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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

 
 

 ثيَشكةشة
 

 بةوةي نزايةكي خيَر بؤ باوكي كؤضكردووم دةكات

 بة دايكى ئازيزم، براو خوشكةكامن، هاوسةر و مندالَةكامن.

 بة سةرجةم موسلَمانان، بةلَكو بة سةرجةم مرؤظايةتي.
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

 ثيَشةكي
 سوثاس و ستايشي بيَثايان بؤ خواي طةورة، صةالت و سةالمي خوا لة

 ثيَغةمبةري خوا و ئالوبةييت.
ذيانى دنيا بؤ مرؤظةكان حةسانةوةيةكي كاتي و خؤئامادةكردن و تويَشوو 
ثيَضانةوةيةكي يةكجارةكية بؤ ذيانى ئاخريةت، ئةم مؤلَةتة هةتا سةرمةرطةو 
ثاش ئةوة دةرطاي كار دادةخريَت و حةق و حيسابي كةسةكة دةوةستيَنريَت و 

ت، بةم ضةشنة نة دةتوانيَت شيتَ زياتر تويَشوو لةطةلَ كةم و زيادي تيَدا ناكريَ
خؤي ببات، نة دةتوانيَت طسكيَ بدات لة تاوانةكانى يان بة هيض نا ضةند 
دانةيةكيشيان بسرِيَتةوة، مةطةر تةنها ئةو سيَ تاقمةي كة لة فةرموودةدا 

ندالَيَكي ئاماذةيان ثيَ دراوة )سامانيَك كة لة ثرِؤذةى خيَريدا بةكارهاتبيَت، م
، زانستيَك كة دواى يان بؤ بكاتضاك كة دواى مةرطى دايك و باوكى نزاى خيَر

 خؤت جيَي بهيَلَيت(.
زؤرجار مرؤظةكان ضاويان لة دنياية و ثشتيان لة ئاخريةت، بيَ ئةوةي هيض 
زامنيَكيان وةرطرتبيَت ضةندة لة دنيادا دةميَننةوة، بؤية كاتيَك لة كتوثرِيَكدا 

دةبيسنت، شثرزة ئةبن، ضونكة ثيَشوةختة ضاوةرِيَي نةبوون و خشثةي مةرط 
 برييان ليَ نةكردؤتةوة.

رِوانينيَكي ترس و نامؤيي نية، وةك ضؤن تيَرِوانيين ديدي ئيسالم بؤ مةرط 
، ئيسالم ثيَمان سةرضاوةي نةطرتووة ةوةبيَزارى و تاسةي مةرط لةبؤ ذيان 

ثؤشني و نؤشني و  ثاكة بؤ خواردن و دةلَيَت تا لة ذياندايت بةختةوةر بذي، ضي
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

هاوسةرطريي كةمتةرخةم مةبة تيايدا، مايف جةستةو روخسار و ناخت بدة، 
ئاوات بة مةرط مةخوزاة، ئاوات  خؤشي ببةخشة بة ضواردةورت، هيض كات

خواسنت بة مةرطى قةدةغة كردووة، بةآلم كة مةرط هات ثيَشوازى ليَدةكات، 
ستةيةو طواستنةوةى رؤحتة بؤ دنياي ئاخريةت، ثيَت دةلَيَت مةرط مةرطى جة

لةو ساتةدا طةشبني بة، زمانت بة يادى خوا رام بيَنة، سةملان ئاسا مالَت 
بؤخنؤش بيَت، كة كةسةكةش مرد، با بشؤردريَت و بة بةرطى ثاك كفن بكريَت، 
بؤخنؤش بكريَت، نويَذي لةسةر بكريَت، كةس لة ثيَش تةرمةكةوة نةرِوات، 

نيشتووة هةستيَـتةسةر ثيَ با تةنانةت تةرمى جوولةكةو طاوريش هةركةس دا
انى بهيَنن و بيَت، ئةسثةردة بكريَت و نزاى خيَري بؤ بكريَت، واز لة خراثةك

 .باسي ضاكةكانى بكةن
( ثيَش هاتنى ثيَغةمبةري خوا لة دنيايةكي هاوةآلني ثيَغةمبةريش )

ش لة هةمان حالَةتدا دنيايان جيَ دوور لة خواناسيندا دةذيان، دوورنةبوو ئةواني
بهيَشتاية، بةآلم فةزلَي خوا وابوو ثيَش مردنيان مؤركي هاوةلَبوون وةربطرن و 
بةو تايبةمتةنديانةوة بطةرِيَنةوة، دينةكة وةربطرن و بيطةيةنن و تويَشوويةك 
ثيَش خؤيان خبةن ئينجا مبرن، هةتا ئاسيتَ خواى طةورة شايةتي رةزابووني بؤ 

 ليَيان رازي بوو، بةلَيَين ثاداشت و بةهةشيت ثيَ دان.دان و 
لةم رِوانطةوة بة ضاكمان زاني طولَبذيَريَ لة ساتةوةخيت وةفات و مالَئاوايي 

( بكةين و ضل و يةك منوونةمان لةم ضةند هاوةلَيَكي ثيَغةمبةر )
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

ثةرتووكةدا خستؤتةرِوو، سةرةتاش ناسينيَكي زؤر كورتي هةر هاوةلَيَكمان 
 ناوة، ئينجا باسي حالَةتي مردن و مالَئاواييةكةميان كردووة.هيَ

بةو هيوايةي خواي طةورة ئةمةي بة ضاكة ليَ وةرطرتبني و خويَنةري 
ئازيزيش ليَي سوودمةند بيَت و لة نزاي خيَر بيَبةمشان نةكات، نووسينةكةش 

 ببيَتة مايةي خيَر بؤ هةر خويَنةر و بيسةريَكي خؤشةويست.
 

 ال اإلصالح ما استطعتإن أريد إ
 وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت و إليه أنيب

 
 نهاد جالل                                                                  
 سليَمانى                                                                    

 9341 مجادي األول                                                            
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

 (يةكةم: مالَئاوايي ئةبووبةكري صديق )
كونيةكةى ، قورِةيشي تةميي نى كورِي عامرييمثاعةبدوآلى كورِي عو

( )و ئازيزترين هاوةلَي ثيَغةمبةرة بةكرةو بة صديق ناسراوة، نزيكرتينئةبو
ئةبووبةكر  9يَدراوانى بةهةشت و يةكةم خةليفةى راشيدينة،و يةكيَكة لة موذدةث

كةسيَكي لةرِي باآلبةرزي سثي ثيَست  2بة هةريةك لة عةتيق و صديق ناسرابوو،
 4بوو، دةموضاوى قةلَةو نةبوو، خةنةومسةى بةكاردةهيَنا.

ئةبووبةكر لة سةردةمى نةفاميشدا هاوةلَيَكي نزيك و دؤسيت هةميشةيي 
 3( بوو.) ثيَغةمبةرى خوا

خةلَكي مةككة زؤر تيَكةلَي ئةبووبةكر دةبوون و لة دةورى بوون، ض لةبةر 
خؤشي كؤرِةكانى وقسةكردنى، ض لةبةر سةرقالَبوونى بة كارى بازرطانى، ض 

  5لةبةر ئةو زانستةى كة هةيبوو.
ئةبووبةكري صديق يةكةم كةس بوو موسلَمان بوو و يةكةم كةسيش بوو 

هةروةها يةكيَك بوو لةو حةوت كةسة  6( نويَذي كرد،لةطةلَ ثيَغةمبةر )

                                      
 .313، ص 3أسد الغابة، ج - 1
 .1-8، ص 11نهاية اإلرب للنويري، ج- 2

 .22، ص 11نهاية اإلرب للنويري، ج - 3

 .161، ص 2اإلصابة يف متييز الصحابة، ج  - 2

 .171، ص 2اإلصابة يف متييز الصحابة، ج  - 3

 .11، ص 11نهاية اإلرب للنويري، ج- 6
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

هةروةها يةكيَكة لة  9يةكةمةى كة لة مةككة ئيمانى خؤيان ئاشكراكرد،
 موذدةثيَدراواني بةهةشت.

( رؤذانة بةيانى و ئيَوارة سةردانى مالَي ئةبووبةكري صديقي ثيَغةمبةر )
 دةكرد.

هةمووى بؤ سةرخستنى  ئةبووبةكري صديق سامانيَكي زؤري هةبوو، بةآلم
هةروةها لة هةموو غةزاكاندا بةشداري كرد و  2بانطةوازى ئيسالمى خةرج كرد.

 تاكة غةزايةك نةبوو تيايدا بةشداري نةكردبيَت.
( ( وةفاتى كرد، ئةبووبةكر ثيَغةمبةرى خواى)كاتيَك ثيَغةمبةر )

، ماضي ( وةفاتى كردووةكة هاتة ذوورةوةو بيين ثيَغةمبةر ) 4ماض كرد،
كرد و فةرمووى بة دايك و باوكمةوة بة قوربانت مب، بة زيندوويي و مردووييش 
بؤنت خؤشة، سويَند بةوةى طيامنى بةدةستة خوا هةرطيز دوو مةرطت ثيَ نؤش 

( بة ناكات، دواتر ضووة دةرةوةو هةوالَي مةرطى ثيَغةمبةرى خواى)
ست ئةوة موحةممةد خةلَكةكة طةياندو ثيَي وتن هةركةس موحةممةدى دةثةر

مرد، هةركةسيش خوا دةثةرستيَت ئةوة خوا زيندووةو نامريَت، ضةند ئايةتيَكي 
 3خويَندةوةو خةلَكيش دةستيان كرد بة طريان.

                                      
 .24، ص 3أسد الغابة، ج - 1

 .13، ص 11نهاية اإلرب للنويري، ج  - 2
 .1133، مسند امحد بن حنبل، الرقم 2117صحيح البخاري، الرقم  - 3
 .3288صحيح البخاري، الرقم  - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

لة مانطى جوماديلئاخريةى سالَي سيانزةى كؤضيدا ئةبووبةكري صديق 
، تووشي نةخؤشي بوو و ماوةى نزيكةي ثانزة رؤذ نةخؤشيةكةى بةردةوام بوو

بةرنويَذي دةكرد بؤ موسلَمانان، لةو ماوةدا ططاب لةو ماوةدا عومةرى كورِي خة
ئةبووبةكري صديق عومةرى كورِي خةتتابي بؤ جيَطرتنةوةى خؤي ديارى كرد و 

كورِي عةففانى بانط كرد و داواى ليَكرد بة نووسراويَك ئةوة بنووسيَت، عومثانى 
 9لَماناندا و ئةوانيش رازى بوون.ئينجا نووسراوةكة خويَنرايةوة بةسةر موس

كاتيَك ئةبووبةكري صديق نةخؤش كةوت، عةبدورِةمحانى كورِي عةوفى 
بانط كرد و وتى هةوالَي عومةرم ثيَ بدة، ئةويش وةسفي كرد و وتى بةآلم 
تونديةكى تيَداية، ئةبووبةكر وتى ئةوة لةبةرئةوةية كة منى ديوة نةرم بوم 

 2ك لةوةى هةيةتي وازى ليَديَنيَت.بؤية، ئةطةر خؤي بيَت زؤريَ
ئةبووبةكرى صديق لة بيست و دووى جوماديلئاخريةى سالَي سيانزةى 

ئةو رؤذةى وةفاتى كرد رؤذي دووشةممة بوو، دةوتريَت  4كؤضيدا وةفاتى كرد،
لة بةرةبةياندا وةفاتى كرد، رايةكيش دةلَيَت بةلَكو دواى نويَذي ئيَوارة وةفاتى 

  3ت و سيَ ساآلن دةبوو.كرد، تةمةنيشي شةس

                                      
 .18، ص 7ن كثري، جالبداية و النهاية الب  - 1

 .272، ص 2الكامل يف التأريخ، ج - 2

 .87، ص 3تاريخ اإلسالم للذهيب، ج - 3

 .18، ص 7البداية و النهاية البن كثري، ج  - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

ئامادةى كاتى وةفاتى ئةبووبةكرى صديق بوو، حةسةن دةلَيَت  حةسةن
كاتيَك ئةبووبةكر سةرةمةرطى هات بة عائيشةى وت ئةى عائيشة سةيري ئةو 
وشرتة بكة كة لة شريةكةميان دةخواردةوةو ئةو تةشتةى بةكارمان دةهيَنا و 

اروبارى موسلَمانامنان بةدةست بوو ئةو ئةو بةرطةى دةمانثؤشي،  ئيَمة كاتيَك ك
شتانةمان بةكاردةهيَنا، جا ئةطةر مردم ئةوانة ببة بؤ عومةر، ئةوةبوو كة 
ئةبووبةكر مرد ئةو شتانةى نارد بؤ عومةر، ئةويش وتى خوا ليَت رازى بيَت ئةي 

 9ئةبووبةكر، بارى كةسانى دواى خؤتت قورس كرد.
فةى موسلَمانان ئةبووبةكرى صديق ئةسيد باسي ئةو رؤذة دةكات كة خةلي

 كؤضي دوايي كردء دةلَيَت:
كاتىَ ئةبووبةكر وةفاتى كرد بة بةرطيَ دايانثؤشيء طريان مةدينةى طرتةوةو 

( كؤضي دوايي كرد، عةىل خةلَكى شلَةذان ضةشنى ئةو رؤذةي ثيَغةمبةر )
خيالفةتى ليب خيَرا بة طريانةوة طةرِايةوةو دةيفةرموو )ئةمرِؤ طاكورِي ئةبوو
( دابرِا(، ئينجا هات تا طةيشتة بةردةرطاى ئةو مالَةى ئةبووبةكري ثيَغةمبةر )

تيَدا بوو، وةستاء وتى: )بةر رةمحةتى خوا كةويت ئةي ئةبووبةكر، تؤ يةكةم 
كةس بوويت موسلَمان بوويت، لةهةمووان ثوخترتء دلَسؤزانةتر باوةرِت هيَنا، 

زياتر بوو، لة هةموان لةخواترس ترء دةولَةمةندتر دلَنياييء بيَطومانيت لة هةموان 
( بوويت... ثلةوثايةت لة بوويتء لة هةموان زياتر لة دةورى ثيَغةمبةر )

                                      

 .36املعجم الكبري للطرباني، الرقم  - 1
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

هةموويان بةرزتر بوو، ثيَشرةوى هةموويان بوويت، ثلةت لةهةموويان بةرزتر بوو، 
لة هةموويان زياتر لة ثيَغةمبةرى خواوة نزيك بوويت، لةرووى رةوشتء 

( ( دةضوويت، الى ثيَغةمبةر )ويَستةوة لة هةموان زياتر لة ثيَغةمبةر )هةلَ
لة هةموويان جيَ متمانةترء ثايةبةرزتر بوويتء بةرِيَزتريان بوويت لة خزمةتيدا، 
دةى خواى طةورة لةسةر ئيسالمء ثيَغةمبةرةكةىء موسلَمانان ثاداشتى خيَرت 

ة درؤزن دةزانى تؤ بةراستت دةزانى، بداتةوة، كاتىَ خةلَكى ثيَغةمبةرى خوايان ب
و الذي جاء بؤية خواى طةورة لة كتيَبةكةى خؤيدا بة صديق ناوى هيَنايت )

( ثيسكة بوون، تؤ شويَنكةوتةء (، كاتىَ خةلَكى بةرامبةر ثيَغةمبةر )بالصدق
دلَنةواكةرى بوويت، كاتىَ خةلَكى دانيشنتء لةطةلَي نةضوون تؤ لةطةلَيدا 

كاتى سةختيدا بة جوانرتين شيَوة هاوةلَي ئةوت كرد، سوكناييت راوةستايت، لة
( بوويت، دواى بؤ دةهيَناء هاورِيَي كؤضء باروحالَي نارةحةتى ثيَغةمبةر )

( بةجوانرتين شيَوة خيالفةتت كرد بؤ ئوممةتةكةى، كاتىَ خةلَكى ثيَغةمبةر )
كة خةليفةى هيض  لة ئيسالم هةلَطةرانةوة بةجؤريَك ئاييين خوات بةجيَطةياند

ثيَغةمبةريَكى ثيَشرت وا بةجيَي نةطةياندووة، كاتى الوازى هاوةآلنت بةهيَز بوويت، 
كاتى ترسي ئةوان سةرثيَ راوةستايت، ويَرِاى ثيَ ناخؤشبوونى دووروانء بيَزارىء 
توورةيي بيَباوةران دةستت طرتبوو بة  ريَبازء بةرنامةى ثيَغةمبةرى خواوة، كاتىَ 

شكستيان خوارد بة رووناكى خوا خيالفةتت طرتةدةست، لةسةروو  دةوروبةرت
هةموويانةوة بويتء لةهةموشيان كةمرت قسةت دةكردء لة هةموان زياتر راستيت 
دةثيَكاء لة هةموان زياتر بيَدةنط دةبوويت، رةوانبيَذي و برِياردروسيتء دليَريء 

زياتر بوو، بؤ ئيسالم   دلَنياييء كرداري ضاكء شارةزاييت بة كارةكان لة هةموان
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

بوويتء بؤ باوةرِدارانيش باوكيَكى ميهرةبان، كاتىَ بة  سةرطةورةيةك
خاوخيَزانةوة دةهاتنة الت بارى قورسي الوازى ئةوانت دةطرتة ئةستؤ، ضييان 
لةدةست دةدا تؤ دةتثاراست، ضييان ثشتطويَ خبستاية تؤ ئاطادارى دةبوويت، 

ويت، ئةوةى ئةوان هةولَيان بؤ دةدا تؤ ثيَي كاتى كةمصةبري ئةوان خؤرِاطر بو
طةيشتيت، بةهؤي تؤوة طةيشنت بةوةى كة ضاوةرِيَ نةبوون دةستيان بكةويَ، بؤ 
بيَباوةران سزايةك بوويت و دةرذايت بةسةرياندا، بؤ باوةردارانيش بارانى 
رةمحةتء بةرةكةت بوويت، بارانى دةولَةمةندىء سوكناييء ثاريَزطارى بوويت... 

ك شاخيَ وابوويت كة رةشةبا ناجيوولَيَنيَتء شكيَنةرةكان لةناوى نابةن... وة
كةسي الوازء زةليل الى تؤ بةهيَز بوو تا مافت بؤ وةردةطرتةوة، كةسي بةهيَز و 

تيش الى تؤ زةليلء الواز بوو تا كاتيَ مافت ليَ وةردةطرتةوة، لةوةشدا }بة دةسة
ةخوا ثيَشرِةيو زؤرت كردو ئةوةى دواى دوور و نزيك الى تؤ وةك يةك بوون...  ب

تؤ ديَت ضاك ماندووي دةكةيت ... رازين بة قةزاى خودا و ملكةضي كارو فةرمانى 
( موسلَمانان بة هيض شيتَ هيَندةى مةرطى تؤ دةبني، دواى وةفاتى ثيَغةمبةر )

موصيبةتبار نابن... خواى طةورة بتطةيةنيَتةوة بة ثيَغةمبةرةكةتء ئيَمةش لة 
داشتت بيَ بةش نةكاتء دواى تؤ طومرِامان نةكات( خةلَكى بيَدةنط بووبوون تا ثا

( طريانء وتيان راستت وتةكانى تةواو بوون، دواتر هاوةآلنى ثيَغةمبةر )
 9(.فةرموو ئةى ئامؤزاى ثيَغةمبةرى خوا )

 

                                      
ن اخلالل، ، السنة ألبي بكر ب1781، الشريعة لآلجري، الرقم 831البحر الزخار مسند البزار، الرقم   - 1

 .821، معرفة الصحابة ألبي نعيم األصبهاني، الرقم 326الرقم 
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

 (دووةم: مالَئاوايي عومةري كورِي خةتتاب )
ى قورِةيشي عةدوي، كونيةكةى كورِي نوفةيل ططابىعومةرى كورِي خة

 9ئةبووحةفصة.
عومةر بة فاوورقيش ناسراوة، ضونكة كاتيَك موسلَمان بوو ئيرت بيَباوةرِان 

( ناوى نا نةياندةويَرا وةك جاران ئازارى موسلَمانان بدةن، بؤية ثيَغةمبةر )
 2فارووق.

ت عومةر كةسيَكي باآلبةرزى بةخؤ بوو، رةنطى سوور بوو، رايةكيش دةلَيَ
سةرةتا عومةر سثي رةنط بووة، بةآلم دواتر كة لة سةردةمى خيالفةتةكةيدا 

 4وشكةسالَي روويدا هيَندة خؤي طرتةوة لة خواردن كة رةنطى تيَكضوو.
( كيَ زؤر ) ى خواعةمرى كورِي عاص دةلَيَت ثرسيار كرا لة ثيَغةمبةر

وى الت خؤشةويستة؟ فةرمووى عائيشة، وتيان ئةي لةثياوان؟ فةرمو
ئةبووبةكر، وتيان دواتر، فةرمووى عومةر، وتيان دواتر، فةرمووى 

 3ئةبووعوبةيدةى كورِي جةراح.

                                      
 .136، ص 2أسد الغابة، ج - 1
 .314، ص 2اإلصابة يف متييز الصحابة، ج  - 2

 .381، ص 2اإلصابة يف متييز الصحابة، ج  - 3

 ، صححه شعيب األرناؤوط.7148صحيح ابن حبان، الرقم  - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

كاتيَك ئةبووبةكري صديق نةخؤش كةوت، عةبدورِةمحانى كورِي عةوفى 
بانط كرد و وتى هةوالَي عومةرم ثيَ بدة، ئةويش وةسفي كرد و وتى بةآلم 

لةبةرئةوةية كة منى ديوة نةرم بوم تونديةكى تيَداية، ئةبووبةكر وتى ئةوة 
 9بؤية، ئةطةر خؤي بيَت زؤريَك لةوةى هةيةتي وازى ليَديَنيَت.

بوو بة خةليفة و ماوةي دةسةآلتي ثرِ بوو لة ططاب عومةرى كورِي خة
 سةروةري و فتوحات و دادثةروةري.

نزايةكي كرد  -كؤضي 24لةسالَي -لة كؤتا حةجيدا ططابعومةرى كورِي خة
ي مةرطي تيَدا بوو، دةستةكانى بةرةو ئامسان بةرز كردةوةو وتى: كة تاسة

خواية، تةمةمن زؤرةو توانام كةمي كردووةو ناوضةي دةسةآلمت فراوان بووة، 
 2دةى خواية تا نةفةوتاوم مببةرةوة بؤ الى خؤت.

هةروةها عومةر نزاي دةكرد)خواية شةهيديةكم ثىَ ببةخشة كة لةريَي تؤدا 
 4ةرة ناو شارةكةى ثيَغةمبةرةكةتةوة(.بيَت، مةرطيشم خب

ئةم كارةى عومةر شتيَكي نامؤ نةبووة لةناو هاوةآلندا، بةلَكو هاوةآلنيَك كة 
 ترساون لةوةى تووشي فيتنة بن نزاى مةرطيان كردووة، بؤ منوونة:

                                      
 .272ص  ،2الكامل يف التأريخ، ج - 1

 . 2262، املستدرك على الصحيحني، الرقم 1342موطأ مالك، الرقم  - 2

 .1844صحيح البخاري، الرقم  - 3
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

كة -حةسةنى كورِي ئةبيلحةسةنى بةصري دةلَيَت حةكةمى كورِي عةمر
كة نزاى مةرطى كرد وتى ئةي تاعوون وةرة  -( بووهاوةلَي ثيَغةمبةر )

مببة بؤ الى خؤت، كةسيَك ثيَي وت باشة تؤ ضؤن وا دةلَيَيت لةكاتيَكدا 
( كة دةيفةرموو )كةستان لةبةر خراثةو زيانيَك كة بيستووتة لة ثيَغةمبةر )

تووشي دةبيَت ئاوات بة مةرط نةخوازيَت(، حةكةم وتى بةلَيَ من ئةو 
ة، بةآلم دةمةويَت ثيَش شةش شت بكةوم و نةطةم بةوانةو فةرموودةم بيستوو

 9ثيَش ئةوانة مبرم: فرؤشتنى دادوةري...
سةبارةت بة حوكمى داواكردنى مةرط لة شةرحى ئةو فةرموودةدا كة 

( دةفةرمويَت )كةستان لةبةر خراثةو زيانيَك كة تووشي دةبيَت ثيَغةمبةر )
ةلَيَت: ئةم طوتارة بؤ هاوةآلن و ئاوات بة مةرط نةخوازيَت( ئينب حةجةر د

موسلَمانانى دواتريشة، سةبارةت بةوةى فةرموويةتى لةبةر زيانيَك داواى مةرط 
نةكريَت دةستةيةك لة زانايانى ثيَشني ثيَيان واية مةبةسيت زيان و نارةحةتى 
دنيايية، ئةطةرنا ئةطةر بيين زيانةكة بؤ ئاخريةتى بوو و ترسا دينةكةى تووشي 

يَت ئةوة ريَطري نةكراوة لة داواى مةرط، دةستةيةك لة هاوةآلنيش فيتنة ب
داواى مةرطيان كردووة، وةك لة  -لة ترسي زيانى ئاخريةت–ئةوةيان كردووةو 

ئدا هاتووة عومةر داواى مةرطى كردووةو وتوويةتى خواية تةمةمن زؤر طامةو
مببةرةوة بؤ بووةو توانام كةمي كردووةو هاوآلتيانيشم بآلوبوونةتةوة، دةى 

                                      

 ، سكت عنه الذهيب.3861املستدرك على الصحيحني، الرقم  - 1
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

( فةرموويةتى )ئةطةر الى خؤت،...سةبارةت بةوةش كة ثيَغةمبةر )
با بلَيَت خواية مبمريَنة  -ئاوات بة مةرط خبوازيَت–هةركامتان هةر ناضار بوو 

ئةطةر مةرط خيَرة بؤم( ئةوة ئاماذةية بةوةى ئةو شيَوة داواكردنة ريَطري 
 9دانى جؤريَك لة نارةزايةتية.ليَنةكراوةو راستةوخؤ داواكردنى مةرط نيشان

عةمرى كورِي مةميوون دةلَيَت ضةند رؤذيَك ثيَش ئةوةى عومةر بريندار 
كورِي  عومثانىةيفةى كورِي يةمان و ذبكريَت، من عومةرم بيين كة لةطةلَ حو

حونةيفدا وةستابوو، سةبارةت بة كاروبارى وآلت قسةيان دةكرد، دواتر عومةر 
يَت بيَوةذنانى عيَراق وا ليَدةكةم دواى من ثيَويستيان وتى خوا سةالمةت مبهيَلَ

بة هيض ثياويَ نةبيَت، دواى ضوار رؤذي تر بريندار كرا، من ئةوكات لة نزيكيةوة 
بووم، تةنها عةبدوآلى كورِي عةبباس لة نيَوامناندا بوو، نويَذي بةيانى بوو، بة 

الرو ويَريةكى بةدي نيَو ريزةكاندا دةطةرِاو دةيوت ريَك راوةسنت، تا هيض 
نةدةكرد ئينجا دةطةرِايةوة شويَين خؤي، دواى ئةوة ضووية ثيَشةوةو نويَذي 
دابةست و وابزامن لة ركاتى يةكةمدا سوورةتى يووسف يان سوورةتى نةحلى 
خويَند، تا ئةوةى خةلَكي هاتن، هيَندةى نةبرد طويَم ليَ بوو هاوارى كرد 

، كابراى بيَزراو بة ضةقؤيةكى -يان سةطةكة خواردمى-سةطةكة كوشتمى
دووسةرةوة بؤي هةلَهات و بة راست و ضةثدا خةلَكةكةى دةثيَكا تا ئةوةى 
سيانزة كةسي بريندار كرد و حةوت لةوانةش مردن، يةكيَك لة موسلَمانان 

                                      

 .128، ص 14فتح الباري، ج - 1
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

شتيَكي دا بةسةريدا و كابراش كة زانى تازة طرياوة خؤي سةربرِي، عومةر 
عةوفى طرت و خستية ثيَشةوة تا نويَذةكة بكات دةسيت عةبدورِةمحانى كورِي 

بؤ خةلَكةكة، ئةوانةى لة نزيك عومةرةوة بوون زانييان ضي روويداوة، بةآلم 
ئةوانةى دواوة نةياندةزانى ضي بووة، عةبدورِةمحان نويَذيَكي كورتى كرد 
بؤيان، دواتر عومةر بة ئينب عةبباسي وت بزانة كيَ منى كوشت؟ ئةويش وتى 

كة خزمةتكارى موغريةى كورِي شوعبة بوو، عومةر وتى خوا -ةكةثيشةساز
بيكوذيَت خؤ من ضاكةى زؤرم لةطةلَ نواند، سوثاس بؤ خوا كة مةرطمى بة 
دةسيت كةسيَك دانةنا كة بانطةشةي موسلَمانيَيت بكات،  ئينجا عومةر برايةوة 

دةبيَتةوة، بؤ مالَةوةو ئيَمةش لةطةلَي ضووينة مالَةوة، هةنديَ دةيانوت ضاك 
هةنديَ دةيانوت دةترسني مبريَت، ئينجا برِيَ شةربةت هيَنرا تا بيخواتةوة، 
شةربةتةكةى خواردةوة خيَرا هاتة دةرةوة، ئينجا شريي بؤ هيَنرا، لة شويَين 
برينةكةيةوة هاتة دةرةوة، ئيرت زانييان عومةر ناميَنيَت، خةلَكةكة دةهاتن بؤ 

نجا عومةر وتى بزانن ضةندة قةرزارم، حسابيان الي و دلَخؤشييان دةدايةوة، ئي
كرد نزيكةي هةشتاو شةش هةزار قةرزار بوو، ئةويش وتى ئةطةر سامانةكةم 

 -هؤزةكةم-بةشي كرد قةرزةكامن بدةنةوة، ئةطةرنا داوا بكةن لة بةنى عةددى
تا قةرزةكةم بدةنةوة، ئةطةر بةوةش تةواو نةبوو ئةوة داوا بكةن لة قورِةيش و 

 زياتر داوا لة كةسي تر مةكةن.لةوة 
ثيَكرا، بة عةبدوآلى كورِي وت برِؤ بزانة كيَ  ططابكاتيَك عومةرى كورِي خة

منى كوشت؟ ئةويش وتى ئةي ئةمريي باوةرِداران ئةبوولوئلوئةي كؤيلةى 
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

موغريةى كورِي شوعبة تؤي كوشت، عومةريش وتى سوثاس بؤ خوا كة مةرطى 
كة تاكة سوجدةيةكيشي بردبيَت بؤ خوا، ئةي منى بة دةسيت كةسيَك نةهيَنا 

عةبدوآل برِؤ بؤ الى عائيشةو ثرسياري ليَ بكة بزانة مؤلَةت دةدات لةالى 
 9( و ئةبووبةكر ئةسثةردة بكريَم؟ثيَغةمبةر )

عةمرى كورِي مةميوون دةلَيَت ئامادة بووم كاتيَك عومةر بة عةبدوآلى كورِي 
عائيشةو بلَيَ عومةر سةالمت ليَ دةكات،  وت برِؤ بؤ الى دايكي باوةرِداران

( و ئةبووبةكر دواترثر سياري ليَ بكة بزانة مؤلَةت دةدات الى ثيَغةمبةر )
ئةسثةردة بكريَم؟ عائيشةش وتى من ئةوةم بؤ خؤم دانابوو، بةآلم ئةمرِؤ لة 
خؤم دةطوزةرم بؤ عومةر، كة عةبدوآل هاتةوة عومةر وتى ضيت كرد؟ ئةويش 

ى دا، عومةر وتى هيض شيتَ هيَندةى ئةو شويَنة الم طرنط نية، جا كة وتى مؤلَةت
مردم مببةن بؤ ئةويَ و دواتر سةالم بكةن، دواتر هةمدى بلَيَ عومةرى كورِي 

داواى مؤلَةت دةكات، ئةطةر عائيشة هةمدى مؤلَةتى دا ئةوكات  ططابخة
ؤ طؤرِستانى ئةسثةردةم بكةن، ئةطةريش دةرفةتى نةدا مبطيَرِنةوةو مببةن ب

موسلَمانان، دواتر وتى بؤ خيالفةت شياوترين كةس ئةوانةن كة ثيَغةمبةرى خوا 
( تا وةفاتى  كرد ليَيان رازى بوو، جا هةركةسيان ديارى كرد دواى من )

ئةوة خةليفةتانةو طويَرِايةلَي بن،.. وةسيةت بؤ خةليفةى دواى خؤم دةكةم 
ا ضاك بيَت و مافيان بزانيَت و شكؤيان يةكةجمار لةطةلَ كؤضةرية يةكةمينةكاند

                                      
 .227، ص 2الكامل يف التأريخ البن األثري، ج - 1
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

بثاريَزيَت، دواتر لةطةلَ ثشتيوانان ضاك بيَت ضونكة ئةوا ثةنادةر بوون، با 
 9ضاكةى ضاكةكاريان قبولَ بكات و لةوةشيان خؤش بيَت خراثةيةك دةكات.

كاتيَك عومةر لة سةرةمةرطيدا بوو، سةري لة كؤشي عةبدوآلى كورِيدا بوو، 
 سةرم خبةرة سةر خؤلَةكة بةلَكو خواى طةورة بةو بارةوة وتى ئةي عةبدوآل

 2مببينيَت و رةمحم ثىَ بكات.
لة رؤذي يةكشةممةى سالَي بيست و ضوارى كؤضيدا عومةرى كورِي 

 4كؤضي دوايي كرد و تةرمةكةى ئةسثةردة كرا. ططابخة
وةفاتى كرد، سةعيدى زاواى زؤر طريا،  ططابكاتيَك عومةرى كورِي خة

وت بؤضي دةطريت؟ وتى بؤ ئيسالم دةطريم، طورزيَكي بةركةوتووة تا ثيَيان 
 3رؤذي دوايي شويَنةوارى دةميَنيَت.

كؤضي دوايي كرد، هةريةك لة سةعيد و  ططابكاتيَك عومةرى كورِي خة
 5كورِي عةففان و صوهةيب و ئينب عومةر دابةزينة ناو طؤرِةكةيةوة.عومثانى 

اتى كرد، خةلَكيَ نزايان دةكرد بؤ وةف ططابكاتيَك عومةرى كورِي خة
ليبيش وتى رةمحةتى خوات ليَ بيَت، هيوام واية طاعومةر، عةلي كورِي ئةبوو

                                      
 .1331صحيح البخاري، الرقم  - 1
 .228، ص 2الكامل يف التأريخ البن األثري، ج - 2
 .122، ص 7البداية و النهاية البن كثري، ج - 3

 .372، ص 3الطبقات الكربى البن سعد، ج - 2

 .368، ص 3الطبقات الكربى البن سعد، ج - 3
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

( و ثيَغةمبةر )-خواى طةورة لةطةلَ دوو هاورِيَكةت كؤت بكاتةوة
( دةبيست ضونكة من زؤر جار لة ثيَغةمبةرى خوام ) -ئةبووبةكر

وين، من و ئةبووبةكر و عومةر وامانكرد، دةيفةرموو من و ئةبووبةكر و عومةر بو
 9من و ئةبووبةكر و عومةر ضووين.

سةبارةت بة كاتى شةهيدبوونةكةى دةوتريَت لة رؤذ شةممة لة سةرةتاى 
مانطى موحةرةمى سالَي بيست و ضوارى كؤضيدا بووة، دةشوتريَت سيَ رؤذ 

مةنةكةشي ثيَشرت ثيَكراوةو دواى سيَ  رؤذ وةفاتى كردووة، سةبارةت بة تة
لةكاتى شةهيدبوونيدا هةريةك لة ثةجناو دوو و ثةجنا و ضوار و ثةجناو ثيَنج و 
شةست و شةست و سيَ سالَي هاتووة، واقيدي دةلَيَت راسترت الى ئيَمة ئةوةية 

  2.كة لة تةمةنى شةست سالَيدا بووة
 
 
 
 
 
 

                                      
الكربى  ، السنن17، سنن ابن ماجة، الرقم 2346، صحيح مسلم، الرقم 3213صحيح البخاري، الرقم  - 1

 .872، مسند امحد بن حنبل، الرقم 7827للنسائي، الرقم 

 .12، ص 22تاريخ مدينة دمشق، ج - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

 (نى كورِي عةففان )مثاسيَهةم: مالَئاوايي عو
نى كورِي ئةبيلعاصي كورِي ئومةييةي قورِةيشي كورِي عةففا عومثانى

 9ئومةوي، كونيةكةي ئةبوو عةبدوآل يان ئةبووعةمرة.
يننورةين واتة خاوةن دوو رووناكيةكة، ئةمةش لةبةرئةوةى ذثيَي دةوترا 

( بةهاوسةر طرتبوو، ئةم فةزلَةش تةنها بؤ دووو كضي ثيَغةمبةرى خواى )
 2يَكي خوا يةك دواى يةك بةهاوسةر بطريَت.بووة كة دوو كضي ثيَغةمبةرعومثان 

شةش سالَ ثاش سالَي فيل لةدايك بوو، واتة تةمةنى لة ثيَغةمبةر عومثان 
(.كةمرت بوو )4 

كورِي عةففان بوو،  كاتيَك  عومثانىحةكةمى كورِي ئةبيلعاص كة مامى 
د، توندى و خراثةى زؤري نوانعومثان موسلَمان بووة بةرامبةر بة عومثان زانى 

طرت  عومثانىكورِي عةففان موسلَمان بوو، حةكةم كة مامى بوو  عومثانىكاتيَك 
و بة طوريس بةستيةوةو وتى سويَند بةخوا تا نةطةرِيَيتةوة سةر ئاييين 

وتى سويَند بةخوا هةرطيز وازى ليَ ناهيَنم،  عومثانيشباوباثرانت ناتكةمةوة، 
 3ايينةكةى وازى ليَهيَنا و بةريدا.زؤر سوورة لةسةر ئعومثان كاتيَك حةكةم بيين 

                                      
 .646، ص 3أسد الغابة، ج - 1
 .327، ص 3البداية والنهاية البن كثري، ج - 2
 .236، ص 2اإلصابة يف متييز الصحابة، ج  - 3

 .33، ص 3الطبقات الكربى البن سعد، ج - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

كورِي عةففان يةكيَكة لة موذدة ثيَدراواني بةهةشت، كةسيَك بووة  عومثانى
 ثيَغةمبةري خوا و فريشتةكانيش شةرميان ليَكردووة.

( لة مالَةوة بوو و جلةكةى خستبووة حةفصة دةلَيَت رؤذيَك ثيَغةمبةر )
و داواى مؤلَةتى كرد و مؤلَةتى ثيَدراو  نيَوان رانةكانى، ئةوةبوو ئةبووبةكر هات

( هةروةك خؤي مايةوةو خؤي تيَكنةدا، ئينجا هاتة ذوورةوة، ثيَغةمبةر )
عومةريش هات و هةمان شت روويدا، ئينجا عةىل هات و هةمان شت روويدا، 

( هيض خؤي تيَكنةدا و هةر لةو ئينجا هاوةآلنيَكي تر هاتن و ثيَغةمبةر )
ن هات و داواى مؤلَةتى كرد، مؤلَةتى ثيَدرا عومثاةوة، ئينجا شيَوةى خؤيدا ماي

( جلةكانى ريَككرد، ئينجا كةوتنة تا بيَتةذوورةوة، خيَرا ثيَغةمبةر )
قسةكردن و ثاش ماوةيةك خةلَكةكة ضوون، منيش ومت ئةي ثيَغةمبةرى خوا 

( ئةبووبةكر و عومةرى و عةىل و ئةو هاوةآلنةى تر هاتن تؤ هيض خؤت )
هات خيَرا خؤت كؤكردةوةو جلةكانت ريَككرد،  عومثانيَكنةدا، كةضي كة ت

)ئايا شةرم نةكةم  9(،أال أستحيي ممن تستحيي منه املالئكةئةويش فةرمووى: )
 لة كةسيَك كة فريشتة شةرمي ليَ دةكات(.

                                      

، املعجم الكبري للطرباني، 3417، السنن الكربى للبيهقي، الرقم 23812بن حنبل، الرقم  مسند امحد - 1
 .11221الرقم 
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

لة رؤذي يةكشةممةى سالَي بيست و ضوارى كؤضيدا عومةرى كورِي 
ةرمةكةى ئةسثةردة كرا، سيَ رؤذ دواى ئةوة كؤضي دوايي كرد و تططاب خة

 9كورِي عةففان. عومثانىبةيعةت درا بة 
و خؤي بة دلَسؤزي ئيسالم عومثان ئينب سةبةئي جوولةكة كةوتة تانةدان لة 

نيشان دا، خةلَكيَكي زؤر بة قسةكانى هةلَخةلَةتان و كةوتنة شويَن راكانى و ئةو 
طري لة خراثة دةزانى، رؤذ بة رؤذ ئةو هةولَةي خؤيان بة فةرمان بة ضاكةو ريَ

بريةى سةبةئي بآلو دةبوويةوة، دواجار حالَةتةكة طةيشتة ئةوةي ئاشووبطيَرِان 
 هةولَي شةهيدكردني خةليفةي موسلَمانانيان دا و طةمارؤي مالَةكةيان دا.

