةلي، عةبد

 د بة خةليفة.  ة لة كاوي طةمارؤكةدا خواردني دةطةياناران كباوةرِد



71  

 دواجةةاروةةا ، بناوةةة كوشةةنت دؤخةكةةةدا نةةةبوو هاوةآلنةةيَشةة يين سةةيَيةم: لةةة ث
 لؤمةةي خؤيةان   ة، بؤيةة نكراوورة لةةوةي ضةاوةرِوا  يارباروودؤخةكة هةست كردهةستيان
 ةنديَكي: برِياري وؤلسةسةندنةوةيان دا.، هدركةد نايرو يناوةئ يةمؤل يان، دةكرد

 داتالبي ئةبوولة خيالفةتي عةلي كورِ هاوةآلنراجيايي و فيتنةي نيَوان 
سةلسمانان  ، بةارودؤخي مو والبلي كورِي ئةبوويالفةت درا بة عةاويَك بةيعةوي خك

 بةم ضةشنة بوو:
وون و هةةةموويان بةةة كؤضةةةران و  لةةة مةدينةةة بةة  هةةاوةآلنيَكي زؤري بةشةة -

 .  انانيشةوة، بةيعةويان دا بة عةليتيوثش
سلسمانانيَكي دي، ثيَشةرت  و مو هاوةآلندايكاني باوةرِداران هاودةم بة بةشيَك لة  -
 عائيشةي كضي ئةبووبةكر.بوون بؤ مةككة بؤ بةجيَنةياندني حةج، لةنيَويشياندا ضوو

ي ي نةاو شةام و خةةلسك   هةاوةآلن يَك لةة  ويةي كورِي ئةبووسةوفيان و بةشة  موعا -
ةن بةة عةةلي، مةطةةر دواي وؤلسةسةةندنةوة لةة      شامي:، ئامادة نةبوون بةيعةت بةد 

 بكوذاني عومثان.
جنةة لةة   -ميان مةكاني دةرةوةي حيجةاز سةةرجة  ي هةريَهاوةآلنوسلسمانان و م -
 .والبووان دا بة عةلي كورِي ئةببةيعةوي -شام

 :ارودؤخةكة بةم ضةشنة بووبؤ ب هاوةآلنئيجتيهادي 
شةرعي بوو، ثيَي وابةوو ثةلةة نةكةةن    كة خةليفةي  والبئةبووكورِي  عةلي كورِي

شووخبوازان ثةرت دةبةل، ضةونكة   كة هيَور دةبيَتةوةو ئالة وؤلسةسةندنةوة هةوا بارودؤخة
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ننيشةةيان لةةة دذ ةةطةةةر جلةةة باشةةرتيل حالسةوةةدا، ئ ئةةةوان لةوثةةةرِي بةهيَزيةةدان و
 رِذيَؤ.ريَؤ، خويَنيَكي زؤر دةرابنةيةن

ةحلة و زوبةيري: كة بةيعةويان دابةوو  ولة  ي دايكي باوةرِداران و هةريةكعائيشة
ان روويانكردبوويةة  مسة ةوةي عوونيان لةسةةر وؤلسةسةةندن  بة خةليفةةو بةةهؤي سةووربو   

ؤ و ريَنةة نةةدريَؤ   نةةخريَ ؤلسةةي خةوييَن عومثةان دوا   مةككة، ثيَيان وابةوو دةبيَةؤ و  
يَةر ئالسةاي   يفة رازي ب يَةؤ، ئةةوة دةضةنة ذ   بنيَرِان بلساوةي ليَ بكةن، ئةطةر خةلئاشوو

يَةؤ  ريَمةكاني وةرةوة كاربكر سوثاكةي، ئةطةري: بةوة رازي نةبيَؤ، ئةوة دةبيَؤ لة هة
اريَكي وا دروسةؤ بكريَةؤ   لةسةر نيشانداني مةورسي سةبةئي و ئاشووخبوازةكان و فش

يَتةةوة، بةةم   ين عومثةان بكر بيَ دواخةنت وؤلسةي خويَفة قةناعةت ثيَ بكات بةيكة خةل
 ن دا رووبكةنة بةصرة و دواور جةنني جةمةلي ليَكةووةوة.  نيازةوة برِياريا
عومثةان   ثيَيةان وابةوو هةةوا وؤلسةةي خةوييَن     هةوادارانيشي لة شةام،   موعاوية و
ضةاوةرِيَ  ةضي دةسةةلساوةكةي نةةبل،   و ملك بةيعةويَك نةدةن بة عةلينةكريَتةوة، هيض 

 فةوة وةلسام بدريَتةوة.بوون ئةو مةرجة لةاليةن خةلي
بةةو ضةشةنةي كةة ثيَشةرت مةةرجي دانةابوو، دةبيَةةؤ        والبئةةبوو كةورِي  عةةلي  

ين بةةرِيَوةبردني خيالفةوةكةةي، دةيويةةؤ سةةرجةم     مانان رازي بةل بةة ضةشة   موسلس
بةجيَنةيانةدني   ةحلةة و زوبةةيري: بةؤ   وو  عائيشة ارةكةي بل.ثابةندي برِيموسلسمانان 

 زؤر ضوونة ريزي سوثاكةيانةوة. كردة بةصرة و موسلسمانانيَكيتيهادةكةيان، روويانئيج
خةليفةةش برِيةاري    وةلسةامي مةرجةكةةي بةوو،   موعاويةش لة شام مايةوةو ضاوةرِيَي 
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نةةدابوو،  يعةوي بةرئةوةي وا ئةو كاوة بةةالبردني موعاويةي دةركردبوو، موعاويةش ل
 ئةو فةرمانة ق وولَ بكات.ئامادة نةبوو 

 ك: 33ساَلي جةنؤي جةمةل 
خواسةؤ    عةةلي خةةويان لة ووةلسحة و زوبةير رِو، ثيَدانةكةبةيعةو وايد

ةككة ئةوي: رِوخةةوي دان، لةويَدا طةيشةنت بةة دايكةة عائيشةة، جةا      كة برِؤن بؤ م
ر لةويَدا لةة مةككةة كؤبونةةوة و    هة، وةةيشت وو كة عومسان كوذراهةوالسي ئةوةى ثيَن

ثاشةان يةةعالي كةورِي مونيةة لةة      . عومسان كةردةوة وةى دنةجةختيان لةسةر وؤلسةسةن
لة مةككةدا كؤبوونةةوة لةسةةر   و  هاولآلى كورِى عامر لة كوفةوة عةبدولس ،بةسرةوة و

 .  كة ئةبيَ بةةندريَ، وؤلسة سةندنةوةى عومسان
كةةوو وون لةة مةككةةوة بةةرةو بةسةرة      وايةان  وو بةةخؤيان و ئةوانةشةي د  ئةوةب

وايةةةان دةبةةةيين ، تين بكوذةكةةةاني عومسةةةانسةةةيت كوشةةةةبةبةرِيَكةةةةوول و بةم
 عةةلي:  . كةمتةرخةميةكيان كردووة لةة ئاسةؤ بةةرطريكردن لةة عومسةان     

 عومساني كورِي حونةيفي كردبوو بة والي بةسرة، لة مةدينةدا بوو  . 
بؤضةي هةاووون و   : دراوي نارد وا بزانيَ  نيَرشنت عومساني كورِي حونةيهةركة طةي

و ، دىَ عةةلي بوةسةنت وةا   : ثيَي ووول. ةكاني عومسانان دةوىَبكوذ: نياوو؟ ضيان دةويَ
، كة يةكيَكة لة بكوذةكاني عومسةان ، اي ئةوة جةبةلةدو. برِؤنة نيَو بةسرةوة نةيهيَشؤ

ان سةةربكةون بةة   وواني ئةوةبوو، دن لةطةلسياندابة حةوت سةد كةسةوة هات بؤ شةرِكر
يَةك لةة خةةلسكي بةسةرِة هاونةة نيَةو       ؤيةةوة زؤر هو بة، سةريدا و زؤريَكيان ليَ بكوذن

لةةم كاوةةدا   . ن رِازي بيَرِيزةكاني سوثاي وةلسحة و زوبةير و عائيشةوة خوا لة هةمويا
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كة والةي عةليةة    ،نةي هةوالسي ئةم شةرِ و كوشتارةى نيَوان عومساني كورِي حو عةلي
سةةربازةوة  دة هةةزار   بة ،رةوة لةطةلَ وةلسحة و زوبةير و عائيشة ثيَنةيشؤةر بةسبةس

 .  لة مةدينةوة بةرة و كوفة كةووة رِيَ
ةك لةة خةةلسكي شةام و بةارودؤخي     كة ئاطادار بوو بة هةلسويَةيت هةرية  خةليفةش

يَةي نةاردني نيَردراوانةي    بةصرة، سةرةوا هةولسيدا بةةبيَ دةرضةوون لةة مةدينةة، لةة ر     
ين بةةةهؤي سةةةرنةطرو بةةةآلم، لةةة ناوضةةةكاندا كيَشةةةكان ضارةسةةةر بكةةات، خؤيةةةوة

ةم مةسةةلةكةوةو ريَنةنةةدات لةة    ثالنةكةيةوة، دواجةار برِياريةدا خةؤي بضةيَؤ بةةد     
ودا بؤ يةكةجمار ثةرو وون و بةش ةش وون لةنيَو دةولسةةوي ئيةةالميدا   سةردةمةكةي ئة

   بةصرة بةرِيَكةوت. بةرةو ثايةكي ريَكخةؤ و سةرةوارووبدات، بؤية سو
و نة ئةواني: مةبةسةتيان جةةنط    ين ئةواني هةبووةبةآلم نة عةلي نيازي كوشت

يةان كارينةةرن   ثيَى دا هةروةك هةنديَك اليةةن و ئةوانةة  عةلي وديكردن بووة لةطةك خ
ؤ دةرِؤيشةنت  بواية رِاستةوخ عةليخؤ ئةطةر مةبةستيشيان كوشتاري ، وةسةورى دةكةن

 .  بةسرة نةك بؤ، بؤ مةدينة
هيةرطيز نية   ، بيوون جا تةَلحة و زوبةير و عائيشة و ئةوانةشيي لةطةَليانيدا   

ث نية بيةخرا  ، نة تانة و تةشيةريان ليَييداوة  ، خيالفةتي عةليان ثوضةلَ كردؤتةوة
نية بيؤ كوشيتاري و     ، داوة عيةلي نة بةيعيةتيان بية جؤية لية     ، يان كردووةباس

جا هةر وةك ئةحنةةيف  . بةسرة نةبووة ةدا لةئةسَلةن ئةو لةو كات، رةدةرضوون بؤ بةس
ئةةمر  : ومت، ةمارؤداني عومسان طةيشتم بة وةلسحة و زوبةةير دواي ط: دةلسيَكورِي قةيس 

 .  عةليخؤت بنةيةنة بة : وويان ؟ؤيَمل بزامن دةكوذر، بة ضي دةفةرموون
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ومت ، شةتم بةة عائيشةة   دواي كوشتين عومسان لةة مةككةةدا طةي  : دةلسيَهةروةها 
 .(1)عةليخؤت بنةيةنة بة : ووي؟ ئةفةرموويبةضي  ئةمر

ميدةدادي كةورِى ئةسةوةد و    ، عةةلي  :كاني ثييَش شيةرِةكة  ذ و دانوستانةويَوتو
ئةةوةبوو  ، ن لةطةةلَ وةلسحةة و زوبةةيردا   كردقةعداعي كورِي عةمري نارد لة بؤ طفتؤطؤ

ةرِ بؤضةووني خةؤي لةمة   وة و ديدالية  هةردوال لةسةر شةةرِنةكردن رِيككةةوول و هةةر   
 .  كردةوةسةلةكة رِوونمة

، دةسؤ بةرداري بكوذةكاني عومسةان بةل  و زوبةير وايان دةبيين كة نابيَؤ  ةلسحةو
ا دواي بكوذةكةاني عومسةان   ةةت واي دةبيين كة بةرذةوندي لةوةدا نيية ئيَ عةليبةآلم 