لة هةينيدا، تووشي ذانةسةريَك بوو و لة هؤش عومثان ثاش كؤتا وتارى 
برديانةوة بؤ مالَةوة، نةيارةكانى كة لةو شويَنة جياوازانةوة  خؤي ضوو، خيَرا

هاتبوون، هاتن و طةماري مالَةكةيان دا، بةرامبةر بةوة خيَرا دةستةيةك لة 
تا بةرطري لة عومثان منداآلنى هاوةآلن بة فةرمانى باوكيان ضوون بؤ مالَي 

ليب، طاةبوو خةليفة بكةن، لةوانة حةسةن و حوسةيين كورِانى عةىل كورِي ئ
 2عةبدوآلى كورِي زوبةير و عةبدوآلى كورِي عةمر.

، عومثانصةفييةى دايكي باوةرِداران بة والخيَكةوة ضوو تا بضيَت بؤ الى 
كةضي ئةشتةر هاتة رِيَي و نةيهيَشت، صةفيية وتى مبطيَرِنةوة با ئةمة ئابرِووم 

                                      
 .122، ص 7البداية و النهاية البن كثري، ج - 1
 .176، ص 7البداية و النهاية البن كثري، ج - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

و خواردن و دانا عومثاندانةبات، دواتر حةسةني لة نيَوان مالَي خؤي و 
 9.عومثانخواردنةوةى دةنارد بؤ 

كورِي عةففان طةمارؤ درا، عةبدوآلى كورِي زوبةير  عومثانىلةو كاتةى 
هاودةم بة ئينب عومةر و حةسةن و حوسةين و مةرِوان و ئةبووهورةيرة و 
ذمارةيةكى تر وةستان تا بةرطري بكةن لة خةليفة، خةليفةش سويَندي دان كة 

بةآلم عةبدوآل و حةسةنى كورِي عةىل و مةرِوانى  2وة مالَةوة،وازبهيَنن و بضنة
كورِي حةكةم نةضوونةوةو بةرطرييان كرد، عةبدوآل ضةندين مششيَر و تريي 
بةركةوت و زؤر بريندار بوو، هةروةها حةسةنى كورِي عةلي و مةروِانيش بريندار 

 4بوون.
و دةلَيَن  هات و وتى وا ثشتيوانان لةبةردةرطان ثابتزةيدي كورِي 

وتى ثيَويستم عومثان ئةطةر دةتةويَت ئيَمة دووبارة ثشتيوانانى خواين، 
 ،-و مةجةنطن-بةوة نية، دةست بطرنةوة

ثيَي عومثان ئةبووهورةيرة ثيَي وت ئةمرِؤ هاودةم بة تؤ دةميَنمةوة، 
 ،-جيَمبهيَلَيت-بضيتةدةرةوة -برِيارم بؤت ئةوةية-وت تكام ليَت هةية

                                      
 .721، ص 7اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 1
 .181، ص 7البداية والنهاية البن كثري، ج - 2

 .188، ص 7البداية والنهاية البن كثري، ج - 3
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

عةىل كؤتا كةس بوو كة لةالى مابوويةوة، ضونكة حةسةنى كورِي 
حةسةن و حوسةين و ئينب عومةر و ئينب زوبةير و مةرِوان هاتبوون بؤ الى، 
ئةويش زؤر جةختى ليَكردنةوة ضةكةكانيان دابنيَن و بضنةدةرةوةو بضنةوة 

 بؤ مالَي خؤيان،
داوةو ئينب زوبةير و مةرِوان ثيَيان وت: ئيَمة برِيارمان لةسةر خؤمان 

لة راسترتين طيَرِانةوةدا –دةرطاكةى كردةوةو  عومثانيشوازناهيَنني، 
 9ضوونة ذوورةوة بؤ الى.-هاتووة

ئاويش خبواتةوة، ئةو ئاوةى عومثان ئاشووبطيَرِان تةنانةت نةياندةهيَشت 
( بريةكةى كرِيبوو بؤ موسلَمانان، كة خؤي لة سةردةمى ثيَغةمبةردا )

وانةم بؤ بانط بكةن كة هانتان دةدةن لة دذي من، وتى ئادةى ئةو دعومثان 
وتى سويَندتان دةدةم بة خوا دةزانن كة ثيَغةمبةر عومثان ئةوانيش هاتن، 

( هاتة مةدينة ئاويَكي سازطارى تيَدا نةبوو جطة لة بريي روومة، ثيَغةمبةر )
( فةرمووى )( من يشرتي بئر رومة فيجعل دلوه مع دالء املسلمني خبري له

(، )هةركةس بريي روومة بكريَت سةتلَي لةطةلَ سةتلَي موسلَماناندا ها يف اجلنةمن
بة ضاكرت لة بةهةشت وةربطريَتةوة(، منيش لة سامانى خؤم كرِيم كةضي ئيَستا 
تةنانةت ناهيَلَن لة ئاوى دةرياش خبؤمةوة، وتيان بةريَ وةآل واية، وتى 

ةر بووبوو بؤ موسلَمانان و سويَندتان دةدةم بة خوا دةزانن مزطةوت تةنطةب

                                      
 العواصم من القواصم.- 1
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

من يشرتي بقعة آل فالن فيزيدها يف املسجد خبري له ( فةرمووى )ثيَغةمبةر )
(، )كىَ ثارضة زةوى فآلنة كةس دةكرِيَت تا مزطةوتةكةى ثىَ منها يف اجلنة

فراوان بكات و لة بةهةشتدا لةوة ضاكرتي بؤ هةبيَت(، منيش لة سامانى خؤم 
يَلَن دوو ركات نويَذي تيَدا بكةم؟ وتيان بةلَيَ بةخوا واية، كرِيم كةضي ئةمرِؤ ناه

-وتى سويَندتان دةدةم بة خوا دةزانن من لة سامانى خؤم سوثاى عوسرة
م ثرِضةك كرد؟ وتيان بةلَيَ بةخوا واية، وتى سويَندتان دةدةم بة خوا -تةبووك

و بريةوة دةيرِوانى بةسةر مةككةداثه( لة شاخى دةزانن ثيَغةمبةر )
ئةبووبةكر و عومةرو مين لةطةلَ بوو، كة شاخةكة جووآل تا بةردى ليَ كةوتة 

بري ثه( بة قاضي ليَيدا و فةرمووى )دامركيَ ئةي خوارةوة، ثيَغةمبةر )
ثيَغةمبةريَك و صديقيَك و دوو شةهيدت لةسةرة(؟ وتيان بةلَيَ بةخوا واية، 

ان بؤ دام كة من شةهيدم، ئةويش وتى اهلل اكرب سويَند بة خواى كةعبة شايةتي
 9سيَ جار ئةوةى وت.

كورِي عةففان بةرِؤذوو بوو، دةيوت خةوم  عومثانىلة كؤتا رؤذي ذيانيدا 
( كة فةرموويةتى ئةطةر دةست نةكةيتةوة ديوة بة ثيَغةمبةرى خواوة)

 2بةرامبةر بةو هيَرشبةرانة دةتكوذن و الى ئيَمة رؤذوو دةكةيتةوة.

                                      
و قال حديث حسن، حسنه األلباني يف صحيح و ضعيف سنن الرتمذي، الرقم  3723سنن الرتمذي، الرقم   - 1

3743. 
 .183، ص 7البداية والنهاية البن كثري، ج - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

كرد و وتى ئةو خةلَكة ضييان دةويَت؟ ئةويش وتى ئةشتةرى بانط عومثان 
سيَ شت، يان كارةكة بدةيتة دةست ئةوان ضييان دةويَت بيكةن، يان خؤت 

وتى بؤ وازهيَنان جليَك داناكةمن كة عومثان بدةيت بة دةستةوة يان بتكوذن، 
خوا كردوويةتية بةرم، بؤ خؤبةدةستةوةدانيش ئةطةر مبكوذن بةخوا دواى من 

ي نابيننةوة، لةو سةروبةندةدا كةسيَك هات و دةرطاكةى كردةوة، يةكرِيز
موحةممةدى كورِي ئةبووبةكر هاودةم بة سيانزة كةس هاتة ذوورةوة، 

طرت و توند رايكيَشا و سةري بةرز كردةوة و دةيوت  عومثانىموحةممةد ريشي 
ةردة، موعاويةو ئينب عامري و نامةكانت فريات ناكةون، ئةويش وتى برازا ريشم ب

موحةممةديش ئاماذةي بؤ كةسيَك كرد، كةسةكة هات و داى لة سةري، ئينجا 
بةآلم لة طيَرِانةوةيةكى تردا هاتووة كة موحةممةد ريشي  9كةوتنة كوشتنى،

وتى برازا ريشم بةردة، شويَنيَكت طرتووم كة باوكت عومثان طرت،  عومثانى
طرت، خةلَكةكة هاتنة دةسيت ليَنةداوة، موحةممةديش شةرم طرتى و كةنارى 

ذوورةوةو موحةممةد ويسيت بةريان ثيَ بطريَت بةآلم نةيتوانى، ئيرت موحةممةد 
و خويَن لة عومثان مالَةكةى جيَهيَشت، كةسيَك هات و بة داريَك داى لة سةري 

سةري دةضؤرِا، ئينجا كةوتنة ليَدانى بة مششيَر، نائيلةى ذني خؤي خستة 
دةستى ئةويش بةركةوت و ثةجنةكانى برِان، ضي  بةردةمى و دةيقيذاند، كةضي

لةوالوة كةوتبووية  عومثانيشمشةك لة مالَةكةدا هةبوو هةموويان برد، سةري 

                                      
 .182، ص 7البداية والنهاية البن كثري، ج - 1
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

الي قورئانةكةوة، كةسيَك بة قاضي دداى لة سةري و لة قورئانةكة دوورى 
 9خستةوة.

شةهيد كردني ئيمامى عومسان لة رؤذي هةينيدا بوو، لة رؤذي هةذدةى 
جةدا بوو، رايةك دةلَيَت لة رؤذانى ثاش جةذنى قوربان بوو، رايةكيش يلحيجذ

يلحيججةدا بوو، بةآلم راسترت ئةوةية لة هةذدةى مانطى ذدةلَيَت لة سيَي مانطى 
يلحيججةدا بوو، تةمةنيشي هةشتاو دوو سالَ تيَثةرِي كردبوو، هةنديَ دةلَيَن ذ

و ضوار سالَ يان هةشتاو هةشتاو دوو سالَ و شةش مانط، يان دةلَيَن هةشتا
شةش يان هةشتاو هةشت يان نةوةد سالَ بوو، هةريةك لة تةمةنى شةست و 

ئينب حةجةر دةلَيَت راسترتينيان  2سيَ سالَي و حةفتاو ثيَنج سالَيش هاتووة،
 4ئةوةية لة تةمةنى هةشتاو دوو سالَ و شةش مانطيدا شةهيد كرا.

لة رؤذهةآلتى بةقيعةوة سةبارةت بة شويَين طؤرِةكةشي ئةوةية كة 
ئةسثةردة كراوة، رايةك دةلَيَت تا سيَ رؤذ تةرمةكةى ئةسثةردة نةكرا، 
رايةكيش دةلَيَت تا دوو شةو، رايةكيش دةلَيَت هةر يةكةم شةو ئةسثةردة كرا، 
ئةسثةردةكردنةكةى لةنيَوان نويَذي ئيَوارةو عيشادا بوو هاودةم بة ذمارةيةكي 

و عةىل كورِي  ثابتكورِي حيزام و زةيدي كورِي كةمى هاوةآلن كة حةكيمي 
حلةى كورِي طهو زوبيةري كورِي عةوام و كةعيب كورِي ماليك و طاليب ئةبوو

                                      
 .183، ص 7البداية والنهاية البن كثري، ج - 1
2

 .111-114، ص 7البداية والنهاية البن كثري، ج - 

 .238، ص 2اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 3
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

تيَدا بوو، شؤردرا و كفن كرا و نويَذي لةسةر كرا،  عومثانىعوبةيدوآل و ذنةكانى 
ان هةنديَ لة خةوارجيةكان ريَيان ثىَ دةطرتن و دةيانويست تةرمةكةى بةردبار

بكةن و دواتر لة طؤرِستانى جوولةكةكان ئةسثةردة بكريَت تا عةىل كةسيَكي 
نارد بؤ اليان و ريَطري كرد ليَيان، ضةند جار هةولَ درا ريَ نةدةن لة طؤرِستانى 
بةقيعيش ئةسثةردة بكريَت، بؤية لة دةرةوةى بةقيع ئةسثةردة كرا تا كاتيَك 

وانى البرد، دواتر تةرمى دوو موعاوية بوو بة خةليفة ئةو ديوارةى نيَ
ئةسثةردة  عومثانداهيَنا كة كوذرابوون و لةثالَ  عومثانيشيانخزمةتكارةكةى 

 9كران.
طةيشت بة عةىل كورِي عومثان كاتيَك هةوالَي شةهيدبوونى    
حلةو زوبةير و سةعد ضوون طهليب، عةىل تةواو شلَةذا و هاودةم بة طائةبوو

ذراوة، عةىل توورِة بوو لة حةسةن و حوسةين و بينييان كوعومثان بؤ الى 
و وتى ئيَوة لةبةر دةرطا بوون و هيَشتتان ئةمريي باوةرِداران بكوذريَت؟! 
ئةوانيش وتيان ئيَمة ئاطادار نةبوين بة كوذرانى، عةىل دةستى 
بةرزكردةوةو زللةيةكي دا لة حةسةن و داى بةسةر سنطى حوسةينيشدا، 

 2حلةو عةبدوآلى كورِي زوبةير.طهي قسةشي وت بة موحةممةدى كورِ

                                      
 .111-114، ص 7البداية والنهاية البن كثري، ج - 1
 .263، ص 2الثقات البن حبان، ج 4 2
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بيست داواى ليَخؤشبوونى الى خوا بؤ  عومثانىكاتيَك سةعد هةوالَي كوذرانى 
گ گ گ ڳ  ڳ كرد و سؤزى بؤي جووآل و ئةم ئايةتةى خويَندةوة)

 ٣٠١الكهف:   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ   ڻ ڻ ۀ
 9لةناويان بةرة.(، دواتر سةعد وتى خواية ثةشيمانيان بكةرةوةو دواتر ٣٠١ -

كورِي عةففان شةهيد كرا جوبةيري كورِي  عومثانىرايةك دةلَيَت كاتيَك 
نويَذي لةسةر كرد، هةنديَكيش دةلَيَن حةكيمي كورِي حيزام بووة،  طعيممو

 2هةنديَكيش دةلَيَن ميسوةرى كورِي مةخرةمة نويَذي لةسةر كرد.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 .181، ص 7البداية والنهاية البن كثري، ج - 1
 .616، ص 3أسد الغابة، ج - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

 (ب )ضوارةم: مالَئاوايي عةلي كورِي ئةبووتالي
لييب قورِةيشي هامشية، طهلييب كورِي عةبدوملوطاعةىل كورِي ئةبوو

 9كونيةكةى ئةبوحلةسةنة.
ى كضي موحةممةدى كورِي عةبدوآلية، كضي طيمههاوسةرةكةري كة فا

و دايكي دوو رةحيانة و  4طةورةى ذنانى بةهةشت 2(،ثيَغةمبةرى خواية )
كةسي ناو بنةمالَةي يةكةم  3(،خؤشةويستةكةى ثيَغةمبةرى خواية )

 5( وةفاتى كرد.( بوو كة دواى ثيَغةمبةر )ثيَغةمبةر )
سةبارةت بة ريزبةندى دةستةي يةكةمى موسلَمان بوان دةلَيَت:  ثريئينب كة

دةكريَت لة كؤي هةموو طيَرِانةوةكانةوة بلَيَني يةكةم ئافرةت موسلَمان بوو 
وو، يةكةم خزمةتكار موسلَمان خةدجية بوو، يةكةم مندالَ موسلَمان بوو عةىل ب

                                      
 .11، ص 3الطبقات الكربى البن سعد، ج  - 1

 .11، ص 3الطبقات الكربى البن سعد، ج - 2

 .3226صحيح البخاري، الرقم  - 3

، السنن 3788، سنن الرتمذي، الرقم 7471، صحيح ابن حبان، الرقم 3362صحيح البخاري، الرقم  - 2
، مسند أبي يعلى املوصلي، الرقم 3733مسند أمحد بن حنبل، الرقم ،  8238الكربى للنسائي، الرقم 

 .2813، املعجم الكبري للطرباني، الرقم 2423، مسند الطيالسي، الرقم 3646

 .2314،  صحيح مسلم، الرقم 2171صحيح البخاري، الرقم  - 3
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بوو، يةكةم ثياو موسلَمان بوو ئةبووبةكرى صديق  ثهبوو زةيدي كورِي حار
 9بوو.

عةلي كورِي ئةبووتاليب باوكي رةحيانةكاني ثيَغةمبةري خوا و 
 موذدةثيَدراوي بةهةشت و خةليفةي ضوارةمي موسلَمانانة.

( ثيَغةمبةر )كاتيَك فةحتى خةيبةر سةختى تيَكةوت، بؤ شةوةكةى 
ألعطني الراية غدا رجال يفتح على يديه، حيب اهلل ورسوله، وحيبه اهلل فةرمووى )

(، )سبةيينَ ئاآلكة دةدةمة دةست كةسيَك كة خوا لةسةر دةسيت ئةو ورسوله
فةحتى خةيبةر دةبةخشيَت، ئةو كةسة خواو ثيَغةمبةرى خواى خؤش دةويَت و 

خؤش دةويَت(، هةموو هاوةآلن ( ئةويان خوا و ثيَغةمبةرى خواش )
( فةرمووى عةىل لة كويَية؟ هيوايان وابوو ئةوان بن، بؤ بةيانى ثيَغةمبةر )

( تفي دا لة ضاوانى عةىل و نزاى وتيان ئازاري ضاوى هةية، ثيَغةمبةر )
خيَري بؤ كرد و عةىل ضاك بوويةوة، ئينجا ئاآلكةى داية دةسيت، ئينجا ثيَي 

ك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إىل اإلسالم، وأخربهم مبا انفذ على رسلفةرموو )
 2(،جيب عليهم، فواهلل ألن يهدي اهلل بك رجال خري لك من أن يكون لك محر النعم

)لةسةرخؤ هةنطاو بينَ تا دةضيتة اليان، دواتر بانطيان بكة بؤ ئيسالم و ثيَيان 

                                      
 .26، ص 3البداية و النهاية البن كثري، ج  - 1
، السنن 7422، صحيح ابن حبان، الرقم 2327صحيح مسلم، الرقم  ،2868صحيح البخاري، الرقم  - 2

 .22213، مسند امحد بن حنبل، الرقم 7871الكربى للنسائي، الرقم 
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

تؤوة كةسيَك بلَيَ ضييان لةسةر ثيَويستة، جا بةخوا ئةطةر خوا بةهؤي 
 ريَنمووني بكات زؤر بؤت باشرتة لة كؤمةلَة وشرتي سوور(.

لة سالَي سي و ضوارى كؤضيةوة سةرةتاكانى فيتنة دةركةوتن كاتيَك 
كورِي عةففان، سةرةتاى  عومثانىدةستةيةك كةوتنة رةخنةطرتن لة 

رةخنةكةيان ئةوةبوو وتيان ئةو هاوةآلنيَكي زؤري لة ثؤستةكاندا البردووةو 
كةسانى ئومةوى لة شويَنياندا داناوة، ئةويش ئةو قسةي زؤر ال سةخت بوو و 
ناردى بة شويَن والي ناوضةكاندا و هةموو هاتن بؤ الى، لةوانة موعاويةي كورِي 
ئةبووسوفيان و عةمري كورِي عاص و عةبدوآلى كورِي سةعد و سةعيدي كورِي 

انى وةرطرت، هةريةكةو عاص و عةبدوآلى كورِي عامري، لةو بارةوة راى ئةو
واليةكانى هيَشتةوةو هةولَيدا كةسة نارِةزاكانيش بة  عومثانيشرايةكى دةربرِي، 

جيهادةوة سةرقالَ بكات، هؤكارى سةرةكى ئةم بةزمانةش كابرايةكي جوولةكة 
بوو بة ناوى عةبدوآلى كورِي سةبةْ  كة واى نيشان دابوو موسلَمان بووة، ئينجا 

فيتنةيةكي نايةوةو طومانى بؤ خةلَكةكة دروست دةكرد،  ضووية ميصر و لةويَ
( وةسيةتى كردووة بؤ عةىل كورِي كورتةى وتةكةى ئةوةبوو ثيَغةمبةر )

وةك ئةوةى ئةو  9شياوترة بة دةسةآلت،عومثان ليب، بؤية عةىل لة طائةبوو 
( ئاطايان لة شيت وانةبووبيَت و ئيَستا هةموو هاوةلَةي دةورى ثيَغةمبةر )

ابرايةكى جوولةكةى تازة موسلَمان بوو كة ساتيَكيش لة خزمةت ثيَغةمبةرى ك

                                      
 .168-167، ص 7البداية و النهاية البن كثري، ج - 0
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

( نةبووة ئةم مةسةلة طرنطةى زانيبيَت، ئيرت تةنها ئةم لةسةر حةق خوادا )
 و هةموو هاوةآلن يان نةزان يان فيَلَباز بووبن.
و خؤي بة دلَسؤزي ئيسالم عومثان ئينب سةبةئي جوولةكة كةوتة تانةدان لة 

ن دا، خةلَكيَكي زؤر بة قسةكانى هةلَخةلَةتان و كةوتنة شويَن راكانى و ئةو نيشا
هةولَةي خؤيان بة فةرمان بة ضاكةو ريَطري لةخراثة دةزانى، رؤذ بة رؤذ ئةو 
بريةى سةبةئي بآلو دةبوويةوة، تا دواى سالَيَك خةلَكةكة داوايان كرد لة عةىل 

ة بكات، عةليش ضوو و ثيَي وت: قسعومثان بروات لةطةلَ طاليب كورِي ئةبوو
خةلَكيَك لة دةرةوة سةبارةت بة تؤ منيان دواندووةو نازامن ضي بلَيَم، ضي هةية 
تؤ نةيزانيت و ئةوةي ئيَمة دةيزانني تؤيش دةيزانيت، ثيَش تؤ نةكةوتوين تا 

( نةبوين تا شتيَكت ثيَ بلَيَني تؤ نةيزانيت، بة تةنيا لةطةلَ ثيَغةمبةر )
بةت بزانني و ثيَت بلَيَني، شتيَكي تايبةمتان بؤ نةبووة كة لة شتيكي تاي

( بوويت و فةرموودةت تؤشاراوة بيَت، تؤ هاوةلَ و زاواى ثيَغةمبةرى خوا )
بيش لة تؤ ططاليَوة بيستووةو بينيوتة، كورِي ئةبووقوحافة و كورِي خة

( و بةر )لةثيَشرت نةبون بة شتيَك،تؤ لة خزمايةتيدا نزيكرتينيت بة ثيَغةم
( ئةو دوانة نةيانبوو، لة هيضدا ئةوةى تؤ هةتبوو لة زاوايةتى ثيَغةمبةر )

ثيَش تؤ نةكةوتن، دةى بؤ خاترى خوا ورياى خؤت بة، نابينات ثيَ بينا ناكريَت 
و نةفامت ثيَ زانا ناكريَت، ريَطةكة روونةو ثايةكانى دين وةستاون، تؤ دةزانيت 

وا الى خوا ثيَشةوايةكي دادثةروةرة ريَنموونى ضاكرتين بةندةى خعومثان ئةي 
كرابيَت و سوننةتيَكي روون ثةيرِةو بكات و دوور لة بيدعةى ديار بطريَت، بةخوا 
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هةردووكيان رونن و سوننةتةكان وةستاو و بةرضاون و بيدعةكانيش هةروا، 
خراثرتين كةس الى خوا ثيَشةوايةكى ستةمكارى طومرِاية كة خةلَكي بةهؤيةوة 

ومرِا بنب، ئيرت سوننةتى روون لةناوبةريَت و بيدعةى كةنارخراو زيندوو ط
وةآلمى دايةوةو وتى بةخوا دةمزانى ئةوة دةلَيَيت،  عومثانيشبكاتةوة، ...

بةخوا ئةطةر تؤ لة شويَين من بوويتاية، نة ليَت توورِة دةبووم و نة تانةم 
ندووةو درزةكامن طرتووةو ليَدةدايت و نة خراثةيةكم دةكرد، من خزمايةتيم طةيا

ثةناى فةوتاوم داوةو لةسةر هةمان شيَوةي عومةر كةسةكامن داناوة، ئةي عةىل 
سويَندت دةدةم بة خوا ئايا دةزانيت موغريةى كوري شوعبة ليَرة نةبوو؟ وتى 

وتى دةي ئيدي بؤ عومثان بةلَيَ، وتى دةشزانيت عومةر داينا؟ وتى بةلَيَ، 
ر ئينب عامريم لةبةر خزمايةتي دانابيَت؟ عةىل ثيَي سةركؤنةى من دةكةن ئةطة

وت عومةر كة كةسيَكي دادةنا دواتر الريةكي ليَ بةدي بكرداية ئةوثةرِي سزاى 
دةدا، بةآلم تؤ ئةوة ناكةيت، نةرمى و الوازيت نواندووة بةرامبةر بة خزمانت، 

 الى وتى ئةوانة خزمانى تؤيشن، ثاش برِيَك قسةكردن ثيَكةوة عةىلعومثان 
بة دوايدا ضووية دةرةوةو ضووية سةر  عومثانيشضووية دةرةوةو عومثان 

 9مينبةر و وتاريَكي ثيَشكةش كرد.
لة سالَي سي و ثيَنجى كؤضيدا ميصر شلَةذانيَكي بةخؤوة دي، موحةممةدى 

ةيفةو ذمارةيةكي تر ذكورِي ئةبووبةكري صديق و موحةممةدى كورِي ئةبووحو
يكةي شةش سةد سواريان لة ميصرةوة ئامادة كرد و نزعومثان لة نةيارانى 

                                      
 .161-168، ص 7البداية و النهاية البن كثري، ج - 0
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بةرِيَكةوتن بةرةو مةدينة و بوون بة ضوار بةشةوة بة  سةركردايةتى عةمرى 
كورِي بودةيلي كورِي وةرقائى خوزاعى و عةبدورِةمحانى بةلوى و كينانةي 
كورِي بيشر و سوودانى كورِي محران، موحةمةدى كورِي ئةبووبةكريش 

ةيفة لة ميصر مايةوة تا ذت، بةآلم موحةممةدى كورِي ئةبووحولةطةلَياندا ها
خةلَكى تر هان بدات و بةرطري لةوانة بكات كة رؤيشتوون، واىل ميصريش 
نامةيةكي نووسي بؤ خةليفةو ئاطادارى كردةوة لةو رووداوة و وتى وةك 
 عومرةكار ديَن و وا خؤيان نيشان دةدةن، كة لة مةدينة نزيك بوونةوة، خةليفة

تا ثيَشهاتنيان بؤ مةدينة بيانطيَرِيَتةوة طاليب فةرمانى كرد بة عةىل كورِي ئةبوو
بؤ شويَين خؤيان، عةليش داواى لة عةممارى كورِي ياسر كرد هاودةمى بكات، 

لةبةرئةوةى عومثان بةآلم عةممار رازى نةبوو، ضونكة ئةويش توورِة بوو لة 
عةىل خؤي ضوو بؤ اليان و لة  كورِي عةففان سزاى دابوو، عومثانىثيَشرت 

ناوضةي جوحفة بوون، ئةوانة بة ضاوى طةورةييةوة تةماشاى عةىل كورِي 
ليبيان دةكرد، عةىل ليَيان توورِة بوو و تةنانةت كةوتة قسة ثيَ وتنيان، طائةبوو

ئةوانيش كةوتنة سةركؤنةى خؤيان و وتيان لةسةر ئةمة جةنطى خةليفة 
نن؟ ئةوانيش ضةند رةخنةيةكيان ذمارد، مثاى عودةكةن؟ عةىل وتى بؤضي نةيار

عةليش يةك يةك وةآلمى رةخنةكانى ئةوانى دايةوة، دةستةيةكيشيان ضوون 
طرت، كة هيض رةخنةيةكيان نةما، دةستةيةك لة عومثان طويَيان لة وتةكانى 

ليَبوردةيي عومثان كرد سزاى ئةوانة بدات، عومثان خةلَكي مةدينة داوايان لة 
و عومثان ، ئةوانيش طةرِانةوة و عةليش طةرِايةوة بؤ الى نيشان دا
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بةسةرهاتةكةى بؤ باسكرد و داوايشي ليَكرد وتاريَك ثيَشكةش بكات و ثؤزش 
بهيَنيَتةوة بؤ ئةوةى خزمانى خؤي ثيَشخستووةو تةوبة نيشان بدات، 

ش راكةى وةرطرت و لة وتارى هةينيدا ئةوةى كرد و نزايةكي تةوبةي عومثانى
و ضاوةكانى ثرِ بوون لة فرميَسك و هةموو موسلَمانان طريان، ئينجا كرد 

مةرِوانى كورِي حةكةم وتةيةكي زبري ثيَشكةش كرد و دلَي عةىل رةجناند، دواتر 
بة راويَذي ذنةكةى ناردى بة شويَن عةليدا تا بيَت بؤ الى و ويسيت دلَي عومثان 

ر بةم رووداوةيان زانى لةطةلَ بداتةوة، بةآلم عةىل رازى نةبوو، كة خةلَكي ميص
خةلَكي كووفةو بةصرة كةوتنة نامة طؤرِينةوةو ريَككةوتن لةسةر ئةوةى 

بكةن، لةو نيَوةندةدا برِيَك نامة بةدةم هاوةآلنةوة ساختة عومثان جةنطى 
كران، ئةوةبوو هةمدى شةش سةد سوار لة ميصرةوة بة ضوار بةش هاتن 

الشةوة خةلَكي كووفة بة ضوار بةش هاتن،  وئينب سةبةئيشيان لةطةلَ بوو، لةو
خةلَكي بةصرةش بة ضوار بةش هاتن، هةريةكةو نيازيَكيان هةبوو، ميصريةكان 
دةيانوت دةبيَت عةىل ببيَت بة خةليفة، كووفيةكان دةيانوت با زوبةير ببيَت بة 

حلة ببيَت بة خةليفة، هةموو لة مانطى طهخةليفة، بةصريةكان دةيانوت با 
ا لة دةورى مةدينة خرِ بوونةوة، ميصريةكان ضوون بؤ الى عةىل، شةووالد

و خؤيشي كةنارى طرتبوو، كة عومثان ئةويش حةسةنى كورِي ناردبوو بؤ الى 
حلةش بة هةمان طههاتن بؤ الى عةىل توورِة بوو ليَيان و دةري كردن، زوبةير و 

ردن،  ئينجا شيَوةي عةىل بانطةشةكةرانى خؤيانيان دةركرد ونةفرةتيان ليَك
واز لة عومثان هةموويان نيازى خؤيان راطةياند و وتيان داواى ئيَمة ئةوةية 
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خيالفةت بهيَنيَت، جا ميصريةكان دةيانوت جاري ثيَشوو كة ضووينةتةوة 
 عومثانىمنان بةديل طرتووة كة نامةى ثيَ بووةو نامةكة مؤري مثانيَردراوى عو

موومان بكوذن و دةست و ثيَمان بربِن، لةسةر بووةو تيايدا فةرمانى كردووة هة
ئةوةي بيست سويَندى خوارد عومثان ئةو نامةشيان لةطةلَ خؤيان هيَنابوو، كة 

شيت واى نةوتووةو نةنووسيوة، ئةمةش نامةيةكى ساختة بوو ئامادة كرابوو، 
حلةوة نووسرابوو كة بيَن بؤ طههةروةك نامة بة دةم عةىل و زوبةير و 

وةك عومثان ، وةزعةكة بةو جؤرة بوو تا رؤذي هةيين هات و نمثالةناوبردنى عو
 9جاران وتارى خؤي ثيَشكةش كرد، هيَنديَ دواى ئةوة طةمارؤ درا.

ثاش كؤتا وتارى لة هةينيدا، تووشي ذانةسةريَك بوو و لة هؤش عومثان 
خؤي ضوو، خيَرا برديانةوة بؤ مالَةوة، خيَرا نةيارةكانى كة لةو شويَنة 

هاتبوون، هاتن و طةمارؤي مالَةكةيان دا، بةرامبةر بةوة خيَرا  جياوازنةوة
تا عومثان دةستةيةك لة منداآلنى هاوةآلن بة فةرمانى باوكيان ضوون بؤ مالَي 

بةرطري لة خةليفة بكةن، لةوانة حةسةن و حوسةيين كورِانى عةىل كورِي ئةبوو 
 2ليب، عةبدوآلى كورِي زوبةير و عةبدوآلى كورِي عةمر.طا

ليب، طاطةيشت بة عةىل كورِي ئةبووعومثان كاتيَك هةوالَي شةهيدبوونى    
و عومثان حلةو زوبةير و سةعد ضوون بؤ الى طهعةىل تةواو شلَةذا و هاودةم بة 

بينييان كوذراوة، عةىل توورِة بوو لة حةسةن و حوسةين و وتى ئيَوة لةبةر 
                                      

 .173، ص 7البداية والنهاية البن كثري، ج - 0
 .176، ص 7البداية و النهاية البن كثري، ج - 2
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ت؟! ئةوانيش وتيان ئيَمة دةرطا بوون و هيَشتتان ئةمريي باوةرِداران بكوذريَ
ئاطادار نةبوين بة كوذرانى، عةىل دةستى بةرزكردةوةو بؤطزيَكي دا لة حةسةن 

حلةو طهو داى بةسةر سنطى حوسةينيشدا، قسةشي وت بة موحةممةدى كورِي 
 9عةبدوآلى كورِي زوبةير.

ن شةهيد كرا دواى ئةوة بةيعةتى خيالفةت درا بة عةىل كورِي مثاكاتيَك عو
، بةآلم سةردةمةكةي ثرِ بوو لة نارِةحةتي و ئةويش حةكيمانة ليبطاو ئةبو

بةرنطاري فيتنةو نارِةحةتيةكان دةبوويةوة، بةآلم دواجار فيتنةكة زؤر لةوة 
 طةورةتر بوو خةليفة دةرةقةتي بيَت.

يةكيَك لةو فيتنانةى دةركةوتن، برييت بوو لة فيتنةي خةوارجيةكان، ئيمامى 
وويةوةو طورزي كوشندةي ليَ وةشاندن، ئةوانيش برِياري عةلي بةرنطاريان ب

 تؤلَةسةندةوةيان دا و دواجاريش شةهيديان كرد.
ئةمريي باوةرِداران عةىل باريَكي سةختى تووش بووبوو، لةاليةكةوة شثرزي 
سوثاكةى و لةاليةكي ترةوة سةركةشي عيَراقيةكان و لةوالوة كيَشةي موعاويةو 

خةوارجيةكان، ئيرت عةىل واى ليَهات بيَزار بوو لة ذيان  لةاليةكي تريشةوة بوونى
تا ئةوةى ئاواتى بة مةرط دةخواست، هاوكات دلَنيا بوو لةوةى بة شةهيدي 
دةمريَت نةك بة مردنى ناو جيَ، تةنانةت كة خةوارجيةكان ثيَيان وت لةخوا 

                                      
 .263، ص 2الثقات البن حبان، ج 4 1
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بة برتسة تؤيش دةمريت، وتى نابةخوا نامرم بةلَكو ئةم ريشةم سوور دةبيَت 
 9خويَن.

سيَ كةس لة خةوارجيةكان كة برييت بوون لة ئيبنوملوجلةم و بةركي كورِي 
عةبدوآل و عةمرى كورِي بةكر كؤبوونةوةو باسي كوشتارى هاورِيَكانيان لة 
نةهرةوان كرد، بؤية برِياري تؤلَةيان دا و ريككةوتن لةسةر ئةوةى هةركاميان و 

وجلةم وتى من عةىل دةكوذم، بةرك يةكيَك لة سةركردةكان بكوذيَت، ئيبنومل
وتى منيش موعاوية دةكوذم، عةمريش وتى منيش عةمرى كورِي عاص 
دةكوذم، ئةوةبوو هةرسيَيان بةلَيَنيان بة يةكدى دا و مششيَرةكانيان ذةهراوى 
كرد و وادةي حةظدةى رةمةزانيان دانا، ئيبنوملوجلةم ضوو بؤ كووفةو خؤي 

يَ، جاريَك يةكيَك لة كضي خةوارجيةكان كة ناوى شاردةوة لة خةوارجيةكانى ئةو
م بوو و باوك و براى لة نةهرةواندا كوذرابوون و ئافرةتيَكي زؤر جوان بوو و طاقو

ضووبووية مزطةوت و خؤي يةكالكردبوويةوة بؤ ثةرستش، ئيبنوملوجلةم ئةم 
بؤ ئافرةتةى بيين و داواى كرد، بةآلم ئةو رازى نةبوو، تا دواجار سيَ مةرجى 

دانا، هةزار درهةم و خزمةتكاريَك و ريَي كوشتنى عةىل، ئةويش وتى دةي بةخوا 
بةس بؤ ئةوة هاتوومةتة ئةم شارة، ئةوةبوو مارةى كرد و طواستيةوة، 

ميش بةردةوام هانى دةدا و كةس و ثشتيوانيشي بؤ ثةيدا كرد، ئةوةبوو طاقو
يوانى كة )وةردان( و لة كاتى دياريكراودا ئيبنوملوجلةم هاودةم بة دوو ثشت

)شةبيب( بوون ضوونة سةر ريَي عةلي، كة عةلييان بيين خةلَكي بيَدار 
                                      

 .322، ص 7البداية و النهاية البن كثري، ج  - 1
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دةكردةوة بؤ نويَذ، شةبيب هةلَمةتى بؤ برد و مششيَريَكى ليَدا، 
ئيبنلموجلةميش مششيَريَكي ليَدا و خويَن ريشي سوور كرد، ئينجا ئيبنوملوجلةم 

بؤ تؤ و نة بؤ هاوةلَةكانت، عةليش  دةيوت حوكم تةنها بؤ خواية ئةي عةلي، نة
ةمةوتى خؤي ثيَطةياند و ضرهاوارى كرد بيطرن، وةردان رايكرد و كابرايةكي حة

كوشيت، شةبيبيش رايكرد و رزطارى بوو، ئيبنوملوجلةميش طريا، جةعدةى 
كورِى هوبةيرة نويَذةكةى بةيانى بؤ خةلَكةكة كرد و عةىل برايةوة مالَةوة، 

را بؤ الى، عةىل وتى ئةي دوذمنى خوا مةطةر من ضاكةم ئيبنوملوجلةميش ب
لةطةلَ نةكرديت؟ وتى با، وتى ئةي بؤ واتكرد؟ وتى ضل رؤذة ئةو مششيَرة 
ئامادة دةكةم و داوام لة خوا كرد خراثرتين كةسي ثيَ بكوذيَت، عةىل وتى 
خؤتيت بةوة دةكوذريَيت، تؤيش خراثرتين كةسةكةيت، ئينجا وتى ئةطةر مردم 

ة بيكوذن و ئةطةريش خؤم ذيام دةزامن ضي ثيَ دةكةم، جوندوبي كورِي ئةو
عةبدوآل وتى ئةي ئةمريي باوةرِداران بةيعةت بدةين بة حةسةن؟ فةرمووى نة 
فةرمانتان ثيَ دةكةم و نة ريَطريتان ليَ دةكةم، خؤتان باشرت دةزانن، ئيرت 

مةش ئاماذةية بةوةى ئة 9بةردةوام دةيوت ال الة اال اللة و هيضي تري نةدةوت.
راويَذي ثيَ رةوا بووة نةك دةسةآلتى بنةمالَةيي و طاليب عةىل كورِي ئةبوو 

 ثشتاوثشتى.
ثاشان عةىل هةريةك لة حةسةن و حوسةيين بانط كرد و ئامؤذطارى كردن و 
وةسيةتى بؤ كردن تا لةخواترس بن و دنيا لةخشتةيان نةبات و قسةي حةق 

                                      
 .328-322، ص 7البداية و النهاية البن كثري، ج  - 1
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دوايي و نةيارى ستةمكار و سةرخةرى ستةمليَكراو بن  بلَيَن و كار بكةن بؤ رؤذي
و كار بة قورئان بكةن و لةبةر خوا ترسيان لة لؤمةى لؤمةكاران نةبيَت، ئينجا 
بة موحةممةدى كورِيشي وت هةمان ئامؤذطاريشم بؤ تؤ هةيةو داواشم ليَتة ريَز 

ةن و لة براكانت بطريت ضونكة مافيان بةسةرتةوة زؤرة، داواى كرد لة حةس
حوسةينيش ضاك بن لةطةلَ موحةممةد ضونكة برايانة و خؤشةويستى 
باوكيانة.، ئينجا روويكردة حةسةن و وتى كورِي خؤم وةسيةتت بؤ دةكةم 
لةخواترس بيت و نويَذةكان لة كاتى خؤيدا بكةيت و زةكات لة كاتى خؤيدا 

ذي زةكات بدةيت و جوان دةستنويَذ بطريت ضونكة نويَذ بة ثاكى قبوولَة، نويَ
نةدةر دروست نية، ليَبوردنت هةبيَت بؤ تاوانكار و قني و توورِةييت خبؤرةوةو 
ثةيوةندى خزمايةتيت بةتني بكة و لةطةلَ نةزاناندا لةسةرخؤ بة و شارةزاي 
ئايني بةو خؤراطربة لةسةر دينداري و ثةيوةستى قورئان بةو دراوسيَيةتيت ضاك 

ي بكة لة خراثة و دوور بة لة خراثةو داويَن بيَت و فةرمان بكة بة ضاكةو ريَطر
 9ثيسي.