كوشةتين بكوذةكةاني   جةا  ، بةلسكو هةوا بارودؤخةكة هيَور دةبيَتةوة ئينجةا ، بكةويَؤ
دواي ؟ جياوازيةكةة لةةةوةبوو كةةى ئةمانةة بكةةوذريَل   ، كةةؤك بةوو ي هةةموو  عومسةان 

بةةآلم  ، ككةوونةكة هةردوو سوثاكة لة خؤشرتيل شةةودا بةخؤشةي سةةريان نايةةوة    رِيَ
لة ناخؤشرتيل شةودا بةيانيان كةردةوة، ضةونكة    وذةكاني عومسانل(بك )كة بةئيةكانسة

ةشى كة باسةي ئةةم شةةرِةيان    ونوسانيَككةوو وون، ئةو ميَووهةردووال لةسةر ئةمان رِ
 و (3)ئي  ئةسةى  و (4)ئي  كةسى و (2)يوةبةر ةكوكردووة ئاماذةيان بؤ ئةمة كردووة، و

كؤرِابةةوون لةسةةةر ويَكةةداني ئةةةم  ي: نئةةيرت سةةةبةئيةكا .هتةةد ..و (5)مئةةي  حةةةز
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ك كؤمةةلسيَ ، ةمووي خةةوو وو هة ، ئةوةبوو بةياني ثيَ: مةالباننةدان ، رِيَكةوونناماية
ةربازيَكيان لةيَ  بةئيةكان هيَرشيان كردة سةر سوثاكةى وةلسحة و زوبةير و ضةند سلةسة

ان ةويخيانة  عةةلي سوثاكةى وةلسحة وا ويَنةيشةنت كةة سةوثاكةى    . كوشنت و رِايان كرد
بؤية ضةند سةةربازيَكي ئةةماني: بةةو بةةرة بةيانةة هةةلسيان كووايةة سةةر         ، كردووة
وا ويَكةيشةنت سةوثاكةى وةلسحةة و    عةلي: ، ئيرت سوثاكةى  عةليى سوثاكة

ةو شيَوةية وردة شةرِ هةر بةردةوام بوو وا بةة وةةواوةوي   ئا ب، زوبةير خيانةويان كردووة
 .  لة نيوةرِؤدا شةرِ هةلسنىسا

سةركردةى سةوثاي هةةردووال هةةولسي رِاطةروين      :ةكان بؤ رِاطرتين شةرِةكةوَلةه
ئةى خةلسكينةة واز بيَةنل ! بةةآلم    : دةكرد هاواريوةلسحة ، م بيَ سود بووبةآل، شةرِياندا

ثةثولةةى ئةاطر و ميَشةولةى    ، ئةاخ  ئاخ: وا واى ليَهات ووي، كةس طويَي بؤ نةدةطرت
بةةآلم كةةس وةآلمةي    ، شيَوة رِيَنري ليَةدةكردن ن اهةروةها عةلي: بةهةم .(1)وةماو

نةارد  نيَكي عيب كةورِي سةةورةوة قورئةا   هةروةها عائيشة لة رِيَنةى كةة ، نةئةدايةوة
شةةرِ  . ن كردو هةر لةويَ كوشتيانبةآلم سةبةئيةكان وىبارانيا، بةلسكو شةرِةكة رٍِِابنريَؤ

ئةي    .يَ بيكوذيَنيَتةةوة نوائيرت كةةس نةاو  ، هةركة هةلسنىسا -ثةنا بةخوا-هةر واية 
دةسةؤ  ديَل بةني ذير طىهةر كة هةلسنىسا خةلسكا ئاشوب و بةآلفيتنة و : دةلسيَ وةميية

ةو فيتنةيةة  نةةيانتواني ئة   ة نةزانةكانةوة، هةر بؤية ئةو ثياوة بةرِيَزان ةموة وط
 ۇئ] ، وةك خواي مةزن دةفةرمويَ:بوةخامؤش بكةنةوة، عادةوي فيتنةش هةر وا

)خؤوان  .{55ل: االنفرا} [ی ی ی ىئ ىئ ىئېئ ېئ  ېئ ۈئ ۈئ   ۆئ ۆئ
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نابيَةؤ،  انتان بةة وةةنها وووشةي سةتةمكار     بثاريَزن لة فيتنة )ئاشوب و بةآل(يةك كة
ئيمةامي   .(1)ي خوا زؤر سةختة(هةموووان دةطريَتةوة، بشزانل كة بة رِاسيت وؤلسةو سزا

 :ة دةلسيَدةهيَنيَتةوة كبوخاري ضةند ديَرِة شيعريَكي ئيمرِوئو قةيس 
ــ   ر  ُ َأوَّلُ مَـــــا تَك ـــــونُ َةتِيَّـــــةً   احلـــ

ــ    ــبَّ ضِـ ــتَعََلت  وَشَـ ــ( إ ذَا اش ـ   رَامُهَاحَتَّـ
 َلو نُهَـــــا وَتَغَيَّـــــرَت َكـــــرُ ن شَـــــم َطاءَ يُ

 

ــ   ل ك ـــــُل جَهُـــــو ا لِتَس ـــــعَ( بِز ينَتِهَـــ
ــل    وَلَّـــــت  عَجُـــــوز ا َغي ـــــرَ ذَاتِ حَلِيـــ
ــل   ــُم وَالتَّْقبِيــــــ ــًة لِلشَّــــــ  مَْكرُوهَــــــ

 

 سةرةواكةى وةك كيوؤلسةةي جةوان   جةنط
 هةر كة طةرِي سةةند و هاوةة بلسيَةةةدان    

 زةونقيةةةة ريل وناشةةةة سةرسةةةةثي و

 

 و نةةةزان طةمةوة  دواي خؤي دةخةا ضةي   
 نطةةةراو  فةةةةرِتةةةة ثىةذنيَكةةةي بيَ دةب
(5)نةةبؤ ماضةكردن  ن ونةبؤ بؤنكرد ؛شيَنا

 

 

ةواي سةةر : كةة دةكاوةة  ، لة سالسي سي و شةشي كؤضي رِويةدا  «جةمةل» ويرِوودا
، لةة دواي نيةوةرِؤ دةسةيت ثيَكةرد و ثةيَ: خؤرئةاوابووني        عةليخيالفةوي 

 . وايي ثيَهاتهةمان رِؤذ كؤ
بةةآلم ئةةهلي جةمةةل ثيَةنج     ، دة هةزار كةس بوون  عةلي كؤمةلسةكةى
 عةةلي ةطةةلَ موحةممةةدي كةورِي    ل يعةةل ئاآلكةى سوثاكةى ، ةبوونشةش هةزاريَك د

 .ةى ئةهلي جةمةل لةطةلَ عةبدولسآلي كورِي زوبةةيردا بةوو  ئاآلك، دا بووئةبووال كورِي 
كةراوةو بةةثيَي   شةومار  ةننة، زيادةرِةويةةكي بيَ سةبارةت بة ذمارةي كوذراواني ئةو ج

هةةردووال لةسةةر كوشةتاري     و سةوورنةبووني جةةنناوةراني   ماوةو كةاوي جةننةكةة  
                                                

   (.280) «مختصر منهال السن » (0)

 (.5191) الحديثفبيل  (بحرالتمال كمال  الفتن  التيب اب، )كتاب الفتن  «صحيح البخاري» (2)
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ننة طةةورةكاني ئةةو   بةرام ةر و بةراوردي كوذراواني ئةو جةننة لةطةلَ كوذراواني جة
ةسةيَك  كوذراواني هةردووال لة ضةند سةةد ك كات و سةردةمةدا، دةردةكةويَؤ ذمارةي 

بةؤ  ، خواي طةةورة ششةيَرةكاناني ليَةي بيَةوةى كةرد       ووةيةكفيتن .ويَثةرِي نةكردووة
 .  ليَخؤش ون لة خوا ئةكةيل ني: داواي رِةزامةندي وئةوا

  :تين تةَلحة و زوبةيركوش
زوبةير لةم جةننةة بةشةداري   ، زوبةير و موحةممةدي كورِي وةلسحة كوذرانوةلسحة و 

، عةةلي وا زوبةةير دةطةات بةة    ةوة كةلةبةر ئةوةى ئةطيَرِن، انةكرد و وةلسحةش هةروةه
فةرمووي: شةةرِي لةطةلسةدا     ام ةرثيَي دةلسيَ: لة بىت ديَ ثةي عةلي

ويةوة و شةرِي نةةكرد و هةةر   دةكةى، بؤية زوبةير ثاشنةز بوليَ دةكةيؤ و وؤ ستةميي
بةةآلم ئايةا ئةةم    ، يَؤبؤية رِاستيةكةى ئةوةية شةرِي نةةكردب . (1)لةو رِؤذةشدا طةرِايةوة

 بةةآلم ة، رِاسةت  ندضةة وةا  اهلل أعلةم  ؟ دا رويةداوة  عةةلي لة نيَوان خةؤيي و  وطؤية طفت
. ننةة كتيَ ةة ميَووييةكانةدا بةناوبا  لةة   طةرضةي رِيوايةوةكة سةنةديَكي بةهيَزى نيية، 

لةمةش مةشهورور ئةوةية كة زوبةةير بةشةداري ئةةم شةةرِةى نةةكردووة، بةة غةةدر        
لةو كاوةةى كةة   ، بةآلم وةلسحة.  جرموزرا ئي ؤ ثياويَكةوة ثيَي دةطووكوذراوة، بةدةس

بةسةؤ(  مة بة وىيَكةي ويَةََ )بةيَ   ، ى خةلسكي بوو لة شةرِكردنسةرقالسي سارد كردنةوة
و بةةرى كةةووووة   مةةرِواني كةورِي حةكةةم    وىيَكةى   بةآلم ئةةوةى مةشةهورة  ، كوذرا

و  شةةرِ كؤوةايي هةات   . مردنةي  داويةوي لة زاميَكي كؤن لة قاضةي و بووةوةة هةؤي   
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ضونكة ئةةو  ، ئيشةبة واي ةت لة بةرطريكردن لة وشرتةكةى عا، كيَكي زؤر كوذرانخةلس
بؤيةة هةركةة   . ؤؤيةوة لة ثيَناويدا خؤيان دةدا كوشهو بة، وةكو رِةمزيَك بوو بؤ ئةوان

 كةورِي  عةليوشرتةكةي داي بة زةويدا رِاستةخؤ جةننةكة وةستايةوة و بةسةركةووين 
، ةر ضي رِاسترت واية بلسيَي كةةس سةةرنةكةوت  ئةط. تكؤوايي ثيَها  ئةبووالب

 .  موسلسمانان لةم شةرِةدا خةسارؤمةند بوون بةلسكو ئيةالم و
 :رِةكةشة وايد

، بةةنيَو كوذراوةكانةدا دةرِؤيشةؤ     يةلعة كة شةةرِةكة كؤوةايي ثيَهةات    
ئةةو خؤلسةةى بةة دةم و     هةلسيةةانةوة و داينةا و  ، وةلسحةى كورِي عوبةيةدولسآلي بةيين  

بةم شيَوة بة رِاكشاوي  ئا ، لةذيَر ئةم ئامسانةثيَم طرانة: بوو سرِي و ثاشان وويويةوة ضا
ؤزطة بيةةؤ سةالَ   خ: ووييت كرد بةطريان وثاشان دةس .ةددةت بينم ئةى ئةبو موحةمم

 .(1)ثيَ: ئيَةتا مبردايةم
ديةةانةوة   موحةممةدي كوري وةلسحةةى بةيين    عةلي* هةروةها كاويَك 

)زؤر  (سةجاد )جا ئةم موحةممةدي كورِي وةلسحةية ناوي ليَنرابوو  ،طرياندةسيت كرد بة 
ةى لةةم  هاوةآلنة هةةموو ئةةو    هةةر . بةهؤي زؤري عي ةادةت كردنيةةوة  ، سوذدة بةر(

ئةةو  . لةةوةى كةة رِويةدا ثةشةيمان بوونةةوة     بة بيَ هةةآلويَر،  ، بةشداريان كرد شةرِةدا
، زوبةةيرم كوشةؤ  : ووةي يَ ةوو  و ششةيَرةكةى زوبةةيري ث   عةةلي جرموزةش هاوة الي 