دواى وةسيةتةكةى يةك قسةي نةدةكرد جطة لة ال الة اال اهلل تا وةفاتى  
 2كرد.

                                      

 .138، ص 3تاريخ الطربى، ج - 1

 .321، ص 7البداية و النهاية البن كثري، ج  - 2
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ئينجا كة عةىل وةفاتى كرد حةسةن هةستاو وتاريَكي ثيَشكةش كرد بة 
خةلَكةكةو تيايدا وتى: دوييَنَ كةسيَك جيَي هيَشنت كة ثيَش خؤي و ثاش 

( كة ئاآلى دةداية دةست هيَندةى ئةو زانستيان نةبوو، ثيَغةمبةر ) خؤيشي
ثشتى هةلَنةدةكرد تا ئةو شويَنةى فةتح دةكرد، جربيل لة الى راستيةوة بوو و 
ميكائيل لة الى ضةثيةوة بوو، تةنها شتيَك ثاش خؤي جيَي هيَشتبيَت حةوت 

يست بةو ثارةية سةد درهةم بووة كة لة مووضةكةى ثاشةكةوتى كردووة، دةيو
شةويَك كوذرا كة تيايدا قورئان دابةزيوة، تيايدا عيسا  9خزمةتكاريَك بكرِيَت،

بةرزكرايةوة، تيايدا مووسا طيانى سثارد(، حةسةن و حوسةين و عةبدوآلى 
ئينجا حةسةن نويَذي لةسةر باوكى  2كورِي جةعفةر تةرمةكةى عةلييان شؤرد،

  4كرد.
ظدةى مانطى رةمةزانى سالَي ضلي كؤضيدا شةهيدكردنى عةىل لة شةوي حة

 3بوو، ماوةى خيالفةتةكةى ضوار سالَ و هةشت مانط و نيو بوو.

                                      

، مسند أمحد بن حنبل، الرقم 8137، السنن الكربى للنسائي، الرقم 7426ن حبان، الرقم صحيح اب - 1
، املعجم الكبري 31263، مصنف ابن أبي شيبة، الرقم 2734، املستدرك على الصحيحني، الرقم 1636

، كما حسنه شعيب 2216، حسنه األلباني يف سلسلة األحاديث الصحيحة، الرقم 2631للطرباني، الرقم 
 ألرناؤوط، ا

 .321، ص 7البداية والنهاية البن كثري، ج - 2

 ، سكت عنه الذهيب.2636املستدرك على الصحيحني، الرقم  - 3
 .361، ص 2اإلصابة يف متييز الصحابة، ج  - 2
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 (ثيَنجةم: مةرطي حةسةني كورِي عةىل )
( يةكيَكة لة خؤشةويسترتين و نزيكرتين ئةم هاوةلَةي ثيَغةمبةرى خوا )

(، ئةمة حةسةنى )ى خوا ثيَغةمبةرو ليَكضووترين و ثايةدارتريين هاوةآلنى 
(، كورِي ئامؤزاى ى كضي ثيَغةمبةرى خواية )طيمهكورِي عةلية، كورِي فا

(، باوكى موذدةثيَدراوى بةهةشت و ضوارةم خةليفةى ثيَغةمبةر)
( و طةورةى ذنانى بةهةشتة، باثريةشى موسلَمانانة، دايكي كضي ثيَغةمبةر)

اكةى حوسةينى كورِي عةلية، حةسةن موحةممةدى ثيَغةمبةرى خواية، بر
(، رةحيانة خؤشةويستةكةى )ى خوا ثيَغةمبةرليَكضووترين كةسة بة 

( )ى خوا ثيَغةمبةر(، ئةو مندالَة ضاوطةشةية كة ثيَغةمبةرى خواية )
ماضي دةكرد، دةيطرتة كؤش، ياري بؤ دةكرد، خؤشي دةويست و دةيفةرموو 

يَت، ئةو الوة خويَن طةرمة بوو كة لة من خؤشم دةويَت، خواية تؤش خؤشت بو
( )ى خوا ثيَغةمبةروو، نزيك و خؤشةويستى خةليفةكانى دةوري هاوةآلندا ب

( موذدةى دا دةبيَتة هؤي )ى خوا ثيَغةمبةربوو، ئةو كةلَةثياوةية كة 
 .(ضاككردنى نيَوانى دوو دةستةى موسلَمانان، لة ئالوبةيتى ثيَغةمبةرة )
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( بيين حةسةنى كورِي دةلَيَت ثيَغةمبةرى خوام ) بةرائى كورِي عازب
)خواية من  9(،اللهم إني أحبه فأحبهعةىل لة قةالدؤشكان نابوو و دةيفةرموو )
 خؤشم دةويَت دةى تؤيش خؤشت بويَت(.

ئةبووهورةيرة دةلَيَت حةسةنى كورِي عةليم بيين لة ذوورةكةى 
( و ثيَغةمبةردا ) ( بوو و ثةجنةكانى دةكرد بة ناو ريشيثيَغةمبةر)

( زمانى دةكرد بة دةميدا، واتة زمانى حةسةنى دةكرد بة ثيَغةمبةريش )
دةمى خؤيدا، ئينجا فةرمووى )خواية من خؤشم دةويَت، دةى تؤيش خؤشت 

 2بويَت و ئةوةشت خؤش بويَت كة حةسةنى خؤش دةويَت(.
خؤي  ( حةسةنى هيَنا و لةطةلَئةبي بةكرة دةلَيَت رؤذيَك ثيَغةمبةر)

ابين هذا سيد و لعل اهلل أن يصلح به بني فئتني بردية سةر مينبةر و فةرمووى )
)ئةم كورِةم سةييدةو هيوام واية خواي طةورة بةهؤيةوة  4(،من املسلمني

 نيَوانى دوو دةستةى موسلَمانان ريَكبخات(.

                                      

، سنن 7472، صحيح ابن حبان، الرقم 2332، صحيح مسلم، الرقم 3364صحيح البخاري، الرقم  - 1
، املعجم 18241، مسند أمحد بن حنبل، الرقم 31333مصنف ابن أبي شيبة، الرقم ، 3841الرتمذي، الرقم 

 .2318الكبري للطرباني، الرقم 

 .631، معجم ابن املقرىء، الرقم 1326معجم ابن األعرابي، الرقم  - 2

قم ، السنن الكربى للنسائي، الر2462و اللفظ له، سنن أبي داود، الرقم  3234صحيح البخاري، الرقم  - 3
 .11811، مسند أمحد بن حنبل، الرقم 11124، السنن الكربى للبيهقي، الرقم 1611
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

( فةرمووى )احلسن و ئةبي سةعيدى خودرى دةلَيَت: ثيَغةمبةرى خوا )
)حةسةن و حوسةين طةورةى طةجنانى  9سيدا شباب أهل اجلنة(،احلسني 

 بةهةشنت(.
( يةكثارضة ئةطةر سةير بكةين ذيانى حةسةن لة خزمةت ثيَغةمبةردا )

(، دةيطرتة كؤش، برييت بووة لة وةرطرتنى ناز و خؤشةويستى ثيَغةمبةر)
 ماضي دةكرد، خؤشةويستى خؤي بؤ نيشان دةدا، نزاى بؤ دةكرد، دةخيستة
قةالدؤشكانى، زمانى دةمذي، لةطةلَ خؤيدا دةيربد بؤ سةر مينبةر، لة نويَذدا 
كة دةضووية سةر ثشتى بة نةرمى سةري بةرز دةكردةوة،هتد...، ضةندين 
بةسةرهات كة لة هةمووياندا خؤشةويستى خؤي بؤ حةسةن نيشان داوةو داواى 

 ش دةويَت.كردووة خوا خؤشي بويَت و ئةوةشي خؤش بويَت كة حةسةنى خؤ
( تيَثةرِ بووبوو، دا )ى خواثيَغةمبةرضةند شةويَكي كةم بةسةر وةفاتى 

ئةبووبةكرى صديق نويَذي عةسري كرد بؤ موسلَمانان، كة ليَبوونةوة 
هاتةدةرةوةو عةليش لةطةلَيدا بوو، دةرؤيشنت بة ريَدا، ئةبووبةكر حةسةنى 

ةكر حةسةنى طرتة بيين كة لةطةلَ ضةند مندالَيَك ياري دةكرد، ئةبووب

                                      

، مصنف ابن أبي شيبة، الرقم 3786، سنن الرتمذي، الرقم 8233السنن الكربى للنسائي، الرقم  - 1
، املعجم الكبري 1132، مسند أبي يعلى املوصلي، الرقم 14762، مسند امحد بن حنبل، الرقم 31337

 ، حديث حسن صحيح.716، قال األلباني يف سلسلة األحاديث الصحيحة، الرقم 2323اني، الرقم  للطرب
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

( دةضيَت نةك لة عةىل، عةليش )ى خوا ثيَغةمبةرقةالدؤشكان و دةيوت لة 
 9ثيَدةكةنى.

ليب شةهيد كرا، بةيعةتى خيالفةت درا بة بووطاثاش ئةوةى عةىل كورِي ئة
حةسةنى كورِي عةىل برِياريدا لةطةلَ موعاويةى كورِي ، حةسةنى كورِي عةلي

، ئةمةشي لة ناضارى و الوازيدا نةكرد، بةلَكو تةنها ئةبوو سوفياندا ريَكبكةويَت
لةثيَناو كوذاندنةوةى فيتنةو ريَكخستنى نيَوان دوو دةستةى موسلَماناندا بوو 

( لة فةرموودةيةكدا ئاماذةي بةوة دابوو حةسةن وةك ضؤن ثيَغةمبةر)
 .كاريَكي وا دةكات

 حةسةن تا دة سالَ دواى ئةم ريَككةوتنة ذيا

ضل رؤذ نةخؤش بوو، دواتر لة مانطى رةبيعولئةوةل و لة  حةسةن ماوةى
 2تةمةنى ضل و حةوت سالَيدا كؤضي دوايي كرد.

لة ضةند سةرضاوةيةكدا هاتووة كة حةسةن ذةهرخوارد كراوةو بةهؤي ئةو 
ذةهرةوة مردووة، ئةوةتا ئينب حةجةر هيَناويةتى كة حةسةن لة سةرةمةرطيدا 

د كراوم، بةآلم هيضكام وةك ئةم ذةهرةى وتوويةتى من ضةند جار ذةهرخوار
ئةجمارة نةبوو، حوسةين هات بؤ الى و وتى كيَ ذةهرخواردى كرديت؟ ئةويش 

                                      

، مسند أبي يعلى املوصلي، 3374و اللفظ له، صحيح البخاري، الرقم  23مسند أمحد بن حنبل، الرقم  - 1
  ،231، دالئل النبوة للبيهقي، الرقم 2262، املعجم الكبري للطرباني، الرقم 33الرقم 

 .226، ص 3املنتظم البن اجلوزي، ج - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

ئةيوت بؤ ضيتة؟ بؤ ئةوةى بيكوذيت؟حوسةين وتى  9ئامادة نةبوو بلَيَت كيَية،
بةلَيَ، حةسةن وتى ئةطةر ئةو كةسة بيَت كة طومامن بؤي ئةضيَت ئةوة سزاى 

 2رتة، ئةطةريش ئةو نةبيَت حةز ناكةم بة ناحةق بكوذريَت.خوا زؤر سةخت
يان طيَرِانةوةيةكى تر هاتووة دةلَيَت يةزيدى كورِي موعاوية بة جةعدةى 
ذنى حةسةنى وت حةسةن ذةهرخوارد بكة با مبريَت، دواتر خؤم بةهاوسةرت 
 دةطرم، كاتيَك ئةوةى كرد و حةسةن مرد يةزيد وتى ئيَمة بؤ حةسةن تؤمان ثيَ

 4باش نةبوو ئيَستا بؤ خؤمان.
دةلَيَت بة راى من ئةو طيَرِانةوة راست نية، ض ئةوةى بة ناوى  ثريئينب كة

يةزيدةوة هاتووة كة واى كردبيَت، ض ئةو طيَرِانةوةى بة ناوى موعاويةوة 
 3هاتووة كة فةرمانى واي كردبيَت.

راوة بؤية رايةكيش دةلَيَت ذنةكةى ذةهري ثيَداوة لةبةر ئةوةى تةآلق د
 5وايكردووة.

                                      

 .73، ص 2اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 1

 .36673مصنف ابن أبي شيبة، الرقم  - 2

 .23، ص 8البداية والنهاية البن كثري، ج - 3

 .23، ص 8البداية والنهاية البن كثري، ج - 2

 266، ص 1املنتقى من منهاج اإلعتدال ألبي عبداهلل الذهيب، ج - 3
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

 ثىطيَرِانةوةيةكى تر هاتووة كة موعاوية فةرمانى كردووة بة ئةشعة
خةزوورى حةسةن تا بة كضةكةى بلَيَت حةسةن ذةهرخوارد بكات، ئينب 

كورِي قةيس  ثىتةمييةش وةآلميَكي يةكالكةرةوةى دةداتةوةو دةلَيَت: ئةشعة
وتنى نيَوان حةسةن و موعاويةدا لة سالَي ضلى كؤضيدا مردووة، بؤية لة ريَككة

)كة بة سالَي كؤدةنطى ناوبراوة( ناوى نةهاتووة كة ئةويش سالَي ضل و يةكى 
كؤضية، .. جا ئةطةر ئةو نزيكةى دة سالَ ثيَش حةسةن كؤضي دوايي كردووة 

لةناو  ثبةم ثيَية بيَت دةبيَت ئةشعة 9ئيرت ضؤن ئةم فةرمانةى كرد بة كضةكةى،
بيَتةوةو ضووبيَت بؤ الى كضةكةى و ثيَي وتبيَت حةسةن طؤرِةكةيدا هةستا

 ذةهرخوارد بكات، يان دةكريَت ضووبيَتة خةوى كضةكةى و ثيَي وتبيَت!!!
ئيبنولعةرةبي سةبارةت بة ذةهرخواردكردنى حةسةن بة ثيالنى يةزيد 
دةلَيَت: ئةمة لة دوو رووةوة راست نية، يةكةميان ئةوةية كة حةسةن ترسي 

و ضونكة خؤي دةسةآلتى دابووية دةست موعاوية، دووةميش لةسةر نةبو
ئةوةية كة ئةو مةسةلةية غةيبة و بةس خوا دةيزانيَت، ئيرت ضؤن دةيدةنةوة 

 2ثالَ كةسيَك.

                                      

 .266، ص 1املنتقى من منهاج اإلعتدال ألبي عبداهلل الذهيب، ج - 1

 .164العواصم من القواصم البن العربي، حتقيق حمب الدين اخلطيب، ص  - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

ئينب خةلدوونيش ئةو تؤمةتة بةرثةرضدةداتةوة كة دةلَيَت موعاوية فةرمانى 
 9و بةدوورة لة شتى وا. وايكردووةو دةلَيَت ئةوة قسةلَؤكي شيعةية و موعاوية ثاك

 حةسةن ثيَش مردنى حوسةينى بانط كرد و ئةم وةسيةتةى بؤ كرد:
( وةفاتى كرد )براكةم باوكمان بةر رةمحةتى خوا بكةويَت كة ثيَغةمبةر)

دانابوو و هيواى وابوو بؤ ئةو بيَت، ئةوةبوو خوا  -دةسةآلت-خؤي بؤ ئةم بارة
كة ئةبووبةكر سةرةمةرطى هات  دوورى طرت ليَي و داية دةست ئةبووبةكر،

هةمدى حةزى ثيَكرد، ئةوةبوو هةمدى دوورخرايةوة ليَي بةر عومةر كةوت، كة 
عومةر سةرةمةرطى هات كردى بة شوورا لة نيَوان شةش كةسدا كة باوكمان 

نيش كوذرا بةيعةتى مثان كةوت، كة عومثايةكيَك بوو لةوان، ئةوةبوو بةر عو
ةطةلَ كرا تا مششيَري بؤ هةلَكرد و لةسةري جةنطا، ثيَدرا، دوايي ملمالنيَي ل

بارةكة بؤي لةبار نةبوو و هيضي ليَ دةست نةكةوت، سويَند بةخوا وانابينم 
خواى طةورة ثيَغةمبةرايةتى و خيالفةتيش لة ناو ئيَمةى ئالوبةيتدا كؤبكاتةوة، 
 وادةبينم هةرزةكانى كووفة تؤيش كةم دةطرن و دةرت دةكةن، من داوام لة
عائيشة كردووة ئةطةر مردم مؤلَةمت بدات لة مالَةكةى ئةودا لةالى 

( ئةسثةردة بكريَم، ئةويش رازي بووة، دةلَيَم لةوانةية لة شةرمدا ثيَغةمبةر)
وتبيَيت بةلَيَ و رازى بووبيَت، بؤية ئةطةر مردم برِؤ بؤ الى و داواى هةمان شتى 

لَةكةى ئةودا ئةسثةردةم بكة، ليَ بكةرةوة، ئةطةر ثيَي خؤش بوو ئةوة لة ما

                                      

 .621، ص 2(، ج1182 -، دار القلم )بريوت3تاريخ ابن خلدون، ط - 1
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

طومامن زؤرة خةلَكيَك نةهيَلَن ئةوة بكةيت، جا ئةطةر ريَطرييان ليَكرديت ئةوا 
ليَيان مةثارِيَرةوةو لةسةرى مةرِؤ و لة بةقيع ئةسثةردةم بكة، ضونكة لةويَش 

 9كةسانى ثيَشةنطى ليَية(.
وة ديار بيَت، ئينجا كة حالَي سةخت بوو وتى مببةنة دةرةوة با ئامسامن ليَ

برديانة دةرةوة، سةيريَكي ئامسانى كرد و وتى خواية من الى تؤ ضاوةرِيَي 
 2ثاداشتم.

حوسةيين براى بةسةرسةريةوة بوو، حوسةينيش بة دلَطرانيةوة ئةيوت برا 
و  عةلي  -باثريةمان-(ئازيزةكةم خؤ تؤ وا دةضيت بةرةو الى ثيَغةمبةر)

و قاسمء  -ى دايكمان-و فاتيمة -ى داثريةمان-و خةدجية -باوكمان–
هريى خالَوانت و حةمزةو جةعفةرى مامت، حةسةنيش ثيَي وت ئااى برا طا

ئازيزةكةم، وا دةضمة حالَيَكةوة كة خوا دايناوة هيضكات حالَى لةو جؤرةم 
نةديوة، برِيَ دروستكراوى خوا ئةبينم كة هيضكات شيَوةى وةك ئةوانةم 

 4رانةطريا و دةستى كرد بة طريان.نةديوة، ئيرت حوسةين خؤي ثيَ 

                                      

 .312-311، ص 1اإلستيعاب يف معرفة األصحاب، ج - 1

 .23، ص 8هاية البن كثري، جالبداية والن - 2

 .286، ص 13تأريخ دمشق، ج - 3
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

حةسةنى كورِي عةىل لة سالَي ضل و نؤي كؤضيدا وةفاتى كرد، بؤضوونيَ  
رايةكيش دةلَيَت لة سالَي ثةجناى  9دةلَيَت لة سالَي ثةجناو يةكى كؤضيدا بووة،

دةلَيَت راى راسترت ئةوةية لة سالَي ضل و  ثريئينب كة 2كؤضيدا وةفاتى كردووة،
 3هةروةك ئينب خةلدوونيش هةمان راى هةية. 4وةفاتى كردووة، نؤي كؤضيدا

( ئةسثةردة بكريَت ئةطةر هاتوو حةسةن داواى كردبوو لةالى ثيَغةمبةر)
عائيشة رازى بوو، ئةطةريش خةلَكةكة ريَطر بوون ئةوا با لة بةقيع ئةسثةردةى 

سيةتى بكات و لةسةر مةسةلةكة نةرِوات، بؤية كاتيَك حةسةن مرد، لةسةر وة
خؤي حوسةين ضوو بؤ الى عائيشةو داواى ليَكردةوة كة حةسةنى براى الى 

( ئةسثةردة بكريَت، ئةويش رازى بوو و وتى باشة، بةآلم مةرِوان ثيَغةمبةر)
كة ئةمةى بيست وتى سويَند بةخوا نابيَت حةسةن لةويَ ئةسثةردة بكريَت، 

ا ئةمان دةيانةويَت حةسةن ن لةويَ ئةسثةردة بكريَت و ئيَستمثانةيانهيَشت عو
لةويَ ئةسثةردة بكةن؟ كة حوسةينيش ئةم قسةي بيست بة ضةكةوة هاودةم 
بة ضةند كةسيَكي تر ضوو، مةرِوانيش خؤي ئامادة كرد، كة ئةبووهورةيرة 
بيستى بارةكة طةيشتوةتة ئةوة، وتى سويَند بةخوا ئةوة ستةميَكة لة حةسةن 

                                      

 .621، ص 2تاريخ ابن خلدون، ج - 1

 .226، ص 3املنتظم البن اجلوزي، ج - 2

 .23، ص 8البداية والنهاية البن كثري، ج - 3

 .621، ص 2تاريخ ابن خلدون، ج - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

 ى خواثيَغةمبةرباوكيدا )واتة مةبةستى  ت لةطةلَدةكريَت، دةبيَت ريَ بدريَ
(( كفن بكريَت، ئةو كضةزاى ثيَغةمبةرة )بوو ) ئينجا ضوو بؤ الى ،)

حوسةين و قسةي لةطةلَ كرد و سويَندى دا وازبهيَنيَت، وتى مةطةر براكةت 
نةيوت ئةطةر زانيت جةنطى ليَدةكةويَتةوة ئةوا مببةنةوة بؤ طؤرِستانى 

ي ثارِايةوة تا حوسةين رازى بوو و حةسةنيان برد لة موسلَمانان؟ زؤر ليَ
طؤرِستانى بةقيع ئةسثةردةي بكةن، حوسةين حةزى دةكرد خؤي نويَذي مردوو 
لةسةر تةرمى حةسةنى براى كرد، بةآلم سةعيدى كورِي عاصي واىل مةدينةى 
ثيَش خست و وتى ئةطةر سوننةت نةبواية تؤم رانةدةسثارد بؤ ئةو بةرنويَذية، 

عيدي كورِي عاصيش كة ئةمريي مةدينة بوو ئامادةى مةراسيمى نويَذ و سة
ئةسثةردةكردنى تةرمى حةسةن بوو، هةروةها خاليدي كورِي وةليديش 
ئامادةى مةراسيمى ئةسثةردةكردنةكةى بوو، طؤرِةكةى حةسةن لةثالَ طؤرِي 

 9ى دايكيدا بوو.طيمهفا
 
 
 
 
 

                                      

 .312، ص 1اإلستيعاب يف معرفة األصحاب، ج - 1
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

 (تةليب )شةشةم: مالَئاوايي حةمزةي كورِي عةبدوملو
( و )مام و براى شريي ثيَغةمبةر  ليبطهحةمزةى كورِي عةبدوملو

 2ثيَشةواى ثالَةوان و شيَري خوا، لة هامشيةكان. 9طةورةى شةهيدانة،
كؤضي كرد بؤ  4حةمزة لة سالَي دووةمى ثيَغةمبةرايةتيدا موسلَمان بوو،
 3رةى تيَدا بيين،مةدينة و لةويَ لة جةنطى بةدردا بةشدارى كرد و رؤلَيَكي طةو
 دواتريش لة غةزاي ئوحوددا بةشداري كرد و تيايدا شةهيد بوو.

( بوو و بة دوو لة جةنطى ئوحوددا حةمزة لة بةردةم ثيَغةمبةردا )
دةضووة ثيَش ثيَغةمبةر  5مششيَرةوة دةجةنطا و دةيوت من شيَري خوام،

((و ثشت ثيَغةمبةر )،و دةجةنطا )ى خواى طةورة لةسةر دةست 6
 7حةمزة سي و يةك بيَباوةرِي لةناو برد.

                                      

 .66، ص 2أسد الغابة، ج - 1

 .172، ص 1سري أعالم النبالء، ج - 2

 .66، ص 2أسد الغابة، ج - 3

 .67، ص 2أسد الغابة، ج - 2

 ، صححه الذهيب يف التلخيص.2828املستدرك على الصحيحني، الرقم  - 3

 .36466مصنف ابن أبي شيبة، الرقم  - 6

، معرفة الصحابة 1127للطرباني، الرقم ، مسند الشاميني 2372اآلحاد و املثاني البن أبي عاصم، الرقم  - 7
 .1713ألبي نعيم األصبهاني، الرقم 
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

وةحشي دةلَيَت من الى  9كؤيلةيةك بة ناوى وةحشي حةمزةى شةهيد كرد،
بووم، جا جوبةير لة غةزاى بةدردا مامى كوذرابوو، ثيَي  موطعيمجوبةيري كورِي 

ومت ئةطةر مامى موحةممةد بكوذيت ئةوة ئازادت دةكةم، ئةوةبوو لة رؤذي 
منيش ضووم بؤ جةنط، سيباع وتى كةس هةية جةنطى جةنطى ئوحوددا 

بةرامبةريم لةطةلَ بكات؟ حةمزة هات بؤي و قسةيةكى ناشرييين وت بة سيباع 
 2و وتى ئايا دذايةتى خواو ثيَغةمبةرى خوا دةكةيت؟ ئينجا هةلَيكوتاية سةري،

لة  4تاكة خةم و خةيالَم ئةوة بوو ئازاد ببم، بؤية ضاوم لةسةر حةمزة بوو،
شت بةرديَكةوة خؤم بؤ مةآلس دا تا دةرفةتى ضاكم دةست كةوت و بة ث

حةمزة هةولَيدةدا هةستيَتةوة بةآلم نةيتوانى و  3رمةكةم ليَمدا و دام لة ورطى،
كةوت، منيش طةرِامةوة بؤ مةككةو ئازاد كرام، ئينجا كة فةحتى مةككة كرا 

كة ريَككةوتنيان ئيف و لةويَ مامةوة، كاتيَك خةلَكي مةكطامنيش ضووم بؤ 
( كرد بارم سةخت بوو و دةموت باشة مل بؤ كويَ بنيَم؟ لةطةلَ ثيَغةمبةر)

لةو خةمةدا بووم كة كةسيَك منى بيين و وتى ضية وا خةمبار دةتبينم؟ منيش 
ومت وةآل من مامى موحةممةدم كوشتووةو وا دةبينم ئةم خةلَكةش لةطةلَي 

                                      

 .22، ص 2الطبقات الكربى البن سعد، ج - 1

 .13731، مسند أمحد بن حنبل، الرقم 3862صحيح البخاري، الرقم  - 2

، الرقم ، السنن الكربى للبيهقي1316، مسند الطيالسي، الرقم 2878املعجم الكبري للطرباني، الرقم - 3
1611. 

 .13731، مسند أمحد بن حنبل، الرقم 3862صحيح البخاري، الرقم  - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

؟ ئةويش وتى بةخاو هةركةس بضيَت بؤ ريَككةوتون و نازامن بةرةو كويَ راكةم
الى و شايةتومان بهيَنيَت ئةو نايكوذيَت، منيش خيَرا ضوومة مةدينةو ضوومة 
بةردةمى و بة ثيَوة وةستابووم و ئةويش دانيشتبوو، سةري بةرز كردةوةو 

فةرمووى تؤ  9فةرمووى تؤ وةحشيت؟ ومت بةلَيَ، ئينجا شايةتومامن هيَنا،
ئينجا فةرمووى ئادةى  2ةسةلةكة واية كة بيستووتة؟حةمزةت كوشت؟ ومت م

بؤم باس بكة ضؤن حةمزةت كوشت مالَ ويَران؟ منيش بةسةرهاتةكةم بؤ 
(،) فهل تستطيع أن تغيب عين وجهك( فةرمووى )ثيَغةمبةر) 4طيَرِايةوة،

دةى ئةتوانيت دةموضاومت ليَ دوور بطريت(، منيش خؤم دوور دةطرت لة 
فاتى كرد، ئينجا كة سةردةمى ئةبووبةكر هات و سوثاى ( تا وةثيَغةمبةر)

نارد بؤ يةمامة، منيش ومت ئةضم تا موسةيلةمة بكوذم بةوة حةقي كوشتنةكةى 
بينيم 5لةطةلَ خةلَكةكة ضووم و موسةيلةمةم كردة ضاو، 3حةمزة بكةمةوة،

كةسيَك الى كةلةبةريَكي  ديواريَك وةستاوةو دةلَيَيت وشرتة رةشةيةكى ثرض 
لةطةلَ يةكيَك لة ثشتيوانان هةلَمانكوتاية سةري و بة هةمان ئةو رمةى  6وة،بآل

                                      

 .16113، السنن الكربى للبيهقي، الرقم 2878املعجم الكبري للطرباني، الرقم - 1

 .13731، مسند أمحد بن حنبل، الرقم 3862صحيح البخاري، الرقم  - 2

 .16113الكربى للبيهقي، الرقم  ، السنن2878املعجم الكبري للطرباني، الرقم - 3

 .13731، مسند أمحد بن حنبل، الرقم 3862صحيح البخاري، الرقم  - 2

 .16113، السنن الكربى للبيهقي، الرقم 2878املعجم الكبري للطرباني، الرقم - 3

 .13731، مسند أمحد بن حنبل، الرقم 3862صحيح البخاري، الرقم  - 6
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

رمةكةم دا لة نيَوةندى  9كة حةمزةم ثيَ كوشتبوو دام لة موسةيلةمة،
مةمكةكانى و لة ثشتةوة رمةكة دةرضوو، ثشتيوانيةكةش بة مششيَر ليَيداو 

ن كوشتبيَتم ئةوة ئيرت خوا زاناترة كاممان كوشتمان، ئةطةر م 2داى لة سةري،
 )واتة حةمزةو موسةيلةمة(.4ضاكرتين كةس و خراثرتين كةسيشم كوشتون

وةحشي كاتيَك لة جةنطى ئوحوددا تةرمةكةى حةمزةى بينى ضوو بة رميَك 
ئينجا جةرطى حةمزةى هةلَطرت و  3يان بة خةجنةريَك سكي حةمزةى هةلَدرِي،

وذرانى باوكيةوة لة جةنطى بردى بؤ هيند، ضونكة ئةو ئافرةتة هةر لة كاتى ك
 5بةدردا بة دةستى حةمزة نةزرى كردبوو جةرطى حةمزةى دةست بكةويَت.،

ئةوةبوو كة جةرطةكة كةوتة دةست هيند، هيند جةرطةكةى جوى و دواتر 
 6تفيةوة، ئينجا هاتة الى تةرمةكةى حةمزةو تةرمةكةى زياتر شيَواند.

 7مانطى شةوالدا بوو. كوذرانةكةى حةمزةش لة رؤذي شةممةو لة نيوةى

                                      

 .16113، السنن الكربى للبيهقي، الرقم 2878الرقماملعجم الكبري للطرباني،  - 1

 .13731، مسند أمحد بن حنبل، الرقم 3862صحيح البخاري، الرقم  - 2

 .16113، السنن الكربى للبيهقي، الرقم 2878املعجم الكبري للطرباني، الرقم - 3

 .36466مصنف إبن أبي شيبة، الرقم  - 2

 .171، ص 1سري أعالم النبالء، ج - 3

 .14، ص 3الطبقات الكربى البن سعد، ج - 6

 .68، ص 2أسد الغابة، ج - 7
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

( ضووية سةر تةرمةكةى حةمزةو بيين ضي ليَهاتووة و كاتيَك ثيَغةمبةر)
لوال أن جتد صفية يف نفسها لرتكته حتى ضؤن تةرمةكةى شيَويَنراوة، فةرمووى )

)ئةطةر دلَي صةفية بةرطةى بطرتايةو  9(،تأكله العافية حتى حيشر من بطونها
نياييةوة تةرمةكةيم وا جيَدةهيَشت تا طؤشت ثيَي دلَتةنط نةبواية بة دلَ

خؤرةكان بياخنوارداية تا لة رؤذي دواييدا لةناو سكى ئةواندا حةشر بكراية(، 
هيَندة كةم بوو كة كاتيَك سةري ثيَ  2ئةوةبوو لة ثيَستى ثلَنطيَكدا كفنى كرد،

دادةثؤشي قاضةكانى دةردةكةوتن و كاتيَكيش قاضةكانى دادةثؤشي سةري 
( فةرمووى سةري دابثؤشن و قاضةكانيشي ئينجا ثيَغةمبةر) 4ةوت،دةردةك

بة طوذالَك داثؤشن، ئةو رؤذة جل و بةرط كةم بوو و كوذراويش زؤر بوو، بؤية 
 3كةس و دوو كةس و سيَ كةس لة يةك بةرطدا كفن دةكران.

                                      

 ، 12438، مسند أمحد بن حنبل، الرقم 173، سنن الرتمذي، الرقم 2723سنن أبي داود، الرقم  - 1

 املستدرك على الصحيحني، قال الذهيب صحيح على شرط مسلم، كما صححه األلباني. - 2

، سنن الدارقطين، \.36468، مصنف ابن أبي شيبة، الرقم 1283 املستدرك على الصحيحني، الرقم - 3
،  صححه األلباني 2874، املعجم الكبري للطرباني، الرقم 12438، مسند أمحد بن حنبل، الرقم 3682الرقم 

 .1416يف صحيح و ضعيف سنن الرتمذي، الرقم 

سنن الرتمذي، الرقم ، صححه األلباني يف صحيح و ضعيف 36468مصنف ابن أبي شيبة، الرقم  - 2
1416. 
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

( كة تةرمى حةمزةى بيين وا شيَويَنرا بوو، فةرمووى )ئةطةر ثيَغةمبةر)
 9بةسةر قورةيشدا بة دلَنياييةوة تةرمى سي دانةيان دةشيَويَنم(،سةركةوم 

( ضةندة دلَطرانة، دةيانوت ئةطةر هاوةآلنيش كة بينييان ثيَغةمبةر)
سةركةوين بةسةرياندا وا تةرميان دةشيَويَنني هيض عةرةبيَك شيت واى 

 وإن عاقبتمئةوةبوو خواى طةورة ئايةتى دابةزاندة خوارةوة ) 2نةكردبيَت،
 4(.فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به

صةفييةى خوشكي حةمزة طةيشت بة عةىل و زوبةير و هةوالَي حةمزةى 
ثرسي ليَيان، ئةوانيش وايان نيشاندا كة هةوالَي نازانن، صةفيية ضوو بؤ الى 

(، ئةويش فةرمووى )من دةترسم صةفية عةقلَي لةدةست بدات( ثيَغةمبةر)
ية و نزاى بؤ كرد و داواى كرد بؤية دةستى خستة سةر سنطى صةفي

 3بطةرِيَتةوة، صةفييةش دةطريا.

                                      

، وفيه عبد العزيز بن عمران و هو ضعيف، املعجم الكبري للطرباني، الرقم 3681سنن الدارقطين، الرقم  - 1
14821. 

 .1163دالئل النبوة للبيهقي، الرقم  - 2

، الرقم ، وفيه عبد العزيز بن عمران و هو ضعيف، املعجم الكبري للطرباني3681سنن الدارقطين، الرقم  - 3
14821. 

، قال الذهيب مسعه أبوبكر بن عياش من يزيد و هما ليسا 2828املستدرك على الصحيحني، الرقم  - 2
 مبعتمدين.
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

( صةفيية كة هات دوو جلى حةمزةى ثيَ بوو، كاتيَك ثيَغةمبةر)
صةفييةى بيين حةزى نةكرد صةفيية حةمزة بةو شيَوازة ببينيَت، بؤية 
زوبةيري نارد تا ريَ نةدات حةمزة ببينيَت، كاتيَك زوبةير طةيشتة الى صةفيية 

داية طيان راوةستة، ئةويش وتى لةسةر ريَم الضؤ، كاتيَك بيين صةفيية واز  وتى
( منى نارد بؤ الت، صةفيية كة ئةوةى بيست خيَرا ناهيَنيَت وتى ثيَغةمبةر)

وةستا و دوو جلةكةى طرتة دةست و جليَكيان بؤ كفنى حةمزة بوو و ئةوي 
 9تريشيان بؤ كفنى ثشتيوانييةك بوو.

رةى شةهيدانى ( نازناوى شيَرى خوا و طةو)ى خوا ثيَغةمبةر
سيد الشهداء محزة بن ( دةفةرمويَت )ثيَغةمبةر)بةهةشتيشي ليَناوة، 

)طةورةى شةهيدان  2(،عبداملطلب و رجل قام إىل إمام جائر فأمره و نهاه فقتله
ليبة، هةروةها ثياويَك كة بضيَتة الى طهحةمزةى كورِي عةبدوملو

و فةرمان بة ضاكةو ريَطري لة خراثةي ليَ بكات و  دةسةآلتداريَكي ستةمكار
 دةسةآلتدارةكةش ئةو ثياوة بكوذيَت(.

سةبارةت بةوةى ئايا نويَذي لةسةر كراوة، هةرضةندة برِيَ دةق هاتووة كة 
حةمزة نويَذي لةسةر كراوةو لةاليةن هاوةآلنةوة حةفتا جار نويَذي لةسةر 

                                      

 .1174دالئل النبوة للبيهقي، الرقم  - 1

، صححه األلباني يف 2172، املعجم األوسط للطرباني، الرقم 2837املستدرك على الصحيحني، الرقم  - 2
 .173، ص 1، لكن ضعفه الذهيب يف سري أعالم النبالء، ج372يث الصحيحة، الرقم سلسلة االحاد
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

كة لة بوخاريدا هاتووة  كراوة، بةآلم بة ثيَي طيَرِانةوةى صةحيح
( بة هةموو شةهيدانى ئوحودى فةرموو )من لة رؤذي دواييدا ثيَغةمبةر)

شايةمت بؤ ئةمانة( بؤية فةرمانى كرد بة خويَنةكةيانةوة ئةسثةردة بكريَن و 
 9نةشؤردريَن و نويَذيشيان لةسةر نةكرا.

يةك  هةريةك لة حةمزةو عةبدوآلى خوشكةزاى )عةبدوآلى كورِي جةحش( لة
 2طؤرِدا ئةسثةردة كران.

هةريةك لة ئةبووبةكر و عومةر و عةىل و زوبةير دابةزينة ناو طؤرِةكةو 
 4( لة ليَوارى طؤرِةكةدا دانيشتبوو.ثيَغةمبةريش )

 
 
 
 
 

                                      

، سنن 1341، سنن ابن ماجة، الرقم 3236، صحيح ابن حبان، الرقم 1211صحيح البخاري، الرقم  - 1
، السنن الكربى 3683، سنن الدارقطين، الرقم 2438، السنن الكربى للنسائي، الرقم 113الرتمذي، الرقم 

 .6248يهقي، الرقم للب

 .74، ص 2أسد الغابة، ج - 2

 .14، ص 3الطبقات الكربى البن سعد، ج - 3
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

 (رضي اهلل عنها)حةوتةم: مالَئاوايي عائيشةي كضي ئةبووبةكر 
ين هاوةلَةكانى عائيشةي كضي ئةبووبةكري صديق، باوكى يةكيَكة لة نزيكرت

( و موذدةثيَدراوى بةهةشت و يةكةم خةليفةى ثيَغةمبةرى خوا )
 موسلَمانان.

 9عائيشة زاناتريين نيَو ئافرةتانى ئوممةتى ئيسالمة.
( سةودةى بة هاوسةر طرت و دواى وةفاتى خةدجية، ثيَغةمبةر )

 2ماوةيةك تةنها سةودة خيَزانى بوو، ئينجا عائيشةي بةهاوسةرطرت.
( ثيَشربِكيَمان كرد، من ليَم ئيشة دةلَيَت جاريَك لةطةلَ ثيَغةمبةر )عا

بردةوة، دواى ماوةيةك قةلَةو بووم، هةمدى ثيَشربِكيَمان كرد و ثيَغةمبةر 
(.ليَي بردمةوةو فةرمووى ئةمةيان بةوى تر )4 

إني ألعلم إذا كنت ( ثيَي فةرمووم )عائيشة دةلَيَت جاريَك ثيَغةمبةر )
(، )من دةزامن تؤ كةي ليَم رازيت و كةي ليَم ضية، وإذا كنت علي غضبىعين را

أما إذا كنت عين راضية، فإنك توورِةيت( منيش ومت ضؤن دةزانيت؟ فةرمووى )
(، )ئةطةر ليَم تقولني ال ورب حممد، وإذا كنت علي غضبى قلت ال ورب إبراهيم

                                      
 .133، ص 2سري أعالم النبالء للذهيب، ج  - 1

 .263، ص 2سري أعالم النبالء، ج - 2
، 8661، السنن الكربى للنسائي، الرقم 227، سنن أبي داود، الرقم 2762صحيح ابن حبان، الرقم  - 3

، صححه شعيب األرناؤوط، صححه األلباني يف صحيح و ضعيف سنن 23742د بن حنبل، الرقم مسند أمح
 .2378أبي داود، الرقم 
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

توورِة بيت دةلَيَيت نا  رازى بيت دةلَيَيت نا بة خواى موحةممةد، ئةطةريش ليَم
 .)9بةخواى ئيرباهيم(، منيش ومت بةلَيَ بةخوا واية ئةي ثيَغةمبةرى خوا )

( ضةندة عائيشةي خؤشدةويَت، بؤية هاوةآلن دةيانزانى ثيَغةمبةر )
هةركات بيانويستبا دياريةكى بؤ ببةن، دةوةستان تا بضيَت بؤ مالَي عائيشة 

 2ئينجا دياريةكةيان بؤ دةبرد.
( نةخؤش كةوت دةيفةرموو )أين أنا غدا؟(، )سبةي اتيَك ثيَغةمبةر )ك

لة مالَي كام هاوسةرمم؟( ضونكة حةزى دةكرد لة مالَي عائيشة بيَت، ئةوةبوو 
ةتيان دا تا كام مالَي ثيَ خؤشة لةويَ مبيَنيَتةوة، هاوسةرةكانى تري مؤلَ

 4تى كرد.( لة مالَي عائيشة مايةوة تا وةفائةوةبوو ثيَغةمبةر )
كاتيَك عائيشة لة سةرةمةرطدا بوو، ئينب عةبباس هات بؤ الى، عائيشة وتى 
دواجار هاتيت؟ عةبدوآلى برازايشي لةالى سةريةوة بوو، وتى ئةوة ئينب 
عةبباسةو داواى مؤلَةت دةكات، عائيشة وتى وازم ليَ بيَنة ثيَويستم بة هاتن و 

ينب عةبباس لة كورِة ضاكةكانتةو تةزكيةي ئةو نية، عةبدوآل وتى داية طيان ئ
هاتووة بؤ مالَئاوايي و سةالم ليَكردنت، ئةويش وتى ئةطةر حةز دةكةيت 

                                      
، مسندأمحد 7211، صحيح ابن حبان، الرقم 2373، صحيح مسلم، الرقم 2133صحيح البخاري، الرقم  - 1

 .23764بن حنبل، الرقم 
، قال 8622، السنن الكربى للنسائي، الرقم 3816لرقم ، سنن الرتمذي، ا2262صحيح البخاري، الرقم  - 2

 متفق على صحته. 123، ص 2الذهيب يف سري أعالم النبالء، ج
 .2112صحيح البخاري، الرقم  - 3
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

مؤلَةتى بدة، ئينب عةبباس هات و دانيشت و وتى موذدةت ليَ بيَت، بةخوا تةنها 
دةرضوونى رؤحت لة جةستةت ريَطرة لة طةيشتنت بة موحةممةد و ئازيزان، 

ةبباس، ئينب عةبباس وتى تؤ خؤشةويسترتين ئةويش وتى واية ئينب ع
(، ئةويش تةنها كةسي ( بووي ال ثيَغةمبةر )هاوسةري ثيَغةمبةر )

ثاكى خؤشدةويست، ئينجا بةسةرهاتى دابةزيين ئايةتى تةيةمومةكةى بؤ 
طيَرِايةوة، ئينجا وتى دواتر خواى طةورة ئايةتى تايبةت بة ثاكى تؤي دابةزاند و 

زطةوتيَ يادى خواى تيَدا بكريَت تيايدا ثاكى تؤيش باس لةوسا بةدوا ضي م
دةكريَت، عائيشة وتى وازم ليَ بيَنة ئينب عةبباس خؤزطة باسم بربِايةتةوةو ناوم 

 9لةناوانا نةبواية.
لة سةرةمةرطيدا بوو كة داخى رووداوى جةمةىل لةياد نةدةضوو ضي 

ة مالَي خؤمدا ( لكردووة، بؤية وتى من دامنابو لةطةلَ ثيَغةمبةر )
( بةزمم سازاند، بؤية ئةسثةردة بكريَم، بةآلم دواى وةفاتى ثيَغةمبةر )

( ئةسثةردةم بكةن، ئيرت برا مببةن لةطةلَ هاوسةرةكانى تري ثيَغةمبةر )
 2لة بةقيع ئةسثةردة كرا.

كاتيَك وةفاتى كرد ئةبووهورةيرة نويَذي لة سةر تةرمةكةى كرد و دواتر 
 4ع ئةسثةردة كرا.تةرمةكةى لة بةقي

                                      
 .184، ص 2سري أعالم النبالء، ج - 1
 .113، ص 2سري أعالم النبالء، ج - 2
 .112، ص 2سري أعالم النبالء، ج - 3
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هةريةك لة عةبدوآلى كورِي زوبةير و عوروةى كورِي زوبةير كة خوشكةزاى 
بوون و قاسم و عةبدوآلى كورِانى موحةممةد كة برازاى بوون و عةبدوآلى كورِي 

 9عةبدورِةمحان كة ئةويش برازاى بوو تةرمةكةيان خستة ناو طؤرِةكةوة.
يةك دةلَيَن لة سالَي ثةجناو سةبارةت بة سالَي وةفاتى عائيشة دةستة

حةوتى كؤضيدا بووة، دةستةيةكيش دةلَيَن لة سالَي ثةجناو هةشيت كؤضيدا 
بووة، كاتةكةشي لة شةودا بوو، لة شةوي سيَ شةممة حةظدةى مانطى 

ثاش ئةوةى نويَذي ويرت كرا وةفاتى كرد، خؤيشي فةرمانى  2رةمةزاندا بوو،
 4بكةن.كردبوو هةر شةو تةرمةكةى ئةسثةردة 

 3كاتيَك وةفاتى كرد تةمةنى شةست و سيَ سالَ و ضةند مانطيَك بوو.
عائيشة ئافرةتيَكي زؤر زانا بوو، طةورة هاوةآلن سةبارةت بة فةرزو 

ئةوةش نامؤ نية، ضونكة نزيكرتين كةس  5سوننةتةكان ثرسياريان لةو دةكرد،
 ( بووة.و خؤشةويسترتين كةسي ثيَغةمبةر )

 
 

                                      
 .248 ، ص7أسد الغابة، ج - 1
 .248، ص 7أسد الغابة، ج - 2
 .112، ص 2سري أعالم النبالء، ج - 3
 .113، ص 2سري أعالم النبالء، ج - 2
 .183-184، ص 2سري أعالم النبالء، ج - 3
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

 (وايي حوسةيين كورِي عةىل )هةشتةم: مالَئا
( يةكيَكة لة خؤشةويسترتين و نزيكرتين ئةم هاوةلَةي ثيَغةمبةرى خوا )

(، ئةمة حةسةنى كورِي و ليَكضووترين و ثايةدارتريين هاوةآلنى ثيَغةمبةر)
(، كورِي ئامؤزاى ى كضي ثيَغةمبةرى خواية )طيمهعةلية، كورِي فا

اوى بةهةشت و ضوارةم خةليفةى (، باوكى موذدةثيَدرثيَغةمبةر)
( و طةورةى ذنانى بةهةشتة، باثريةشى موسلَمانانة، دايكي كضي ثيَغةمبةر)

رةحيانة خؤشةويستةكةى ثيَغةمبةرى خواية  موحةممةدى ثيَغةمبةرى خواية،
((ئةو مندالَة ضاوطةشةية كة ثيَغةمبةر ،) ماضي دةكرد، دةيطرتة )

 .كؤش
ى كضي مندالَي بووة خيَرا ضوو طيمهي بيست فا( هةوالَكاتيَك ثيَغةمبةر)

(،)ئادةى كورِةكةمم نيشان أروني ابين ما مسيتموهبؤ مالَيان، فةرمووى )
ليبيش وتى ناوم ناوة طابدةن، ناوى ضيتان ليَ ناوة؟( عةىل كورِي ئةبوو 

 .بةلَكو ناوى حوسةينة 9بل هو حسني(،( فةرمووى )حةرب، ثيَغةمبةر)
(، يد دةلَيَت: شةويَك دام لة دةرطاى مالَي ثيَغةمبةر)ئوسامةى كورِي زة

( بة جؤريَك شتيَكي لة خؤي طرمؤلَة كردبوو كة نةمدةزانى ثيَغةمبةرم )
( ئةوة ضيت ثيَية وا ضية، جا كة ئيشةكةم تةواو بوو ومت بة ثيَغةمبةر)

                                      
0

، السنن الكربى للبيهقي، الرقم 2722، املستدرك على الصحيحني، الرقم 7468صحيح ابن حبان، الرقم  - 
، 3746، ضعفه األلباني يف سلسلة االحاديث الصحيحة، الرقم 726ل، الرقم ، مسند أمحد بن حنب11121

 لكن حسنه شعيب األرناؤوط، و صححه الذهيب يف التلخيص.
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 ( كة بةرطةكةى البرد بينيم حةسةن وبةرطت بؤ طرمؤلَة كردووة؟ ثيَغةمبةر)
هذان ابناي و ابنا ابنيت اللهم أحبهما حوسةيين لة باوةش ناوةو فةرمووى )

)ئةوة دوو كورِةكةمن، كورِانى كضةكةمن، خواية  9(،فأحبهما و أحب من حيبهما
من ئةم دوانةم خؤش دةويَن دةي تؤيش خؤشت بويَن و ئةوةشت خؤش بويَت 

 كة ئةم دوانةى خؤش دةويَن(.
الَي عائيشة دةرضوو و داى بة الى مالَي فاتيمةى ( لة مرؤذيَك ثيَغةمبةر)

( فةرمووى ئةرىَ نازانيت كضيدا، تةماشاى كرد حوسةين دةطري، ثيَغةمبةر)
 2طريانى حوسةين ئازارم دةدات؟!

( لة مالَي ئوممو سةلةمة بوو، فةرموىو با كةس رؤذيَك ثيَغةمبةر)
ومموسةلةمة ريَي دا نةيةتة ذوورةوة، حوسةين هات و دةستى كرد بة طريان، ئ

( دانيشت، جربيل بضيَتة ذوورةوة، ضووية ذوورةوةو الى ثيَغةمبةر)
( فةرمووى ئةوانة فةرمووى ئوممةتةكةت  دواتر دةيكوذن، ثيَغةمبةر)

دةيكوذن و باوةرِداريشن؟)يقتلونه و هم مؤمنون( فةرمووى بةلَيَ، ئينجا 
 4خؤلَةكةى ثيَ نيشان دا.

                                      

، صحيح 3761، حسنه األلباني يف صحيح و ضعيف سنن الرتمذي، الرقم 3787سنن الرتمذي، الرقم  - 1
 .7477ابن حبان، الرقم 

 .2778الرقم املعجم الكبري للطرباني،  - 2

 و قال الذهيب إسناده حسن. 281، ص 3سري أعالم النبالء، ج - 3
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ةردةمى موعاويةوة نامةيان دةنووسي بؤ حوسةين خةلَكي كووفة هةر لة س
و داوايان ليَدةكرد بضيَت بؤ اليان تا بةيعةتى ثيَبدةن، بةآلم حوسةين رازى 
نةدةبوو، ئينجا خةلَكيَكيان هاتن بؤ الى ئيبنوحلةنةفيةو داوايان ليَكرد بضيَت بؤ 
و اليان، ئةويش رازى نةبوو، ئينجا ئيبنوحلةنةفية هات بؤ الى حوسةين 

هةوالَةكةى بؤ باسكرد، حوسةينيش وتى ئةو خةلَكة دةيانةويَت نان بةسةر 
 9ئيَمةوة خبؤن.

كاتيَك موعاوية مرد يةزيد نامةى نارد بؤ وةليدي كورِي عوقبة كة والي 
مةدينة بوو، داواى ليَكرد بةيعةتى بؤ وةربطريَت، ئينجا وتى سةرةتا لة كةسة 

ةلَ حوسةين نةرمونيان بة، وةليديش بةناوبانطةكانةوة دةست ثيَ بكةو لةط
ناردى بة شويَن حوسةين و ئينب زوبةيردا، ئةو كاتةش هيَشتا شةو بوو، داواى 
كرد لة هةردووكيان بةيعةت بدةن بة يةزيد، ئةوانيش وتيان با بةيانى بيَتةوة 
بزانني خةلَكي ضي دةكةن، ئةوةبوو هةر ئةو شةوة لة مةدينة دةرضوون بةرةو 

 2مةككة.
تر حوسةين برِياري دا بةرنطاري يةزيد ببيَتةوة، ثرسي بة هاوةآلن و دوا

كةسايةتية ديارةكان كرد و خةلَكي عيَراقيش ثشتطريي خؤيان بؤ نيشاندا، 
هاوةآلن تكايان ليَكرد ئةو هةنطاوة نةنيَت و بة طويَي خةلَكي عيَراق نةكات 

                                      

 .161، ص 8البداية والنهاية، ج - 1

 .213، ص 3سري أعالم النبالء، ج - 2
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اك بوون و ضونكة ثيَشرت بةرامبةر بة عةلي باوكي و حةسةني براي ناث
ئةجمارةش بةرامبةر بة حوسةينيش هةر وا دةبن، بةآلم حوسةين بة داواكةيان 

 رازي نةبوو و بة مالَ و مندالَ و دةوروبةرةكةيةوة بةرةو عيَراق بةرِيَ كةوت.
لة خاكى كةربةالدا حوسةين بةرةبةرة هةستى كرد بة ناثاكى بةلَيَنةكانى 

انيشتبوو و سةرقالَي خويَندنى قورئان عيَراقيةكان، لة شويَين مانةوةى خؤي د
بوو و فرميَسكيش بةسةر كولَمةكانيدا دةخليسكا، كابرايةك هاتة ذوور و ثيَي 

( وت بة دايك و باوكمةوة بة قوربانت مب ئةي كضةزاى ثيَغةمبةرى خوا )
بؤضي هاتويتةتة ئةم وآلتة، ئةويش وتى ئةوة هةمووى نامةى خةلَكي كووفةية 

وم كةضي ئيَستا وا دةبينم نيازى كوشتنى منيان هةية، كة بؤيان ناردو
ئةطةريش ئةوة بكةن هيض سنووريَكي خوا ناميَنيَت نةيبةزيَنن و خواى طةورةش 

 9كةسي وا زالَ دةكات بةسةرياندا كة سةرشؤرِيان بكات.
شةوى عاشوورا بوو، حوسةين هاوةآلنى كؤكردةوةو سوثاسي خواى كرد و 

ةلَكة سبةيينَ لةطةلَتان دةجةنطن، منيش مؤلَةتى وتى من وايدةبينم ئةو خ
هةمووتامن داوةو طةردنتان ئازاد بيَت، كام لةئيَوة هيَز و تواناى هةية با يةكيَك 
لة ئالوبةيتم بباتة الى خؤي و هةموو بآلوةى ليَ بكةن، ضونكة ئةوان تةنها بؤ 

                                      

 .161، ص 8البداية والنهاية البن كثري، ج - 1
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ت بةخوا ليَت من دةطةرِيَن، بةآلم كةسوكارةكةى وتيان دواى تؤ ذيامنان ناويَ
 9جيا نابينةوة، هاوةلَةكانى تريشي هةمان شتيان وت.

 2ئةو شةوة تا بةيانى حوسةين و يارانى سةرقالَي نويَذ و ثةرستش بوون.
بةيانى هات و حوسةين ئةم نزايةى كرد: خواية تؤ متمانةى منيت لة هةموو 

م بووة نارةحةتيةك و دةربازكةري منيت لة هةموو سةختيةك، لةم بارةى تووش
 تؤ ثةناى منيت، تؤ خاوةنى هةموو بةخششيَك و خاوةنى هةموو ضاكةيةكيت.

ئينجا روويكردة عومةرى كورِي سةعيد و ثيَي وت: ثةلة مةكةن، سويَند 
بةخوا من تةنها بة نامةى كةسانى وةك ئيَوة هاتوم كة دةيانوت سوننةت 

ناكريَن دةى وةرة  مردووةو دووروويي زالَ بووةو سنوورةكانى شةريعةت ثةيرِةو
بؤ المان بةلَكو خوا بة هؤي تؤوة بارى ئوممةت ضاك بكات، بؤية منيش هاتوم، 
جا ئةطةر حةز بةوة ناكةن ئةوة من دةطةرِيَمةوةو ئيَوةش بزانن دروستة من 
بكوذن يان خويَنم حةآللَ بكةن؟ مةطةر من كضةزاى ثيَغةمبةرةكةتان نيم، كورِي 

مةطةر حةمزةو عةبباس و جةعفةر مامةكامن نيم؟  ( نيم؟ئامؤزاى ثيَغةمبةر)
( سةبارةت بة من و براكةم دةيفةرموو ئةم مةطةر نةتانبيستووة ثيَغةمبةر)

 دوانة طةورةى طةجنانى بةهةشنت؟

                                      

 .341، ص 3سري أعالم النبالء، ج - 1

 .338، ص 3املنتظم البن اجلوزى، ج - 2
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لة كةربةالئي خاكى جةنطةكةدا ذمارةى ئةوانةى لةطةلَ حوسةين بوون 
 9نزيكةى ضل و ثيَنج ئةسث سوار و سةد كةسي ثيادة بوون.

حوسةين لةويَ دوا وتةكانى خؤي بؤ هاوةآلنى ثيَشكةش كردو وتى طويَم ليَ 
بطرن و ثةلةم ليَ مةكةن تا ئامؤذطاريتان بكةم و ثؤزشتان بؤ بهيَنمةوة بةهؤي 
ئةم هاتنةمةوة، ئينجا كة قسةكانى تةواو بوو خوشكةكانى دةستيان كرد بة 

 2بيَدةنطيان بكات. طريان، حوسةين عةبباسي براى و عةىل كورِي نارد تا
يةكةم كةس كة دةستى كرد بة جةنطةكة مةواليةكى عوبةيدوآلى كورِي زياد 

بةآلم رايةكى تر  4بوو، عةبدوآلى كورِي تةميمي كةليب ضوو بؤى و كوشتى،
دةلَيَت عومةر يةكةم كةس بوو ترييَكي وةشاند و وتى شايةت بن من يةكةم 

 3كةس بووم تريةكةم وةشاند.
شتبوو و تري بةمالوبةواليدا دةهاويَذرا، يةكيَك لة تريةكان بة حوسةين داني

كورِيَكي سيَ سالَةى كةوت، ئةوكات ئيرت حوسةين جلى جةنطى ثؤشي و دةستى 
كرد بة جةنط كردن هةتا هةموويان كوذران، عةىل كورِيشي بةشدارى جةنطةكة 

ةوالوة بوو، حوسةين تينووي بوو، كةسيَك ئاوى بؤ هيَنا و داية دةستى، ل

                                      

 .348، ص 3، سري أعالم النبالء، ج81، ص 2صابة يف متييز الصحابة، جاإل - 1
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حوصةيين كورِي تةميم ترييَكي وةشاند و تريةكة داى لة ناو دةمى حوسةين و 
خويَن لة دةميةوة دةضؤرِاية ناو دةستى، حوسةين سوثاسي خواى دةكرد و 
روويكردة ئاوى فورات تا خؤي بطةيةنيَتة ئةويَ، سةربازان ريَيان ليَطرت بضيَت 

دو ثيَكاى، دواجار طةمارؤ درا بةرةو ئاوةكة، كةسيَكي تر ترييَكي بؤ وةشان
هةرضةندة ئةو هةر بةردةوام بوو لة جةنط كردن و دوورى دةخستنةوة، دواجار 
شيمر هاوارى كرد دايكتان رؤلَة رؤتان بؤ بكات ضاوةرِيَي ضني بيكوذن، ئةوةبوو 
زورعةى تةميمي ضووة ثيَشةوةو مششيَريَكي دا لة بالَي، حوسةينيش مششيَريَكي 

ى، ئينجا سينانى نةخةعي هاتة ثيَشةوةو دوو مششيَري ليَداو دا لةسةر شان
خستى، دواتر دابةزى تا سةريشي ليَبكاتةوة، بةآلم خةوىل ئةصبةحى هات و 
سةرى حوسةيين ليَكردةوةو بردي بؤ عوبةيدوآلى كورِي زياد، هيواى وابوو 

يَن خةآلتى بكات، بةآلم عوبةيدوآل هيضي ثيَنةدا، جةستةى حوسةين هةمووي شو
 9ثيَكان بوو نزيكةى سي و سيَ جار ثيَكرابوو.

سةبارةت بة كاتى شةهيد بوونى لة رؤذي عاشووراي سالَي شةست و يةكي 
دةوتريَت ئةو رؤذة شةممة بووة، رايةكى تر دةلَيَت بةلَكو رؤذي  2كؤضيدا بوو،

 4دووشةممة بوو.
 

                                      

 .342، ص 3سري أعالم النبالء، ج - 1

 .81، ص 2اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 2
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 لةطةلَ حوسةيندا ئةم كةسة نزيكانةشي لةطةلَيدا شةهيد بوون:
ن و ئةبووبةكر كة براى عومثاجةعفةر و حوسةين و عةبباس و موحةممةد و 

ئةبووبةكري كورِي  9حوسةين بوون، عةىل ئةكبةر و عةبدوآلى كورِانى حوسةين،
 4عةبدوآل و قاسم و ئةبووبةكرى كورِانى حةسةنى براى. 2حوسةين،

راقي شيين درؤزنانةى عيَراقيةكان خؤي دةنواند، يةكيَك لة سةربازانى عيَ
جلوبةرطةكةى فاتيمةى كضي حوسةيين دةبرد و دةشطريا، فاتيمة ثيَي وت 

( بؤضي دةطريت؟ سةربازةكة وتى ضؤن دةبيَت كةلوثةىل نةوةى ثيَغةمبةر)
بة تاآلن بةرم و نةطريم؟ فاتيمة وتى دةى مةيبةو دايبينَ، سةربازةكة وتى ئاخؤ 

 3دةترسم كةسيَكي تر بيبات.
 
 
 
 
 

                                      

 .181، ص 8البداية والنهاية البن كثري، ج - 1
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 (يي سةملانى فارسي )نؤيةم: مالَئاوا
( و نةوةى فارسةكانة، سةملانى فارسي هاوةلَي نزيكي ثيَغةمبةر )

 هاوةلَيَكي زؤر ناسراو و دلَسؤز بة ئيسالمة.
سةبارةت بة شويَين لةدايكبوون و طةورةبونى هةريةك لة رامهورمز و 

ة بةآلم لة زؤربةى طيَرِانةوةكاندا ناوى طونديَكي سةر ب 9ئةصفةهان هاتووة،
 ئةصفةهان هاتووة.

( بة ئازادى بةشدارى غةزاى سةملاني فارسي دةلَيَت: لةطةلَ ثيَغةمبةر )
( دوانةكةومت و لة خةندةق بووم، دواى ئةوة يةك غةزاش لة ثيَغةمبةر )

 2هةمووياندا بةشدار بووم.
جاريَك ئةبووسوفيان داى بةالى سةملانى فارسي و بيالل و صوهةيب و 

ا، ئةوانيش تانةيان ليَدا، ئةبووبةكر وتى ئةوة ثياوماقولَي ضةند كةسيَكي ترد
( و قورِةيشة، واى ثيَ دةلَيَن؟! دواتر ئةبووبةكر هات بؤ الى ثيَغةمبةر )

بةسةرهاتةكةى بؤ طيَرِايةوة، ئةويش فةرمووى )ئةي ئةبووبةكر لةوانةية 
وورِة توورِةت كردبن، ئةطةر ئةوانت توورِة كردبيَت ئةوة ثةروةردطارتت ت

                                      
 .121، ص 3اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 1
 .311-314، ص 1سري أعالم النبالء،  - 2
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كردووة(، خيَرا ئةبووبةكر ضوويةوة بؤ اليان و وتى برا ئازيزةكامن ئةريَ ئيَوةم 
 9توورِة نةكرد؟ وتيان نا ئةي ئةبووبةكر خوا ليَت خؤش بيَت.

جاريَك سةملان لةطةلَ سةعدى كورِي ئةبي وةقاص دةمةبؤلَةيةكي بوو، 
ان وتى من سةعد وتى ئةي سةملان ئادةى رةضةلَةكى خؤمت بؤ بلَيَ، سةمل

باوكيَكم نية لة ئيسالمدا بووبيَت، من سةملانى كورِي ئيسالمم، ئينجا ئةو 
قسةية طةيشتةوة دةمى عومةر، دواى ماوةيةك عومةر ريَي كةوتة سةعد، وتى 
ئةي سةعد ئادةى رةضةلَةكى خؤمت بؤ بلَيَ، خيَرا سةعد زانى عومةر 

ةمريي باوةرِداران وازم بةسةرهاتةكةى بيستووةتةوة، بؤية وتى توخوا ئةي ئ
ليَ بهيَنة، ئةويش وتى هةر دةبيَت بيلَيَيت، سةعد رةضةلَةكى خؤي وت، عومةر 

ب شكؤدارترينيان كةس بوو لة سةردةمى ططاوتى قورةيش دةزانن خة
نةفاميدا، دةى من عومةرى كورِي ئيسالمم براى سةملانى كورِي ئيسالمم، 

 2دةدايت.بةخوا ئةطةر لةبةر شتيَك نةبواية سزام 
سةبارةت بة كاتى مردنى سةملانى فارسي راى جياواز هةية، رايةك دةلَيَت 

بدا وةفاتى كردووة، رايةكى تر دةلَيَت لة ططالة سةردةمى عومةرى كورِي خة
نى كورِي عةففاندا وةفاتى كردووة، رايةك دةلَيَت مثاكؤتاييةكانى سةردةمى عو

                                      
 .324، ص 1م النبالء، جسري أعال - 1
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سةرةتاى سالَى سي و شةشى  لة سالَي سي و ثيَنجي كؤضي بووة، رايةكيش
 2مردنةكةشي لة مةدائني بوو. 9كؤضي ديَنيَت،

كاتيَك سةملان لة سةرةمةرطدا بوو، سةعد و ئينب مةسعوود ضوون بؤ 
سةردانى، سةملان دةسيت كرد بة طريان، وتيان بؤضي دةطريت؟ وتى 

( بةلَيَنيَكي ثيَ بةخشني كةضي نةمانثاراست، فةرمووى ثيَغةمبةرى خوا )
 4با تويَشووي هةركامتان لة دنيادا وةك تويَشووي سواريَك بيَت(.)

سةملان بة خؤي دةوت )سلمان مبري( ئةمةي بة فارسي دةوت، واتة سةملان 
 3مبرة.

ئينجا سةملان ذنةكةى خؤي بانط كردة ذوورةكةى، ذوورةكةى لة 
نكة بةرزاييةكةوة بوو و ضوار دةرطاى هةبوو، وتى ئةو دةرطايانة بكةرةوة، ضو

ئةمرِؤ ميوامن ديَت، نازامن لة كام دةرطاوة ديَن، ئينجا داواى ميسكي كرد و وتى 
بيكةرة كةميَك ئاو و بريِذة بة دةورى  جيَطةكةمدا، ذنةكةى دةلَيَت دواتر 

 5ضوومةوة بؤ الى دةبينم طيانى سثاردبوو.

                                      
 .317، ص 3البدايةو النهاية البن كثر، ج - 1
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سةملان ئةو بؤني ميسكةى بة دةستكةوتى غةزا دةستكةوتبوو و 
بؤ كاتى مةرطى، دةيوت فريشتةكان ديَن بؤ الم، ئةوان نان ناخؤن، هةلَيطرتبوو 

 9بةآلم بؤن دةكةن.
تيَرِوانيين ئيسالم بؤ مةرط تيَرِوانينيَكي ترس و نامؤيي نية، وةك ضؤن 
تيَرِوانيين بؤ ذيان ديدي بيَزارى و تاسةي مةرط نية، ئيسالم ثيَمان دةلَيَت تا لة 

بؤ خواردن وثؤشني و نؤشني و هاوسةرطريي  ذياندايت بةختةوةر بذي، ضي ثاكة
كةمتةرخةم مةبة تيايدا، مايف جةستةو روخسار و ناخت بدة، خؤشي ببةخشة 
بة ضواردةورت، هيض كاتئاوات بة مةرط مةخوزاة، ئاوات خواسنت بة مةرطى 
قةدةغة كردووة، بةآلم كة مةرط هات ثيَشوازى ليَدةكات، ثيَت دةلَيَت مةرط 

طواستنةوةى رؤحتة بؤ دنياي ئاخريةت، لةو ساتةدا طةشبني مةرطى جةستةيةو 
بة، زمانت بة يادى خوا رام بيَنة، سةملان ئاسا مالَت بؤخنؤش بيَت، كة 
كةسةكةش مرد، با بشؤردريَت و بة بةرطى ثاك كفن بكريَت، بؤخنؤش بكريَت، 
 نويَذي لةسةر بكريَت، كةس لة ثيَش تةرمةكةوة نةرِوات، هةركةس دانيشتووة
هةستيَـتةسةر ثيَ با تةنانةت تةرمى جوولةكةو طاوريش بيَت، ئةسثةردة بكريَت 
و نزاى خيَري بؤ بكريَت، واز لة خراثةكانى بهيَنن و باسي ضاكةكانى بكةن، 

 ئةمةية ريَنمايي ئيسالم بؤ مةرط.
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 (دةيةم: مالَئاوايي فاتيمةي كضي ثيَغةمبةري خوا )
وآلية، باوكى سةردارى مرؤظايةتى و كضي موحةممةدى كورِي عةبد طيمهفا

 9ئازيزي ئيماندارانة، موحةممةدى نيَردراوى خواية.
دايكي ناوى خةدجيةي كضي خوةيليدة، دايكي باوةرِداران و موذدةثيَدراوى 

 (.بةهةشت و يةكةم و خؤشةويسترتين هاوسةري ثيَغةمبةرى خواية)
ةزيين سروش بوو بؤ كةميَك ثيَش دابفاطيمه ةهةبي دةلَيَت لةدايكبوونى ذ

 2(.سةر ثيَغةمبةر )
( بة ى كضي ثيَغةمبةرى خواى )طيمهليب فاطاكاتيَك عةىل كورِي ئةبو

هاوسةر طرت، بؤ مالَيَك دةطةرِا تا تيايدا نيشتةجيَ بيَت، بةآلم خانوويةكى دوور 
( دةست كةوت و لةويَ طواستيةوة، ثيَغةمبةر لة مالَي ثيَغةمبةرى خواى )

(هات بؤ )  ،مالَيان و ثيَي فةرموون دةيةويَت نزيكيان بكاتةوة لة مالَي خؤي
بكة تا شويَنةكةى بطؤرِيَتةوة لةطةلَمان تا نزيك  ثهش وتى داوا لة حارطيمهفا

هيَندة شويَين خؤي بؤ  ثه( فةرمووى )حاربينةوة، ثيَغةمبةريش )
و و هات بؤ الى ئةوةى بيستةوة ثهضؤلَكردوين ئيرت رووم نايةت ثيَي بلَيَم(، حار

( بيستوومة دةتةويَت ( و وتى ئةي ثيَغةمبةرى خوا )ثيَغةمبةرى خوا )
ليَتةوة نزيك بيَت و ئةوةش خانووةكانى منن، من خؤمء ئةوةشي هةمة  طيمهفا
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( ئةوةى بؤ خوا و ثيَغةمبةرى خواية، سويَند بةخوا ئةي ثيَغةمبةرى خوا )
ي وازى ليَ ديَنيت بؤم، ثيَغةمبةريش تؤ ليَم وةردةطريت الم زؤر خؤشرتة لةوة

( ئةوةبوو ،)( فةرمووى )راست دةكةيت، خوا بةرةكةت برِذيَت بةسةرتدا
( بوو، كة نزيك مزطةوتى ثيَغةمبةر ) ثههاتة ناو خانوويةكى حار طيمهفا

( ضةند خانوويةكى هةبوو، هةر جارةو لة نزيك مزطةوتى ثيَغةمبةر ) ثهحار
( تا ضؤلَ دةكرد بؤ خؤشةويستيَكي ثيَغةمبةر )يةكيَك لةو خانووانةى 

 9( و هاوسةرةكانى.هةموو خانووةكانى ئةو شويَنةى دا بة ثيَغةمبةر )
ى ضي طيمه( بريندار بوو، فالة غةزاى ئوحوددا كة ثيَغةمبةر )

ليب برينةكةى ثيَغةمبةرى خوايان بووطا( و عةىل كورِي ئةثيَغةمبةرى خوا )
(دةشؤرد، عةىل ئا )ش برينةكةى طيمهدا و فاطيمهوى دةكرد بة دةسيت فا

 2دةشؤرد.
( عائيشةى دايكي باوةرِداران باسي سةرةمةرطي ثيَغةمبةري خوا )

( كة دةضوو بةرِيَدا دةتوت هات بؤ الى ثيَغةمبةر )طيمه دةكات و دةلَيَت فا
( فةرمووى مةرحةبا لة (، ثيَغةمبةر )هةمان ريَكردنى ثيَغةمبةرة)

طريا، طيمه ، ئينجا الى خؤيةوة داينيشاند، دواتر ضثةيةكي بؤ كرد و فاكضةكةم
طيمه ( ضثةيةكي تري بؤ كرد و فاومت بؤضي دةطريت؟ دواتر ثيَغةمبةر )

                                      
 .166، ص 8الطبقات الكربى البن سعد، ج - 1
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دةسيت كرد بة ثيَكةنني، منيش ومت تا ئيَستا نةمديوة خةم و خؤشي ئاوا لةيةك 
ةش وتى نهيَين نزيك بن، ومت ضؤن بوو واطريايت و دواتر ثيَكةنيت؟ فاتيم

( وةفاتى كرد، ضووم ( ئاشكرا ناكةم، دواتر كة ثيَغةمبةر )ثيَغةمبةر )
، ئةويش وتى ضثاندى بة طويَمدا )جيربيل طيمههةمان ثرسيارم كردةوة لة فا

هةموو سالَيَك يةك جار قورئانى لةطةلَ دةور دةكردمةوة، ئةمسالَ دوو جار 
اماذةي مةرطمة، تؤيش يةكةم كةسيت لةطةلَم دةورى كردةوة، وادةزامن ئةمة ئ

بة من دةطةيتةوة(، منيش دةستم كرد بة طريان، دواتر فةرمووى )ئايا رازى 
بيت؟(  -يان طةورةي ذنانى باوةرِداران–نابيت تؤ طةورةى ذنانى بةهةشت 

 9منيش بةوة ثيَكةنيم.

( و بةيعةتدان بة ئةبووبةكري صديق، ثاش وةفاتى ثيَغةمبةر )
( ضوون ( و عةبباسي مامى ثيَغةمبةريش )ثيَغةمبةر )ى كضي طيمهفا

بؤ الى ئةبووبةكرو داواى مرياتييان كرد، ئةبووبةكريش ثيَي راطةياندن كة 
( فةرموويةتى دواى خؤي مرياتى جيَناهيَلَيَت و هةرضي ثيَغةمبةرى خوا )

لةسةر ئةوة دلَئيَشانيَ لةنيَوان فاتيمة و  2جيَهيَشت ئةوة صةدةقةية،
 ووبةكردا دروست بوو.ئةب

                                      
 .3226صحيح البخاري، الرقم  - 1
 .313، ص 2الطبقات الكربى البن سعد، ج - 2
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( ثيَنج مانط يان شيتَ لةو ضةشنة دواى وةفاتى ثيَغةمبةر )فاطيمه 
ذياو لة تةمةنيَكي كةمدا كؤضي دوايي كرد، دةوتريَت تةمةنى بيست و ضوار يان 
بيست و ثيَنج يان بيست و نؤ سالَ بووة، بةآلم راسترت ئةوةية تةمةنى بيست و 

 9رد.ضوار سالَ بوو كة كؤضى دوايي ك

( كؤضي ) ى خواراسترتيش ئةوةية شةش مانط ثاش وةفاتى ثيَغةمبةر
  2دوايي كرد.

نةخؤش كةوت، ئةبووبةكر ضوو بؤ الى و داواى مؤلَةتى كرد فاطيمه كاتيَك 
ئةوة ئةبووبةكرة هاتووة بؤ الت و فاطيمه تا فاتيمة ببينيَت، عةىل وتى ئةي 

مؤلَةتى بدةم؟ عةىل وتى بةلَيَ،  داواى مؤلَةت دةكات، ئةويش وتى حةز دةكةيت
فاطيمه ش مؤلَةتى ثيَدا، ئةبووبةكر هاتة ذوورةوةو هةولَي دةدا دلَي طيمهفا

بهيَنيَتةوةو وتى سويَند بةخوا ضي سامان و كةسوكار و عةشريةمت وةالناوة 
تةنها لةبةر رةزامةندى خواو ثيَغةمبةرةكةى و رةزامةندى ئيَوةى ئالوبةيت 

 4رازى بوو.فاطيمه ى دةهيَنايةوة هةتا طيمهفا بووة، ئيرت دلَي

                                      
 .121، ص 2سري أعالم النبالء للذهيب، ج  - 1
 .2123صحيح البخاري، الرقم   - 2
 و قال إسناده صحيح. 11113السنن الكربى للبيهقي، الرقم  - 3



          

85 
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ثيَش مردنى تووشي نةخؤشيةكي سةخت بوو، لةو كاتةشدا خةمي فاطيمه 
ئةوةي بوو كة ضؤن بربيَت بةرةو طؤرِستان، ئةوةبوو كاتيَك ئةمسائي كضي 
عومةيسي البوو، بة ئةمسائي وت ضةندة ثيَي ناخؤشة بة قوماشيَكةوة بربيَت و 

ويَت؟ ئةمسائيش وتى بةخوا دارةمةيتيَكت بؤ دروست دةكةم جةستةى دةربكة
ش وتى ئادةى نيشامن طيمهوةك ئةوةي كة بينيم لة حةبةشة دروست دةكرا، فا

ش ثيَكةنى، ئةوةش تاكة طيمهبدة ضؤنة، ئةويش بؤي دروست كرد، فا
 9(.ثيَكةنيين بوو ثاش وةفاتى ثيَغةمبةر )

ةى شؤرد، بة شةو ئةسثةردة كرا كاتيَ وةفاتى كرد عةىل هاوسةري تةرمةك
( نويَذي لةسةر تةرمةكةى كرد و هةريةك لة و عةبباسي مامى ثيَغةمبةر )

 2دابةزينة ناو طؤرِةكةى. ضلعةىل هاوسةري و فة

بةآلم لة صةحيحي بوخاريدا هاتووة كة عةىل خؤي نويَذي لةسةر كرد و بة 
 4شةو ئةسثةردةى كرد و ئةبووبةكري بانط نةكرد.