بةرِاسةيت ئةةم ششةيَرة    : مة بوو وويطويَي لة  عةليهةركة ، زوبةيرم كوشؤ

                                                
، نقىالال  «  ثقالالا:رجالال»(، وفالال الباصالاليري: 3/88) «ألالالد الغابالال »و(، 00/215) «تالالاريخ دمشال مختصالر » (0)
 .اختوِب( 1/212) «المطال  العالي »في   الحافط لن
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: ان ووةي ثاشة ، البةردوة   ؤري لةسةةر ثةيام ةةر  ي زوةنني و ناخؤشة 
كة  ،(2)رِيَنةشي نةدا بيَتة ذورة بؤالي، (1)مودةى ئاطر بدة بة بكوذةكةى ئي  صةفيية

سةتا و بةةو ثةةرِي رِيَةز و شةكؤوة      هة  يعةةل ، ةكةش كؤوةايي ثيَهةات  شةةرِ 
 نةةاردةوة بةةةؤ مةدينةةةى ثةيام ةةةةر    انيعائيشةةةى دايكةةي ئيمانةةةدار  
ثةيام ةرةى ، بةو شيَوةي   لةة . فةرماني ثيَكردبةوو 

وان وةؤ و  لة نيَة ): فةرموي  ثةيام ةري خوا: دةلسيَ  عةليةوة
بةؤ    ثةيام ةةري خةوا   ئةةى : ووةي  عةلي (عائيشةدا شيتَ رِوئةدات

هةاووو شةتيَكي وا   بةةآلم طةةر   ، نةخيَر): ئةوي: فةرمووي؟ ؤرِيان دةكةمسةر ش ئةمل
ثةيام ةةري   ئةوي: هةسةتا بةةوةى كةة    ،(4)ةكةى خؤيالسرِوويدا ئةوا بينةرِيَنةوة بؤ م

 .  فةرماني ثيَكردبوو  خوا
 ؟بكوةةكاني عومساني نةكوشت عةليبؤضي 

ئةةو دةينةوت   ، ةةسةةلةك مةفةةدةوة( دةيرِوانية مبة ضاوي )مةسلسةحة و  ةليع
 لةبةةر ئةمةة  ، نةةك وازي ليَهيَنريَةؤ  ، كة دواخبريَؤبةرذةوةندي لةوةداية وؤلسةسةندنةوة

لةة    ثةيام ةةري خةوا   هةةروكو ضةؤن  ، لسةسةندنةوةكةى دواخةةؤ وؤ
كاويَك كة هةنديَك خةلسك قةةيان لةسةر عائيشة كرد و ، دا ئةمةى كرد()إفك رِوداوي

 .  تانيان بؤكردبوه
                                                

 صةةةفية دايكةةي زوبةةةيري كةةورِي عةوامةةة وكضةةي عةبدوملووةل ةةة وثةةوري ثةيام ةةةري خوايةةة     (0)
.   

 ( بسند حسن.3/017) «طبقا: ابن لعد» (2)

 .  (03/11لنده حسن ) «الفتح» ف  فيا(، فال الح1/292) «لمسندا»خرج  أحمد في أ (3)
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، ي سةابؤ حةسةةاني كةورِ  : ئةوانةي قةةيان لةسةر عائيشة كةرد وريين لة ناودار
سةرئاشؤينةكةشةي عةبةدولسآلي   ، ةةاثةة ميةتةحي كورِي ئوث، حةمنةى كضي جةح:

وةا ئةةوةبوو ئايةةت لةةبارةى مةسةةلةكةوة دابةةزي و       [ئوبةى كورِي سةلول بووكورِي 
ة رِؤيشةت   ثةيام ةةري خةوا  ، ]يانبةرِائةوي دايكي ئيمانداراني رِاطةة 

ئةطةر هةستم بةة كوشةتين كةسةيَك     ةسةر مين ةر و فةرمووي كيَ عوزرم بؤ ديَنيَتةو
-زاري طةيشتؤوة خيَزانةكةم كة ويين خراثة و ئا ثيةى ليَي وةشاوةوةوةخرالةسةر ئةو 

و  اهةسةت  (1)سةعدي كورِي موعاز، -مةبةسيت عةبدولسآلي كورِي ئوبةى كورِي سةلولة
. سةرت دةخةم و عوزرت بؤ ديَنمةوة  ري خوامل ئةى ثةيام ة: يوو

ا خةزرةخيةكانانةة و  ةبرئةطةةري: لة  ، ئةةوا دةيكةوذيل   (ئةوسة)ة ئيَمةى خؤ ئةطةر ل
كةضي سةعدي كةورِي عوبةادة هةسةتاو وةآلمةي      ةيكوذيل !فةرمان دةفةرموي هةر د

هةستا و وةآلمي سةعدي يري: دةئوسةيدي كورِي حو، سةعدي كورِي موعازي دايةوة
 هةةةر بةةيَ دةننةةي  ثةيام ةةةري خةةواش، بةةادةى دايةةةوةرِي عوكةةو

ضونكة ثيَ: هاوين ثةيام ةةري  -ورة  ورةكة لةوة طةئيرت كة زاني مةسةلة .(2)ندةكرد
ئةوس و خةةزرةج رِيَككةةوول لةسةةر ئةةوةى ئةةم      ، مةدينة بؤ  خوا

                                                

يان نزيكترت لة رِاسؤ ئةوةية بلسةينَي: ئةةم دةمةقالسيَيةة لةة نَيةوان سةةعدي كةورِي عوبةادة و         رِاسترت  (0)
رةيزة وةفاوي كردوة، ضىؤكي ةني قورِي موعاز لة شةرِي بة، ضونكة سةعدي كوووئوسةيدي كورِي حودةيردا ب

بؤيةةش   .ي قةورةيزةوة. ةويَتة دواي بةةن دا بووة، كة دةك ((ني موستةليقةب -مورةيةيع ))ئيفكيس لة غةزاي 
و بةةني  ة ومت: نزيكترت لة رِاسؤ؟ لةبةر بووني جياوازي رِا لةسةةر ميَةوووي رِووداوةكةاني ئةةحزاب و قةورةيز     

 .فتحال :برِوانة موستةليق..
 (.  2551) «ح مسىميصح»و (،1010) «صحيح البخاري»لىي : متف   (2)
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 بةةرزي  بؤية ثايةيةكي، ثيان بيَعةبدولسآلي كورِي ئوبةي كورِي سةلولة طةورة و دةم س
، ثاكةى لةة جةةنني بةةدردا طةرِانةةوة    خؤ هةر ئةم بوو سيَ يةكي سو، هةبوو لة اليان

يَدانةكةةى  دةسؤ بةرداري قامضي ل -ليَرةدا  م ةري خواةيادةبيين ث
ضةونكة قامضةي   ، لة بؤ بةرذةوةندي !؟لةبةرضي، عةبدولسآلي كورِي ئةبي سةلول دةبيَؤ

 .ووةوة وةك لة وازليَهيَنانةكةىيَدةكةل ىفةةدة و خراثةى زؤرورليَدانةكةى مة
دنةوةى سةةن واي دةبةيين كةة دواخةةتين وؤلسة     وة عةلي:هةمان شيَبة
ئاخر ئةسةلسةن عةةلي نةيةدةوواني    ، كردنيمةفةةدةى كةمرتة وةك لة ثةلةليَ، عومسان

ئةطةةري:  ، بكوذةكاني عومسان بكوذيَؤ ! ضةونكة ئةةوان دانةة دانةة ناسةراو نةةبوون      
، دةكةردن  بةةرطري لةيَ  ، ئةةواني: هةؤز و عةشةىةويان هةيةة     ديةارن  سةركردةكانيان

هةر بةردةوامةة و هيَشةتا ئةةمل و ئاسةاي:      شوبسةرباري ئةوةش جاريَ فيتنة و ئا
! هةةرواش بةوو دواي ئةةوة    ؟ نةاكوذن   عةةلي:  دةلسةيَ كيَ ، ار نةبووةبةرقةر

 .  كوشتيشيان
وذةكةاني  وة بكبةهةةمان شةيَ  ، بةة موعاويةة   * بؤية كاويَك خيالفةةت طةيشةؤ  

 عةةلي ئةمةةى بةة   ، ي وةكو رِةئي عةلي ليَهاتضونكة رِةئ؟  ! بؤ؟ عومساني نةكوشؤ
ةوي طروةة دةسةؤ بةة واقيعةي و     بةآلم كة خيالفة ، موعاوية بة نةزةري، قع دةبيينوا

ةر مانةةوة  بةآلم باقيةكةةيان هة  ، رِاستة موعاوية هةنديَكياني كوشؤ .عةمةلي بيين
ياني ، ئةةو هةةموو  داي عةبدوملةليكي كورِي مةرِوانيالفةوخ هةوا سةردةمي حةجاج لة

نةةك  ، عةلي نةيةدةوواني بيةان كةوذيَ   ، ةرننئةوةى ط كوشؤ و كةسياني نةهيَشتةوة.
 .  بةلسكو لةبةر خاوري ئوممةت ئةمةى نةكرد، نةبووبيَدةسةآلوي 
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 ك: 33ساَلي  (1)فنيفجةنؤي صي
جةا كاويَةك   ، ةكريَتةةوة مسةان ن ي نةدةدا هةوا وؤلسةى عووعاوية بةيعةوي بة عةلم
ئيَةةةتا ثيَويةةةتة موعاويةةة : ووةةي، ل بوويةةةوةلةةة جةةةنني جةمةةة  عةةةلي

ئةةوةبوو عةةلي   ، ةوا بةيعةت بداتيان ئةو، سوثاي لةبؤ شةرِ ئامادةكرد،  داتعةوبةي
ة لة   ئةةوةبوو عةةلي  . ةرِيَكةوولة شام  و صفنيبةرةبة سةد هةزار سةربازةوة 

 .  فنييفؤضي طةيشتة صةووي كنني سةفةري سالسي سي و حما
هةم جةمةل و هةةم ئةةوةى     عةلينةى ئيمامي نناجةئةم  يةئاماذةجيَ 

وةوا ئةةبو داود لةة سةونةنةكةى    ئةة . نةي وفيني: بة رِةئي و ئيجتهادي خؤي كرديفص
: ووت  بةة عةةليم   دةلسةيَ ، عوب ادةوة رِيوايةت دةكةا  رِيخؤيدا لة قةيةي كو

  كةة ئايةا ثةيام ةةري خةوا    ن بةؤ ب ئةو بةسةر هاوانةى خؤمتةا باسي 
  ووي: ثةيام ةةري خةوا  ؟ ان رِا و بؤضووني خؤت بوونرِايةثاردبووي ي

 .(2)ضووني خؤم بوونبؤ و ضي ثيَ رِانةسثاردوم، هةمووي رِاهي

 ؟بووئايا موعاوية شةرِي كورسي 
 .دةكاتؤمةوة رِيشةكيَشة ئةم وطيَرِيَتةوة باسيَكمان بؤ دة خوةالني موسليميةبو ئ

وؤ رِكةبةرايةوي لةطةةلَ  : يَي ووووةرِؤيشتؤوة الي موعاوية و ث سليمي خوةالنيةبو موئ
ئةةمل  ، ووي: نة بةخواموعاوية  ؟وؤ خؤت ئةكةيتة هاوشانى عةلي، عةلي دا دةكةى

باش دةزامن كة عةلي باشرتة و شايةتةورة بؤ ئةو كارة، بةآلم ئيَوة نازانل عومسةان بةة   
                                                

 يَةتا دةكةويَتة سورياوة.، ئاترِوباري فور وةنيشؤية،  «لرف ا» يصفني نزيك  (0)
 .ح  األلبانيصحو .1111ح  )كتاب السن ، باب ما يدّل لىر ترك الكو  في الفتن (، «لنن أبي داود» (2)
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 و عةليداواي خويَنةكةى ئةكةم، برِؤن بؤالي ، يمي مامكورِ ي:من !؟مي كوذرالسوزمة
ئةوة مني: هةموو شتيَكي وةسةليم  ، با بكوذةكاني عومسامن وةسليم بكات: ثيَي بلسيَل

بةةآلم ئةةو ئامةادة    ، ئةوةبو رِؤيشتنة خزمةت عةلي و قةةيان لةطةلسةدا كةرد  ، كةمئة
   .(1)نةبوو بكوذةكان وةسليم بكات

 مشؤ و مرِيشي لةطةةلَ عةةلي دا  ، مل خةليفةمووووة موعاوية هةرطيز نةينجا 
وةك دواجةار باسةي   -بؤيةش كاويَك نةاكؤك كةةوول   ، هةرطيز لةسةر خيالفةت نةبووة

ئةمةة ئةةو نوسةراوةية كةة     : نووسةي ، هاوة ثيَشةوة حتكيمو مةسةلةى  -ليَوة ئةكةيل
وةووة  ي ئةةبو سةوفيان وةرطر  ورِكة عةلي ئةمىي ئيمانةداران ثةةمياني لةة موعاويةةي     

ئةطةر بةيعةمت ثيَت دايةة لةسةةر   ، دارانمةنوسة ئةمىي ئيمان: موعاوية ووي، ةسةريل
بةة وةةنها نةاوي خةؤم و خةؤت      ، ئةوةى كة ئةمىي ئيمانداراني لةطةلسؤ نةدةجةةننام 

، ناوي ئةو لةة ثيَشةدا بنوسةة   : ثاشان بةري كرد بةالي نووسةرةكة و ثيَي ووت، بنوسة
   .(2)مداة ئيةالةزلسي و ثيَشةننيي لي فؤبةه

موعاويةةة شةةةرِي نيَةةوان خةليفةيةةةك و   شةةةرِي نيَةةوان عةةةلي و  هةةةرطيزجةةا 
دةيويةةؤ    عةلي ؛ةبةلسكو هؤكاري شةرِةكة ئةوةبوو، خةليفةيةكي ور نةبووة

موعاويةش ئةوةى ق ولَ نةدةكرد وا بكوذةكةاني كورِةكةةى مةامي    ، موعاوية البدات
مةسةلةكة خيالفةت نةبووة هةروةك  ،كريَلي خودي موعاوية بليموةس يان، نةكوذريَل

   .بآلوة

                                                
 ، ولنده صحيح.(خىفاء الراشدينلهد ال)( 711)ص  «اريخ االلو ت» (0)

 (.5/288) «البداي  والنهاي » (2)
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سوثاكةى عةلي سةد هةزار و ذمارةى سوثاكةى موعاوية حةةفتا هةةزار    ذمارةى
ثةيام ةةري  ، دا لة نيَو سوثاكةى عةلي عةمماري كةورِي ياسةر كةوذرا   لةم شةرِة، دةبوو
 ،«لباغيال   االفئاليالا لمالار لالتقتىك »: بةة عةةمماري فةةرمووة     خواش

   .(1)«ةممار كؤمةلسة ستةمكارةكة دةوكوذنئةى ع»
 .دةستة باغيةكةبوون سوثاكةىوعاوية و مكةواوة 
 «لباغيال   االفئاللالتقتىك » :فةةرمودةى  :لة ئةاةدي كورِي حةن ةليان ثرسةي  بةآلم

م دةلسةيَ ئةةوة   رتة،يول بيَوةهيضي لةبارةوة نالسيَم هيض نةو: ووي؟ ي لة بارةيةوةدةلسيَضي 
،  ووةكةة كوشةتويانة  كؤمةلسة ياخي: ويةويورمفة  اةري خوكة ثةيام 

   .(2)رت بيَدةنط بووئي
 ويةة ي عةةلي و موعا بة دةقي صةحيح هةةردوو كؤمةلسةكةة  لةطةك ئةوةشدا بةآلم 
   .(4)موسلسمانل

عةلي: بؤ جيَ ةجيَكردني دةقي قورئةان،   ،حةقةوة نزيكرتنعةلي و سوثاكةشي لة
َْ } :خةواي طةةورة دةفةةرمويَؤ   . اتكةي بكة دا جةةنني موعاويةة و سةوثا   برِياري َوِإ

 َِ ْْ ِإْحالالَداُهَماِمالالَن اْلُمالالْؤِمِنيَن اْفتَ  َطاِ َفَتالالا َْ َبَغالال َلَىالالي اأْلُْخالالَري  َتُىالالاا َفَْْصالالِىُحاا َبْيَنُهَمالالا َفالالِإ
َْ َفالالاَءْ:  ِ َفالالِإ ْلَعالالْدِل ا ِباَفَْْصالالِىُحاا َبْيَنُهَمالال َفَقالالاِتُىاا الَِّتالالي َتْبِغالالي َحتَّالالي َتِفالاليَء ِإَلالالي أَْمالالِر اهللَّ

                                                
 «مسالالالىمصالالالحيح »و(، 115) (لتعالالالاوَ فالالالي بنالالالاء المسالالالجدا، لصالالالوةا) «البخالالالاريصالالالحيح » :متفالالال  لىيالالال  (0)

 (.  2907) (ال تقا  السال  حتر يمر الرجل بقبر الرجلن ، الفت)

 .522 رفم 113لىخول ص  «السن » (2)

   .(2755) «يح البخاريحص» (3)
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َ يُِح ُّ الْ  ََّ اهللَّ ََ ِإْخالَاةف َفَْْصالِىُحاا َبالْيَن أََخالَاْيُكْم ( ِإنََّمالا 9ُمْقِسِطيَن )َوأَْفِسطُاا ِإ اْلُمْؤِمناُلا
ََ وَ  َ َلَعىَُّكْم تُْرَحُما ئةطةةر دوو دةسةتة لةة بةاوةرِداران ثيَكةةوة بةة       » :، واوة{اتَُّقاا اهللَّ

اري بيَةنل و ئاشةتيان بكةنةةوة، ئةطةةر     يةة بةةك  هاول، هةرضةي وواناوةان هة  جةنط 
تةكةي ور و ملي رانةكيَشةا بةؤ ئاشةتيي،    دةسؤ دريَويي كردة سةر دةسدةستةيةكيان 

كؤمةلسةياندا جبةننيَل كة دةستدريَوي دةكات، وا ناضار ئةةبيَ و   ئةوا ئيَوةش لةطةلَ ئةو
ةوة بةؤ حةوكمي   طةرِاية ينجا ئةطةر ئةوكؤمةلسةش ئةطةرِيَتةوة بؤ برِيارو حوكمي خوا، ئ
ن خةوا دادثةةروةراني   ةن ودادثةروةر بل، بيَنوماخوا، ئيَوةي: بةئينصاف ناوبوييان بك

يةةكل، ئيَةوةش نيَوانيةان ضةاك بكةةن و       خؤش ئةويَ، بةرِاسيت هةر بةرِواداران بةراي  
   .«تئاشتيان بكةنةوة، هةميشة لة خوا برتسنل بةشكو خوا رةاتان ثيَ كا

ي سوثاي شامي كرد هةوا ئةو كاوةي طةرِانةةوة بةؤ   جةنن بوالئةبووعةلي كورِي 
هةةلسنرت لةة ليَةدانيان و برِيةاري دادوةريةي دا، دواي      رماني خوا، ئةوكات دةسيت فة

ةني كورِي بةشي دووةمةي جيَ ةةجَي كةرد كةة صةوحلي نيَةوان برايةاني        خؤيشي حةس
 موسلسمان بوو.

ان عةةلي و موعاويةة و   لةةنيَو وطؤرِي نامة و نيَةردراو  ثاش ئالسبيَؤ،  ضؤنيَكهةر 
برِياريدا هيَرش ب اوة سةر شةام هةةوا ئةةو     والبي ئةبوونةطةيشتنة ئةجنام، عةلي كورِ

يَةر بةار، موعاويةةش ثةاش راويَةو بةة خةةلسك و        كاوةي موعاوية و سوثاكةي ديَنةة ذ 
عيَراقةةوة سةوثايةكي   عةةلي لةة    دةوروبةرةكةي، برِياريدا بةرنناري سوثاكة ب يَتةوة،

زار كةسةيةوة  كةسي ئامادة كرد و موعاويةش بةة سةوثايةكي ضةةند هةة     هةزار ضةند
 رووةو ناوضةي صفني هات، لةويَ هةردوو سةوثا مةاوة مةاوة هيَرشةيان دةبةردة سةةر      
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لةة هةةردوو الوة   يةكدي، دواجار لة جةننيَكي سةخيت ضةةند رؤذةدا بةريةككةةوول،   
ياريةان دا واز لةة   اوية برِاي موعوو لة هةلسكشان بوو، سوثويةيت صوحل و ريَككةوول رِ
حيان كرد، نوسخةيةكي قورئانيةان بةرد بةؤ عةةلي كةورِي      لسجةنط بهيَنل و داواي صو

ك كةون، ئةوي: رازي بةوو، هةةر اليةةك نويَنةةري     اليب هةوا لةسةر قورئان ريَوئةبوو
جةننةكة كؤوايي ثةيَ   خؤي دةستنيشان كرد بؤ ئةجنامداني ريَككةوونةكة، بةم ضةشنة

 .هات
 بوو؟ لةطةلَ كيَداهةق 

ل ئةوانةى لةطةلَ عةلي دةلسيَ، اياني ئةهلي سوننةتمجهوري زان :دةلسيَ حةجةري  ئ
ةرمودةي صةةحيحدا ضةسةثاوة ئةوانةةى لةة     دا جةنناون هة  و صةواب بوون و لة ف

ةر ئةةوةش  ةطةلَ ئةةم هةة  ثيَدانةشةدا بةةآلم لةسة     ل، دذي عةلي جةنناون ياخي بوون
ئةهلي سةوننة  ): دةلسيَهةروةها  .(1)نةيان ثيَكاوة وكردووة ديانئيجتهايةكدةننل كةوا 

كة ليَيةان   لةسةر ئةوةى، ؤيةكدةننل لةسةر ئةوةى كة نابيَؤ وانة لة يةك هاوةلَ بدريَ
ضةونكة ئةةوان شةةرِيان    ، ئةطةرضي و با اليةنة هةقةكةشيان بناسةريَتةوة ، وةةوةوةشاو

بؤ خؤشي و لةبةر هةوا و ئارةزوو شةةرِيان   واوة .(2)طةر بة ئيجتهاد نةبيَنةكردووة مة
 .ة هةروةك زؤريَك لة ضةواشةكارةكان وةسةوري دةكةننةكردوو

وي رِوداني هةةر جيةاوازي و ناكؤكيةةك لةة     ئةطةر لةكا» كةسيَك بلسيَؤ: ئةطةري:
ة و بتةثيَتةة مةالسي   واجب وابواية كة ليَةي رِابكريَةؤ و هةركةسة   ، نيَوان موسولسماناندا

                                                
 (.  03/52) «فتح الباري» (0)

 (.  03/25) «فتح الباري» (2)
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، ة خراثةة دادةنةرا  جيَ  ةةجيَ دةكةرا و نةخراثةة بة     وا نة سةنورةكاني خةوا  ئة، وةخؤية
ةيانةوىَ ئةجنامي دةبوو بةوةى هةر حةراميَك د آلوابؤ هةروةها خراثةكارةكان رِيَنةيان 

بةةآلم  ، بةلسيَ ئةم قةةةية رِاسةتة ئةطةةر مةسةةلةكة رِوون بيَةؤ     : مدةلسيَ ئةوا .(1)«بدةن
بؤيةة  هةر، ئةوا دوور كةوونةوة ثيَويةتة، نارِوون بوون الؤز وئةطةر هاووو مةسةلةكان ئ

ي ة شتيَك كة دةبيَؤ قةناعةةمتان ثيَة  وواكة. دةبيين زؤريَك بةشداري لةم شةرِةدا ناكةن
هةةةروةها عةةةلي و ، شةةويَنكةوووانيانوةلسحةةةو زوبةةةيرو عائيشةةة و : ئةوةيةةة، هةةةبيَ

، بةووة  آلاشةوب و بةة  لةكة ئمةسةة ، اد شةةرِيان كةردووة  بةة ئيجتهة  ، شويَنكةووواني
ئةي   ، مادةكراو نةبوو و مةبةستيشيان شةرِ نةةبوو خؤبؤ ئا، بةواي ةت جةنني جةمةل