ثيَي ومت زؤرم ثيَ ناخؤشة كة فاطيمه ي كضي عومةيس دةلَيَت ئةمسائ
قوماشيَك دةدريَت بةسةر ئافرةتدا و جةستةي دةردةكةويَت، منيش ومت ئةي 

                                      
 ، 2712املستدرك على الصحيحني، الرقم  - 1
 .128، ص 2سري أعالم النبالء للذهيب، ج  - 2
 .3311ح مسلم، الرقم صحي - 3
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

( من لة حةبةشة شتيَكم بينيوة با بؤت باس بكةم، كضي ثيَغةمبةرى خوا )
ةسةريدا ئةوةبوو بة برِيَ دار دارةمةيتيَكي دروست كرد و ئينجا قوماشيَكي دا ب

دا، فاتيمة وتى ئةمة زؤر ضاكة، ئةطةر مردم تؤ و عةىل مبشؤن و كةسى تر 
نةيةتة ذوورةوة، ئةوةبوو كة وةفاتى كرد، عائيشة هات تا بيَتة ذوورةوة، 
ئةمسائيش وتى مةيةرة ذوورةوة، عائيشة الى ئةبووبةكر سكاآلى كرد، 

خؤي فةرمانى مه فاطيئةبووبةكر هات و وتى بؤ ريي نادةن؟ ئةمسائيش وتى 
خؤي ضؤني وتووة وا فاطيمه كرد تةنها من و عةىل بيشؤين، ئةبووبةكريش وتى 

 9بكةن.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 .121-128، ص 2سري أعالم النبالء للذهيب، ج - 1
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

 (يانزةهةم: مالَئاوايي مةرطي خاليدي كورِي وةليد )
خاليد لة سةردةمى نةفاميدا لةناو قورةيشدا ثيَطةيةكي طرنطى هةبوو، 

لة جةنطى ئوحوددا يةكةم  ئةويش برييت بوو لة بةرثرسياريَيت سةربازى،
هةنطاوى دذايةتى خاليد دذ بة موسلَمانان دةركةوت، تيايدا خاليد سةركردايةتى 

لة جةنطى  9سوارةى بيَباوةرِانى دةكرد كة نزيكةي سةد سوارة بوون،
 .خةندةقيشدا دووباةر خاليد سةركردايةتى سوارةى بيَباوةرِانى دةكرد

ي وةليد موسلَمان بوو، خاليد ثاش ريَككةوتنى حودةيبية خاليدي كورِ
( تؤ ( ومت ئة ثيَغةمبةري خوا )دةلَيَت: كة ضوومة خزمةت ثيَغةمبةر )

دةزانيت من لة ضةند جةنط و هةلَويَستدا دذايةتيم كردويت، بؤية لة خوا داوا 
( فةرمووى: )ئيسالم ئةوةي ثيَش خؤي بكة لةوانةم خؤش بيَت، ثيَغةمبةر )

( لةسةر ئةوة بةلَيَنم ثيَبدة مت ئةي ثيَغةمبةرى خوا )دةسرِيَتةوة(، منيش و
اللهم اغفر خلالد بن ( فةرمووى: )كة ئةو نزايةم بؤ بكةيت، ثيَغةمبةريش )

)خواية لةهةموو ئةو ريَطريانةى  2(،الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك
 خاليد خؤش بة كة خستية بةردةم ريَ و بانطةوازةكةت(. 

وةليد ناسراوة بة مششيَري خوا، كونيةكةي ئةبوو  خاليدي كورِي
يةكيَكة لة هاوةلَة زؤر طةورة و ناسراوةكانى ثيَغةمبةرى خوا  4سولةميانة،

                                      
 .13، ص 2البداية والنهاية البن كثري، ج - 1

 .224، ص 2، البداية والنهاية البن كثري، ج1682دالئل النبوة للبيهقي، الرقم  - 2

 .231، ص 2اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 3
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

( كة لة ميَذووي ئيسالميدا رؤلَيَكي كاراى هةبووة، يةكيَك بوو لة ريَبةرانى )
 فتووحاتى ئيسالمى.

خواية خاليد ( لة كاتى جةنطي موئتةدا دةيفةرموو )ثيَغةمبةر )
مششيَريَكة لة مششيَرةكانى خؤت، خواية لةسةر دةستى سةركةوتن 

 9ببةخشي(، لةو رؤذةوة خاليد ناوى نرا مششميَري خوا )سيف اهلل(.
ال تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف اهلل صبه اهلل على هةروةها دةيفةرموو )

شيَرةكانى خوا )ئازارى خاليد مةدةن، ضونكة ئةو مششيَريَكة لة مش 2(،الكفار
 كة بةرووى بيَباوةرِاندا هةلَيكردووة(.

خاليد ماوةيةك ثيَش مردنى جاريَك ضوويةوة بؤ مةككةو عومرةيةكى كرد و 
 لةويَ مايةوة تا كؤضي دوايي كرد. 4طةرِايةوة بؤ حيمص،

ئةو كات  3خاليدى كورِي وةليد لة سالَي بيست و يةكى كؤضيدا وةفاتى كرد،
 5بوو. تةمةنى شةست ساآلن

                                      
، مسند أمحد بن حنبل، الرقم 7176السنن الكربى للنسائي، الرقم ، 7137صحيح ابن حبان، الرقم  - 1

، صححه شعيب األرناؤوط، حسنه األلباني يف أحكام 36286، مصنف ابن أبي شيبة، الرقم 21134
 (.1/33اجلنائز)

 ، صححه شعيب األرناؤوط.381، املعجم الصغري للطرباني، الرقم 7244صحيح ابن حبان، الرقم  - 2

 .383، ص 1م النبالء، جسري أعال - 3

 .317، ص 7الطبقات الكربى البن سعد، ج - 2

 .367، ص 1سري أعالم النبالء، ج - 3
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

كاتيَك خاليد لة سةرةمةرطدا بوو دةيوت بةشدارى ئةو هةموو جةنطةم كرد 
كةضي قةدةرم وابوو لةسةر جيَطةكةم مبرم، دواتر وتى ئةطةر مردم ضةك و 

 9ئةسثةكةم دابنيَن بؤ ريَي خوا.
خاليد كة لة سةرمةرطيدا بوو تةنها شتيَك لة ذياندا هةيبوو برييت بوو لة 

ى و كؤيلةيةكى، كة ئةم هةوالَة دواتر طةيشت بة عومةرى ئةسثةكةى و ضةكةكة
ب، وتى رةمحةتى خواى ليَ بيَت ئاوا نةبوو كة ئيَمة طومامنان ثيَ ططاكورِي خة

 2.-واتة سامانى بؤ خؤي دانةنابوو-دةبرد
خاليد دةطرياو دةيوت لة ئةوةندة جةنطدا بةشداريم كرد، جةستةم بستيَكي 

ن مششيَري بةركةوتووة يان رم يان تري، كةضي وا بيَ بريين ثيَوة نةماوة، يا
 4لةسةر جيَطةكةم دةمرد.

خاليد ثيَش مردنى بةو بارة نةخؤشيةي سةرةمةرطيةوة قسةي دةكرد بؤ 
ئةوانةى كة لةالى بوون و دةيوت: لةم سةرزةويةدا هيض شتيَك نية هيَندةى 

كى سوثايي ئةوة الم خؤشةويست بيَت كة لة شةويَكي سارددا لة ناو دةستةية
كؤضةراندا مب كة بةرامبةر دوذمن لة ضاوةرِوانى جةنطدان، دةى طرنطى بدةن بة 

 3جيهاد.

                                      
 .233، ص 2اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 1

 .317، ص 7الطبقات الكربى البن سعد، ج - 2

 .382، ص 1سري أعالم النبالء، ج - 3

 .232، ص 2اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 2
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كاتيَك خاليد لة سةرةمةرطدا بوو وةسيةتيَكي كرد بؤ عومةر، عومةريش 
 -ئةمةش بةلَطةيةكة كة خاليد لة مةدينة مردووة-وةسيةتةكةى جيَبةجيَ كرد

ى خوا لة خاليد، كةسيَك ئاماذةي بة و باسي خاليدي دةكرد و دةيوت رةمحةت
عومةر دا بؤضي كاتيَك مابوو التربد؟ عومةر وتى من تةنها لةبةرئةوة المربد 

 9ضونكة دةستواآليانة هةنطاوى دةنا و دةستواآليانةش سامانى دةبةخشيةوة.
خاليد ثيَش مردنى دةيوت سةرقالَ بوومن بة جيهاد بووة هؤكارى دواكةوتنم 

 2ربةى قورئان.لة فيَربوونى زؤ
طيَرِانةوةيةك هاتووة دةلَيَت: عومةر ضوو بؤ ئةسثةردةكردنى تةرمى خاليد، 
ئةمةش بةلَطةيةكى ترة لةسةر ئةوةى خاليد لة مةدينة مردووة، بةآلم راى 

ةهةبي دةلَيَت: راى راسترت ذ 4زؤرينة لةسةر ئةوةية خاليد لة حيمص مردووة،
 3ئةوةية خاليد لة حيمص مردووة.

نيَكى حاجيانى شام هاتنة مةدينة و هةوالَيان دا بة عومةر كة كاتيَك كاروا
ئةوان هاتون خاليد مردووة، عومةر دلَطرانيةك دايطرت و زوو زوو رةمحةتى بؤ 

 5دةنارد.

                                      
 .233، ص 2اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 1

 .233، ص 2اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 2

 .233، ص 2اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 3

 .382، ص 1سري أعالم النبالء، ج - 2

 .383، ص 1سري أعالم النبالء، ج - 3
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 (دوانزةهةم: مالَئاوايي بيشري كورِي بةرائي كورِي مةعروور )
لة بةيعةتى  بيشري كورِي بةرائي ئةنصارى لةطةلَ باوكيدا بةشدار بوو

 ٣عةقةبةدا.
لة ريَككةوتنى  2لة جةنطى بةدر و ئوحود و خةندةقيشدا بةشدارى كرد،

 ١حودةيبيةشدا بةشدار بوو.
 3لة ثشتيوانانة لة خةزرةجيةكان، بيشري كورِي بةرائي كورِي مةعروور

بيشر تريهاويَذى  5يةكيَك بوو لة ثياوماقوولَ و كةسة ديارةكانى ناو هؤزةكةى،
لة جةنطى بةدر و ئوحود و خةندةقيشدا  6( بوو،ثيَغةمبةر )نزيك لة 

 8لة ريَككةوتنى حودةيبيةشدا بةشدار بوو. 7بةشدارى كرد،
لة جةنطى خةيبةردا كاتيَك ئافرةتة جوولةكةكة طؤشتى بة ديارى هيَنا بؤ 

( و ذةهري ثيَوة كردبوو، بيشر لةو طؤشتةى خوارد و بةهؤي ثيَغةمبةر )

                                      
 .347-346، ص1تأريخ اإلسالم للذهيب، ج - 1

 .167، ص3، جالبداية والنهاية البن كثري - 2
 .374، ص3الطبقات الكربى البن سعد، ج - 3

 .167، ص1اإلستيعاب يف معرفة األصحاب، ج  - 2
 .261، ص1سري أعالم النبالء للذهيب، ج - 3

 .374، ص3الطبقات الكربى البن سعد، ج - 6

 .167، ص3البداية والنهاية البن كثري، ج - 7
 .374، ص3الطبقات الكربى البن سعد، ج - 8
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( فةرمانى كرد ئةوةبوو دواى مردنى بيشر ثيَغةمبةر ) 9رد،ئةو خواردنةوة م
 2بة كوشتنى ئةو ذنة جوولةكة.

( بةسةرهاتى ئافرةتة جوولةكةكةش بةجمؤرة بوو: كاتيَك ثيَغةمبةر )
فةحتى خةيبةرى كرد و ذمارةيةكى زؤر لة جوولةكةكان كوذران، زةينةبي كضي 

ذاوى ذةهراوى بة ديارى هيَنا بؤ كة ئافرةتيَكي جوولةكة بوو بةرخيَكي بر ثحار
(، زؤربةى ذةهرةكةى لة بالَ و شانى بةرخةكةدا دانا ضونكة ثيَغةمبةر )

( ئةو ثارضةي بةرخى لة هةموو ثارضةكانى تر ال بيستبووي ثيَغةمبةر )
بةضيَذترة، كاتيَك ئةو بةرخةى هيَنا بيشري كورِي بةرائي كورِي مةعروور الى 

( بةشيَ لة شانى بةرخةكةى هةلَطرت تا غةمبةر )( بوو، ثيَثيَغةمبةر )
( بيخوات، بيشريش بةشيَك لة طؤشتةكةى هةلَطرت، كة ثيَغةمبةر )

( فةرمووى ثارووةكةى خوارد بيشريش ثارووةكةى خوارد، ثيَغةمبةر )
دةست هةلَطرن ضونكة شانى ئةم بةرخة هةوالَم ثيَ دةدات ضي ثيَدا كراوة، 

( سويَند بةوةى ريَزدارى كرديت من ئةوةم ةري خوا )بيشر وتى ئةي ثيَغةمب
لة خواردنةكةمدا بةديكرد، بةآلم تةنها لةبةر طةورةيي و ريَزي تؤ نةمتفاندةوة 
ضونكة حةزم نةكرد خواردنةكةت ال بيَزراو بكةم، كاتيَك بينيم ثاروةكةت خوارد 

بكةم، بؤية  خؤم لة تؤ ال لةثيَشرت نةبوو و حةزم نةكرد جيا لة تؤ خؤم رزطار
هيوام وابوو ئةوةى خواردت ذةهراوى نةبيَت، بيشر هةر لةو شويَنةيدا رةنطى 

                                      
 .167، ص3البداية والنهاية البن كثري، ج - 1

 .214، ص2البداية والنهاية البن كثري، ج - 2
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 9( لة ثشيت شانيةوة كةلَةشاخى طرت،تيَكضووء مرد، ثيَغةمبةرى خوا )
( ئافرةتةكةى بانط كرد و ثيَي فةرموو ضي وايكرد وا ثيَغةمبةرى خوايش )

ئةوة زيانى ثيَ ناطةيةنيَت،  بكةيت؟ ئةويش وتى ومت ئةطةر ثيَغةمبةر بيَت
( ئةطةريش ثيَغةمبةر نةبيَت ئةوة لة كؤلَي هةموانى دةكةمةوة، ثيَغةمبةر )

دواتر سيَ سالَ بةو ئازارةيةوة مايةوة  2فةرمانى كرد ئةو ذنة جوولةكةية كوذرا،
ما زلت أجد )تا هةر بةو ئازارةوة وةفاتى كرد وةك لة رؤذي وةفاتيدا فةرمووى 

اليت أكلت من الشاة يوم خيرب عددا حتى كان هذا أوان انقطع األبهر من األكلة 
(، )هيَشتا بة برِيَ دةردى ئةو خواردنةوة دةنالَيَنم كة لة رؤذي خةيبةر لة مين

( (، ئةوةبوو ثيَغةمبةر )4بةرخةكةم خوارد، ئيرت ئيَستا تواناى ثيَ نةهيَشتم
 3بة شةهيدي وةفاتى كرد.

 
 
 

                                      
 .214، ص2، البداية والنهاية البن كثري، ج1612دالئل النبوة للبيهقي، الرقم  - 1

، صححه األلباني يف صحيح و 172، ص1، الطبقات الكربى البن سعد، ج3133سنن أبي داوود، الرقم  - 2
 .2312ن أبي داوود، الرقم ضعيف سن

وشةى أبهر واتاى شاخويَنبةر دةدات و ثيَغةمبةر )( ئاماذةي بةوة داوة كة ذةهرةكة كارى  - 4
كردؤتةسةري و شاخويَنبةري برِيوة، بةآلم واتايةكي تر كة لة زمانةوانى عةرةبيدا بةو رستةي سةرةوة 

 . بؤية ليَرةدا ئاماذةمان داوة بة هةردوو واتاكة.ديَت واتة توانا و هيَزي ثيَ نةهيَشتووةو لةناوى دةبات
 .1612دالئل النبوة للبيهقي، الرقم  - 2
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 (بتى كورِي قةيس )ثاسيانزةهةم: مالَئاوايي 
هاوةلَي ديارى ناو ثشتيوانان و وتاربيَذيان بوو، هةروةك  بتى كورِي قةيسثا

 9( بوو.وتاربيَذي خزمةت ثيَغةمبةر )
لة غةزاى ئوحود و غةزاكانى دواتريشدا بةشدارى كرد و تا دواى  ثابت

 2( ذيا.وةفاتى ثيَغةمبةريش )
 ( بووكورِي قةيس نووسةري ثيَغةمبةر ) ثابتىهةروةها 

لة سةردةمى خيالفةتى ئةبووبةكرى صديقدا لة جةنطى يةمامةدا دذ بة  ثابت
 4هةلَطةرِاوةكان بةشدارى كردو تيايدا شةهيد بوو.

 3كورِي قةيسدا بوو. ثابتىلة رؤذي يةمامةدا ئاآلى ثشتيوانان لة دةستى 
وسلَمانان كةمتةرخةميةكيان لة رؤذي يةمامةدا كاتيَك دةيبيين م ثابت

-هةبواية هاوارى دةكرد خواية الى تؤ خؤم دوور دةطرم لةوةى ئةوانة دةيكةن
كة دذ بة موسلَمانان دةجةنطان و  -واتة مةبةستى بيَباوةرِةكان بوو

دةيانويست ئيسالم لةناوبةرن، هةروةها وتي خواية الى تؤ خؤم دوور دةطرم 

                                      
 .331، ص 1أسد الغابة، ج - 1
 .331، ص 1أسد الغابة، ج - 2
 .331، ص 1أسد الغابة، ج - 3
4

 .322، ص 6البداية والنهاية البن كثري، ج - 
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ضونكة هةنديَ لة موسلَمانان لة  -مانانواتة موسلَ-لةوةى ئةمانةش دةيكةن
 9بة سةختى جةنطا تا شةهيد بوو. ثابتكشانةوةو خؤدزينةوةدا بوون، ئينجا 

بةسةرهاتيَك سةبارةت بة رووداوى دواى كوذرانى هاتووة كة دةلَيَت كاتيَك 
كورِي قةيسي كورِي شةمماس كوذرا قةلَغانيَكي طرانبةهاى لةبةر بوو،  ثابتى

ضووة خةوى  ثابتوسلَمانان هات و بردى بؤ خؤي، دواتر كةسيَك لة م
موسلَمانيَك و ثيَي وت وةسيةتيَكت بؤ دةكةم تكام واية نةلَيَيت خةوةو 
ثشتطويَيي خبةيت، من كة دويَينَ كوذرام كةسيَك لة موسلَمانان هات و 
قةلَغانةكةى بردم و مالَيشى لةوثةرِي شارةوةية و لةويَ بةوجؤرة 

، برِؤ بؤ الى خاليد و داواى ليَ بكة تا كةسيَك بنيَريَت ئةو شاردوويةتيةوة
قةلَغانةم وةربطريَتةوة، كة ضوويتةوة مةدينة بيبة بؤ الى خةليفةى ثيَغةمبةر 

( و ثيَي بلَيَ من فآلنة قةرز و فآلنة قةرزم لةسةرة و فآلنة كؤيلةشم با )
ةتةكةى بةجيَطةياند، ئازاد بيَت، ئةوةبوو كابرا ضوو و وايكرد و خةليفةش وةسي
 2ئةوةش تاكة وةسيةتى ثاش مةرطة كة جيَبةجيَ كرابيَت.

 
 
 

                                      
 .324، ص 1أسد الغابة، ج - 1

 .333، ص 6، البداية والنهاية البن كثري، ج324ص  ،1أسد الغابة، ج - 2
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 (ضواردةهةم: مالَئاوايي جةعفةري كورِي ئةبووتاليب )
(، لييب هامشى، ئامؤزاى ثيَغةمبةرى خواية )طاجةعفةرى كورِي ئةبوو

 كونيةكةى ئةبووعةبدوآلية، يةكيَكة لة يةكةمني دةستةى موسلَمان بوان.
عفةر هةر لة قؤناغى مةككةو لة سةرةتاوة موسلَمان بوو، دةوتريَت جة

بيست و شةشةمني كةس بووة موسلَمان بووة، رايةكى تر دةلَيَت سي و دووةم 
 كةس بووة موسلَمان بووة.

( جةعفةر ضاكرتين كةس بوو، ئةبووهورةيرة دةيوت دواى ثيَغةمبةر )
ةذاران، لةطةلَ هةذاراندا هةروةها دةيوت جةعفةر ضاكرتين كةس بوو بؤ ه

هةلَسوكةوتى دةكرد و خزمةتى هةذارانى دةكرد و ئةوانيش خزمةتيان دةكرد، 
( بة ئةبوملةساكني )باوكى هةذاران( ناوى ئيرت واى ليَهات ثيَغةمبةر )

 9دةبرد.
جةعفةر لةرووى شيَوةي روخسارى و ثةيرِةوي رةوشتيةوة زؤر لة ثيَغةمبةر 

( دةضوو، ثيَغةمبةر )(( ثيَي دةفةرموو )أشبهت خلقي و خلقي،)لة  2(
 شيَوةو روخسارو رةوشتدا لة من دةضيت(.

                                      
 .286، ص 1اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 1
 .2131، صحيح ابن حبان، الرقم 2373صحيح البخاري، الرقم  - 2
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عائيشةى دايكي باوةرِداران دةلَيَت كاتيَك جةعفةر و يارانى طةيشتنة 
ئينجا فةرمووى نازامن  9( نيَوضاوانى جةعفةرى ماض كرد،مةدينة، ثيَغةمبةر )

 2ان بة فةحتى خةيبةر.بة كاميان دلَخؤش مب، بة هاتنى جةعفةر ي
لييب طا( جةعفةرى كورِي ئةبووماوةيةكي كةم دواي ئةوة ثيَغةمبةر )

نارد بؤ شةرِي موئتة لة خاكى شام، ئةوةبوو لة مانطى جةماديلئووالى سالَي 
 هةشتةمى كؤضيدا لةو غةزايةدا شةهيد بوو.

مانطى موئتة لة خوارووى بةلقا بوو ماوةيةك دوور بوو لة شام، ئةوةبوو لة 
كورِي عومةيري ئةزدى  ثى( بة نامةيةكةوة حارجةماديلئووالدا ثيَغةمبةر )

نارد بؤ الى ثاشاي بوصرا، كةضي كة طةيشتة موئتة شورةحبيلي كورِي عةمرى 
( ئةوةى لةسةر سةخت بوو، غةسانى ريَي ثيَ طرت و كوشتى، ثيَغةمبةر )

( ن، ثيَغةمبةر )بؤية سوثايةكى نارد كة نزيكةى سيَ هةزار كةس دةبوو
ية، ئةطةر كوذرا ئةوة ثهفةرمووى )ئةمريي خةلَكةكة زةيدي كورِي حار

جةعفةرى كورِي ئةبوتاليب ئةمرية، ئةطةر ئةويش كوذرا ئةوة عةبدوآلى كورِي 
رةواحة ئةمرية، ئةطةر ئةويش كوذرا با موسلَمانان بة رةزامةندى خؤيان لةنيَو 

( ئاآليةكى ة ئةمرييان(، ثيَغةمبةر )خؤياندا كةسيَك ديارى بكةن و بيكةن

                                      
 .246، ص 2، البداية والنهاية البن كثري، ج2362سنن أبي داوود، الرقم  - 1
،مصنف ابن أبي شيبة، 1233عجم الكبري للطرباني، الرقم ، امل12617السنن الكربى للبيهقي، الرقم  - 2

، املستدرك 1331، معرفة الصحابة ألبي نعيم األصبهاني، الرقم 1181، مسند البزار، الرقم 31367الرقم 
 ، صححه الذهيب يف تعليقاته على املستدرك،  2113على الصحيحني، الرقم 



          

99 
 

 

 
 

 

 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

و وةسيةتى كرد بؤيان تا بضنة شويَين ثهسثى داية دةست زةيدى كورِي حار
كورِي عومةير و خةلَكي ئةويَ بانط بكةن بؤ ئيسالم، ئةطةر  ثىكوذرانةكةى حار

موسلَمان بوون باشة، ئةطةرنا ثشت بةخوا ببةسنت و دذيان جبةنطن، خؤيشي 
(، ئيرت لةويَ وةستا و ثنية الوداعن لةطةلَيان ضوو تا طةيشتة )بؤ بةرِيَكردنيا

مالَئاوايي كرد ليَيان، موسلَمانانيش نزايان دةكرد بؤيان و دةيانوت خوا 
بتانثاريَزيَ و بة ضاكى و دةستكةوتةوة بتانطيَرِيَتةوة، دوذمنيش ئةم هةوالَةي 

بازى بيست و سوثاى كؤكردةوةو شورةحبيل نزيكةى سةد هةزار سةر
 كؤكردةوةو دةستةى ثيَشرِةوي نارد.

كاتيَك موسلَمانان طةيشتنة خاكى شام و هةوالَي زؤري سوثاى دوذمن و 
هاتنى هريةقليشيان بة سوثايةكةوة بيست كة نزيك لةو ناوضة بوو، وتيان با 

( تا بزانني فةرمان بة ضي دةكات، بةآلم نامة بنيَرين بؤ ثيَغةمبةر )
حة موسلَمانانى هاندا تا دريَذة بدةن بة ضوونةكةيان، عةبدوآلى كورِي رةوا

ئةوةبوو دريَذةيان دا بة ضوونةكةيان تا طةيشتنة موئتة، دوذمنيش بة 
سوثايةكى طةورةوة هاتن و جةنط لةنيَوانياندا روويدا، زةيد بة ئاآلكةوة جةنطا 

ةى ليب ئاآلكطاتا رميَكي بةركةوت و شةهيد بوو، ئينجا جةعفةرى كورِي ئةبوو
طرتةدةست و لةسةر ئةسثةكةى دابةزى و دةماريَكي ثيَي ئةسثةكةى برِي تا 
نيشانى بدات راكردن نية، ئينجا جةنطا تا سةربازيَكي رؤمي بة مششيَر ليَيدا و 
وا ليَيدا كردى بة دوو بةشةوة، يةكيَك لة بةشةكانى جةستةى نزيكةى سي و 

وة نزيكةى حةفتاو ئةوةندة ئةوةندة بريندارى ثيَوة بوو، بة هةموو جةستةية
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بريندارى بينرا ض لة بةركةوتنى  مششيَر يان رم بيَت، ئينجا عةبدوآلى كورِي 
رةواحة ئاآلكةى هةلَطرت و ئةويش جةنطا تا كوذرا، ئينجا موسلَمانان ئاآلكةيان 
داية دةست خاليدي كورِي وةليد و ئةويش بة ثالنيَكي سةركةوتوو توانى 

 9ى موسلَمانان.ثاشةكشة بكات بة سوثا
كاتيَك جةعفةر ئاآلكةى بةدةستى راستةوة طرتبوو مششيَريَك درا لة دةستى 
و دةستى برِا، بؤية بة دةستى ضةث ئاآلكةى طرتة دةست، ثاش كةميَكي تر درا 

 2لة دةستى ضةثيشي و هةردوو دةسيت برِا.
( لة مةدينة لةاليةن كاتيَك ئةم رووداوانة رووياندةدا ثيَغةمبةر )

 4ةروةردطارةوة هةوالَي ثيَدةدراو دةيطيَرِايةوة بؤ هاوةآلن.ث
ئةمسائي ذنى جةعفةر دةلَيَت جاريَك هةويرم شيَال بوو و مندالَةكامن 

( شؤردبوون و رؤمن دابوو لة قذيان و ثاكء ثوختم كردبوونةوة، ثيَغةمبةر )
وامن هيَنا، هات بؤ المان و فةرمووى )مندالَةكانى جةعفةرم بؤ بهيَنة(، منيش ئة

( بؤني ئةوانى دةكرد و فرميَسك بة ضاوانيدا دةهاتة ثيَغةمبةريش )
( بة دايك و باوكمةوة بة قوربانت مب خوارةوة، ومت ئةي ثيَغةمبةرى خوا )

بؤضي دةطريت، ئايا هيضت سةبارةت بة جةعفةر و هاوةآلنى بيستووة؟ 
ن(، ئةمسائي كضي (، )بةلَيَ ئةمرِؤ كوذرانعم أصيبوا هذ اليومفةرمووى )

                                      
 .121-128، ص 2الطبقات الكربى البن سعد، ج - 1
2

 .246، ص 4البداية والنهاية البن كثير، ج - 

 .13823املعجم الكبري للطرباني، الرقم  - 3
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عومةيس دةلَيَت منيش هةستام دةستم كرد بة شيوةن و ذنان لة دةورم 
( طةرِايةوة بؤ مالَةوةو بة ذن و خيَزانةكانى فةرموو كؤبوونةوة و ثيَغةمبةر )

 9(،ال تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا هلم طعاما فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم)
و ضاوتان ليَيان بيَت خواردنيان بؤ ئامادة  )بنةمالَةي جةعفةر ثشتطويَ مةخةن

 بكةن ضونكة ئةوان خؤيان ثةشؤكاون بة مردووةكةيانةوة(.
اصنعوا ( بة خةلَكى فةرموو )لة طيَرِانةوةيةكى تردا هاتووة ثيَغةمبةر )

)خواردنيَك ئامادة بكةن بؤ خيَزانى  2(،آلل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر شغلهم
 كيان تووش بووة كة ثةشؤكاوى كردون(.جةعفةر ضونكة باريَ

( هةوالَي كوذرانى جةعفةر و زةيد و عةبدوآلى كورِي كاتيَك ثيَغةمبةر )
رةواحةى بيست، دانيشت و خةفةت دةموضاوى داطرتبوو، ثياويَك هات وتى 

( ئافرةتانى جةعفةر وا دةطرين و بةردةوامن لة طريانيان، ئةي ثيَغةمبةر )
انى كرد برِوات ريَي طريانيان ليَ بطريَت، ئةويش ضوو و ( فةرمثيَغةمبةر )

( من ثيَم وتن بةآلم بةطويَيان نةكردم، هاتةوةو وتى ئةي ثيَغةمبةر )
( هةمرت نارديةوة، كابرا ضوو و هاتةوةو وتى بةخوا ضاريان ثيَغةمبةر )

                                      
 ، ضعفه شعيب األرناؤوط.24232، املعجم الكبري للطرباني، الرقم 26273مسند أمحد بن حنبل، الرقم  - 1
، 1311، الرقم ، املستدرك على الصحيحني1643، سنن ابن ماجة، الرقم 2721سنن أبي داوود، الرقم  - 2

، 1683، مسند أمحد بن حنبل، الرقم 6614، السنن الكربى للبيهقي، الرقم 1613سنن الدارقطين، الرقم 
، 6634، مسند أبي يعلى املوصلي، الرقم 1412، مسند الطيالسي، الرقم 1322مسند الشافعي، الرقم 

، كما 3132يف سنن أبي داوود، الرقم ، حسنه األلباني يف صحيح و ضع1236املعجم الكبري للطرباني، الرقم 
 حسنه شعيب األرناؤوط يف تعليقه على مسند أمحد بن حنبل.
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ناكةم هةر دةطرين، جاري سيَيةميش هةر وا بوو، عائيشة دةلَيَت ثيَغةمبةر 
(( بة كابراى فةرموو )دةى خؤلَ بثرذيَنة بة فاحث يف أفواههن الرتاب( ،)

 9دةموضاوياندا(.
( تا سيَ رؤذ مؤلَةتى دا خيَزانى جةعفةر ماتةميين بطيَرِن، ثيَغةمبةر )

(، ال تبكوا على أخي بعد اليوم( ضوو بؤ اليان و فةرمووى )دواتر ثيَغةمبةر )
راكةمدا(، ئينجا فةرمووى )برازاكامنم بؤ بانط )لةمرِؤ بةدواوة مةطرين بةسةر ب

بكةن(، ئةوانيش هاتن، ئينجا داواى سةرتاشي كرد و سةرتاش هات، ثيَغةمبةر 
(.فةرمانى كرد سةري كورِةكانى جةعفةرى ضاك كرد )2 

 4(،رأيت جعفرا يطري يف اجلنة مع املالئكة( دةيفةرموو )ثيَغةمبةر )
 ةلَ فريشتةكاندا دةفرِي(.)جةعفةرم بيين لة بةهةشتدا لةط

 
 
 

                                      
، السنن 3242، صحيح ابن حبان، الرقم 1642، صحيح مسلم، الرقم 1234صحيح البخاري، الرقم  - 1

 .23733رقم ، مسند أمحد بن حنبل، ال6678، السنن الكربى للبيهقي، الرقم 1133الكربى للنسائي، الرقم 

، مسند أمحد بن حنبل، الرقم 8334، السنن الكربى للنسائي، الرقم 3678سنن أبي داوود، الرقم  - 2
، صححه األلباني يف صحيح و ضعيف سنن النسائي، الرقم 1223، املعجم الكبري للطرباني، الرقم 1682
3227. 

حه األلباني يف صحيح و ضعيف ، صح7136، صحيح ابن حبان، الرقم 3782سنن الرتمذي، الرقم   - 3
 .3763سنن الرتمذي، الرقم 
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

 (لة )نظهثانزةهةم: مالَئاوايي حة
ناسراوة بة  9لةى كورِي ئةبي عامري لة ثشتيوانانة لة ئةوسيةكان،نظهحة

 2غةسيلوملةالئيكة، ضونكة كاتيَك شةهيد بوو فريشتةكان ئةويان شؤرد.
و لة  ( دةركةوت، ئةبي عامريي باوكي برِواي ثيَ نةهيَناكاتيَك ثيَغةمبةر)

مةدينة دةرضوو و ضووية ناو ريزي قورةيش و لة جةنطى ئوحوددا دذ بة 
( جةنطا و دواتريش طةرِايةوة بؤ مةككةو دواتر لةويَوة ضوو بؤ ثيَغةمبةر )

 4وآلتى رؤم و لةويَ مايةوة تا لة سالَي نؤ يان دةي كؤضيدا بة بيَباوةرِي مرد،
ست ئيسالم رايكرد ثيَغةمبةر لةبةرئةوةى وا دةستبةردارى حةق بوو و لة دة

(.ناوى نابوو فاسق )3 

 5لةى كورِي موسلَمان بوو و بة جوانيش موسلَمان بوو.نظهبةآلم حة

                                      

 .384، ص 1اإلستيعاب يف معرفة األصحاب، ج - 1

سكت عنه الذهيب يف  2874، املستدرك على الصحيحني، الرقم 7133صحيح ابن جبان، الرقم  - 2
يف سلسلة ، صححه شعيب األرناؤوط، حسنه األلباني 6226التلخيص، السنن الكربى للبيهقي، الرقم 

 .326األحاديث الصحيحة، الرقم 

 .137، ص 2اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 3

 .21، ص 2البدايةو النهاية البن كثري، ج - 2

 .137، ص 2اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 3
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

لةم  9لة ناوى جةميلةى كضي ئوبةي كورِي سةلوول بوو،نظهذنةكةى حة
ذنةى مندالَيكي بوو بة ناوى عةبدوآل، بةآلم كورِةكةى خؤي نةدى، ضونكة ئةو 

ى ذنةكةى، بؤ بةيانيةكةى شةهيد بوو، ئةوةبوو ثاش نؤ مانط شةوةى ضووية ال
 2لة شةهيدبوونى ئةم مندالَةي لةدايك بوو.

لة كورِي بيَباوةرِيَكي السار بوو كة دوذمنايةتى نظهقةدةرى خوا وابوو حة
( هةلَبذاردبوو، جةميلةش كضي سةرطةورةى ثيَغةمبةرى خواى )

 يشنت و نةوةيةكي ثاكيان ليَكةوتةوة.دوورووةكان بوو، ئةم دوو ثاكة بةيةكطة
لة لة جةنطى ئوحوددا بةشدارى كرد، واتة دذ بة بةرةكةى باوكى نظهحة

( دذ بة باوكى هةلَبذارد، لة غةزاى وةستا و ريزي ثيَغةمبةرى خواى )
 4ئوحوددا بةشداريةكى كاراى كرد و تيايدا شةهيد بوو.

ةبدوآلى ئوبةي كورِي لة و عةبدوآلى كورِي عنظهثيَش جةنطى ئوحود حة
(، داوايان ليَكرد هاتن بؤ الى ثيَغةمبةر) -لة بوونظهكة ذنرباى حة-سةلوول

لة لةبةرئةوةى بيين باوكى نظهمؤلَةتيان بدات تا باوكى خؤيان بكوذن، حة
( طرتووةتةبةر و مششيَري لةدذ بةرةى دذ بة ثيَغةمبةرى خواى )

اوكى بووةتة ريَبةرى دورووان و دذ هةلَكردووة، عةبدوآلش لةبةر ئةوةى بيين ب

                                      

 .1842، ص 2اإلستيعاب يف معرفة األصحاب، ج - 1

 .66، ص 3الطبقات الكربى البن سعد، ج - 2

 .137، ص 2يف متييز الصحابة، ج اإلصابة - 3
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

( ريَي نةدا بة ( خةبات دةكات، بةآلم ثيَغةمبةر)بة ثيَغةمبةر)
 9هيضكاميان.

لة ثيَشرت داواى نظهلة ذنى طواستةوة، حةنظهشةويَك ثيَش غةزاى ئوحود حة
( تا شةو الى ذنةكةى بيَت ضونكة دةيطوازيَتةوة، مؤلَةتى كرد لة ثيَغةمبةر)

ثاش نويَذي بةيانى هةمدى ضوويةوة الى  2( مؤلَةتى ثيَدا،) ثيَغةمبةريش
جةميلةى ذني و جيماعيان كرد، دواتر كة طويَي لة بانطةوازى جيهاد بوو ضوو 

ثيَش ئةوةى بكةويَتةرِيَ جةميلةى  4(،خؤي طةياند بة سوثاكةى ثيَغةمبةر)
لة ظهنذني ضوار كةس لة هؤزةكةى خؤي بانط كرد و كردنى بة شاهيد كة حة

ضووةتة الى، ئةوانيش ليَيان ثرسي بؤضي شاهيدت ليَطرت؟ جةميلة وتى خةوم 
لة ضووية ئامسان و دواتر ئامسان داخرايةوة، نظهبيين ئامسانى بؤ كراوةو حة

لةية، بؤية شاهيدم لةسةر طرت كة نظهمنيش ومت ئةمة شةهيدبوونى حة
 3هاتوةتة الم، ئةوةبوو دواتر سكي كرد.

                                      

 .137، ص 2اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 1

 .246دالئل النبوة ألبي نعيم األصبهاني، الرقم  - 2

 ، قال الذهيب إسناده مظلم.2861املستدرك على الصحيحني، الرقم  - 3

 .246دالئل النبوة ألبي نعيم األصبهاني، الرقم  - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

( سةرقالَة ريزةكانى تة ئوحود بيين ثيَغةمبةر)لة كة طةيشنظهحة
كاتيَك جةنط روويداو موسلَمانان لة ئوحوددا شكان و  9سوثاكةى ريَك دةكات،

لة ريَي كةوتة ئةبووسوفيان و نظه(، حةدواتر طةرِانةوة بؤ الى ثيَغةمبةر)
ويستى بيكوذيَت و خةريك بوو بيكوذيَت، بةآلم لةو كاتةدا شةدادى كورِي 

( ثيَغةمبةر) 4لةى شةهيد كرد،نظههات و حة -2يان كورِي ئةوس-ةدئةسو
لةى هاورِيَتان دةشؤن، ئادةى برِؤن ثرسيار بكةن نظهفةرمووى فريشتةكان حة

لة كاتيَك نظهلة ذنةكةى، كاتيَك ثرسياريان كرد لة ذنةكةى، ئةويش وتى حة
ؤ جيهاد، هاوارى جيهادى بيست لةشي طران بوو، بؤية بة لةشطرانيةوة ضوو ب

 3( فةرمووى دةى ئةوةية فريشتةكان شؤرديان.ثيَغةمبةر)
لة طةيشت بة ئةبوو سوفيان، ئةبووسوفيان لةسةر ئةسثيَك نظهكاتيَك حة

لة بة مششيَرةكةى داى لة ئةسثةكةى و ئةبووسوفيان كةوتة سةر نظهبوو، حة
زةوى، ئةبووسوفيان هاوارى دةكرد ئةي طرؤي قورةيشيةكان ئةمة منم 

لةش دةيويست بة مششيَرةكةى طةردنى نظهووسوفيانى كورِي حةرب، حةئةب

                                      

 .16871، الرقم السنن الكربى للبيهقي - 1

 .21، ص 2البداية والنهاية البن كثري، ج - 2

 .2874املستدرك على الصحيحني، الرقم  - 3

سكت عنه الذهيب يف  2874، املستدرك على الصحيحني، الرقم 7133صحيح ابن جبان، الرقم  - 2
يف سلسلة  ، صححه شعيب األرناؤوط، حسنه األلباني6226التلخيص، السنن الكربى للبيهقي، الرقم 

 .326األحاديث الصحيحة، الرقم 
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

ليَبكاتةوة، برِيَ لة قورةيشيةكان دةنطى ئةبووسوفيانيان بيست و لةتاو 
بة  2بةآلم شةداد ضوو بة دةميةوة، 9سةختى جةنطةكة نةضوون بة دةميةوة،

لةو رمةكة لة ثشتيةوة دةرضوو و ئةبوو سوفيانيش نظهرميَك داى لة حة
 4رايكرد.