زانايان بيَ دةنني زمان طرول لةم مةسةلةيةدا  مجهوري: لدةلسيَة و ئي  حةزمي: مييوة
: ئةطةر كةسةيَكي: بلسةيَ  : دةلسيَ: ع د احلليم بل ع د الةالمئةاةد بل . بةباش دةزانل

خةؤ  : نيدةلسةيَ ثيَةي   ئةةوا ؟ باشة خؤ عةةلي يةكةةم جةار دةسةيت بةة شةةِر كةرد        ئةى
شكاند و كرديان بةة  عةوةكيان بةيةلسي ئةو دةرضوون و طويَرِاييةكةجماري: ئةوان بوون لة

 .(2)(شةايةوي درؤشةيان لةسةةر ق ةولَ كةرد      ستةمكار و بةشدار لة خويَنى عومسةان و 
دةننوبةاس وابةوو كةة عةةلي بةة كوشةتين        كي شامم: ضونكة الي خةلسدةلسيَهةروةها 

 .  بووةعومسان رِازي 
 :ي ثةيدا كردئةمةش لةبةر ضوارشت لة الي خةَلكي شام رِةواج

 .ني عومساناذةك. نةكوشتنى بكو1

                                                
 (.  03/25) «فتح الباري»انظر:  (0)

 (.1/101) «منهال السن » (2)
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 .. جةنني جةمةل2
كة سةةننةر و حةشةارطةى    ،. بةجيَهيَشتين مةدينة و نيشتةجيَ ووني لة كوفة4
 .ذةكاني عومسان بووبكو

بةوةى دةستيان لة دا خةلسكانيَك هةبوون وؤمةو اربوون  عةليسوثاكةى ة ناو . ل3
ةوة )لةةالي  طومانة نةة  لةبةر ئةم ضوار شتة خةلسكي شةام كةوو . خوييَن عومساندا هةية

خةؤي لةة     كة عةلي دةسةيت هةيةة لةة كوشةتين عومسانةدا     ، نةزانةكانيان(
ةفرةوي لةة بكوذةكةاني   عةةلي نة  وةنانةت ، ويَدا نةبووة رِاستيدا هةرطيز دةسيت عةلي

خؤ ئةمةةش بةة وةةنها ئةةو كوشةتارةى ئةةو       : ك وويجا ئةطةر يةكيَ، عومسان دةكرد
بةلسكو بؤ ئةوان حةآللَ نةةبوو لةطةةلَ   : ي دةلسينَيوا ثيَئة ؟لةطةلسياندا كردي حةآللَ ناكات

، ومسةاني نةةبوو  ضونكة ئةو ووانةاي كوشةتين بكوذةكةاني ع   ، جبةننل  عةلي
، بةة واوان ةاري بةيَ   بة وةئويَ يان  ؛اناي ئةوةشي هةبووبا و نةيكردبيَطةر ووبةلسكو ئة

، عةت ثةيَ نةةداني  و بةيان هةر نةدةبووة ثاساو بؤ ثةروةوازة كردني كؤمةلسي موسولسمان
بةلسكو هةرضؤنيَك بواية بةيعةت ثيَدانى عةلي بؤ ئيةالم و موسولسمانان ضاكرت بوو بةة  

 .(1)وري: بووسود
 ؟  شداري ئةم شةرِانةيان كردة  بةنهاوةآلئةو 
، عةةلي : يان كرد ئةمانةةن  (فنييفص)و  (جةمةل)ي شةرِي ةى بةشدارهاوةآلنئةو 
، ئةي  عةةب اس  ، عةةممار ، حوسةةيل ، حةسةن، وبةيررِي زكو ،عائيشة، وةلسحة، زوبةير

                                                
 .(1/100) «منهال السن » (0)
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، ي عةةمر قةةعداعي كةورِ  ، قةيةةي كةورِي سةةعد   ، عةمري كورِي عاص، موعاوية
مي كةورِي  ئةبو هةيةة، ئةبو قةوادة، خوزةميةى كورِي سابؤ، بدولسآلجةريري كورِي عة

، رجةعفةة ي عةبةدولسآلى كةورِ  ، جابري كورِي عةبدولسآل، سةهلي كورِي سةعد، وةييهان
فوزالسةةى كةورِي   ، جاريةى كورِي قودامة، ئةشعةسي كورِي قةيس، عةدي كورِي حاوةم

: و بةشداريان نةكرد ئةمانةةن روةوة ئةوانةشي خؤيان ط. بةشىنوعماني كورِي ، عوبةيد
، عةبةدولسآلى كةورِي عومةةر   ، سةةعيدي كةورِي زةيةد   ، اصسةعدي كورِي ئةبي وةقة 

زةيةدي كةورِي   ، ئةةبو هةورةيرة   ،ورِي زةيةد امةى كئوس، موحةممةدي كورِي مةسلةمة
، ةيفئةةبي بةةكرةى سةةق   ، ئةنةسةي كةورِي مالةك   ، عومراني كورِي حوصةيل، سابؤ

ئةةةبو ، ئةةبو موسةاى ئةشةعةري   ، ئةةةيوبي ئةنةةاري  ئةةبو ، ئةحنةةيف كةورِي قةةيس   
عةبدولسآلي كةورِي  ، سةعيدي كورِي عاص، وةليدي كورِي عوق ة، دى ئةنةاريمةسعو
ئةةبو بةةرزةى ئةسةلةمى، ئةةه اني     ، ي كورِي عةمري كورِي عةاص بدولسآلعة ،عامر

 .هاوةآلنربةى كورِي صةيفي، سةلةمةى كورِي ئةكوةو، بةلسكو زؤ
 (حتكيم) كردنيداوةر ضريؤكي

  عةةةلي، كؤوةايي ثيَهةات   (محتكةي )وةري دجةةنني صةفني بةةة دا  ان ومتة 
ردنةكة لة رِةمةزانةدا  كلةسةر ئةوةى كة داوةري، موعاويةش بؤ شام، طةرِايةوة بؤ كوفة

وا  عةلي ئةبو موساي ئةشعةري نارد و موعاويةش عةمري كورِي عاص، ئةجنام بدريَ
 . دةنككةوول ئةجنام برِيَ

لةطةةلَ ئةةبو   اص ع عةمري كورِي: هةية كة وةحكيمبةناوبانني  يَكيؤكضىآلم بة
بو ئةة ، موساي ئةشعةري رِيَككةوت لةسةر البردنةي هةريةةك لةة عةةلي و موعاويةة     
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مةل عةةلي لةة خيالفةةت الئةبةةم      : موساي ئةشعةري سةركةووة سةر مين ةر و ووي
ننوسةتيلةكةى لةة   شةان ئة ثا، لةة ثةجنةةم دائةكةةمن    هةروةك ضؤن ئةم ئةننوسةتيلةية 

هةروةها مني: عةلي لةة  : هةستا و ووي عاصي ئينجا عةمري كورِ، ثةجنةى داكةند
د وةكو داكةندني ئةم ئةننوستيلةيةي خيالفةت الئةبةم هةروةكو ضؤن ئةبو موسا اليرب

ننوسةتيلةكةم  هةروةها موعاوية دةهيَلسمةوة و جيَنىي دةكةم هةروةك ضؤن ئة، دةستم
بة وورِةييةوة  سامو بوئة، ئةوةبوو بوو بة قالسة قالَ و هةرا و هوريا. دةكةم لة جيَي طى

بةةآلم  ، بؤ الي عةليو طةرِايةوة بؤ مةككة و ئيرت نةرِؤيشؤ بؤ كوفة رِؤيشتةوة دةرةوة
   .(1)عةمري كورِي عاص طةرِايةوة شام

يخنةفةيية كية ضيةندين    هؤكةشي ئةو ئةبو م، ضريؤكة ساختةية و درؤية ئةم
   .دةكةينباسي  جارة

 :تةية لةبةر سيَ هؤساخدا نيية طوماني ويَ ةرِيوايةوئةم جا 
ةليفةةى  خ: دووةم. ئةبو ميخنةةيف درؤزنةي ويَدايةة   ، ةعيفةزسةنةدةكةي : يةكةم
ضةونكة  ، ناووانل الي  ةةن  وي:نة ئةبو موساي ئةشعةرى و نة غةيرة ئة، موسولسمانان

ئاخر ضةؤن دةكةريَ دوو   . ايية نييةةم سانالي ئةهلي سوننة هةروا بالبردني خةليفة لة 
بةلسكو ، ئةمة قةةيةكي رِاسؤ نيية؟ لةسةر البردني ئةمىي ئيماندارانثياو رِيَككةون 

                                                
ي جىيالالل بَعالالاِص: صالالحاالوَلْمالالرو ْبالالن  (.3/018« )كامالالل ِفالالي التَّالالاِريخ ال» (، وَ 1/70« )َتالالاريخ الطََّبالالِرّيِ »  (0)

ََ ايَن نفالالاق لعالالد  الُمَهالالاِجرِ الِفالالي  نْ َهالالاَجر طالالالا اَل كرَهالالا َفَىالالْم يَُكالال َفالالاق ِفالالي أَْهالالل َحاَجالال  ِإلَْيالالِ ، َوِإنََّمالالا َكالالا َمِديناَلالِ  اللنِّ
ََ َ أشالالرَوَذِلالالَك أَ  الال  َوُكَبَراءَهالالا َكالالانُاا كفالالارا َوَكالالا َفالالاق   َوَفالالدْ الاِ َمكَّ تر النِّ نر يتالاْل اهللِ  لُ َفالالاَل َرُلالالا مالالؤمن يالالؤذ  فالاْل

و َوِهَشا عَ الاْبنا » َصىَّر اهللُ َلَىْيِ  َوَلىََّم:  (.2/311َرَواه أَْحَمد )« اِص مؤمناَ َلْمرف
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لةة   ةليهةردوال رِيَككةوول لةسةر ئةوةى كةة عة  : دا رِويدا ئةوةية(وةحكيم)ئةوةى لة 
و ئةةمىيَك  وة وةكة نة و موعاويةةش مبيَنيَتةة  كوفةدا مبيَنيَتةوة و خةليفةى موسةولسمانا 

ئةةو رِيوايةوةة صةةحيحةمان    : سيَيةم. وةستيَؤبةآلم شةرِ و كوشتار ب، بةسةر شامةوة
 .  هةية كة بامسان كرد

لي هييةق و رِاسييتيةوة ئييةهبييةو شيييَوةيةية كيية ليية  اسييتةقينةكةضييريؤكة رِ
   :رِيوايةتيان كردووة

مةةرِ  لة: وتبةيةك طةيةشنت و ثيَةي و  عةمري كورِي عاص لةطةلَ ئةبو موسا كةوا
كةة  م ئةةو لةةو كةسةانةية    دةلسةيَ مةل  : ئةبو موساش ووةي ؟ يدةلسيَئةم مةسةلةية ضي 

، عةةمري كةورِي   (1)ةرِازي بةوو  انوةفاوي كرد و ليَي  ثةيام ةري خوا
ئةطةةر  : ئةبو موساي ئةشعةري ووةي ؟ ةى مل و موعاوية دةخةيتة كويَئ: عاص ووي

ئةطةري: بةةكاروان نةةهييَنَ و   ، ايةن ويَدرِةسيتائةوة ئيَوة كؤمةك، كؤمةكي ليَخواسنت
ئيرت مةسةةلةكة   .(2)ثيَويةؤ بووة بة ئيَوئةوة كاري خوا هةر بيَ، تان نةبيَثيَويةيت ثيَ
الي موعاويةة و   عةمري كورِي عاص طةرِايةوة بؤوة لسةبةم هةوا، يي ثيَهاتبةمة كؤوا

 .  الي عةلي ئةبو موساش بؤ
 اوخؤيي و دةرةكيةكانمةترسية ن

                                                

 . بو وال ةمةبةسيت عةلي كورِي ئة (0)
/ 7) «التالالاريخ الكبيالالر»وفالالد لالالزاه إلالالر  «مرويالالا: أبالالي مخنالال »فصالال  التحكالاليم فالالي كتالالاب  تفصالاليل نظالالرا (2)
 .(057 /11اريخ دمش ( )نظر )تاو (.398
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روودانةي جةةنني   ندي ملمالنيَكاني نيَوان عةةلي و موعاويةة و ثةاش    سةروبةة ل
خيَرايةي   صفني و مةسةلةي دادوةريي نيَوانيان، دوو مةورسيي نويَ دةركةوول كةة بةة  

هةوَل درا بةريان ثَي بنىيَةؤ، مةورسةيةكي دةرةكةي لةة بةةرةي موعاويةةي كةورِي        
خؤيي: لةة بةةرةي عةةلي    كي نةاو شي رؤمةكان بوو، مةورسيةيانةوة كة هيَرئةبووسوف

 وارجيةكان بوون.الي ةوة كة خةوكورِي ئةبوو
 هيَرشي رؤمةكان:

ادشاي رؤمةكان بة فرسةةوي  ة سةروبةندي ناكؤكي و جةنني نيَوان هةردووالدا، ثل
ةوة كةة ثيَشةرت   زاني و سوثاكةي ريَكخةتةوةو هةولسيدا هةنةديَ لةةو ناوضةانة بنيَرِيَتة    

خيَرا موعاوية هةسةيت بةة مةورسةي بارودؤخةكةة     بوون، سوثاي ئيةالمي فةحتي كرد
و نامةيةكي هةرِةشةئاميَزي بؤ نووسي: )ئةةي نةةفرةت ليَكةراو، سةويَند بةةخوا      كرد 

هةلسنةطريؤ و نةطةرِيَيتةوة بؤ نيَو ولساوي خؤت، لةطةلَ ئامؤزاكةمةدا لةة    ئةطةر دةسؤ
رزةويؤ لةيَ  م و سةة اني ولساوةكةةت دةرت دةكةة  ة هةموو ناوضةةك دذت ريَكدةكةوم و ل

ةمةةي ثيَنةيشةؤ، وةرس و بةيم داينةرت و      بةروةسك دةكةمةوة(، ثادشاي رؤم كة ئ
 دةسيت هةلسنرت و خيَرا داواي ئاطربةسيت كرد.

 :ك 33ساَلي  (نةهرةوانخةوارجةكان )جةنؤي ةنؤي * ج
يةان   (يم وةةحك  )دةرضوون و  ارجئةوةبوو خةو، طةرِايةوة بؤ كوفة  عةلي

ئيرت دةستيان  ،((ايةوةري وةنها بؤ خودددا كم إال هللال حُ)): ننووتو دةياثيَ رِةفز بوو 
ت لةةناو  ، وةنانةة  يةةوة بةسةةر عةلي و ئاشةووبنانةوة  كةرد بةة ئةاذاوةطيَرِان    
، ال حكةم إال هلل . . كم إال هللال حُ: ان و دادةنيشنت دةياننووتتمزطةوويشدا هةلسدةس
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دواي ئةوة  .ةبةسؤ ثيَي نارِةوايةةآلم مب، ةوايةوووةيةكي رِ: ويو  يبةآلم عةل
-ةرز عةبدولسآلي كورِي خةباب و خيَزانةكةيان كوشؤ و سكيان هةلسةدرِي  هاوةلسي ثايةب

كةة  ، -نؤيةميةدا بةوو  لة مانني - خؤيدا بوو لة مانني -سكيدا بوومندالسيَكي: لة 
واني: ئةة ؟ ة بزانةيَ كةيَ كوشةتين   كة : يةان ؤالهةوالَ طةيشتة عةلي نيَةردراوى نةارد ب  

بةة سةوثايةكي دة     ةلي:هةموومان كوشتمان ! ع: وةآلميان دايةوة و وويان
 .هةزار نةفةريةوة بؤ كوشتاري خةوارج بةرةو نةهرةوان كةووة رِيَ

ب الوة نويَية، عةةلي كةورِي ئةةبوو   يبؤ بةرطرول بةم مةورسيلةمةوة رِوون بوويةوة 
 :بووة سيَ قؤناغهةنناوةكاني 

 ادةدان ثيَيو ثشكي خؤ ةدةكردنليَ قةدةغة ن يةوومزط كةيةكةم: نةرمي نواندن: 
  كةن بة جةنط.  دةستئةوان مةطةر  اجةننةدةان نيو لةطةلس

: بؤ ئةمةش كةساني وةك عةبةدولساي كةورِي عةب اسةي    دووةم: دانووستان و ووويَو
ردن و ووويَوي لةطةةلَ  نارد هةوا قةةيان لةطةلسدا بكات، ئةوي: ثاش ئةوةي سةرداني ك

 ى ديَؤ.سوةك ئيَةتا با .اني قةناعةت بة زؤرينةيان بكاتدن، ووكر
 سيَيةم: جةنني يةكالكةرةوة:
عةبةدولسآلي كةورِي   : دةلسةيَ وة ى كورِي عةمري قاريةة زلة عوبةيدولآلي كورِي عيا

لةة عيَرِاقةةوة هةاو ووةوة لةةو     ، يشة و ئيَمةش دانيشةت وويل عائشةدداد هات بؤالي 
ئةةى عةبةدولسآلي كةورِي    : عائيشة ووةي ، ودكرابوويَدا شةهي  ةوانةي عةليش

طةر ثرسياريَكؤ ليَ كةم بة رِاسيت وةآلمم ئةدةيتةوة؟ باسي ئةوانةم بؤبكةةي   ،شةدداد
دةى كةواوةة باسةي    :يوو؟ جا بؤ درؤت لةطةلَ بكةم: ئةوي: ووي كوشتين؟كة عةلي 
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ان اوةكةيي لةطةةلَ موعاويةةدا نوسةر   كاويَةك عةةل  : ووةي . بةسةرهاوي ئةوانةم بؤبكةة 
هةشةؤ هةةزار لةة قورئةان     ، كرد بة دادوةرنووسي و دوو داوةرةكةيان لة نيَو خؤياندا 

 ثيَةي دةووةرا  ، نة ناوضةيةكي نزيك كوفةو رِؤيشتليَكردخويَنةكاني نيَو خةلسك خروجيان 
دامالسي  و ناويَك وبةرطخؤت لة جل: و ئةيانووت سةرزةنشيت عةليان دةكرد، (ءحرورا)

دؤوة دادوةر لةة  رِؤيشتووي ثياوت كر ثاشاني:، نابووي ي و ليَيكردبووكة خوا لةبةري 
ةوا لةسةةر  ئةمة طةيشتة عةةلي كة  . لة كاويَكدا داوةري وةنها بؤ خواية، ديين خوادا

فةرماني كرد بةة باننكةةريَك بةانط    ، وةةوةضي سةرزةشتيان كردةووة و ليَي جيا بوون
دواي ئةةوةى  ، ئانيَكي ثةيَ بيَةؤ  با قورالي ئةمىي ئيمانداران  هةر كةس ديَتة: بكات

لةة  ، بؤيةان هيَنةا  ، داواي قورئةانيَكي كةرد  ، وو لة خةلسكي قورئان خويَلمالسةكةي ثرِ ب
ةكةة ! قةةة   ئانئةى قور: ينا و دةسيت لة قورئانةكة دةدا و دةيووتبةردةسيت خؤي دا
لةيَ   واي ضةي ةى ئةمىي ئيمانداران دائ: خةلسكي باننيان كرد و وويان بكة بؤ خةلسكي!

! ئيَمة قةة دةكةيل بةوةى ليَةوةى بؤمةان    ئةوة وةنها حوبريَكة لةسةر كاغةز؟ دةكةي
   طيَرِدراوةوةوة ! ضيؤ ئةويَ بلسيَ؟

نيَوان مل و ئةةوان  مي ةوانةوان كة خروجيان ليَكردم، با قورئاني خوا حةكةئ: ووي
 ڇ ڇ]: فةةرمويَ ةئارةى ذن و ثياويَكةةوة  بيَ، خواي ثاية بةرز لة قورئاندا لة بة 

      گ  ک   ک ک ک ڑ ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌ ڌڎ ڍ ڍ ڇ  ڇ

ئةةوا  ، ويَؤخؤ ئةطةر ورسان لةوةى نيَةوان ذن و ميَةرد بشةيَ   ». {95 :النسراء} [   گ  گ
ك لة كةس و كاري ثياوةكةة و داوةريَةك لةة كةةس و كةاري ذنةكةة بنيَةرن بةؤ         ريَداوة

وا رِيَكخةةنت دةخاوةة نيَةوان ذن و    ئةةوا خة  طةر رِيَكخةةتنيان دةويَ  ئة، رِيَكخةتنيان
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 ئةةى خةؤ ئوممةةوي موحةممةةد    . «ومان خوا هةميشة زاناي ئاطادارةبيَ ط، ميَردةكةوة
 رِةخنةةى ئةةوةم   ، ثياويَةك و  ورمةورتة لةة ذن خوييَن مةزنرت و بة ح

 ئةةبووالب كةورِي   عةةلي ) :نوسيومة ليَدةطرن لة نوسراوةكةى نيَوان خؤم و موعاويةدا
، سةوهةيلي   دةي يةدا خزمةوي ثةيام ةري خوا بوويللة حو ،(يسونو
 ثةيام ةةري خةوا  ، دا كةرد ي لةطةةلَ قورةيشة  كاويَك صوحلس، بؤالمان ورِي عةمر هاتك

 بةم اهلل )مةنووسة : سوهةيَ ووي (لرال الرحيم ابةم اهلل): نووسي
 (،لةهم بامسةك ال ): سةة وبنو: ووي؟ ئةى ضي بنوسني: ئةوي: فةرمووي، رال الرحيم(ال

: ووةي  (.ل اهللحممةد رسةو  )بنووسة : فةرمووي  ثةيام ةري خواثاشان 
 مـا  هـذا » :وسةي بؤية نو. دةكردي ئةطةر مبزانياية وؤ ثةيام ةري خواي دوذمنايةويم نة

ئةمة ئةو نوسراوةية كة موحةممةدي كورِي عةبةدولسآل  »و ،«صاحل حممد بن عبداهلل قريشا
خةةوداي ثةةةروةردطاري: لةةة قورئانةةدا ، «ووةةر كةةردلَ قةرِةيشةةدا صةةوحلي لةسةةةلةطةة

 [ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ     ېئ   ېئ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ    ۇئ وئ]: دةفةةةرمويَ 
ري خةوادا ضةاكرتيل نوونةةى سةرمةشةةدي و    سةويَند بةةخوا لةة ثيَمةمةةة   » {54 :األحراا }

خةوا و سةةرفرازي رِؤذي    ضاوليَكةري هةية، بة واي ةت بؤ كةسيَك هيواي رِةزامةنةدي 
   .«و زؤر يادي خوا بكات يَوايي بد

منةي: لةطةةلسي   ، ةباسةى نةاردة اليةان   عةبدولسآلي كةورِى ع  هةستا عةلي دوايي
هةسةتا وووةاريَكي داو    ء نولكةةوا ئي: استى سةةربازطةكةيان ةرِطةيشتينة ناووا، ضووم
هةركةةس نايناسةيَ   جا ، ئةمة عةبدولسآلي كورِي عةباسة، ئةى قورئان خويَنةكان: ووى
دا خةو ئةمةة ئةةو كةسةةية    ، بةا بيناسةيَ   ى دةناسيَنمنةى قورئانةوة ثيَلةرِيَ وة ملئة
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ۅۉ  ۅ] ارةوة:خةو  دابةزاندؤوة بارةى خؤى و قةومةكةيةوة ئةم ئايةوةىلة

طوويةةان ئايةةا ثةرسةةرتاوةكاني   و» .{55 :الاخررا } [ەئەئوئوئائائېې ىى ېۉې
بةؤ دةهيَنايتةةوة    ةم ةازي بؤ دونةى عيةايان وةنها ئيَمة باشرتن يان عيةا ، ئةوانة ن

كو ئةوانةة طةةليَكي زؤر دةمةةقالسيَ    بةةلس  ،ة شويَل هة  و رِاستيدا بنةرِيَلنةبيَ ب وةئة
بةةةآلم ووةةار . لةطةةةلسي مةكةةةن لةسةةةر حةةوكمي قورئةةان، رِنةةةوة دواوةنيَبي .«كةةةرن