بيَباوةرِةكانى قورةِيش تةرمى شةهيدانى ئوحوديان دةشيَواندن، تةنها 
لةيان نةشيَواند ضونكة باوكى لةناو سوثاى قورِةيشيةكاندا بوو و نظهتةرمى حة

دةشوتريَت بةلَكو  3بؤ دلَراطرتنى باوكى دةستكارى تةرمةكةى ئةويان نةكرد،
ةستا و بة قاضي ثالَي نا بة ئةبي عامريي باوكى لةسةر تةرمى كورِةكةى و

سنطى كورِةكةيةوةو وتى دوو قةرزم لةسةرة، من ثيَشرت هامتة سةر الشةكةت 
ئةي ثيس و بؤطةن، هةروةها سويَند بةخوا تؤ لةطةلَ باوكتدا زؤر ضاكةكار 

 5بوويت.
 
 

                                      

 .16871السنن الكربى للبيهقي، الرقم  - 1

 .21، ص 2البداية والنهاية البن كثري، ج - 2

 .16871السنن الكربى للبيهقي، الرقم  - 3

 .68، ص 2أسد الغابة، ج - 2

 .171، ص 1سري أعالم النبالء، ج - 3
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

 (شانزةهةم: مالَئاوايي خوبةييب كورِي عةددي )
هةروةها  9يةكيَكة لة ثشتيوانان لة ئةوسيةكان، خوبةيبى كورِي عةددى

 2يةكيَكة لة بةشداربواني غةزاى بةدر.
( دة كةسي لة هاوةآلنى بة سريةيةك نارد، عاصيمي ثيَغةمبةرى خوا )

بيت ئةنصارى كرد بة ئةمرييان، كة طةيشتنة ناوضةيةكى نيَوان ثاكورِي 
وسةد كةسةوة هاتن و عوسفان و مةككة، دةستةي بةنووليحيان بة نزيكةى دو

كةوتنة شويَنيان، كة طةيشتنة شويَنةكةيان بينييان ناوكى خورما جيَماوة، 
وتيان ئةم ناوكة هي خورماى مةدينةية، بؤية كةوتنة شويَنيان، كاتيَك عاصيم و 
هاوةلَةكانى ئةوانيان بيين هةستيان بة مةترسي كرد و لة شويَنيَك خؤيان ثةنا 

ةمارؤيان دان و وتيان خؤتان بدةن بة دةستةوة لة دا، بةآلم بةنوليحيان ط
ثةنادا دةبن و كةستان ناكوذين، عاصمي ئةمريي سريةكة وتى بةخوا من خؤم 
نادةمة بةر ثةناى بيَباوةرِ، خواية هةوالَي ئيَمة بطةيةنةرة ثيَغةمبةرةكةت، 
ئةوةبوو بةنوليحيان تريبارانيان كردن، ئةوةبوو عاصم و حةوت كةسي تريان 

هيد بوون، سيَ كةسةكةى تر كة مابوونةوة خؤيان دا بة دةستةوةو داواي شة
ثةنايان كرد، يةكيَك لةو سيَ كةسة خوبةيب بوو، كاتيَك طةيشتنة الى 
بةنوليحيان خيَرا ئةوانيان بةستنةوة، يةكيَك لة سيانةكة وتي ئةمة سةرةتاى 

ن ثيَشةنطى رةوان، ناثاكيةكةيانة، بةخوا من لةطةلَتان نايةم، ئةو كوذراوانةما
                                      

 .262، ص 2اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 1
 .262، ص 2اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

ئةوانيش بة زؤر راياندةكيَشا تا لةطةلَيان بضيَت بةآلم ئةو نةدةضوو، بؤية 
ئةويشيان كوشت، ئينجا خوبةيب و ئةو كةسةكةي تريان برد و ئةوانيان 

كورِي عامري خوبةيبيان كرِي،  رثىفرؤشنت بة خةلَكي مةككة، ئةوةبوو بةنو حا
ى ئةوانى كوشتبوو، خوبةيبيان كرِي و بة ضونكة خوبةيب لة جةنطى بةدردا باوك

ديلي الى خؤيان هيَشتيانةوة، لة مالَةوة لة شويَنيَك بةنديان كردبوو تا ئةو 
كاتةى بيكوذن، خوشكةكةيان لةويَ ثاسةوانى بوو، خوبةيب داواى طويَزانى لةو 
ئافرةتة كرد تا خؤي ثيَ ثاك بكاتةوة، كورِيَكي ئةو ئافرةتةش الى خوبةيب 

خوبةيب لةسةر ئةذنؤي خؤي داينيشاندبوو، ئافرةتةكة دةيوت منيش بوو، 
ترسام بة مووسةكة ئةو كورِةم ئازار بدات، بؤية بة ترسةوة بةرةو ئةويَ ضووم، 
خوبةيب كة منى بيين زانى ترساوم، وتى ترسايت ئةم مندالَة بكوذم؟ من شيت 

بوو هيَندةى وا ناكةم، ئافرةتةكة دواتر دةيوت بةخوا هيض بةنديةكم نةدي
خوبةيب ضاك بيَت، سويَند بةخوا رؤذيَك بينيم هةرضةندة الى ئيَمة بةندكراو بوو 
كةضي تريَي دةخوارد لةكاتيَكدا بة زجنري بةسرتابوويةوة و لةو كاتةشدا لة 
هةموو مةككة تريَ دةست نةدةكةوت، بؤية دلَنيام ئةوة رؤزيةكى خوايي بوو 

يبيان بة بةند كراوى هيَشتةوة تا مانطة ئةوان خوبة 9ناردبووى بؤ خوبةيب،
خوبةيب بة يةكيَك لةوانةى وت كة بةنديان كردبوو سيَ  2حةرامةكان تةواو بوون،

داواكاريم ليَت هةية، ئاوى سازطارم بؤ بهيَنيت و طؤشيت بة حةرام سةربرِاوم بؤ 

                                      
0

 2341، سنن أبي داود، الرقم 2141صحيح البخاري، الرقم  - 

 .67، ص 2البداية والنهاية البن كثري، ج - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

نةهيَنيت )طؤشتى قوربانى كراو بؤ بتةكان( ئةطةريش ويستيان مبكوذن ثيَم 
ئينجا هاتن و خوبةيبيان برد تا بيكوذن، خوبةيب وتى دةرفةمت بدةن تا  9يَيت،بلَ

دوو ركات نويَذ بكةم، ئةوانيش مؤلَةتيان دا، خوبةيب دوو ركات نويَذي كرد، 
دواتر كة تةواو بوو تى ئةطةر لةبةر ئةوة نةبواية كة وابزانن لة ترسا نويَذةكةم 

ئةمةش بوو بة يةكةم سوننةتى  2ثيَدةدا،دريَذ دةكةمةوة زؤر نويَذةكةم دريَذة 
دوو ركات نويَذي ثيَش كوشتنى موسلَمانان كة خوبةيب ئةجنامى دا، ئينجا نزاى 
كرد ليَيان و وتى خواية هةموويان كؤكةرةوةو بة جاريَ لةناويان بةرةو تاقيان 

 ئينجا ئةم شيعرةى وت: 4مةهيَلَة،
 ولست أبالي حني أقتل مسلما

 3على أي شق كان هلل مصرعي                                                   
 هيض باكم نية وةك موسلَمانيَ كاتيَ دةكوذريَم

 لةبةرخـوداية، بةهةر جـؤريَ بيَ با لةنـاو بربيَـم 

                                      
 .228، ص 1سري أعالم النبالء، ج - 1
 . 2341، سنن أبي داود، الرقم 2141صحيح البخاري، الرقم  - 2
، املعجم الكبري للطرباني، الرقم 7722، مسند امحد بن حنبل، الرقم 3788 صحيح البخاري، الرقم - 3

3123. 
 .7121صحيح ابن حبان، الرقم  - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

 9جؤري كوشتنةكةى بة وجؤرة بوو لةخاضدرا و ئينجا ليَي دةدرا تا دةمرد،
ماكة تا بيبةستنةوة خوبةيب ئةم كاتيَك بةرزيان كردةوة بؤ سةر دارخور

 شيعرةى دةوت:
 هــــةمـوان لة دةورم تينيــــان طرتــووة
 هؤز و دةستةكـان ثـــةنطيـان خواردووة
 ذن و منــــدالَيــان خـــرِ بــوون لةو الوة
 منيــش هةلَــواســراو بة دار خــورمــاوة
 نـــالَـــةى بيَكةســي و ئاهــى هةر ذانــيَ

 ـــةم كوشتنـــةم خودا دةيــزانـــيَبــؤ ئ
 ثةروةردطارم! صةبريَكـــم هـةبىَ

 بــــؤ مةرطيَ كـــة وان لـــة منيان دةويَ
 ئـــــةمــــةش لةثيَنــاو ثــةروةردطــارىَ
 بؤ جةستةى لةت بووم طةر ويستى هةبيَ
 2خــــؤي دةيثاريَــــزيَ و ريَــزي ليَ دةنيَ

                                      
 ، 8363، السنن الكربى للنسائي، الرقم 2341، سنن أبي داود، الرقم 2141صحيح البخاري، الرقم  - 1

تةواوى عةرةبيةكة نني، بةآلم كرؤكي واتاى ئةطةرضي وتةكان دةقي ، 3123املعجم الكبري للطرباني، الرقم  - 2
 عةرةبيةكةن، بؤية كردمان بة كوردى تا خويَنةر ئاهى سةرةمةرطى ئةو هاوةَلة تيَبطات.
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

وا ئيَمة ثةيامى ثيَغةمبةرةكةمتان طةياند، دةى  ئينجا خوبةيب وتى: خواية
 9تؤيش هةوالَي ئيَمة بة ثيَغةمبةرةكةت بطةيةنة.

جا لةو كاتةى ترييان بؤ دةهاويشت ثيَيان دةوت حةزت ئةكرد ئيَستا 
موحةممةد لة شويَين تؤدا بيَت؟ ئةويش دةيوت نة سويَند بة خواى طةورة، 

درِكيَكيش بضيَت بة ثيَيدا، ئةوانيش  حةز ناكةم لة بري ئةم لةناوضوونةى من
 2ثيَدةكةنني.

كاتيَك خوبةيب كوذرا دةموضاوى خوبةيبيان بة ثيَضةوانةى كةعبةوة 
وةرضةرخاند، كةضي دواتر تةماشايان كرد دةموضاوى روو بة كةعبةية، ضةند 
جار وايان ليَكرد كةضي هةر دةموضاوى رووى دةكردةوة بةرةو قيبلة، بؤية 

 4نا.وازيان ليَهيَ
موعاويةى كورِي ئةبوو سوفيان دةلَيَت: من ئةو رؤذة ئامادةى كوشتنةكةى 

 3خوبةيب بووم، لة ترسي نزاكةى خوبةيب وام دةزانى زةوى قوومت دةدات.
( كة هةوالَي خوبةييب ثيَ طةيشت، هةريةك لة ميقداد ثيَغةمبةرى خوا )

كة طةيشتنة ناوضةي  و زوبةيري نارد تا تةرمى خوبةيب لة دارخورماكة دابطرن،
تةنعيم دةبينن ضل كةس لةويَن، هةرضؤنيَك بيَت تةرمةكةى خوبةيبيان داطرت، 

                                      
 .113، ص 1حلية االولياء، ج - 1
 .3123املعجم الكبري للطرباني، الرقم  - 2

 .263، ص 2اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 3
 .66، ص 2كثري، ج البداية والنهاية البن - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

زوبةير تةرمةكةى خستة سةر ئةسثةكةى و تةرمةكةشي هيض تيَك نةضووبوو، 
بةآلم بيَباوةرِةكان ثيَيان زانني، كاتيَك كةوتنة شويَنيان زوبةير تةرمةكةى 

وبةييب قووتدا و تةرمةكةى ديار نةماو خستة خوارةوة، زةوى تةرمةكةى خ
 9نةكةوتة دةست بيَباوةرِان.

( تةنها عةمرى كورِي ) ى خوارايةكى تر دةلَيَت: بةلَكو ثيَغةمبةر
ئومةييةى نارد تا تةرمةكةى خوبةيب ببات، ئةويش ضوو و تةرمةكةى خوبةييب 

م بؤ خستةخوارةوة، زةوي تةرمةكةى خوبةييب قووت دا، دواتر كةميَك طةرِا
تةرمةكة لة هيض شويَنيَك تةرمةكة ديار نةبوو، تا ئيَستاش تةرمى خوبةيب ديار 

 2نية.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 .263، ص 2اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 1

 .67، ص 2البداية والنهاية البن كثري، ج - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

 (حةظدةهةم: مالَئاوايي روقييةي كضي ثيَغةمبةر )
روقيية هاوسةري كورِيَكي ئةبوو ( بوو، روقيية كضي ثيَغةمبةري خوا )

بةرايةتى بوو، بةآلم لةهةب بوو كة ناوى عوتبة بوو، ئةمةش ثيَش ماوةى ثيَغةم
( سروشي بؤ هات و ئةبوولةهةب دذايةتى كرد، فةرمانى كاتيَك ثيَغةمبةر )

كرد بة كورِةكةى تا روقيية تةآلق بدات، ئةوكات هيَشتا روقيية 
نى كورِي عةففان روقييةى مثانةطوازرابوويةوة، ئةوةبوو تةآلقي دا، دواتر عو

ةكانى بةشكرد، ثيَكةوة كؤضيان بةهاوسةر طرت و لةطةلَيدا خؤشي و ناخؤشي
كرد بؤ حةبةشةو ثيَكةوة طةرِانةوةو كؤضيان كرد بؤ مةدينةو لة مةدينةش تا 

 9ن هةر لة الى روقيية بوو.مثاوةفاتى روقيية عو
( ماوةيةك ن و روقيية كؤضيان كرد بؤ حةبةشة، ثيَغةمبةر )مثاكاتيَك عو

بزانيَت، ئةوةبوو ئافرةتيَك هات بؤ هةوالَي ئةوانى نةزانى، هةولَي دةدا هةوالَيان 
إن ( فةرمووى: )ن و روقييةى ثيَ بوو، ثيَغةمبةر )مثاالى و هةوالَي عو

ن يةكةم كةسة دواى عومثا)  2(،عثمان أول من هاجر إىل اهلل بأهله بعد لوط
 لةثيَناو خوادا بة خؤيء ذنيةوة كؤضي كردبيَت(. طثيَغةمبةر لوو

ففان كورِيَكي هةبوو بة ناوى عةبدوآل، بةآلم ئةو نى كورِي عةمثاروقيية لة عو
عةبدوآلى كورِي  4كورِةي مرد و ئيرت دواى ئةوة روقيية مندالَي تري نةبوو،

                                      
 .621-628، ص 7اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 1
 .121املعجم الكبري للطرباني، الرقم  - 2
 .621-628، ص 7اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 3
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

تةمةنى طةيشتبووية شةش ساآلن كة كةلَةشيَريَك دةنووكى دا لة دةموضاوى و 
 9مرد.

 ( دةرضوو بؤ غةزاى بةدر روقيية نةخؤش بوو، بؤيةكاتيَك ثيَغةمبةر )
نى كورِي عةففان الى روقييةى خيَزانى مايةوة، ئةو رؤذةى زةيدي مثاعو

( بة موذدةوة هاتةوة بةرةو مةدينة تا هةوالَي نيَردراوى ثيَغةمبةر )
 2سةركةوتنى بةدر بدات، روقيية كؤضي دوايي كرد.

ن الى روقييةو نةضوونى بؤ غةزاى بةدر بة فةرمانى مثامانةوةى عو
 4بوو.( ثيَغةمبةرى خوا )

ن و هاوةآلن سةرقالَي ئةسثةردةكردنى تةرمى روقيية بوون، مثاكاتيَك عو
ن دةنطيَكي اهلل أكربى بيست، وتى ئةي ئوسامة ئةوة ضية، كة تةماشايان مثاعو

( و هةوالَي ية لةسةر وشرتةكةى ثيَغةمبةرى خواية)ثهكرد زةيدى كورِي حار
 3شكستى بيَباوةرِانى ثيَية.

احلقي بسلفنا عثمان ( فةرمووى: )اتى كرد ثيَغةمبةر )كاتيَك روقيية وةف
ون(، ثيَشرت كة ظعونى كورِي مةمثا(، )ثةيوةست بة بة ثيَشينمان عوبن مظعون

ون وةفاتى كردبوو، ذنةكةى وتى بةهةشتت ليَ ثريؤز ظعونى كورِي مةعومثا
                                      

 .231ص ، 2سري أعالم النبالء، ج - 1

 .621، ص 7اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 2

 .327، ص 3البداية والنهاية البن كثري، ج - 3

 .621، ص 7اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

( بة توورةييةوة تةماشاي كرد و فةرمووى:  تؤ بيَت، ثيَغةمبةر )
( ؟ ئةويش وتى ئةو سوارضاك و هاوةلَي تؤ بوو، ثيَغةمبةر )ضووزانيت

فةرمووى:  )سويَند بةخوا نازامن ضي ثيَ دةكريَت(، ئيرت هاوةآلن ئةوةيان زؤر 
ن واى فةرموو، بةآلم مثا( بؤ عولةسةر سةخت بوو كة ضؤن ثيَغةمبةر )

 9طةيشنت.( ئةوةى فةرموو ئيرت هاوةآلن تيَكاتيَك روقيية مرد و ثيَغةمبةر )
ذنان بؤ مةرطى روقيية دةطريان و عومةرى كورِي خةتتابيش ريَطرى دةكرد 

( فةرمووى:  وازبيَنة ئةى عومةر، ثاشان فةرمووى:  ليَيان، ثيَغةمبةر )
فإنه مهما يكون من العني والقلب فمن الرمحة، وما يكون ، إياكن ونعيق الشيطان)

طرن لة قيذةى شةيتان، ضونكة تا لة (، )خؤدوور بمن اللسان واليد فمن الشيطان
ضاو و دلَةوة بيَت ئةوة لة رةحم و سؤزةوةية، ئةوةش لة زمان و دةستةوة 

ى خوشكي لة كةنارى طؤرِى روقييةوة بؤ طيمهبيَت ئةوة لة شةيتانةوةية(، فا
( بة اليةكى جلةكةى روقييةى خوشكي دةطريا، ثيَغةمبةرى خوايش )

 2رِي.ى دةسطيمهفرميَسكي ضاوانى فا
( لة بةدر بوو، ديارة لةبةرئةوةى كاتيَك روقيية وةفاتى كرد ثيَغةمبةر )

 ئةو رووداوانة دواى هاتنةوةى بووة لة بةدر.
 

                                      
 .2847، مسند الطيالسي، الرقم 8113املعجم الكبري للطرباني، الرقم  - 1

 ، قال الذهيب هذا منكر.2847مسند الطيالسي، الرقم  - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

 (بت )ثاهةذدةهةم: مالَئاوايي زةيدي كورِي 
( كاتيَك ثيَغةمبةر )، بت لة ثشتيوانانة لة خةزرةجيةكانثازةيدى كورِي 

مان بوو، ئةوكات هيَشتا تةمةنى يانزة سالَ كؤضي كرد بؤ مةدينة زةيد موسلَ
 9بوو.

هةروةها زةيد نووسةرةوةى سروش بوو و ماوةيةك موفتى مةدينة بوو و 
 2يةكيَك بوو لة قورئان خويَنة طةورةكان.

( بووم، كاتيَك ثيَغةمبةر زةيد دةلَيَت: من دراوسيَي ثيَغةمبةرى خوا )
(سروشي بؤ دادةبةزى دةينارد بة شويَنم ) دا، منيش سروشةكةم بؤ

( سروشيت وابوو ئةطةر باسي دنيامان بكرداية دةنووسيةوة، جا ثيَغةمبةر )
ئةويش لةطةلَماندا باسي دنياى دةكرد، ئةطةريش باسي قيامةمتان بكرداية 
ئةويش لةطةلَماندا باسي قيامةتى دةكرد، كاتيَك باسي خواردمنان بكرداية باسي 

 4خواردنى لةطةلَ دةكردين.

                                      
 .228، ص 2ري أعالم النبالء، جس - 1
 .227، ص 2سري أعالم النبالء، ج - 2

، الشمائل احملمدية 2626، املعجم الكبري للطرباني، الرقم 12263السنن الكربى للبيهقي، الرقم  - 3
 .333للرتمذي، الرقم 
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

اريَك ئينب عةبباس رةشؤي وآلخةكةى زةيدي طرت ، زةيد وتى كةنار بطرة ج
(، ئةويش وتى ئيَمة بةرامبةر زاناو ئةي ئامؤزاى ثيَغةمبةرى خوا )

 9طةورةكامنان وادةكةين.
سةبارةت بة سالَي وةفاتى زةيد ضةند رايةك هاتووة، هةريةك لة سالَي ضل 

 2ا و ثيَنج و ثةجناو شةش هاتووة.و ثيَنج و ضل و شةش و ثةجناو يةك و ثةجن
كاتيَك زةيد كؤضي دوايي كرد مةرِوانى كورِي حةكةم نويَذي لةسةر كرد و 
هةرضي ئافرةتى شار بوون ئةوانيش هاتنةدةرةوة، خارجيةى كورِي ئافرةتانى 
هؤشيار دةكردةوة تا لةسةر زةيد نةطرين، كةضي ئافرةتان دةيانوت قسةكانت 

 4رؤذي ماتةميين بؤ دةطرين. ناضنة طويَمان و تا سيَ
مةرِوان فةرمانى كرد وشرتيَك سةربرِا بؤ دروستكردنى خوان و خةلَكي نانيان 

 3خوارد.
كاتيَك زةيد كؤضي دوايي كرد، سامل وتى ئةمرِؤ زاناى خةلَكي مرد، ئينب 
عومةر لةويَ بوو وتى رةمحةتى خواى ليَ بيَت، ئةو لة سةردةمى عومةردا زاناى 

، عومةر زانايانى بة ناوضةكاندا بآلو دةكردةوةو ريَطري دةكرد ليَيان خةلَكي بوو

                                      
 .237، ص 2سري أعالم النبالء، ج - 1

 .221، ص 2سري أعالم النبالء، ج - 2

 .224، ص 2النبالء، ج سري أعالم - 3

 .224، ص 2سري أعالم النبالء، ج - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

لةخؤوة فةتوا بدةن، زةيديشي لة مةدينة هيَشتةوة تا فةتوا بدات بؤ خةلَكي 
 9مةدينة.

ئينب عةبباس لة كاتى ئةسثةردةكردنى زةيددا وتى ئاواية مةرطى زانايان، 
 2ئةمرِؤ زانستيَكي زؤر ذيَر طلَ نرا.

ةيرة وتى ئةمرِؤ مةرةكةبي ئةم ئوممةتة)زاناى ئوممةت( مرد ئةبووهورِ
 4بةلَكو خواى طةورة ئينب عةبباس بكاتة جيَطرةوةى.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 .232، ص 2سري أعالم النبالء، ج - 1
 .224، ص 2سري أعالم النبالء،  - 2

 .333، ص 2أسد الغابة، ج - 3
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

 (نؤزدةهةم: مالَئاوايي زةيدي كورِي خةتتاب )
ب لة سةرى باوكيةوة براي ئةمريي باوةرِداران عومةرى طازةيدي كورِي خة

زةيد براطةورةى عومةر بوو، ثيَش  9انة،ئةم هاوةلَة لة كؤضةر، بةطاكورِي خة
 عومةرى برايشي موسلَمان بوو.

زةيد لة غةزاى بةدرو ئوحود و خةندةق و حودةيبيةو هةموو غةزاكانى 
 2دواتريشدا بةشدارى كرد.

لة غةزاى ئوحوددا هةريةك لة عومةر و زةيد ثيَكةوة بةشدارى غةزاكة بوون، 
لة طةرمةى جةنطةكةدا بوون كة عومةر قةلَغانةكةى خؤي دا بة زةيد و وتى 
براطيان ئةم قةلَغانة بطرة، زةيديش وتى منيش هةمان ئةو شةهيديةم دةويَت 

 4ةهيَنا.كة تؤ دةتةويَت، بؤية هيضكاميان قةلَغانةكةيان بةكارن
لة سةردةمى خيالفةتى ئةبووبةكري صديقدا ئاآلى موسلَمانان بةدةست 

 3زةيدةوة بوو، لة جةنطى يةمامةدا بةشدارى كرد و تيايدا شةهيد بوو.
كاتيَك جةنطةكة دةسيت ثيَكرد، زةيد ئاآلكةى بةدةستةوة بوو و بة سةختى 

زةيد هاوارى دةجةنطا، كاتيَك خةريك بوو موسلَمانان شكستيان دةخوارد، 
دةكرد خواية من لةبةردةمتدا ثؤزش ديَنمةوة بةرامبةر بةم راكردنةى هاوةآلمن و 

                                      
 .321، ص 2أسد الغابة، ج - 1

 .321، ص 2أسد الغابة، ج - 2
 .3242املعجم االوسط للطرباني، الرقم  - 3

 .642، ص 2 متييز الصحابة، جاإلصابة يف - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

دوورةثةريَزيش دةنويَنم لةوةى موسةيلةمة دةيلَيَت، لةو نيَوةندةدا ضاوى 
كةوت بة رةججاىل كورِي عونفوة كة سةرةتا هاتبوو و موسلَمان بووبوو و دواتر 

يلةمةو درؤي دةكرد بة دةم ثيَغةمبةرى خواوة هةلَطةرِايةوةو ضووية الى موسة
(( و دةيوت من بيستوومة لة ثيَغةمبةرى خوا ) :دةيفةرموو )

موسةيلةمة لةم ثةيامبةريةدا هاوبةمشة، ئيرت ئةوة طةورةترين فيتنة بوو بؤ 
خةلَكةكة، زةيد كة ئةم كابراى بيين خيَرا هةلَمةتى بؤ برد و كوشتى، ثاشان 

كرد بؤ موسلَمانان تا دذي دوذمن جبةنطن، ئينجا وتى ئيرت  زةيد برِيَك قسةي
يةك قسة ناكةم تا ئةوةى يان خوا دوذمن دةشكيَنيَت يان من دةطةمةوة بة خوا 

بةدةوام دةجةنطا تا شةهيد كرا و  9و ئةكات بةلَطةي خؤم الى خوا دةخةمةرِوو،
وى ئاآلكةى دةسيت كةوت، ئةوةى زةيدي شةهيد كرد كةسيَك بوو بة نا

ةيفة بوو ئاآلكةى ذسةلةمةى كورِي صبيح، خيَرا سامل كة مةوالى ئةبي حو
 2هةلَطرتةوة.

رايةكى تر دةلَيَت ئةبوومةريةمى حةنةيف زةيدي كوشت، دواتر كة 
(، عومةر ثيَي وت زةيدت كوشت؟ ئةبوومةريةم هاتة خزمةت ثيَغةمبةر )

منى بة  -يدبووشةه-ئةويش وتى خوا زةيدي بة دةستةكانى من ريَزدار كرد
 4.-بة بيَباوةرِي بكوذريَم-دةستةكانى ئةو سةرشؤرِ نةكرد

                                      
 .322، ص 6البداية والنهاية البن كثري، ج - 1

 .322-321، ص 2أسد الغابة، ج - 2
 .378، ص 3الطبقات الكربى البن سعد، ج - 3
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

جا كة زةيد شةهيد بوو عومةرى براى دةيوت زةيد لة هةردوو ضاكةكةدا 
 9ثيَش من كةوت، ثيَش من موسلَمان بوو، ثيَش منيش شةهيد بوو.

عومةر زؤر خةفةتى خوارد بة مةرطى براكةى، دةيوت لة هةركويَوة با 
 2ةكات من بؤنى زةيدي برامى ليَدةكةم.هةلَد

ب موتةمميمي كورِي نوةيرةي بيين، موتةمميم ططاعومةرى كورِي خة
شيعريَكي بؤ مةرطى براكةى خؤي هؤنيبوويةوة كة ماليكي كورِي نوةيرة بوو، 
عومةر دةيوت ئةطةر منيش شيعرم بزانياية بة دلَنياييةوة وةك تؤ شيعرم 

دا، موتةمميم وتى جا ئةطةر براكةى من وةك دةهؤنيةوة بةسةر زةيدي برام
براكةى تؤ برِؤيشتاية هيض دلَطران نةدةبووم بؤى، عومةر وتى كةس هيَندةى تؤ 

 4جوان دلَنةوايي نةكردوم.
 
 
 
 
 
 

                                      
 .642، ص 2اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 1
 .321، ص 2أسد الغابة، ج - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

 اهلل عنها(ضي بيستةم: مالَئاوايي زةينةبي كضي جةحش )ر
( و زةينةبي كضي جةحش لة ئةسةديةكانة و هاوسةري ثيَغةمبةر )

 كي باوةرِدارانة. داي
زةينةب زؤر زوو موسلَمان بوو و يةكيَكيشة لة كؤضةران، هاوسةري زةيدي 

( ئةوي بوو، بةآلم دواتر زةيد تةآلقي دا و ثيَغةمبةر ) رثهكورِي حا
 9بةهاوسةر طرتةوة.

( دةيفةرموو: عائيشةي دايكي باوةرِداران دةلَيَت: ثيَغةمبةرى خوا )
الم كة دةسيت دريَذترة(، ئينجا ئيَمةش هةموو  )ئةوةتان خيَراتر ديَت بؤ

دةكةوتينة ثيَوانةى دةسيت يةكدى تا بزانني دةسيت كاممان دريَذترة، دواجار 
زانيمان دةستى زةينةب دريَذترة ضونكة ئةو بة دةستى خؤي كارى دةكرد و 

 2خيَرى زؤري ثيَ دةكرد.
مووضةكةى  بططا( جاريَك عومةرى كورِي خةدواى وةفاتى ثيَغةمبةر )

زةينةبي نارد بؤي، ئةويش وتى خوا لة عومةر خؤش بيَت، كةسي تر هةية لة 
من شياوترة بةم هةمووة، ثيَيان وت ئةوة هةمووى بؤ تؤية، وتى سوحبانةآل، 
ئينجا بة ثارضة قوماشيَك دايثؤشي و وتى دايثؤشن و جليَكي ثيَدا بدةن، ئينجا 

                                      
 .138ص  ،7أسد الغابة، ج - 1

 .3373، صحيح ابن حبان، الرقم 2312صحيح مسلم، الرقم  - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

ةتيواندا، دواتر دةستةكانى بةرز كةوتة دابةشكردنى بةسةر خزمانى خؤي و ه
 9كردةوةو وتى خواية دواى ئةمسالَ جاريَكي تر مووضةي عومةرم بؤ نةيةت.

زةينةب كة نةخؤش كةوت و سةرةمةرطى هات، بةوانةى دةوروبةرى وت من 
كفين خؤمم ئامادة كردووة، جا ئةطةر عومةر كفنى بؤ ناردم يةكيَكيان بكةن 

 2ةوةي عومةر.بةخيَر، يان ئةوةى خؤم يان ئ
ب و لة ساليَ بيستى ططازةينةب لة سةردةمى خيالفةتى عومةرى كورِي خة

( بوو دواى بةوةش يةكةم هاوسةري ثيَغةمبةر ) 4كؤضيدا وةفاتى كرد،
 3( كؤضي دوايي كرد.وةفاتى ثيَغةمبةر )

كاتيَك زةينةب وةفاتى كرد، عومةر فةرمانى كرد كةسيَك هاوار بكات تةنها 
مةكانى بضن بؤ الى تةرمةكةى، ئينجا كضةكةى عومةيس وتى ئةى كةسة مةحرة

ئةمريي باوةرِداران بؤ شتيَكت ثيَ نةلَيَم كة ئةزموونى خةلَكي حةبةشة بوو 
لةطةلَ ذنةكانيان، ئينجا تابووتيَكى ئامادة كرد و بة جليَك دايثؤشي، عومةريش 

كرد لةطةلَ  وتى شتيَكي زؤر باشة، عومةر فةرمانى كرد بة كةسيَك هاوارى
 5تةرمى دايكتان بضنة دةرةوة.

                                      
 .212، ص 2سري أعالم النبالء، ج - 1

 .217، ص 2سري أعالم النبالء، ج - 2

 .212، ص 2سري أعالم النبالء، ج - 3

 .241، ص 6البداية والنهاية البن كثري، ج - 2

 .213، ص 2سري أعالم النبالء، ج - 3
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

دواتر عومةرى كورِي خةتتاب نويَذي لةسةر تةرمةكةى كرد، ئينجا برا بؤ 
 9طؤرِستانى بةقيع و لةويَ ئةسثةردة كرا.

 
 

 

 (بيست و يةكةم: مالَئاوايي زوبةيري كورِي عةووام )
غةمبةر زوبةيري كورِي عةووام كونيةكةى ئةبووعةبدوآليةو بة حةوارى ثيَ

((ناسراوة، ثوورزاى ثيَغةمبةرى خواية )،)  يةكيَكة لةو هاوةآلنةى
 شايةتى بةهةشيت بؤ دراوة.

زوبةير لة دواى ئةبووبةكر موسلَمان بوو و ضوارةم يان ثيَنجةم كةس بوو 
 2موسلَمان بوو.

زوبةير لةثيَناو ئيسالمدا نارةحةتى زؤري ضةشت، مامى زوبةير كة زانى 
مان بووة كةوتة ئازاردانى، لةسةر حةسرييَك رايدةكيَشا و دواتر زوبةير موسلَ

دووكةلَي بةسةردا دةكرد، هةر ئازاو ئةشكةجنةيةكي دةدا تا زوبةير وازبهيَنيَت 
 4لة ئيسالم، ئةويش دةيوت هةرطيز بيَباوةرِ نامب.

                                      
 .121، ص 2نهاية البن كثري، جالبداية وال - 1

 .141، ص 3الطبقات الكربى البن سعد، ج - 2

 .333، ص 2اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 3
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

عائيشةي دايكي باوةرِداران كة بة عوروةى خوشكةزاى وت خوشكةزاكةم 
ې ې زوبةيرو ئةبووبةكر لةوانةن كة خوا باسي كردون )هةردوو باوكت 

 9(،ې ى ى ائ ائ   ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ   ۈئ
( تووشي ئةو بارة سةختةى ئوحود بوو و بيَباوةرِان لة كاتيَك ثيَغةمبةر )

( ترسي هةبوو هةمدى بطةرِيَنةوة، بؤية دةورى بآلوةيان كرد، ثيَغةمبةر )
حةفتا كةس كةوتنة دوايان، لةنيَوياندا فةرمووى:  )كيَ دةكةويَتة دوايان؟( 

 2ئةبووبةكر و زوبةيريش هةبوون.
( ب دةلَيَت: جاريَك بينيم ثيَغةمبةرى خوا )ططاعومةرى كورِي خة

خةوتبوو و زوبةيريش لة كةناريةوة دانيشتبوو و باوةشيَين دةكرد و ميَشوولةى 
هةر وايكرد،  ( لة خةو هةستا زوبةيرليَ دووردةخستةوة، هةتا ثيَغةمبةر )

( هةستا فةرمووى: )تا ئيَستاش هةر بةردةواميت ئةي ئةبوو كة ثيَغةمبةر )
( عةبدوآل؟( ئةويش وتى بةلَيَ بةدايك و باوكمةوة بةقوربانت مب، ثيَغةمبةر )

فةرمووى: )ئةوة جيربيلة سةالمت ليَدةكات و دةفةرمويت: : من لة رؤذي 
 4دةموضاوت دوور دةطرم(. دواييدا لةطةلَت دةمب و طرِي دؤزةخ لة

                                      
 .172آل عمران:  - 1
 ، 3867صحيح البخاري، الرقم  - 2

 .2472املطالب العالية البن حجر، الرقم  - 3
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ْ   وةستابوو، كيَوةكة لةريةوة، جاريَك ثيَغةمبةر ) ( لةسةر كيَوي حريا
( فةرمووى: )ئارام بطرة حرياْ ، ضونكة ئةوةي بةسةرتةوةية يان ثيَغةمبةر )

( ثيَغةمبةرة يان صديقة يان شةهيدة(، ئةو دةمةش هةريةك لة ثيَغةمبةر )
حلةو زوبةير و سةعدى كورِي ئةبي طهن و عةىل و امثو ئةبووبةكر و عومةر و عو

  9وةقاص لةسةر كيَوةكة بوون.
حلةش داواى طهنى كورِي عةففان كوذرا، هةريةك لة زوبةير و مثاكاتيَك عو

مؤلَةتيان كرد تا بضن بؤ مةككةو عةليش مؤلَةتى ثيَدان و ئةوانيش ضوون بؤ 
ةو مةدينةو يةمةن و ضةند مةككة، خةلَكيَكي زؤريش شويَنيان كةوت، لة بةصر

شويَين ترةوة خةلَكيَكي زؤر روويكردة مةككةو لةويَ ذمارةيةكى زؤري هاوةآلن 
نيان دةكرد، مثاو دايكانى باوةرِداران و جةماوةريَك كؤبوونةوةو داواى خويَين عو

لةويَوة  2عائيشةي دايكي باوةرِدارانيش جلَةوى مةسةلةكةى طرتبوويةدةست،
و بة سوثايةكةوة خؤيان ئامادة كرد بؤ تؤلَةسةندنةوةي  ضوون بةرةو بةصرة

 خويَين ئيمامى عومسان.
عةلي كورِي ئةبووتاليب هات و لةطةلَيان ريَككةوت و وتاريَكي ثيَشكةش 
كرد، كاتيَك لة وتارةكةى عةليةوة دةستةى ئاذاوةطيَرِان زانييان خةريكة 

ةبدوآلى كورِي سةبةْ  و ريَكدةكةون، كةوتنة خؤ، لةوانة ئةشتةري نةخةعى و ع
شريح و سامل و ضةنديَكي تر كة هيض هاوةلَيَكيان تيَدا نةبوو نزيكةي دوو هةزار و 

                                      
 .2323صحيح مسلم، الرقم  - 1

 .231 – 234، ص 7ري، جالبداية والنهاية البن كث - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

ثيَنج سةد كةسيَك دةبوون كةوتنةخؤ و وتيان ئةم ريَككةوتنة دذ بة ئيَمةيةو 
ذمارةمشان كةمة و ريَككةوتنى ئةوان تةنها لةسةر خويَين ئيَمةية، بؤية دةبيَت 

ن ليَبكةين، خةلَكةكةش رازى بوون، بةآلم عةبدوآلى كورِي ومثاععةليش وةك 
سةبةْ  وتى راكةتان زؤر خراثة، ضونكة ئةوكات هةردووال دةبنة دوذمن و ليَتان 
دةدةن، بةلَكو دةبيَت جةنط لةنيَوان ئةم دوو دةستةيةدا هةلَطريسيَنني، كاتيَك 

ةي سةبةئيةكان خؤيان حلة ضوون بؤ الى عةىل تا ريَكبكةون، دةستطهزوبةير و 
بةشكرد بةسةر هةردووالدا و جةنطيان هةلَطريساند، هةردووال وايانزانى بةرامبةر 
ناثاكى نواندووة، بؤية كةوتنة هيَرش، سوثاي عةىل نزيكةى بيست هةزار كةس 
و سوثاى عائيشةش نزيكةى سي هةزار كةس دةبوون، جةنطيَكي قورس 

طرن، بةآلم كةس نةيدةبيست، روويدا، عةىل هاوارى دةكرد دةست هةلَ
لةوالشةوة عائيشة بة سوارى وشرتيَكةوة بؤ هةمان نياز هات، عةىل هيَندة بيَزار 
بوو بة حةسةنى كورِي دةوت كورِم خؤزطة باوكت بيست سالَ لةمةوبةر دةمرد، 

حلة بدويَنيَت، وتى ئةم سوثايةتان ئامادة كردووة، طهعةىل ضو تا زوبةير  و 
قيامةتتان ئامادة كردووة؟ دةى لةخوا برتسن، من خويَين بيانووشتان بؤ 

 9ئيَوةم حةآللَ نةكردووة، ئيَوة هيض بةلَطةيةكتان ثيَية بؤ رةوايي خوييَن من؟
( عةىل بة زوبةيري وت سويَندت دةدةم بة خوا تؤ طويَت لة ثيَغةمبةر )

 نةبوو كة ثيَي دةفةرموويت تؤ لةطةلَ عةىل دةجةنطيَيت و تؤيش ستةمى

                                      
 .221 – 238، ص 7البداية والنهاية البن كثري، ج - 1
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ليَدةكةيت؟ ئةويش وتى بةلَيَ، بةآلم ئةوة ئيَستا ئةو فةرموودةيةم 
 9بريدةكةويَتةوة، بؤية كةنارى طرت.