، ئان لةطةلسي دادةبةةزيل سويَند بةخوا لةسةر حوكمى قور: بيَوةكانيان هةستان و طوويان
 خةؤ ئةطةةر  ، ئةةوة شةويَنى دةكةةويل    ،حةقيَكي هيَنابوو و برِوامةان ثةيَ كةرد   ئةطةر 

   .انيوضاهيَنابوو ئةوة ئةيدةينةوة نيَو ناحةقيةكي 
لةطةلَ كردن، ئةوةبوو ضوار هةزاريان ثاشنةز بوونةةوة  وا سيَ رِؤذ عةبدولسآل قةةى 

 عةةلي بةؤ الى  ردةوة ائةش. دوايي هةمووياني بة ووةوبةيان كرد، لةطةلَ ئةم ئي نولكةو
ؤوان دةزانل لة نيَوان ئيَمةة  خ: ثاشان عةلي ناردية دواي باقيةكةيان و ووي، (1)لة كوفة

هةةوا ئومةةوى   ، خوَشةة لةةويَ بةل    بؤية لة هةر كويَيةك ثيَتان، رِوويدا ضي و خةلسكدا
سيَك بة بةآلم بة مةرجيَك نابيَؤ هيض كة، يةك دةطريَتةوة  موحةممةد

ئةطةةر  ، بكةةن  يةك (ذمي) يمبة كةس بنرن و زولسم لة هيض زمييَنة ناهة  بكوذن و رِ
خةودا خؤشةي   ، وان لةطةةلَ نةاكريَ  ةرِئةوا لةبةران ةةردا شة  ، جيَ بةجيَ كردئةمانةوان 
 .  ران نايةلةخيانةوكا
، ئةى خؤ دواي: شةرِي لةطةلَ كةردن : ووي: ئةى كورِى شةدداد  عائيشة
 ات هةةوا رِيَنةةيان بةة خةةلسك طةرت و     رِ نةةه ة بةخوا لةطةلسيان بة شةة د: ئةوي: ووي

                                                
 (.2/071) «مستدرك الحاكم» (0)
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ووخةوا   وةي: عائيشةة و ، لَ كةرد آلهلي زميةشيان حةخوييَن ئة خوييَن ناهةقيان رِشؤ و
دةى : عائيشةة ووةي  ، ى كة واك و وةنهاية ئاو هةابوو بةلسىَ بةو خواية: ووى؟ ئاوها بوو

الثـدى   ذو: تبةلسكو هةر دةيةاننو ، ووةمةوة ثيَنةطةيشتميزمل هيضم لة بارةى ئةهلي 
بةوو لةطةةلَ عةليةدا    ئةمل ئةوم بيين و لة نيَو كوذراوةكانةدا  : ئةوي: ووى؟ الثدى ذو

زؤريَةك هةات   ؟ ئةمةة دةناسةل  : ي: باننى خةلسكى كةرد و ووةي  عةلرِؤشتمة سةرى، 
يم ن خيَةََ بينة  آلن خيَََ بينيم نويَوي دةكرد و لة مزطةووي فة آللة مزطةووي ف: دةيووت

 .  نويَوي دةكرد
: عائيشةة ووةي  . وةنها وة نةةبيَؤ ، ةيةكي دي نةهيَنا بؤ ناسينةوةىبةلسن كةسيان

طويَم : ل؟ ووىدةلسيَةك خةلسكى عىا  وا ، وضى ووت كاويَك رِؤيشتة سةرى عةليباشة 
جنةة لةةوة   : عائيشةة ووةي  ، خوا و ثةيام ةرةكةى رِاستيان فةرموو: يَ بوو دةيووتل

خةوا و  ، بةةلسيَ : عائيشةةش ووةي  . ءنة خوا ئةزانىَ: ووي؟ ةبيةؤهيضي ديكةت ليَ ن
 يريهةرشةتيَكى سةة  ، بةيَ  عةةلي خوا لةة   رِةاةوي، ثةيام ةرةكةى رِاستيان فةرموو

ئةوةوا خةلسكى عىا  ئةرِؤن ، تيان فةرمووخوا و ثةيام ةرةكةى رِاس: ب ينياية دةيووت
 .(1)سةر ئةوةى ليَوةى دةبيةلدرؤ و دةلةسةى بةدةمةوة هةلسدةواسل و زياد ئةخةنة 

آلم بةة ، هةر هةموويانى كوشؤ ئةوةبوو، خةوارجةكان هةزار كةس دةبوونمارةى ذ
ان لةيَ  يان وةك لة هةندىَ رِيوايةودا هاوووة حةةووي ، سوةنها ضوار كة عةليسوثاكةى 
ام ةةرى  ثةي، وا عةلي بيين، ويَدا بوو ي(ذا الثُديــّة ،مُخَّدج) نيَوانياندا لة .(2)كوذراوة

                                                
     (.)الناده صحيح( بتحقي  أحمد شاكر، و فال171فم )المسند( )رأخرج  أحمد في (0)
 (.  5/298) «لنهاي البداي  و ا» (2)
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جياوازيةةك لةة   ة كاويَكةدا كةة موسةلسمانان    ل، بووهةوالسى دا  خواش
ية لةة هةقةةوة كوشةتاريان    لسةنزيكرتيل ئةو دوو كؤمة، دةضلطروثيَك دةر ،نيَوانيانداية

هةةر   ،(1)ةيةان ويَداية   «الثُدّيـة  وذ»: وودةيةكى وردا ئةفةةرمويَ لة فةرم، لةطةلَ دةكةن
كةة دؤزيةةوة   ، ةدؤزيةةو دا بةدوايدا طةرِا هةوا لة نيَو كوذراوةكان  عةليبؤية 

عةةلي بكةةن   وةماشةاي   .ضونكة زاني لةسةةر هةقةة  ، (2)دسوجدةى شوكري بؤخوا بر
  ي ناخؤشةة ئةةوان دةكةا ثيَة   ور ووةلسحةة و زوبةةي   كاويَك كوشتاري عائيشةة 

 .دةبا سوجدةي شوكر ، بةآلم كة كوشتاري خةوارج دةكا-وةك بينيؤ-دةطري و

 ساَلي  لبئةبوتاكوِرى  عةلي ئيمانداران كوشتنى ئةمريى
 ك 04

ك سةقامنى بةوو و كةةش و   ة دواى جةننى نةهرةوان كاويَك بارودؤخةكة هةنديَل
سيان لةة خةوارخيةةكان لةة     ،هةواكة بؤ ماوةى دوو سالسيَك ئاراميةكى بةخؤيةوة بينى

عاويةى كةورِى  و مو والبورِى ئةبوك يعةلمةككة كؤبوونةوة و ثةميانيان دا كة ئةبيَؤ 
خؤمان لة خةودا نزيةك ئةكةينةةوة    : وويان. رى كورِى عاص بكوذنو عةم ئةبوسوفيان
بةة  ة نى ئةم سيانة )ئةمةش بؤ ئةوةى خةةلسك قوواريةان بةَي لةة دةسةتيان        بة كوشت

 .  (-نطومانى خؤيا

                                                
صالالالحيح » :وانظالالالر ،بعالالالده ( ومالالالا0111/018) (الخالالالاارلر كتالالالاب الزكالالالاة، بالالالاب ذكالالال) «ممسالالالىصالالالحيح » (0)

 (.3101)( النباة ، باب لوما:)كتاب المناف  «البخاري
 .  «إلناده صحيح» ( بتحقي  أحمد شاكر، وفال:818رفم  2/071) «لمسند»أخرج  أحمد في  (2)
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، ئةةبووالب مةل بةؤ علةى كةورِى     : عةبدولرِةاانى كورِى موجليمي ئةملورادى ووى
مني: بةؤ  : ى بةكرى وةميمي: ووىى كورِعةمر، مل بؤ موعاوية: وىبةرِكى وةميم و

كةةوول كةة لةة دواى حةظةدةى رِةمةزانةةوة      لةسةر ئةوةش رِيَك، عةمرى كورِى عاص
موعاويةةش لةة شةام بةوو و     ، ميةر بةوو عةمر لة . دةستدةكةن بة جيَ بةجيَ كردني

 ئةةبووالب كةورِي   يعةلكاويَك كة ، وةشاندى ئي  موجليم دةستى خوَ، لة كوفة عةلي
   بة ششيَريَ كة هةفتةيةك ذةهرى ثيَوةكردبوو ليَيدا.، يَوى بةيانىبؤ نو دةرضوو

، ئةةوة خةوَم رِوبةةرِووى دةمبةةوة    ، ئةطةةر بةاش بوومةةوة   : كاويَك كة ليَيدرا ووي
قةةةى لةطةةلَ حةسةةن و    -ةطةري: مردم بةة بةران ةةر كوشةتين مةل بيكوذنةةوة      ئ
ئةمل يةةك هةفتةة   ، ابيَيت واننة بةخوا ش: موجليم ووى بؤية ئي . -يندا دةكردوسوح

 .  ذةهرم ثيَوةكردوة
ي  موجليم و هةردوو دةستيان برِى و هةةردوو ضةاويان   هاول بؤ ئ، كة وةفاوى كرد

، كاويَك كة ويةتيان زمانى بةربِن ، اطر بوو نارِةحةويي نةدةكردم هةر خؤرِآلبة، دةرهيَنا
يةةك بةويم و   رسم ماوةدةو ،ان: ئةوي: ووي؟ !بة بكةىئةوةويَ وةو ئيَةتا: نياوو، ورسا

 .ةيحيح نيةسةنةدةكةى ص ئةم بةسةرهاوةلةرِاستيدا بةآلم  !ا نةكةمدزيكرى خواي ويَ
م آلثيَكةاي بةة  ، بةؤ موعاويةة و ليَيةدا   دا ضةوو  لة نويَوى بةيانى (بةرِك)لةويَشةوة 

ة هؤكةارى  ضارةسةريان كرد و باسي ئةوةش دةكريَ كة دواجار ئةمة بؤبيَتة ، نةيكوشؤ
 .  نةزؤكي موعاوية

مر م عةة آلبةة ، دةرضوو بؤ نويَةو ، ويان كة نيازي عةمرى كورِى عاصي هةبوشوةئة
ةكةةى  هاو وو نةهات بؤ مزطةوت، ئةةمي: رِؤيشةؤ ئيمام   ووشي نةخؤشي سكضوون
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، ئيمامةكةش خارجيةى كورِى ئةبي حةبيب بوو، وايزانى عةمرى كورِى عاصة، كوشؤ
؟ ئةوة ضيؤ كةرد : وويان، يانكة طروخةلسكة، ايكيَشا و كوشتىهات لةناو نويَوةكةدا ثي

، عةةمرت نةكوشةؤ  : ! وويةان ي عةاص امن كرد لةة دةسةؤ عةةمرى كةورِ    ارورِزط: ووى
ئيرت ئةم و بةةرِك  ، ويةؤ و خواش خاريجمل عةمرم : ئةوي: طووى .خارجيةت كوشؤ

 .(1)و عةبدولرِةااني كورِى موجليمي: كوذران

 ؟وةدا بوكيَ لةطةلَ هةق هاوةآلنن ووداوانة  نيَواو رِلة
كؤمةلسةة  »وي: فةةرمو ةوة دة«عةةممار »لةربارةى   ةيام ةرى خواث

ازيةةكي  كاوى جياوةلة »فةةرمووي:  دة «خةوارجةوة» لة بارةى .«دةيكوذنخى بووةكة يا
وة نةزيكرتيل ئةةو دوو كؤمةلسةيةة لةة هةقةة     ، واقميَةك دةردةضةل  ، نيَوان موسلسماناندا

ر رِاشكاون لةوةي كةوا هة  لةة  ةية زؤجا ئةم دوو فةرموود .«كةنكوشتاريان لةطةلَ دة
نزيكرتيين ئةو دوو كؤمةلسةية لةة هةقةةوة   »: وردا لة رِيوايةويَكى. يةوة نزيكرتة عةلي