ئينجا بة سوارةكةيةوة بة ناو ريزةكاندا دةطةرِايةوة، عةبدوآلى كورِي وتى 
باوكة ضيتة؟ زوبةير وتى عةىل فةرموودةيةكى بؤ باسكردم كة من خؤم لة 

ثيَي فةرمووم )تؤ لةطةلَ عةىل دةجةنطيت و ( بيستبوو ثيَغةمبةرم )
ستةميشي ليَ دةكةيت(، بؤية لةطةلَي ناجةنطم، عةبدوآل وتى بؤضي بؤ جةنط 
هاتبوويت؟ تؤ هاتبوويت تا نيَوانى خةلَكةكة ريَكبخةيت و خوا بة هؤي تؤوة 
ئةم بارة ريَكبخات، زوبةير وتى سويَندم خواردووة جةنط نةكةم، عةبدوآل وتى 

جيسي كؤيلةت ئازاد بكةو بوةستة تا نيَوانى خةلَك ريَكبخةت، ئةويش دةى جري
كؤيلةكةى ئازاد كرد و راوةستا، بةآلم خةلَكةكة جياوازى زياتري تيَكةوت، بؤية 

 2بة ئةسثةكةيةوة ضوو.
زوبةير كة ضوو داى بة الى سةربازطةكةى ئةحنةفدا، ئةويش وتى كيَ 

ئينب جرمووز وتى من، ئةوةبوو كةوتة  دةضيَت هةوالَيَكي ئةمةم بؤ وةربطريَت،
شويَن زوبةير، كة طةيشت بة زوبةير، زوبةير زؤر توورِة بوو، وتى ضيتة؟ ئيشت 

كة خزمةتكاريَكي زوبةير بوو  طيهضية؟ وتى هاتوم تا ثرسياريَكت ليَ بكةم، عة
و لةطةلَ زوبةير بوو وتى ئةو ضةكى ثيَية، بةآلم زوبةير طويَي ثيَ نةدا، ئينب 

                                      
 .3333املستدرك على الصحيحني، الرقم  - 1

، حسنه األلباني بل صصحه للوجه الثاني للسند يف سلسلة 3332املستدرك على الصحيحني، الرقم  - 2
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ووز وتى كاتى نويَذة، ئةوةبوو دابةزين تا نويَذ بكةن، كةضي ئينب جرمووز جرم
خؤي خستة ثشيت زوبةير و لة ثشتةوة كةلةبةرى زريَثؤشةكةى كردة ئامانج و 
داى لة زوبةير و كوشيت و ئةسث و ضةكةكةشي برد، دواتريش وازى لة 

رد و دواتر خزمةتكارةكةى هيَنا، خزمةتكارةكةشي تةرمى زوبةيري ئةسثةردة ك
 9ضوو هةوالَةكةى بردةوة بؤ خةلَكةكة.

لة سةرةتاى جةنطةكةوة زوبةير عةبدوآلى كورِي بانط كرد و وتى كورِي 
شريينم ئةمرِؤ هةركةس دةكوذريَت يان وةك ستةمكار دةكوذريَت يان وةك 
ستةمليَكراو، وادةزامن ئةمرِؤ من وةك ستةمليَكراو دةكوذريَم، طةورةترين 

رزةكامنة، ضيم هةية بيفرؤشةو قةرزةكامن بدةرةوة، ئةطةر خةفةتيشم قة
شتيَكى مايةوة ئةوة سيَ يةكى بؤ مندالَةكانت، كورِي شريينم ئةطةر لة دانةوةى 
قةرزةكاندا طريؤدة بوويت ئةوا ثةنا ببة بؤ الى مةوالكةم، عةبدوآل وتى باوكة 

 2طيان مةوالكةت كيَية؟ وتى خودا.
جةنطى جةمةلدا بة زوبةيرم وت ئةريَ هاتويت ئينب عةبباس دةلَيَت: لة 

ليبدا جبةنطيت؟ ئيرت زوبةير طةرِايةوة، كةضي ئينب طهلةطةلَ كورِي عةبدوملو
جرمووز خؤي طةياند ثيَي و كوشتى، دواتر ئينب عةبباس هات و ثرسيارى كرد 

 لة عةىل ئةريَ بكوذةكةى زوبةير سةرةجنامى بةرةو كويَية؟ عةىل وتى دؤزةخ.

                                      
 .33، ص 3تاريخ الطربي، ج - 1

 .141، ص 3املنتظم البن اجلوزي، ج - 2
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ى زوبةيري كورِي عةووام لة جوماديلئووالى سالَي سي و شةش بوو، كوذران
ئةو كةسةش كة كوشتى ناوى عةمري كورِي جرمووز بوو و لة شويَنيَك بة ناوى 

لةى كورِي حابس و ضاوادي سباع بة ناثاكى كوشتى، هاوكات هةريةك لة فو
 9نوفةيع هاوكاري عةمريان كرد لة كوشتنى زوبةيردا.

هيَور بوويةوة، ئينجا عةبدوآل دةستى كرد بة دانةوةى كاتيَك بارةكة 
قةرزةكانى باوكى، زوبةير دةلَيَت حسامب كرد قةرزةكانى نزيكةى مليؤنيَك و 
دووسةد هةزار دةبوو، طةيشتم بة حةكيمي كورِي حيزام، وتي برازاكةم 
قةرزةكةى براكةم ضةندة؟ منيش حةزم نةكرد بيلَيَم ضةندة، ومت دووسةد 

تى دةى برِوا ناكةم ئةوةى هةتانة بةشي دانةوةى بكات، منيش ومت هةزار، و
ئةي ئةطةر مليؤنيَ و دووسةد هةزار بيَت ضي؟ وتى وا نابينم بتوانن بيدةنةوة، 
ئةطةر ثةكت كةوت ثيَم بلَيَ يارمةتيت دةدةم، عةبدوآل باخةكةى زوبةيري 

وبةير بووة با فرؤشت بة مليؤنيَك و شةش سةد هةزار، دةيوت كيَ قةرزى الى ز
بيَت باخةكةمان ليَ بكرِيَت، عةبدوآلى كورِي جةعفةر هات كة ضوارسةد هةزارى 
الى زوبةير بوو، وتى حةز دةكةن مةمدةنةوة، حةزيش دةكةن دواى خةن، 
عةبدوآل وتى نا، ئةويش وتى دةي ثارضةيةكى باخةكةم بدةنيَ، بةوجؤرة 

وةو زياد لة ضوارسةد باخةكةى بةش بةش فرؤشت و هةموو قةرزةكةى داية
 2هةزاريشي بؤ مايةوة.

                                      
 .337، ص 2اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 1

 .114، ص 3املنتظم البن اجلوزي، ج - 2
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 () ذبيست و دووةم: مالَئاوايي سةعدي كورِي موعا
ى كورِي نوعمان، لة ثشتيوانانة لة ئةوسيةكان و ذسةعدى كورِي موعا

 9طةورةى ئةوسيةكانة، كونيةكةى ئةبووعةمرة.
 يةكيَكة لة بةشداربوانى غةزاى بةدر، لةو غةزايةدا موعاذسةعدى كورِي 

 2ئاآلى ئةوسيةكان بةدةست ئةوةوة بوو.
( دةرضوو بؤ بةدر، ثيَش غةزاكة راى خةلَكي وةرطرت كاتيَك ثيَغةمبةر )

( و فةرمووى راتان ضية؟ ئةبووبةكرى صديق وتى ئةي ثيَغةمبةرى خوا )
( بة لة فآلنة شويَنن، هةمدى ثيَغةمبةر ) -قورِةيش-بيستوومانة ئةوان

ب هةمان قسةي ططاضية؟ ئةجمار عومةرى كورِي خة خةلَكةكةى فةرموو راتان
(راى هاوةآلنى وةردةطرت و فةرمووى ئةبووبةكري كرد، هةمدى ثيَغةمبةر )
قسةي كرد و وتى: )مةبةسةتت ئيَمةية،  ذراتان ضية؟ ئينجا سةعدى كورِي موعا

سويَند بةوةى ريَزدارى كردويت و قورئانى بؤ دابةزاندويت، من ريَي وام هةرطيز 
ةطرتوةتةبةر و شارةزاييم ليَي نية، بةآلم ئةطةر برِؤي تا بريكولغيماد لة يةمةن ن

هاودةم بة تؤ ديَني، ئيَمة وةك ئةو بةنوئيسرائيليانة نني كة بة مووسايان وت 
أنت و ربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون( )خؤت و خواكةت برِؤن جبةنطن،  اذهب)

 برِؤ خؤت و ثةروةردطارت جبةنطن و ئيَمة ليَرة دانيشتوين(، بةلَكو دةلَينَي

                                      
 .82، ص 3اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 1
 .221، ص 3الطبقات الكربى البن سعد، ج - 2
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ئيَمةش لةطةلَتاندا شويَنت دةكةوين، لةوانةية تؤ بؤ شتيَك دةرضووبيت و خواش 
شتيَكي تري هيَنابيَتة رِيَت، بزانة ئةوةى خوا بؤي داناويت كامةية ئةوة 

لةطةلَ كيَ  9بطرةبةر، ض ثةتيَكت دةويَت بيطةيةنةو ض ثةتيَكت دةويَت بيثضرِيَنة،
ةويَت ئاشيت بكةو دذايةتى كيَت دةويَت بيكة، ضةندةت دةويَت لة سامامنان دةت

( بيبة(، لة طيَرِانةوةيةكى تردا هاتووة سةعد وتى ئةي ثيَغةمبةرى خوا )
سويَند بةخوا ئةطةر فةرمان بكةيت تاو بدةينة ناو ئةو دةرياية ئةوة لةطةلَت 

 2(.ديَني، دةى ليَنةوة ئةي ثيَغةمبةرى خوا )
ى هاودةم ذ( سةعدي كورِي موعااى غةزاى خةندةق ثيَغةمبةرى خوا )دو

ى بؤ يظهبة سةعدى كورِي عوبادة نارد تا هةوالَي جوولةكةكانى بةنى قورة
 4وةربطرن، ئةوانيش هةوالَيان هيَنايةوة كة ناثاكييان نواندووة.

لةو غةزايةدا لةكاتى هيَرش بؤ سةر جوولةكةكان ترييَكي بةركةوت و ثاش  
 3ماوةيةك بةو هؤيةوة مرد.

عائيشةي دايكي باوةرِداران لةطةلَ دايكي سةعددا ثيَكةوة بوون، سةعد 
درعيَكي ثؤشيبوو كة هةموو بالَي دةركةوتبوو، دةضوو بةرةو جةنطةكة، 
دايكيشي دةيوت رؤلَة طيان خيَرا كة دوا كةوتيت، ئةوةبوو كابرايةك بة ناوى 

                                      
0

 .33178مصنف ابن أبي شيبة، الرقم  - 

 .32، ص 2تاريخ اإلسالم للذهيب، ج - 2

 .142-143، ص 2البداية والنهاية البن كثري، ج - 3
 .281، ص 1سري أعالم النبالء، ج - 2
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وتى بيطرة من ئيبنولعرقةم، سةعد وتى خوا ئيبنولعرقة ترييَكي بؤ هاويشت و 
لة دؤزةخدا عارةقةي نيَو ضاوانت بيَينَ ئةطةر من لةم جةنطةى قورِةيش رزطارم 
بيَت دةبيَت بنةومة ئيَوة، خواية ئاوامتة دذ بة دةستةيةك جبةنطم كة ئازارى 
ثيَغةمبةرةكةى تؤيان داوةو بة درؤيان خستووةتةوة، خواية ئةطةر جةنط 

يَوامنانةوة شةهيديم ثيَ ببةخشةو مةمشمريَنة تا تاسةم بؤ بةنى كةوتة ن
 9ش دةشكيَت.يضهقورة

( ئةو تريةي بةر سةعد كةوت بةر دةماريَكي بالَي كةوت، ثيَغةمبةر )
خؤي بة سةرةترييَك دةمارةكةى بؤ داخكرد، بةآلم هةمدى خوييَن ليَ ضوو، 

سةعد وتى  2كارهيَنا،( جاريَكي تر داخكردنى دةمارى بؤ بةثيَغةمبةر )
ش ئارام دةطريَت، ئةوةبوو يضهخواية طيامن دةرمةكة تا دةروومن بة بةنو قورة

خويَنةكةى وةستا تا ئةوةى جوولةكةكان رازى بوون بة برِيارى سةعد و ئةويش 
برِيارى خؤي دا لةسةريان، دواى ئةوة جاريَكي دى دةمارى خويَين تووشي 

 4وة مرد.خويَن بةربوون بوو تا بةو هؤية

                                      
 .212، ص 2تأريخ اإلسالم للذهيب، ج - 1

 .2182صحيح مسلم، الرقم  - 2

، 12283، مسند أمحد بن حنبل، الرقم 131، سنن الرتمذي، الرقم 2837صحيح ابن حبان، الرقم  - 3
، صحه الذهيب يف 1382اؤوط، صححه االلباني يف صحيح و ضعيف سنن الرتمذي، الرقم صححه شعيب االرن

 .311، ص 2تاريخ اإلسالم ج
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( هات بؤ الى سةعد، باوةشي ثيَدا كرد و خويَن كاتيَك ثيَغةمبةر )
( دةضؤرِا، كة ئةبووبةكر هات و ئةوةي بيين وتى وةى بةسةر ثيَغةمبةردا )

( فةرمووى وس ئةي ئةبووبةكر، ئينجا عومةر ثشيت شكاوم، ثيَغةمبةر )
 9ن.هات كة ئةو حالَةى بيين وتى إنا هلل و إنا إلية راجعو

( بة موسلَمانانى راطةياند خوا كة جةنطةكة تةواو بوو، ثيَغةمبةر )
، طةمارؤي دان، ماوةيةكى يضهفةمانى كردووة هيَرش بكةنة سةر بةني قورة

حوكميان لةسةر بدات،  ذزؤر مانةوة تا دواجار رازى بوون سةعدى كورِي موعا
 2نييان هةبوو.ضونكة ئةوان ثيَشرت لةطةلَ سةعد و ئةوسيةكاندا هاوثةميا

( ناردى بة شويَن سةعددا، سوارى طويَدريَذيَك كرا و هات، ثيَغةمبةر )
( بة ثشتيوانانى فةرموو )لةبةر كاتيَك لة مزطةوت نزيك بوويةوة، ثيَغةمبةر )

( فةرمووى هةسنت(، ثيَغةمبةر ) -يان لةبةر ضاكرتينتان-طةورةكةتان
ؤ(، ئةويش وتى برِيارو حوكمى رازى بون بة حوكمى ت -جوولةكةكان-)ئةوانة

من ئةوةية جةنطاوةرةكانيان بكوذريَن و ذن و مندالَيشيان بة سةبي بطرييَن، 
 4( فةرمووى )بة حوكمى خوا حوكمت دا(.ثيَغةمبةر )

                                      
 .1221فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل، الرقم  - 1

 .341، ص 2تاريخ اإلسالم للذهيب، ج - 2

، السنن 7136، صحيح ابن حبان، الرقم 3241، صحيح مسلم، الرقم 3111صحيح البخاري، الرقم  - 3
، مسند امحد بن حنبل، الرقم 16731، السنن الكربى للبيهقي، الرقم 7121الكربى للنسائي، الرقم 

 .3182، املعجم الكيب للطرباني، الرقم 1133، مسند أبي يعلى املوصلي، الرقم 11232
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( كابرايةك لةطةلَي بوو باسي كاتيَك سةعد دةهات بةرةو الى ثيَغةمبةر )
وت ئةوان تةنها تؤيان ى بؤ دةكرد، دةييضهفةزلَ و ضاكةى بةنى قورة

هةلَبذاردووة بةو هيواي رةمحيَكت هةبيَت بةرامبةريان، بةردةوام ئةو قسانةى 
بؤ دةكرد، سةعديش هيض قسةي لةطةلَ نةدةكرد و وةآلمى نةدةدايةوة تا نزيك 
بوونةوة، كابرا وتى ئةريَ وةآلمم نادةيتةوة؟ سةعد وتى ئيَستا كاتى ئةوةية 

نةى سةركؤنةكاران نةدةم، كابرا بيَهيوا بوو و لةبةر خوا طويَ بة سةركؤ
 9جيَيهيَشت.

ثيَش ئةوةى سةعد حوكم بدات ثيَيان وت ئةى ئةبووعةمر ثيَغةمبةرى خوا 
( تؤ راسثاردووة تا حوكم بدةيت لةسةريان، ئةويش وتى بةلَيَين خوا )

دةدةن كة بة حوكمةكةم رازى بن؟ وتيان بةلَيَ، ئينجا وتى ئةمانةى ئةم الش 
( تيَدا بوو( بةآلم لة شةرمي ثيَغةمبةر )ئةو اليةى كة ثيَغةمبةرى خواى )

(( رووي نةكردة الكةى ثيَغةمبةر )( ثيَغةمبةريش ،) فةرمووى )
سةعد وتى حوكمى من ئةوةية جةنطاوةرةكانيان بكوذريَن و ذن و  2بةلَيَ،

 4مندالَيان بة سةبي بطرييَن.
ةسيت كرد بة طريان و قيذة، ثيَغةمبةر كاتيَك سةعد وةفاتى كرد، دايكي د

( ( ثيَي فةرموو:)ئةريَ ئيرت بؤضي فرميَسكت ناوةستيَنيت و خةفةتت

                                      
 .313، ص 2تاريخ اإلسالم للذهيب، ج - 1
 .312، ص 2تاريخ اإلسالم، ج - 2

 .3241، صحيح مسلم، الرقم 3616و  2811اري، الرقم صحيح البخ - 3



          

038 
 

 

 
 

 

 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

النابةيت، خؤ كورِةكةت يةكةم كةسة خوا بؤي ثيَكةنى و عةرشي خوا بؤى 
 9لةريةوة(.

( ضووية ناو طؤرِةكةى سةعد و ماوةيةك مايةوةو دواتر هاتة ثيَغةمبةر )
( بؤضي وا مايتةوة تيايدا؟ فةرمووى ئةي ثيَغةمبةر )دةرةوة، وتيان 

)سةعد لة طؤرِدا طوشرانيَك طوشرا، منيش داوام لة خوا كرد ئةوةي لةسةر 
 2يان ال ببات(. -البرد

اهتز فةرمووى ) ذ( ثاش مةرطى سةعدى كورِي موعاثيَغةمبةرى خوا )
طى سةعدى )عةرشي ثةروةردطار بؤ مةر 4(،عرش الرمحان ملوت سعد بن معاذ

 لةرزي(. ذكورِي موعا
سةعد داواى كردبوو لة خواى طةورة تاى لةطةلَ بيَت بؤ ئةوةي ثاداشيت بؤ 

 3بنووسريَت، ئةوةبوو تا مرد تاى لةطةلَ بوو.

                                      
 ، صححه الذهيب يف التلخيص.2877املستدرك على الصحيحني، الرقم  - 1

، ضعفه شعيب األرناؤوط، 2876، املستدرك على الصحيحني، الرقم 7122صحيح ابن حبان، الرقم  - 2
 صححه الذهيب يف التلخيص.

، سنن ابن 7121، صحيح ابن حبان، الرقم 2616مسلم، الرقم ، صحيح 3613صحيح البخاري، الرقم  - 3
، مسند امحد بن 31672، مصنف ابن أبي شيبة، الرقم 3863، سنن الرتمذي، الرقم 136ماجة، الرقم 
 .3116، املعجم الكبري للطرباني، الرقم 1886، مسند أبي يعلى املوصلي، الرقم 12113حنبل، الرقم 

 .221، ص 3د، جالطبقات الكربى البن سع - 2
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ئةنةسي كورِي ماليك دةلَيَت جاريَك جبةيةكى ضاك و ناوازة بة دياري هيَنرا 
( ، ثيَغةمبةر )(، خةلَكي زؤر ثيَي سةرسام بوونبؤ ثيَغةمبةر )

والذي نفس حممد بيده، ملناديل سعد بن معاذ يف اجلنة أحسن من )فةرمووى 
)سويَند بةوةى طيانى موحةممةدى بةدةستة دةستةسرِةكةى سةعدى  9،(هذا

 لة بةهةشتدا زؤ لةوة باشرتة(. ذكورِي موعا
مشتومرِيَكي زؤري لةسةرةو هةنديَ بة  يضهمةسةلةى رووداوى بةنوقورة

نةى دةزاننء هةنديَكيش زيَدةرِؤيي دةكةن لة وردةكاريةكانيدا، ئةو ئةفسا
رووداوة حةقيقةتيَكي ميَذوويي هةية، بةآلم نةك بةو جؤرةى لة سةرضاوةكانى 
ميَذوودا باس كراوة، ضونكة هةم لة كوشتارى كةسةكانء ذمارةى 
كوذراوةكانيشدا زيَدةرِؤيي هةية، ئةوةى دةقي صةحيحةو لة بوخاريء 

يمدا هاتووة، برِيار دراوة تةنها جةنطاوةرةكانيان بكوذريَن، ئةمةش نابيَت موسل
بة ضاوى مجوجوولَيَكي رؤذانة تةماشا بكريَت، بةلَكو باسوخواسةكة تايبةتة بة 

 مةيدانى جةنطء ئاسايشي نيشتيمانيةوة.
 
 

                                      
، سنن 7128، صحيح ابن حبان، الرقم 2611، صحيح مسلم، الرقم 2212صحيح البخاري، الرقم  - 1

، مسند 3741، السنن الكربى للبيهقي، الرقم 1212، السنن الكربى للنسائي، الرقم 1614الرتمذي، الرقم 
عجم الكبري للطرباني، الرقم ، امل3421، مسند أبي يعلى املوصلي، الرقم 12812أمحد بن حنبل، الرقم 

3246. 
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

 (حلةي كورِي عوبةيدوآل )طهبيست و سيَهةم: مالَئاوايي 
 لة كؤضةرانة و يةكيَكة لةو هةشت كةسةي كة حلةى كورِي عوبةيدوآلطه

  9يةكةمني موسلَمان بوان بوون، يةكيَكيشة لة دة موذدةثيَدراوى بةهةشت.
حلة كةسيَك بوو مووي زؤر بوو و دةموضاويَكي جوانى هةبوو، رةنطى طه

 2سثي و سوور بوو، رؤيشتين خيَرا بوو.
نى كورِي عةففان و مثاعوكاتيَك ئةبووبةكر موسلَمان بوو خيَرا ضوو بؤ الى 

حلةى كورِي عوبةيدوآل و زوبةيري كورِي عةووام و سةعدى كورِي ئةبي طه
وةقاص و باسي ئيسالمى كرد بؤيان و بانطهيَشيت كردن بؤ ئيسالم، هةموو 

 4ئةوانةش موسلَمان بوون.
حلة لة غةزاى ئوحوددا بةشدارى كرد و رؤلَيَكي كاراى بيين، كاتيَك طه

( بآلوةيان كرد، تةنها دوانزة كةس لة دةورى رى ثيَغةمبةر )خةلَكي لة دةو
حلة بوو، جا بيَباوةرِان دةيانويست خؤيان بطةيةنن بة طهمانةوة، يةكيَك لةوانة 

( فةرمووى كيَ بةرامبةريان دةوةستيَت؟ (، ثيَغةمبةر )ثيَغةمبةر )
بة(، ( فةرمووى وةك هةيت )لة شويَين خؤت حلة وتى من، ثيَغةمبةر )طه

(، فةرمووى دةى تؤ يةكيَك لة ثشتيوانان وتى من ئةي ثيَغةمبةري خوا )

                                      
 .321، ص 3اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 1

 .23-22، ص 1سري أعالم النبالء، ج - 2
 .34، ص 3البداية والنهاية البن كثري، ج - 3
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

جبةنطة، كابرا جةنطا تا شةهيد بوو، دواتر تةماشاي كرد هيَشتا بيَباوةرِان ديَن، 
( هةمان حلة وتى من، ثيَغةمبةر )طهفةرمووى كيَ ريَيان ثيَ دةطريَت؟ 

نى ضوو تا ئةويش شةهيد بوو، شيت ثيَ فةرموو و ئةجمارةش كابرايةكى ثشتيوا
بةردةوام بةو جؤرة بوو تا هةموو ثشتيوانيةكانى دةورى شةهيد بوون و تةنها 

( حلةى كورِي عوبةيدوآل، ثيَغةمبةر )طه( و مايةوة ثيَغةمبةر )
حلة وتى من، جةنطى يانزة كةسي كرد تا طهفةرمووى كيَ ريَيان ثيَ دةطريَت؟ 
( حلة وتى ئاخ، ثيَغةمبةر )طهةكانى برِا، مششيَر بةر دةستى كةوت و ثةجن

فةرمووى ئةطةر بتوتاية بةناوى خوا فريشتةكان بةرزيان دةكرديتةوةو خةلَكيش 
 9تةماشايان دةكرد، دواتر خواى طةورة بيَباوةرِانى تيَكشكاند.

 2هةروةها لة غةزاى خةندةق و سةرجةم غةزاكانى دواتريشدا بةشدارى كرد.
حلة دةنا، ئةوةبوو طهيَزي لة توانا و ضاكى ( زؤر رثيَغةمبةر )

حلةى خيَر، لة غةزاى طههةرجارةو نازناويَكي ليَدةنا، لة غةزاى ئوحودا ناوى نا 
، لة غةزاى خةيبةريشدا ناوى نا ضحلةى فةيياطهيلعوشةيرةدا ناوى نا ذ

 4.-سةخاوةت-حلةى جوودطه

                                      
، حسنه األلباني يف صحيح 8872، املعجم االوسط للطرباني، الرقم 2226السنن الكربى للنسائي، الرقم  - 1

 .3121سنن النسائي، الرقم و ضعيف 

 .217، ص 3الطبقات الكربى البن سعد، ج - 2

 ، قال الذهيب إسناده لني.34، ص 1سري أعالم النبالء، ج - 3
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

شةهيديَك ( فةرمووى )هةركةس حةز دةكات سةيري جاريَك ثيَغةمبةر )
حلةى كورِي طهبكات كة بةسةر زةويدا دةضيَت بة ريَدا، ئةوة با تةماشاي 

 9عوبةيدوآل بكات(.
حلةش داواى طهنى كورِي عةففان كوذرا، هةريةك لة زوبةير و مثاكاتيَك عو

مؤلَةتيان كرد تا بضن بؤ مةككةو عةليش مؤلَةتى ثيَدان و ئةوانيش ضوون بؤ 
يَنيان كةوت، لة بةصرةو مةدينةو يةمةن و ضةند مةككة، خةلَكيَكي زؤريش شو

شويَين ترةوة خةلَكيَكي زؤر روويكردة مةككةو لةويَ ذمارةيةكى زؤري هاوةآلن 
نيان مثاو دايكانى باوةرِداران و جةماوةريَك كؤبوونةوةو داواى خوييَن عو

لةويَوة ضوونة بةصرةو بة سوثايةكةوة خؤيان كؤكردبوويةوة هةتا  2دةكرد،
 ي خويَين ئيمامى عومسان بكةن.داوا

عةلي كورِي ئةبووتاليب هات و لةطةلَيان ريَككةوت و وتاريَكي ثيَشكةش 
كرد، كاتيَك لة وتارةكةى عةليةوة دةستةى ئاذاوةطيَرِان زانييان خةريكة 
ريَكدةكةون، كةوتنة خؤ، لةوانة ئةشتةري نةخةعى و عةبدوآلى كورِي سةبةْ  و 

تر كة هيض هاوةلَيَكيان تيَدا نةبوو نزيكةي دوو هةزار و  شريح و سامل و ضةنديَكي
ثيَنج سةد كةسيَك دةبوون كةوتنةخؤ و وتيان ئةم ريَككةوتنة دذ بة ئيَمةيةو 
ذمارةمشان كةمة و ريَككةوتنى ئةوان تةنها لةسةر خويَين ئيَمةية، بؤية دةبيَت 

                                      
، صححه األلباني يف صحيح و 3311، املستدرك على الصحيحني، الرقم 3738سنن الرتمذي، الرقم  - 1

 .3731ضعيف سنن الرتمذي، الرقم 

 .231 – 234، ص 7اية البن كثري، جالبداية والنه - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

بدوآلى كورِي ن ليَبكةين، خةلَكةكةش رازى بوون، بةآلم عةعومثاعةليش وةك 
سةبةْ  وتى راكةتان زؤر خراثة، ضونكة ئةوكات هةردووال دةبنة دوذمن و ليَتان 
دةدةن، بةلَكو دةبيَت جةنط لةنيَوان ئةم دوو دةستةيةدا هةلَطريسيَنني، كاتيَك 

حلة ضوون بؤ الى عةىل تا ريَكبكةون، دةستةي سةبةئيةكان خؤيان طهزوبةير و 
جةنطيان هةلَطريساند، هةردووال وايانزانى بةرامبةر  بةشكرد بةسةر هةردووالدا و

 9ناثاكى نواندووة، بؤية كةوتنة هيَرش.
حلةى دواند و هةنديَ طهليب بووطاكة جةنطى جةمةل روويدا، عةىل كورِي ئة

حلة ش كةنارى طرت لة طهلةو قسانةى ثيَ وت كة بة زوبةيري وتبوو، 
حلةى طهمةرِوانى كورِي حةكةم  2جةنطةكةو دواتر ترييَكي بةركةوت و كوذرا،

نى كورِي عةففان دةزانى و دةيوت مثاكردة ضاو، ضونكة ئةوي بة بكوذي عو
ن بوو، بؤية ترييَكي تيَطرت و داى لة ئةذنؤي، مثائةمة ثشتيوانى نةيارانى عو

ئةمةش لة رؤذي ثيَنج شةممة و دةي  4بةردةوام خويَين ليَدةضوو تا كوشتى،
و شةشي كؤضيدا بوو، ئةو كات تةمةنى نزيكةي  جوماديلئووالى سالَي سي

 3شةست و ضوار سالَ دةبوو.

                                      
 .221 – 238، ص 7البداية والنهاية البن كثري، ج - 1

 .83، ص 3أسد الغابة، ج - 2
 ، قال ابن حجر إسناده صحيح.332، ص 3اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 3

 .332، ص 3اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

حلةى بيين، خؤلَي سةر دةموضاوى دةتةكاند و طهكاتيَك عةىل تةرمةكةى 
رةمحةتى بؤ دةنارد و دةيوت خؤزطة بيست سالَ لةمةوبةر مبردماية، خؤي و 

 9حلة دةطريان.طههاوةآلنى لةسةر تةرمى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 .86،ص 3أسد الغابة، ج - 1
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

 (ضوارةم: مالَئاوايي سةعدي كورِي ئةبي وةقاص ) بيست و
لة كؤضةريةكانةو  9سةعدى كورِي ماليك باوكى بة ئةبي وةقاص ناسراوة،

 4موسلَمانبوونةكةى لة تةمةنى حةظدة سالَيدا بوو. 2زؤر زوو موسلَمان بوو،
دةوتريَت سةعد سيَيةم كةس بووة موسلَمان بووة، ضونكة خؤي دةلَيَت 

 3وم بةسةر برد، لةو ماوةدا من سيَ يةكي ئيسالم بووم.حةوت دانة شة
 5بةآلم راى تر هةية دةلَيَت ضوارةم يان شةشةم كةس بووة موسلَمان بووة،

ئةم رايةش نزيكرتة لة راستيةوة، ضونكة بة روونى سةملاوة كة ثيَش ئةو ضةند 
 6كةسي تر موسلَمان بون، لةوانة خةدجية و ئةبووبةكر و زةيد.

يَت من ثيَشرت زؤر لةطةلَ دايكم ضاك بووم، جا كاتيَك موسلَمان سةعد دةلَ
بووم دايكم وتى ئةي سةعد ئةم دينة ضية هيَناوتة؟ يان واز لةو دينة ديَنيت يان 
من خواردن و خواردنةوة لة خؤم حةرام دةكةم تا دةمرم و بةو هؤيةوة لةبةر 

داية طيان ئةوة مةكة، من ئابرِووت دةضيَت و دةلَيَن بكوذي دايكيت، منيش ومت 
من واز لة دينةكةم ناهيَنم، ئةوةبوو رؤذيَك دةستى طرتةوة لة خواردن و 

                                      
 .13، ص 1بالء، جسري أعالم الن - 1

 .73، ص 3اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 2

 .16، ص 1سري أعالم النبالء، ج - 3

 .3322صحيح البخاري، الرقم  - 2

 .233، ص 2أسد الغابة، ج - 3

 .32، ص 3البداية والنهاية البن كثري، ج - 6
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

خواردنةوة، بؤ بةيانيةكةى زؤري بؤ هاتبوو، منيش كة ئةوةم بيين ومت داية 
طيان بةخوا ئةطةر سةد طيانت هةبيَت و يةك يةك هةموويان دةربضن واز لة 

ؤشة خبؤ و ثيَشت خؤشة مةخؤ، دايكم كة دينةكةم ناهيَنم، جا ئةطةر ثيَت خ
 9زانى وا سوورم دةستى كرد بة نان خواردن.

( كيفي تريةكانى خؤي سةعد دةلَيَت لة غةزاى ئوحوددا ثيَغةمبةر )
 2ثيَدةدادم و دةيفةرموو )بوةشيَنة بة دايك و باوكمةوة بةقوربانت مب(.

ةزايةدا تريي هةروةها سةعد لة غةزاى خةندةقيشدا بةشدارى كرد، لةو غ
( بة جوولَةى سةربازيى سةعد ثيَكةنى تا ئةوةى دةهاويشت، ثيَغةمبةر )

 4دانةكانى ثيَشةوةى دةركةوتن.
سةعدى كورِي ئةبي وةققاص لة فةحتى مةككةشدا بةشدارى كرد و تيايدا 

 3ئاآليةكى كؤضةرانى بةدةستةوة بوو.
ةلَةي ثيَغةمبةر لة فةرموودةى صةحيحدا هاتووة سةعد يةكيَكة لةو دة هاو

(.موذدةى بةهةشيت ثيَدان )9 

                                      
 .141، ص 1سري أعالم النبالء، ج - 1

 .3827صحيح البخاري، الرقم  - 2

 .143، ص 1سري أعالم النبالء، ج - 3

 .122، ص 3الطبقات الكربى البن سعد، ج - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

( فةرمووى )يةكةم كةس لةم عةبدوآلى كورِي عةمر دةلَيَت ثيَغةمبةر )
دةرطاوة ديَتة ذوورةوة ثياويَكة لة ئةهلى بةهةشتة(، ئةوةبوو سةعدى كورِي 

 2ئةبي وةقاص هاتةذوورةوة.
ة ناوضةي سةعد لة سالَي ثةجناو ثيَنجى كؤضيدا لة كؤشكةكةى خؤي ل

عةقيق وةفاتى كرد، ئةو ناوضةية نزيكةى حةوت ميل لة مةدينةوة دووربوو، 
سةعد كؤتا هاوةلَي كؤضةران بوو كة وةفاتى  4ئينجا تةرمةكةى برا بؤ مةدينة،

 3كرد.
رايةكى تريش  5سةعد لة كاتى وةفاتيدا تةمةنى هةشتاو دوو سالَ بوو،

 6دةلَيَت تةمةنى حةفتا و ئةوةندة سالَ بوو.
موصعةبي كورِي دةلَيَت سةري باوكم لة كؤشم بوو كاتيَك لةسةرةمةرطدا 
بوو، منيش دةستم كرد بة طريان، باوكم سةري بةرز كردةوةو وتى كورِة 

                                                                                                
، السنن 3767، سنن الرتمذي، الرقم 7143، صحيح ابن حبان، الرقم 2432سنن أبي داود، الرقم  - 1

، 7333، املعجم األاوسط للطرباني، الرقم 1367، مسند أمحد بن حنبل، الرقم 7121الكربى للنسائي، الرقم 
 . 2621حه شعيب االرناؤوط، كما صححه األلباني يف صحيح و ضعيغ سنن أبي داود، الرقم صح

 ، ضعفه شعيب األرناؤوط.6886مسند أمحد بن حنبل، الرقم  - 2

 .17، ص 1سري أعالم النبالء، ج - 3

 .123، ص 1سري أعالم النبالء، ج - 2

 .122، ص 1سري أعالم النبالء، ج - 3

 .121، ص 3بن سعد، جالطبقات الكربى ال - 6
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

ئازيزةكةم بؤضي دةطريت؟ ومت بابة طيان بؤ حالَ و شويَين تؤ، وتى مةطرى، 
 9ضونكة خوا هةرطيز سزاى من نادات، من لة ئةهلى بةهةشتم.

اتر داواى جبةيةكى خوري كرد و وتى لةمةدا كفنم بكةن، ضونكة بةم دو
جبةوة بةشدارى غةزاى بةدرم كردووة، لةو كاتةوة ئةم جبةم هةلَطرتووةو 

 2شاردوومةتةوة بؤ ئةم رِؤذةم.
عائيشة داواى كرد تةرمى سةعد بربيَتة مزطةوت و لةويَ نويَذي لةسةر 

ئيشة وتى خةلَكي ضةند زوو شتيان بكريَت، بةآلم خةلَكي رازى نةبوون، عا
( لة مزطةوت نويَذي كرد لةسةر سوهةيلي بريضوةتةوة، خؤ ثيَغةمبةر )

 4ْ..يضاكورِي بة
كاتيَك سةعد وةفاتى كرد واىل مةدينة مةروانى كورِي حةكةم بوو، بؤية 

 3مةرِوان نويَذي مردووى لةسةر كرد.
 
 
 

                                      
 .122، ص 1سري أعالم النبالء، ج - 1

 .122، ص 1سري أعالم النبالء، ج - 2

 .1668صحيح مسلم، الرقم  - 3

 .121، ص 3الطبقات الكربى البن سعد، ج - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

 (ةواحة )بيست و ثيَنجةم: مالَئاوايي عةبدوآلي كورِي ر
يةكيَكة لة  9عةبدوآلى كورِي رةواحة لة ثشتيوانانة لة خةزرةجيةكان،

دةستةى يةكةمى موسلَمان بوانى ناو ثشتيوانان، هةروةها يةكيَكة لة دوانزة 
 2نةقيبةكةى شةوي بةيعةتى عةقةبة.

عةبدوآل لة هةريةك لة غةزاكانى بةدر و ئوحود و خةندةق و لة حودةيبية و 
عةبدوآل كة دةضوو بؤ غةزا،  4ودةيبيةشدا بةشدارى كرد،عومرةى ثاش ح

 3يةكةم كةس دةكةوتةرِيَ و لةوسةريشةوة كؤتا كةس بوو دةطةرِايةوة.

جاريَك عةبدوآلى كورِى رةواحة دةضوو بؤ مزطةوت، نزيك بوويةوة لة 
( بوو كة وتارى دةدا و فةرمووى)دابنيشن(، مزطةوت و طويَي لة ثيَغةمبةر )

( كة ئةوةى ةر لة دةرةوة دانيشت، دواتر ثيَغةمبةر )عةبدوآلش ه
بيستةوة، بة عةبدوآلى فةرموو )خواى طةورة سوور بونت لةسةر طويَرِايةلَي خوا 

 5و طويَرِايةلَي ثيَغةمبةرةكةى زياد بكات(.

                                      
 .237، ص 3أسد الغابة، ج - 1
 .818، ص 3اإلستيعاب يف معرفة األصحاب، ج - 2
 .326، ص 3الطبقات الكربى البن سعد، ج - 3

 .82، ص 2اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 2

 .82، ص 3، صححه ابن حجر يف اإلصابة، ج2311دالئل النبوة للبيهقي، الرقم  - 3
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( دةردةضووين، ئةبوودةرداْ   دةلَيَت جاري وا هةبوو لةطةلَ ثيَغةمبةر )
( و كةس نةبوو بةرِؤذوو بيَت جطة لة ثيَغةمبةر ) رؤذةكة زؤر طةرم دةبوو،
 9عةبدوآلى كورِي رةواحة.

رؤذيَك عةبدوآلى كورِي رةواحة نةخؤش كةوت و لةهؤش خؤي ضوو، 
( هات بؤ سةردانى، نزاى بؤ كرد و فةرموى)خواية ئةطةر ئةجةىل ثيَغةمبةر )

(، عةبدوآل هاتووة لةسةري سووك بكة، ئةطةريش ئةجةىل نةهاتووة شيفاى بدة
( دايكم دةيوت كةميَك هاتةوة هؤش خؤي و وتى ئةي ثيَغةمبةرى خوا )

كيَوةكةم رؤ، ثشتى شكاوم، فريشتةيةكيش ضةكوشيَكي ئاسنيين ثىَ بووو 
 2دةيوت تؤ وايت؟ جا ئةطةر مبوتاية بةلَيَ، بةوة شةت و ثةتى دةكردم.