نزيةك وةر    عةليهةردوو فةرموودةكة ئةوة دةستنيشان دةكةن كة  .«كوشتاريان دةكةن
 .شداي«صفني» و هةروةها لة «جةمةل» بةران ةرةكانى لة لة هةقةوة وةك بووة لة
 ردةكةويَؤ بةلسيَ.وا دة ؟ثيَكاهةموو هةقةكةى  ايائ ةآلمب

 اضةونكة ثةيام ةةري خةو   ، بةآلم هةنديَك دةلسةيَل: هةةموو هةقةكةةى نةةثيَكاوة    
 نةك ئةةوةى بةة   ، (لة ثيَشرت بؤ هة »، «زيكرت لة هة ن»: يَفةرمودة

، وةةنها بةؤ    عةةلي ئةمةةش رِةخنةة نييةة لةة     . وةواوةوي لةسةر هةة  بةيَ  

                                                
 (.5/338) «لبداي  والنهاي ا»و (،3/37) «الطبقا: الكبر » (0)
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ر ئةوانة بة وةواوي لةسةة  ،لة فيتنةكةدا كردخؤطريان  نةىكة ئةوا يةرِونكردنةوةى ئةوة
كة وةلسحةةى   عةليبؤية  ،عةليجا خؤطرونةوة لة كوشتار بيَوةى ور بوو بؤ ، بوونهة  

   .«بيةؤ سالَ ثيَ: ئيَةتة مبردايةم خؤزطة»ووي: بينى بة كوذراوى ثةشيمان بوويةوة و 
 هات و باسي صفنياش جةننى ث  عةليهةروةها كاويَك حةسةنى كورِي 

يَند بةخوا هةرطيز طومةامن نةةدةبرد   سو)ى: وو عةليرد كة رِويداوة، ك عةليئةوةى بؤ 
   .(1)(كار بناوة ئةوة

 .  ويان ثةشيمان بوونةوة لة بةشدارى كردن لةو جةننانةداهةمو هةر
: مةد  و سةناى حةسةن دةكةات و ئةفةةرمويَ    ثةيام ةرى خوا

خباوةة نيَةوان دوو    ىيو خوا بةةهؤى ئةمةةوة ئاشةتةوا   كلسبة، و بةرِيَزةئةم كورِةم طةورة)
   .(2)(لسماناني موسكؤمةلس

 عةةلي م مةةد  و سةةناى   آلبةة ، ؤ ئاشتةوايىدةبينني مةد  و سةناى دةكات لة ب
مةد  و سةناكةي عةلي: بةهؤي كوشتاري . ناكات لةبةر ئةوةى لةطةلسيان دةجةننيَؤ

، داهةقي ثيَكا لةة كوشةتارى خةوارجية   وي بيَنومان بة وةوا، ةةوةية(نةهرةوان)ئةهلى 
بةة   بةةلسكو موسةلسمانان دلسخةؤش بةوون    ، دلستةنط نةةبوو تنيان هةر بؤية كةس بة كوش

كاويَك كوشتاري خةلسكي نةةهرةوانى كةرد   (عةلي)وةنانةت . ي نةهرةوانكوشتين ئةهل
، ي كةرد طريةا  (جةمةةل )م كاويَك كوشتاري ئةهلي آلبة، سوجدةى شوكرى بؤ خودا برد

 .د دلستةنط بووي كر(صفني)اويَك كوشتاري ئةهلي ك ةو
                                                

   .(ينباب ماجاء في صفّ ) «مصن  ابن أبي شيب »انظر و (0)

 (.  3511حديث ) (سن والحسينحباب مناف  ال كتاب فضا ل الصحاب ،) «صحيح البخاري» (2)



112  

  عةليةني كوِري ةسحن بة بةيعةتدا
دا بةة حةسةةنى كةورِى     كوفة بةيعةةويان  خةلسكى  عةليواى كوشتنى د
لةسةر راوبؤضووني خؤيان بةيعةةويان ثيَةدا، نةةوةك هةيض دةقيَكةي       :خةلسكي .عةلي

نةقلسيي لةبارةي خيالفةويةوة هاو يَؤ، عةلي باوكيشي لة سةرةمةرطيدا دةيةوت: مةل   
واوةة  - جيَةي هيَشةنت   ي خةوا  يام ةةر ثةكةة   ةو بارةوة جيَتان ديَلسمب

ان، لةسةر ضاكرتيل كةسةتان  ئةطةر خوا خيَري بويَؤ بؤو، جا -اري ناكةمكةستان بؤ دي
لةسةر ضةاكرتيل كةسةتان     ثةيام ةركؤوان دةكاوةوة، وةك ضؤن دواي 

وانةة ثيَشةرت   نزيكةي ضةَ هةةزار كةةس بةيعةةويان دا بةة حةسةةن، ئة      . كردنةوةكؤي
بةةو  »كي دانا حةسةني: مةرجي لةسةر خةلس ابوو بة عةلي باوكي،طيان دبةيعةوي مةر

داوم كة لةطةلَ هةر كةسيَ ئاشيت بكةن كة مةل ئاشةيت لةطةةلَ    بةيعةوتان ثيَ  رجةمة
، ئينجةا رازي بةوو   «دةكةم و لةطةلَ هةر كةسيَ جبةةننل كةة مةل لةطةةلسي دةجةةننم     

   بةيعةوي ثيَ بدريَؤ.
مانان وَلوعاوييةدا دةكيات و موسي   طيةلَ م صيوَل  لة  عيةلي ةني كورِي حةس

 كؤدةكاتةوة
لةذيَر فشاري خةلسكي عيَرا  و سةربازانيدا، حةسةةن  عةوةكة وةواو بووني بةياش ث

ةوانةة كةرد بةؤ    رِ قةيةي كورِي سةعد بة سةركردايةوي سوثايةكي دوانزة هةزار كةسي
 عةةلي ةلسي يَرِاية نةهاووونةوة ذيَةر طو شام  ةوكاوةئضونكة وا دذ بة سوثاي شام،  جةنط

انةةت حةسةةن بةة دةرضةونى     وةن، جةنط نةبووحةزى لة  حةسةن. ةوةوال كورِي ئةبو 



 114  

لةةة نيشةةانةكاني ئةةارةزوي  .(1)باوكيشةةي بةةؤ كوشةةتاري خةةةلسكي شةةام رِازى نةةةبوو 
لةة  هةستا بة البردني قةيةى كةورِى سةةعدى كةورِى عوبةادة     ، صولسحكردني ئةوةبوو

 .(2)وةكةةو سةةةركردة  ي عةةةب اسي كةةورِيةوي و دانةةاني عةبةةدولسآل سةةةركردا
م دةننةؤي  آلةرةو عيَةرا  ثيَشةرِةوي كةرد، بةة    بةة سةوثايةكةوة بة   موعاويةش لةوالوة 

ن آلكرا بة وةا دةست، (4)كوذراني سةعد، سوثاي حةسةني خةتة شلسةذان و دووبةرةكيةوة
ةوة خؤية  ةينةاو سةوثاك  ي كةسةيَك خودي حةسةني: لةاليةن وةنانةت دةلسيَل:  ،و برِي

وايكةرد  وي خةودي حةسةةن،   سوثا و بةةهيَزيي كةسةاية   يم زؤريآلبة، (3)وةكرايندار بر
سوثاي شام هةسؤ بة كةليَل و الوازيةكاني نةكةن، بةةلسكو موعاويةةش حةةزي خةؤي     

نووسراو موعاوية : (6)دةلسيَ هاوووة لة زوهريةوة بة ضةشنيَك ،(5)نيشاندا بؤ ريَككةوول
ض مةةرجيَكؤ دةويَةؤ   ، كردبةوو مؤر يةكةشةي ى نةارد بةؤ حةسةةن و كؤواي   كيَ(سجَ)

   .بؤ وؤيةئةوة  ،بينووسة
جةا زوهةرى   »كورِى عاص ووي: نا لةطةلسيدا دةجةننني، موعاويةة ووةي:   عةمرى 

لةسةةر خؤبةة ئةةى ئةةبو عةبةدولسآل، وةؤ لةة        : «موعاوية لة عةمر باشرت بةووة  دةلسيَ
وذريَؤ، ئةيرت  ام نةةك ارةى ئةمانة لة خةلسكى شة ة ذما بكوشتارى ئةمانة نابيتةوة هةو

                                                
 (.  7/112) «مصن  لبدالرزاق» (0)

 (.03/15) «فتح الباري» (2)

 .(01/ 8) «والنهاي  البداي » (3)

 .(1/ 1) «ريخ اإللو ات» (1)

 .2755الرفم  «بخاريصحيح ال» (7)

 .(083/ 7) «المنتظم» (1)
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ة بة خوا ئة مل هةرطيز ناجةننم د؟ ؤشي دونيا كوادواى ئةو هةموو كوشتارة خيَر وخ
   .مةطةر رِيَنة ضارةيةكم نةميَنىَ و مةج ورمب

بةة   عةةلي كاويَةك كةة حةسةةنى كةورِى     »: دةلسةيَ هةاوووة  حةسةنى بةسةريةوة  لة
مةل  : رِى عةاص بةة موعاويةةى ووت   عةةمرى كةو  ، سوثاكةوة ضوو بؤ الى موعاويةة 

وة »: دةلسيَ بةسري ةسةنىح .«دنكي نةبرِيَتةوةوثايةك دةبينم ثشؤ هةلسناكات وا دوا س
  لةو كاوةةى كةة ثةيام ةةرى خةوا    : ةيووتدطويَم لة ئةبو بةكرة بوو 

ئةم كورِةم طةةورة و  : فةرمووى  ثةيام ةر، حةسةن هات، ووارى دةدا
 .(1)«ى موسلسمانانكؤمةلسؤى ئاشتةواى نيَوان دوو بةلسكو خوا بيكاوة ه، بةرِيَزة

دانةكةةى رِةننةي دابةووةوة، بةةآلم     بؤ صولسح لةبةيعةوثيَ حةسةني نيةوثيَشرتي: 
ويةتةي حةسةن و دةركةووين ئاماذةكانيةدا، ئاشةووبنيَرِانيَك   لةطةلَ سةرةواكاني ئةم 

جةمةلةدا  وةك ضؤن لةة سةةردةمي بةاوكي و لةة جةةنني        نرن،دةيانويةؤ بةري ثيَ
م ويةةيت خةواي لةسةةربوو    آلوين نيَوان عةلي و عائيشة، بةة ككةويَبةريان طرت بة ر

بيَتةدي كة حةسةن ب يَتةة هةؤي ئاشةتيي و     م ةري خوا ياةي ثنزاكة
 ريَككةووين نيَوان دوو دةستةي طةورةي موسلسمانان.  

ان ضةند كةسايةويةك كةووة نيَةوان هةةردوو سةوثاوةو هةةولسي ريَككةوونةكةةي     جا 
ئةم سةالسةش  ، (2)ريَككةوولةردوو سوثايان بةدةستهيَنا بؤ نديي هةةزامدةستثيَكرد و رِ

دواجار هةردووال ريَككةوول لةسةر ضةند خالسيَك كةة   .(اجلماعـة )نرا بةسالسى كؤمةلَ ناو

                                                
 (.2511حديث ) (نيالحسن و الحسباب مناف   ،كتاب فضا ل الصحاب ) ،أخرج  البخار  (0)

 (.2755) أخرج  البخار  (2)
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ازي دواي ئةم ريَككةوونة، خةلسكيَك رِ. اجيايي هةية لةسةر وردةكاريي ريَككةوونةكةرِ
ي لةة  كةسة ديارةكاني خةلسكي عيَراقة  حةسةن ن بة موعاوية، بؤيةت بدةنةبوون بةيعة

ة و ثيَي وول: ئيَةوة بةةو برِيةارة بةيعةةوتان ثةيَ داوم كةة       كؤشكي مةدائيندا كؤكردةو
لةطةلَ هةر كةسيَك ئاشيت بكةن كة مل ئاشيت لةطةلَ دةكةةم و لةطةةلَ هةركةسةي:    

ةش ة بةة موعاويةةو ئيَةو    داوجبةننل كة مل لةطةةلسي دةجةةننم، وا منةي: بةيعةةمت    
 .(1)رِايةلسي بلطويَ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .(53/ 2) «اإلصاب  في تمييز الصحاب » (0)
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