كورِي  ثىار( بة نامةيةكةوة حلة مانطى جةماديلئووالدا ثيَغةمبةر )
عومةيري ئةزدى نارد بؤ الى ثاشاي بوصرا، كةضي كة طةيشتة موئتة 

( شورةحبيلي كورِي عةمرى غةسانى ريَي ثيَ طرت و كوشتى، ثيَغةمبةر )
ئةوةى لةسةر سةخت بوو، بؤية سوثايةكى نارد كة نزيكةى سيَ هةزار كةس 

ية، ثهرِي حار( فةرمووى )ئةمريي خةلَكةكة زةيدي كودةبوون، ثيَغةمبةر )
ئةطةر كوذرا ئةوة جةعفةرى كورِي ئةبوتاليب ئةمرية، ئةطةر ئةويش كوذرا ئةوة 
عةبدوآلى كورِي رةواحة ئةمرية، ئةطةر ئةويش كوذرا با موسلَمانان بة 
رةزامةندى خؤيان لةنيَو خؤياندا كةسيَك ديارى بكةن و بيكةنة ئةمرييان(، 

                                      
 .233، ص 1سري أعالم النبالء، ج - 1

 .232، ص 1سري أعالم النبالء، ج - 2
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و وةسيةتى ثهزةيدى كورِي حار( ئاآليةكى سثى داية دةست ثيَغةمبةر )
كورِي عومةير و خةلَكي ئةويَ  ثىكرد بؤيان تا بضنة شويَين كوذرانةكةى حار

بانط بكةن بؤ ئيسالم، ئةطةر موسلَمان بوون باشة، ئةطةرنا ثشت بةخوا 
ببةسنت و دذيان جبةنطن، خؤيشي بؤ بةرِيَكردنيان لةطةلَيان ضوو تا طةيشتة 

وةستا و مالَئاوايي كرد ليَيان، موسلَمانانيش نزايان  (، ئيرت لةويَثنية الوداع)
دةكرد بؤيان و دةيانوت خوا بتانثاريَزيَ و بة ضاكى و دةستكةوتةوة 
بتانطيَرِيَتةوة، دوذمنيش ئةم هةوالَةي بيست و سوثاى كؤكردةوةو شورةحبيل 

 نزيكةى سةد هةزار سةربازى كؤكردةوةو دةستةى ثيَشرِةوي نارد.
مانان طةيشتنة خاكى شام و هةوالَي زؤري سوثاى دوذمن و كاتيَك موسلَ

هاتنى هريةقليشيان بة سوثايةكةوة بيست كة نزيك لةو ناوضة بوو، وتيان با 
( تا بزانني فةرمان بة ضي دةكات، بةآلم نامة بنيَرين بؤ ثيَغةمبةر )

 عةبدوآلى كورِي رةواحة موسلَمانانى هاندا تا دريَذة بدةن بة ضوونةكةيان،
ئةوةبوو دريَذةيان دا بة ضوونةكةيان تا طةيشتنة موئتة، دوذمنيش بة 
سوثايةكى طةورةوة هاتن و جةنط لةنيَوانياندا روويدا، زةيد بة ئاآلكةوة جةنطا 

ليب ئاآلكةى طاتا رميَكي بةركةوت و شةهيد بوو، ئينجا جةعفةرى كورِي ئةبوو
ي ئةسثةكةى برِي تا طرتةدةست و لةسةر ئةسثةكةى دابةزى و دةماريَكي ثيَ

نيشانى بدات راكردن نية، ئينجا جةنطا تا سةربازيَكي رؤمي بة مششيَر ليَيدا و 
وا ليَيدا كردى بة دوو بةشةوة، يةكيَك لة بةشةكانى جةستةى نزيكةى سي و 
ئةوةندة بريندارى ثيَوة بوو، بة هةموو جةستةيةوة نزيكةى حةفتاو ئةوةندة 
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وتنى  مششيَر يان رم بيَت، ئينجا عةبدوآلى كورِي بريندارى بينرا ض لة بةركة
رةواحة ئاآلكةى هةلَطرت و ئةويش جةنطا تا كوذرا، ئينجا موسلَمانان ئاآلكةيان 
داية دةست خاليدي كورِي وةليد و ئةويش بة ثالنيَكي سةركةوتوو توانى 

 9ثاشةكشة بكات بة سوثاى موسلَمانان.
ى عةبدوآلى كورِي رةواحة بووو ئةو زةيدي كورِي ئةرقةم كة هةتيو بوو و ال

سةرثةرشيت دةكرد، لة غةزاى موئتةدا هاودةم بة عةبدوآل ضوو و بةشدارى 
كرد، جا لةويَ كة شةو داهات عةبدوآل بة هيَواشي شيعري دةهؤنيةوةو تيايدا 
ئاواتى بة شةهيدي دةخواست، زةيد كة ئةو شيعرةى بيست دةسيت كرد بة 

نةكةى دةسيت تيَيخورِي و وتى السار تؤ ض زةرةريَك طريان، عةبدوآلش بة طؤضا
 2دةكةيت خوا شةهيدي بة من ببةخشيَت و تؤيش لةطةلَ كاروانةكة بطةرِيَيتةوة.

( هةوالَي كوذرانى جةعفةر و زةيد و عةبدوآلى كورِي كاتيَك ثيَغةمبةر )
ئينجا دةيفةرموو  4رةواحةى بيست دانيشت و خةفةت دةموضاوى داطرتبوو،

ية لة زةيد خؤش بيت، خواية لة زةيد خؤش بيت، خواية لة زةيد خؤش )خوا
 3بيت، خواية لة جةعفةر خؤش بيت، لة عةبدوآلى كورِي رةواحة خؤش بيت(.

                                      
 .121-128، ص 2الطبقات الكربى البن سعد، ج - 1
 .83-82، ص 2لصحابة، جاإلصابة يف متييز ا - 2

، السنن 3242، صحيح ابن حبان، الرقم 1642، صحيح مسلم، الرقم 1234صحيح البخاري، الرقم  - 3
 .23733، مسند أمحد بن حنبل، الرقم 6678، السنن الكربى للبيهقي، الرقم 1133الكربى للنسائي، الرقم 

 ، 11761مصنف ابن أبي شيبة، الرقم  - 2
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ذنةكةى عةبدوآل كة ثاش شةهيدبوونى عةبدوآل شووي كردةوة، بة 
ميَردةكةى تري دةوت: عةبدوآل كة دةيويست بضيَتة دةرةوة دوو ركات نويَذي 

رد، كة دةشهاتةوة مالَةوة دوو ركات نويَذي دةكرد، هةميشة ئاوا بوو و دةك
 9قةت لةبريي نةدةضوو.

 
 

 (بيست و شةشةم: مالَئاوايي عةبدوآلي كورِي مةسعوود )
 2عةبدوآلى كورِي مةسعوود يةكيَكة لة دةستةي يةكةمى موسلَمان بوان.

اناكانى ناو هاوةآلن كة ( و لة زيةكيَكة لة هاوةلَة ناسراوةكانى ثيَغةمبةر )
كةسيَكي الوازى  4( طيَرِاوةتةوة،فةرموودةى زؤري لة ثيَغةمبةرى خواوة)

 3باآلكورت بوو، جلي سثي دةثؤشي و بؤني خؤشي لة خؤي دةدا.
لة غةزاى ئينب مةسعوود يةكيَك بوو لة بةشداربوانى غةزاى بةدر، 

ةتايبةت كاتيَك ئوحوديشدا بةشدارى كرد و تيايدا رؤلَي كاراى بيين، ب
( بآلوةيان كرد، ئينب مةسعوود يةكيَك بوو موسلَمانان لة دةورى ثيَغةمبةر )

                                      
 .82، ص 3، صححه ابن جر يف اإلصابة، ج233، ص 1الء، جسري أعالم النب - 1

 .261، ص 1سري أعالم النبالء للذهيب، ج  - 2
 .233، ص 2اإلصابة يف متييز الصحابة، ج  - 3

 .263 – 262، ص 1سري أعالم النبالء للذهيب، ج  - 2
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هةروةها لة غةزاى خةندةق و  9( مايةوة،لةوانةى لة دةورى ثيَغةمبةر )
 2ان و هةموو غةزاكانى دواتريشدا بةشدارى كرد.يضوبةيعةتى ر

ةنةوة هاتينة مةدينة، ئةبوو مووساى ئةشعةرى دةلَيَت من و براكةم لة يةم
ماوةيةك ماينةوة، ئينب مةسعوود و دايكيشي هيَندة سةردانى مالَي ثيَغةمبةرى 

 4(.( دةكرد واماندةزانى لة ئالوبةييت ثيَغةمبةرى خوان )خوايان )
( ئينب مةسعوود لة كاتى سةفةر و دةرضوونةكانى ثيَغةمبةريشدا )

د، نةعلةكانى ثيَغةمبةرى ( بوو و خزمةتى دةكرهاودةمى ثيَغةمبةر )
 3( هةلَدةطرت و دةخيستة بنبالَي، داردةستةكةى دةداية دةسيت.خواى)

ئينب مةسعوود هيَندة شارةزا بوو لة خويَندنةوةى قورئاندا كة ثيَغةمبةر 
( دةيفةرموو هةركةس حةز دةكات بة جوانى قورئان خبويَنيَتةوة با بة )

 5بيخويَنيَتةوة(.-تة ئينب مةسعوودوا-شيَوة خويَندنةوةى ئينب ئوم عةبد

                                      
 .267، ص 1سري أعالم النبالء، ج - 1
 .316، ص 3أسد الغابة، ج - 2
، السنن 3822، سنن الرتمذي، الرقم 2643، صحيح مسلم، الرقم 3373اري، الرقم صحيح البخ - 3

 .11121، السنن الكربى للبيهقي، الرقم 8112الكربى للنسائي، الرقم 
 .274، ص 1سري أعالم النبالء، ج - - 2
، 2827، املستدرك على الصحيحني، الرقم 137، سنن ابن ماجة، الرقم 7173صحيح ابن حبان، الرقم  - 3

، صححه أمحد شاكر، ما صححه شعيب األرناؤوط، كما صححه األلباني يف 172مسند أمحد بن حنبل، الرقم 
 .138صحيح و ضعيف سنن ابن ماجة، الرقم 
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كاتيَك عةممارى كورِي ياسري نارد تا ببيَتة ططاب عومةرى كورِي خة
ئةمريي كووفة، ئينب مةسعووديشي وةك مامؤستا نارد بؤ خةلَكي كووفة و وتى 
ئةو لةخؤبوردنةم كردووة كة عةبدوآلم الى خؤم نةهيَشتووةتةوةو ناردوومة 

 9بؤتان.
وود كابرايةكى بيين، كابرا ثيَي وت ئةمشةو خةوم بيين رؤذيَك ئينب مةسع

( لةسةر مينبةريَكي بةرز بوو و تؤيش لة خواروويةوة بوويت، ثيَغةمبةر )
دةيفةرموو ئةي ئينب مةسعوود سةركةوة بؤ الم دواى من جةفات ثةيدا كرد، 
ئينب مةسعوود وتى توخوا ئةو خةوةت بيين؟ كابرا وتى ئةريَ، ئينب مةسعوود 

تى دةى دلَنيام تؤ لة مةككة دةرناضيت تا من دةمرم و تؤيش نويَذم لةسةر و
 2دةكةيت، هةروايش بوو.

كورِي عةففان هات عومثانى ثاش ماوةيةك ئينب مةسعوود نةخؤش كةوت، 
بؤ الى، وتى ئازارى ضيت هةية؟ ئةويش وتى ئازارى تاوانةكامن، وتى ئةى حةز 

ارم، وتى ئةى فةرمان نةكةم بة ضي دةكةيت؟ وتى رةمحةتى ثةروةردط
وتى فةرمان نةكةم عومثان ثزيشكيَك بيَت بؤ الت، وتى ثزيشك دةواى كردووم، 

 4بةخششت بكةن؟ وتى هيض ثيَويستم ثيَي نية.

                                      
 .286-283، ص 1سري أعالم النبالء، ج - 1
 .311، ص 3أسد الغابة، ج - 2
 .218، ص 1سري أعالم النبالء، ج - 3
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دواجار ئينب مةسعوود لة مةدينةو لة سالَي سي و دووى كؤضيدا وةفاتى 
ةهةبي ذرد، كرد، رايةكيش دةلَيَت لة سالَي سي و سيَي كؤضيدا وةفاتى ك

دةلَيَت لةوانةية لة سةرةتاى سالَي سي و سيَي كؤضيدا بووبيَت، تةمةنيشي 
 9شةست و سيَ ساآلن دةبوو.

كورِي عةففان عومثانى كاتيَك وةفاتى كرد نويَذي لةسةر كرا، رايةك دةلَيَت 
نويَذي لةسةر كرد، رايةكيش دةلَيَت عةممارى كورِي ياسر نويَذي لةسةر كرد، 

ةلَيَت زوبةيري كورِي عةووام نويَذي لةسةر كرد، وةستان تا شةو، رايةكيش د
ضونكة خؤي وةسيةتى كردبوو شةو ئةسثةردةى بكةن، ئينجا لة طؤرِستانى 

 2بةقيع ئةسثةردةيان كرد.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 .211، ص 1سري أعالم النبالء، ج - 1
 .244، ص 3أسد الغابة، ج - 2
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 (بيست و حةوتةم: مالَئاوايي عةمري كورِي عاص )
يةكى بةرضاوى عةمرى كورِي عاص يةكيَكة لة هاوةلَة ديارةكان و سةركردة

 ناو ميَذووي ئيسالمى.
لة سةردةمي نةفاميدا لة ناو قورِةيشدا ثيَطةو ناوبانطى هةبوو، بةآلم ئةو 
توانايةى هةيبوو بؤ دذايةتى كردنى موسلَمانان بةكارى دةهيَنا تا ئةو كاتةى 

 موسلَمان بوو.
 لة جةنطى ئوحوددا لةناو سوثاى بيَباوةرِاندا بةشدارى كرد و هاودةم بة

 9خؤيشي ذنةكةشي برد.
لة جةنطى خةندةقيشدا دووبارة عةمرى كورِي عاص لةطةلَ بيَباوةرِاندا 
بةشدارى كرد، هةرجارةو بةشيَك لة سوثاى بيَباوةران هةنطاويان دةنا بؤ 
هيَرش بردن، رؤذيَك ئةبووسوفيان هيَرشي دةبرد و رؤذيَك خاليدي كورِي وةليد 

 2و رؤذيَك عةمري كورِي عاص.
 4مانبوونيان لة دواى ريَككةوتنى حودةيبية عةمري موسلَمان بوو،موسلَ

( و ويستم موسلَمان مب، ضومة عةمر دةلَيَت كة ضوومة خزمةت ثيَغةمبةر )
( لةسةر ئةوة بةيعةتت ثيَدةدةم كة ثيَشةوةو ومت ئةي ثيَغةمبةرى خوا )

                                      
 .11، ص 2البداية و النهاية البن كثري، ج  - 1

 .67، ص 2الطبقات الكربى البن سعد، ج - 2

 .122، ص 2البداية و النهاية البن كثري، ج  -  3
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ةيعةت بدة، ( فةرمووى )ئةي عةمر بتاوانى رابردووم بسرِيتةوة، ثيَغةمبةر )
ضونكة ئيسالم ثيَش خؤي دةسرِيَتةوةو هيجرةتيش ثيَش خؤي دةسرِيَتةوة(، 

 9منيش بةيعةمت ثيَدا و  طةرِامةوة دواوة.
لة خيالفةتى عةلي كورِي ئةبوتاليبدا سيَ كةس لة خةوارجيةكان كة برييت 
و بوون لة ئيبنوملوجلةم و بةركي كورِي عةبدوآل و عةمرى كورِي بةكر كؤبوونةوة

باسي كوشتارى هاورِيَكانيان لة نةهرةوان كرد، بؤية برِياري تؤلَةيان دا و 
ريككةوتن لةسةر ئةوةى هةركاميان و يةكيَك لة سةركردةكان بكوذيَت، 
ئيبنوملوجلةم وتى من عةىل دةكوذم، بةرك وتى منيش موعاوية دةكوذم، عةمريش 

بةلَيَنيان بة يةكدى  وتى منيش عةمرى كورِي عاص دةكوذم، ئةوةبوو هةرسيَيان
 2دا و مششيَرةكانيان ذةهراوى كرد و وادةي حةظدةى رةمةزانيان دانا.

ليب و بووطاكاتيَك سيَ خةوارجيةكة برِيارياندا هةريةك لة عةىل كورِي ئة
موعاويةى كورِي ئةبووسوفيان و عةمرى كورِي عاص بكوذن، ئةوةى هات عةمر 

ةى كوشت كة دادوةرى ميصر بوو، فذابكوذيَت بة هةلَة خارجيةى كورِي حو
ضونكة وايزانى عةمرة، كةضي كة دواتر طريا و برا بؤ الى عةمر، وتى بؤ من كيَم 
كوشتووة؟ وتيان خارجيةت كوشتووة، ئةويش وتى من نيازم بوو عةمر بكوذم، 

 ١.بةآلم خوا ويستى خارجية بيَت

                                      
 .122، ص 2البداية و النهاية البن كثري، ج  - 1

 .328-322، ص 7البداية و النهاية البن كثري، ج  - 2
 .143، ص 2أسد الغابة، ج - 3



          

059 
 

 

 
 

 

 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

راي  9كرد،دواجار عةمري كورِي عاص لة سالَي ضل و سيَي كؤضيدا وةفاتى 
تريش هاتووة لة سالَي ضل و حةوت يان ضل و هةشت يان ثةجناو يةكي كؤضيدا 
وةفاتى كردووة، لة سةرةمةرطيدا دةسيت كرد بة طريان، عةبدوآلى كورِي وتى 
بؤضي دةطريت؟ لة ترسي مةرط؟ عةمر وتى نابةخوا، بةلَكو لة بارى دواى 

سي ئةوةى بؤ دةكرد كة لة مةرط دةترسم، عةبدوآلش دلَنةوايي دةدايةوةو با
( بووةو لة فتووحاتى شامدا بةشدار بووة، عةمريش خزمةت ثيَغةمبةر )

وتى لة هةموو ئةوانة ضاكرتم جيَهيَشتووة كة ئةويش شايةتومانى )ال الة اال 
( بووم، جا ئةطةر اللة(ة، من كاتى خؤي سةرسةخترتين نةيارى ثيَغةمبةر )

( و لة وم، دواتر بةيعةمت دا بة ثيَغةمبةر )ئةوكات مبردماية لة دؤزةخ دةبو
هةموو كةس زياتر شةرمم ليَدةكرد تا ئةوةى نةمتوانى تيَري ضاوم تةماشاي 
بكةم، ئةطةر ئةو كات مبردماية خةلَكي دةيانوت خؤشي بؤ عةمر كة لةسةر خيَر 
و ضاكة مردء هيوامان واية لة بةهةشت بيَت، دواى ئةوة دةستم طةيشتة 

ئيرت نازامن ضاكة بؤم يان خراث،  ئةطةر مبرم كةسيَ بؤم ناطري... دةسةآلت و 
كة مردم دارو بةرد لةسةر طؤرِم دامةنيَن، كة داتانثؤشيم هيَندةى سةربرِيين 

 2وشرتيَك الم مبيَننةوة. 
 
 

                                      
 .23، ص 8البداية و النهاية البن كثري، ج  - 1
 .17226، مسند أمحد بن حنبل، الرقم 118صحيح مسلم، الرقم   - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

 () ثهبيست و هةشتةم: مالَئاوايي زةيدي كورِي حار
وو كة لةطةلَ سةعدى هيَشتا بضووك ب ى كورِي شةراحيلثهزةيدي كورِي حار

دايكي ضوو بؤ الى هؤزةكةى دايكي، لةو ماوةدا هيَرش كراية سةر ئةو هؤزةو 
و لةويَ فرؤشرا، حةكيمي  ظتيايدا زةيد بةديل طريا و دواتر برا بؤ بازارِي عوكا

كورِي حيزام زةيدي كرِي بؤ خةدجيةى ثووري، بة ضوارسةد درهةم ئةوى كرِى، 
ةوة تا ئةوةى خةدجية شووي كرد بة ثيَغةمبةر ئيرت زةيد الى خةدجية ماي

(( ئةوكات بةخشي بة ثيَغةمبةر ،).)9 

( خؤشةويستى زؤر بوو بؤ زةيد، جا كاتيَك خةدجيةى ثيَغةمبةر )
( زةيدي زؤر خؤشدةويَت ( بيين ثيَغةمبةر )هاوسةري ثيَغةمبةر )

 2(.زةيدي بةخشي بة ثيَغةمبةر )
ووة كة دةستةيةك لة هؤزةكةى زةيد هاتن بؤ لة طيَرِانةوةيةكى تردا هات

حةج و لةويَ زةيديان بيين و يةكرتيان ناسيةوة، هةوالَيان برد بؤ باوكى و 
ناونيشانيان ثيَدا، باوكيشي هاودةم بة كةعب هات بؤ مةككةو ثرسيارى 

( كرد و وتيان لة مزطةوتة، ئةوانيش ضوون بؤ الى و ثيَغةمبةرى خوايان )
ى هؤزةكةتى و خةلَكي شاريَكيت كة كةعبةى تيَداية، وتيان تؤ طةورة

دةستطرؤي نةدار و نانبةخشن، هاوتني تا ئةو كؤيلةت كة هةتة كورِي ئيَمةية 
منةتبارمان بكةيت و ئازادى بكةيت و لة بةرامبةردا ضيت دةويَت ثيَت 

                                      
 .318، ص 2اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 1
 .642، ص 7اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

( دةبةخشني، ئةويش فةرمووى:  كامةية؟ وتيان زةيد، ثيَغةمبةر )
ى بكةن و سةرثشكي بكةن، ئةطةر ئيَوةي هةلَبذارد ئةوة بةبيَ فةرمووى:  بانط

هيض بةرامبةريَك بؤ ئيَوةو ئةطةريش منى هةلَبذارد ئةوة بة خوا من كةسيَك 
دوورناخةمةوة كة من هةلَبذيَريَت، ئةوانيش وتيان زؤر لةوة زياترت ثىَ 

( بةخشيوين كة ئيَمة داوامان كردووة، ئةوةبوو هيَنرا و ثيَغةمبةر )
فةرمووى:  ئةمانة دةناسيت؟ وتى بةلَيَ، ئةوة باوكمةو ئةوةش مامةمة، 

( فةرمووى:  ئةى زةيد من ئةوةم كة دةمناسيت و هاوةلَيت ثيَغةمبةر )
كردوم، جا يان من هةلَبذيَرة يان ئةو دوانة هةلَبذيَرة، زةيد وتى تةنها تؤ 

و مامى وتيان مالَويَران  هةلَدةبذيَرم، تؤ بؤ من وةك باوك و ماميش بويت، باوكى
كؤياليةتيت ثيَ خؤشة تا ئازادى و هاودةمى باوكت و مام و كةسوكارت؟ زةيد 
وتى بةلَيَ، من شتيَكم لةم ثياوة بةديكردووة كة ئيرت برِيارم داوة جطة لةم 

( كة ئةمةى بيين برديةوة ناو ذوورةكةى و كةس هةلَنةبذيَرم، ثيَغةمبةر )
يد كورِي منةو مريامت ليَ دةطريَت و ميَراتى ليَدةطرم، فةرمووى:  شايةت بن زة

كاتيَك باوكى و مامى ئةمةيان بيين دةروونيان ئارامى طرت و ضوون، ئيرت 
هةميشة زةيد بة ناوى زةيدي كورِي موحةممةد بانط دةكرا تا ئةوةى ئيسالم 

 9هات.
دينة، هات بؤ مة ثهعائيشةى دايكي باوةرِداران دةلَيَت: زةيدي كورِي حار

( لة الى من بوو، زةيد هات و تةقةي دا لة دةرطا، ئةوكات ثيَغةمبةر )
                                      

 .311، ص 2اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 1
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

( بةرةورووى هةستا و جلةكانى بةدواى خؤيدا رادةكيَشاو ثيَغةمبةر )
 9باوةشي كرد بة زةيددا و ماضي كرد.

( زةيدي لة هةر سريةيةكدا بنارداية دةيكرد بة ئةمريي ثيَغةمبةر )
ئةطةريش ثيَغةمبةر  4ت سريةدا زةيد ئةمري بوو،ئةوةبوو لة حةو 2سريةكة،

(( بضوايةتة دةرةوةو زةيد لة مةدينة بواية ئةوة ثيَغةمبةر ) دةيكرد )
 3بة بةرثرسي مةدينة تا خؤي دةطةرِايةوة.

ي نارد بؤ شةرِي موئتة لة خاكى شام، ثه( زةيدي كورِي حارثيَغةمبةر )
شتةمى كؤضيدا لةو غةزايةدا شةهيد ئةوةبوو لة مانطى جةماديلئووالى سالَي هة

 بوو.
موئتة لة خوارووى بةلقا بوو ماوةيةك دوور بوو لة شام، ئةوةبوو لة مانطى 

كورِي عومةيري ئةزدى  ثى( بة نامةيةكةوة حارجةماديلئووالدا ثيَغةمبةر )
نارد بؤ الى ثاشاي بوصرا، كةضي كة طةيشتة موئتة شورةحبيلي كورِي عةمرى 

( ئةوةى لةسةر سةخت بوو، يَ طرت و كوشتى، ثيَغةمبةر )غةسانى ريَي ث
( بؤية سوثايةكى نارد كة نزيكةى سيَ هةزار كةس دةبوون، ثيَغةمبةر )

ية، ئةطةر كوذرا ئةوة ثهفةرمووى )ئةمريي خةلَكةكة زةيدي كورِي حار

                                      
 .816، صعفه األلباني يف حتقيق رياض الصاحلني، الرقم 2727سنن الرتمذي، الرقم  - 1

 .641، ص 2اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 2

 .226، ص 1سري أعالم النبالء، ج - 3

 .641، ص 2اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

جةعفةرى كورِي ئةبوتاليب ئةمرية، ئةطةر ئةويش كوذرا ئةوة عةبدوآلى كورِي 
ئةمرية، ئةطةر ئةويش كوذرا با موسلَمانان بة رةزامةندى خؤيان لةنيَو  رةواحة

( ئاآليةكى خؤياندا كةسيَك ديارى بكةن و بيكةنة ئةمرييان(، ثيَغةمبةر )
و وةسيةتى كرد بؤيان تا بضنة شويَين ثهسثى داية دةست زةيدى كورِي حار

بؤ ئيسالم، ئةطةر  كورِي عومةير و خةلَكي ئةويَ بانط بكةن ثىكوذرانةكةى حار
موسلَمان بوون باشة، ئةطةرنا ثشت بةخوا ببةسنت و دذيان جبةنطن، خؤيشي 

(، ئيرت لةويَ وةستا و ثنية الوداعبؤ بةرِيَكردنيان لةطةلَيان ضوو تا طةيشتة )
مالَئاوايي كرد ليَيان، موسلَمانانيش نزايان دةكرد بؤيان و دةيانوت خوا 

ستكةوتةوة بتانطيَرِيَتةوة، دوذمنيش ئةم هةوالَةي بتانثاريَزيَ و بة ضاكى و دة
بيست و سوثاى كؤكردةوةو شورةحبيل نزيكةى سةد هةزار سةربازى 

 كؤكردةوةو دةستةى ثيَشرِةوي نارد.
كاتيَك موسلَمانان طةيشتنة خاكى شام و هةوالَي زؤري سوثاى دوذمن و 

بوو، وتيان با  هاتنى هريةقليشيان بة سوثايةكةوة بيست كة نزيك لةو ناوضة
( تا بزانني فةرمان بة ضي دةكات، بةآلم نامة بنيَرين بؤ ثيَغةمبةر )

عةبدوآلى كورِي رةواحة موسلَمانانى هاندا تا دريَذة بدةن بة ضوونةكةيان، 
ئةوةبوو دريَذةيان دا بة ضوونةكةيان تا طةيشتنة موئتة، دوذمنيش بة 

ا روويدا، زةيد بة ئاآلكةوة جةنطا سوثايةكى طةورةوة هاتن و جةنط لةنيَوانياند
ليب ئاآلكةى طاتا رميَكي بةركةوت و شةهيد بوو، ئينجا جةعفةرى كورِي ئةبوو

طرتةدةست و لةسةر ئةسثةكةى دابةزى و دةماريَكي ثيَي ئةسثةكةى برِي تا 
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

نيشانى بدات راكردن نية، ئينجا جةنطا تا سةربازيَكي رؤمي بة مششيَر ليَيدا و 
دى بة دوو بةشةوة، يةكيَك لة بةشةكانى جةستةى نزيكةى سي و وا ليَيدا كر

ئةوةندة بريندارى ثيَوة بوو، بة هةموو جةستةيةوة نزيكةى حةفتاو ئةوةندة 
بريندارى بينرا ض لة بةركةوتنى  مششيَر يان رم بيَت، ئينجا عةبدوآلى كورِي 

انان ئاآلكةيان رةواحة ئاآلكةى هةلَطرت و ئةويش جةنطا تا كوذرا، ئينجا موسلَم
داية دةست خاليدي كورِي وةليد و ئةويش بة ثالنيَكي سةركةوتوو توانى 

 9ثاشةكشة بكات بة سوثاى موسلَمانان.
كاتيَك جةعفةر ئاآلكةى بةدةستى راستةوة طرتبوو مششيَريَك درا لة دةستى 
و دةستى برِا، بؤية بة دةستى ضةث ئاآلكةى طرتة دةست، ثاش كةميَكي تر درا 

 2دةستى ضةثيشي و هةردوو دةسيت برِا.لة 
( لة مةدينة لةاليةن كاتيَك ئةم رووداوانة رووياندةدا ثيَغةمبةر )

 4ثةروةردطارةوة هةوالَي ثيَدةدراو دةيطيَرِايةوة بؤ هاوةآلن.
( هةوالَي كوذرانى جةعفةر و زةيد و عةبدوآلى ) ى خواكاتيَك ثيَغةمبةر

ئينجا  3ةت دةموضاوى داطرتبوو،كورِي رةواحةى بيست دانيشت و خةف

                                      
 .121-128، ص 2الطبقات الكربى البن سعد، ج - 1
2

 .246، ص 4اية البن كثير، جالبداية والنه - 

 .13823املعجم الكبري للطرباني، الرقم  - 3

، السنن 3242، صحيح ابن حبان، الرقم 1642، صحيح مسلم، الرقم 1234صحيح البخاري، الرقم  - 2
 .23733، مسند أمحد بن حنبل، الرقم 6678، السنن الكربى للبيهقي، الرقم 1133الكربى للنسائي، الرقم 
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

)واية لة زةيد خؤش بيت، خواية لة زةيد خؤش بيت، خواية لة  دةيفةرموو:
زةيد خؤش بيت، خواية لة جةعفةر خؤش بيت، لة عةبدوآلى كورِي رةواحة 

 9خؤش بيت(.
( ضوو سةردانى مالَي زةيدي كرد، كضةكةى زةيد هةنيسكي ثيَغةمبةر )

( ضوو، ثيَغةمبةريش نةوة رووةو ثيَغةمبةر )طريان طرتبووي و بة طريا
( َزؤر بة تاسةوة دةسيت كرد بة طريان، سةعدى كورِي عوبادة كة لةوي )

( ئةو طريانة ضية؟ فةرمووى: )ئةوة تاسةي بوو وتى ئةي ثيَغةمبةرى خوا )
 2خؤشةويستة بؤ خؤشةويستةكةى(.

 4كاتيَك زةيد شةهيد بوو تةمةنى ثةجناو ثيَنج سالَ بوو.
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 ، 11761ابن أبي شيبة، الرقم مصنف  - 1

 .26، ص 3الطبقات الكربى البن سعد، ج - 2

 .641، ص 2اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 3
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

 (بيست و نؤيةم: مالَئاوايي عةمماري كورِي ياسر )
عةممارى كورِي ياسري كورِي عامريي كورِي ماليكى عةنةسية، كونيةكةي 

 9نة.قظائةبولية
هةريةك لة سومةيية و ياسري هاوسةرى و عةمماري كورِي لة يةكةمني 

 2موسلَمان بووةكان بوون.
ةهل لةسةر موسلَمانبوونةكةى زؤر كاتيَك سومةيية موسلَمان بوو، ئةبووج

ئازارى دةدا، جلى ئاسنيين دةكردة بةرى و لةبةر طةرماى مةككةدا سزاى 
 دةدا.

جاريَك ئةبووجةهل كة سزاى سومةييةي دةدا، هات و بة خةجنةريَك داى لة 
 4سكي و شةهيدي كرد.

( بة عةممارى لة جةنطى بةدردا كة ئةبووجةهل كوذرا، ثيَغةمبةر )
 3خوا بكوذةكةى دايكتى كوشت(.فةرموو )

                                      
 .373، ص 2اإلصابة يف متييز الصحابة، ج  - 1
 .712، ص 7اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 2
 .712،ص 7اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 3

 .262، ص 8عد، جالطبقات الكربى البن س - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

عةممارى كورِي ياسر يةكيَك بوو لةو حةوت كةسة يةكةمةى كة لة مةككة 
( و ئيمانى خؤيان ئاشكراكرد، ئةوانيش برييت بوون لة ثيَغةمبةر )

 9ئةبووبةكر و بيالل و صوهةيب و خةبباب و عةممار و سومةيية.
ييان سزا دةدران، كاتيَك ياسر و سومةيية و عةممار لةسةر ئيسالمةت

)خؤرِاطر بن  2(،صربا يا آل ياسر، موعدكم اجلنة( دةيفةرموو )ثيَغةمبةر )
 ئةى خيَزانى ياسر، وادةتان بةهةشتة(.

بيَباوةرِان هيَندة سزاى عةمماريان دا تا ناضاريان كرد قسة بلَيَت بة 
يَغةمبةر (، ئينجا وازيان ليَهيَنا، دواتر كة عةممار ضوو بؤ الى ثثيَغةمبةر )

(( ثيَغةمبةرى خوا ،) فةرمووى خةبةر ضية؟ وتى خراثة ئةي)
( وازم ليَنةهيَنرا تا قسةم بة تؤ وت و بة ضاكة باسي ثيَغةمبةرى خوا )

( فةرمووى )دلَت ضؤن بوو؟( وتى خواوةندةكانى ئةوامن كرد، ثيَغةمبةر )
هةمدى ناضاريان  )ئةطةر 4تةواو دلَنياية بةئيمان، فةرمووى )فإن عادوا فعد(،

 كردي وا بكةرةوة(
عةممار يةكةم كةس بوو لة ئيسالمدا مزطةوتى دروست كرد، كاتيَك 

( لة ريَي كؤضدا بوو، عةممار وتى دةبيَت شويَنيَك هةبيَت بؤ ثيَغةمبةر )

                                      
 .24، ص 3أسد الغابة، ج - 1

 ( حديث حسن صحيح.1/111، قال األلباني  يف فقه السرية )3626املستدرك على الصحيحني، الرقم  - 2
، صححه الذهيب يف 3213، املستدرك على الصحيحني، الرقم 13716السنن الكربى للبيهقي، الرقم  - 3

 التلخيص.
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

(، بؤية بة بةرد مزطةوتى قوبائي دروست سيَبةر و نويَذكردنى ثيَغةمبةر )
 9كرد.

مةدينةو لة هةريةك لة غةزاكانى بةدر و ئوحود و عةممار كؤضي كرد بؤ 
 2انيشدا بةشدارى كرد.يضوخةندةق و بةيعةتى ر

خاليد دةلَيَت جاريَك لةطةلَ عةممارى كورِي ياسردا دةمةبؤلَةيةكمان بوو، 
( سكاآلم لةسةر بكات، منيش هةر ليَي عةمماريش ضوو تا الى ثيَغةمبةر )

يَدةنط بوو، ئيرت عةممار دةستى كرد بة ( بتوورِة دةبووم، ثيَغةمبةريش )
( طويَت ليَية ضيم ثيَ دةلَيَت؟ طريان و وتى ئةي ثيَغةمبةري خوا )

( سةري بةرةو رووى من بةرزكردةوةو فةرمووى )هةركةس ثيَغةمبةريش )
دذايةتى عةممار بكات خوا دذايةتى دةكات و هةركةسيش رقي ليَي بيَت خوا 

را دةرضووم و ئيرت لةو ساتةوة هيض  شتيَك رقي ليَي دةبيَت(، منيش خيَ
هيَندةى ئةوة الم خؤشةويست نةبوو كة عةممار رازى بكةم، خيَرا خؤم طةياند 

 4بة عةممار و رازيم كرد.

                                      
 .123، ص 2أسد الغابة، ج - 1

 .121، ص 2أسد الغابة، ج - 2
، السنن الكربى للنسائي، الرقم 3637، املستدرك على الصحيحني، الرقم 7114صحيح ابن حبان، الرقم  - 3

،  صححه شعيب األرناؤوط، كما صححه األلباني يف صحيح 16212، مسند امحد بن حنبل، الرقم 7112
 اجلامع الصغري و زيادته.
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

( ليب دةلَيَت جاريَك لة خزمةت ثيَغةمبةر )طاعةىل كورِي ئةبوو
فةرمووى ( دانيشتبووين كة عةممار هات و داواى مؤلَةتى كرد، ثيَغةمبةر )

 9)مؤلَةتى بدةن، مةرحةبا لة ثاكى ثاكى ثيَبةخشراو(.
عمار ( فةرمووى )عائيشةي دايكي باوةرِداران دةلَيَت ثيَغةمبةرى خوا )

)عةممار هةر كات دوو ثرسي بؤ  2(،ما عرض عليه أمران إال اختار األرشد منهما
 خبريَتة روو، ئةوة دروسترتينيان هةلَدةبذيَريَت(.

ليبدا عةممار كةسي نزيك و هاودةم و طاعةىل كورِي ئةبوولة سةردةمى 
ثشتطريي خةليفة بوو، تةنانةت بؤ بيَدةنطكردنى نةيارةكانى هةولَي زؤري دا، لة 
هةريةك لة جةنطى جةمةل و صفيشنيش بةشدارى كرد و دواجار لة جةنطى 

 4صفيندا شةهيد بوو.
ك شريي كردو وتى ثيَش ئةوةى جةنطى صفني رووبدات، عةممار داواى برِيَ

( فةرمووى )كؤتا خواردنةوة لة دنيادا دةخيؤيتةوة شرية(، ثيَغةمبةر)

                                      
، 3627، املستدرك على الصحيحني، الرقم 7182، صحيح ابن حبان، الرقم 123سنن ابن ماجة، الرقم  - 1

و قال  3813، سنن الرتمذي، الرقم 386، مسند أبي يعلى املوصلي، الرقم 736مسند أمحد بن حنبل، الرقم 
حسن صحيح، صححه الذهيب يف التلخيص، كما صححه أمحد شاكر، كما صححه شعيب األرناؤوط، كما 

 .126يف صحيح و ضعيف سنن بن ماجة، الرقم  صححه األلباني

، السنن الكربى للنسائي، الرقم 3816واللفظ له، سنن الرتمذي، الرقم 127سنن ابن ماجة، الرقم  - 2
، صححه شعيب األرناؤوط، كما صححه األلباني يف صحيح و 22266، مسند أمحد بن حنبل، الرقم 8441

 .128ضعيف سنن ابن ماجة، الرقم 
 .122، ص 2الغابة، جأسد  - 3
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

ئةوةبوو شريي بؤ هيَنرا و شريةكةى خواردةوة، دواتر كة ضووة ناو 
 9جةنطةكةوة كوذرا.

لة رؤذي هةينيدا سوثاى عيَراق بة سةركردايةتى عةممارى كورِي ياسري و 
كورِي عاص بةريةككةوتن و جةنطيَكي  سوثاى شام بة سةركردايةتى عةمرى

سةخت لة نيَوانياندا روويدا، دواتر طةرِانةوة، ئينجا لة رؤذي شةممةشدا دووبارة 
جةنط روويدا، بةو جؤرة ضةند رؤذيَك جةنط روويدا تا دواجار عةممار شةهيد 

 2كرا.
سةبارةت بة بكوذةكةى عةممار راجيايي هةية، رايةك دةلَيَت ئةبولغاديةي 

نى بووة، مششيَريَكي دا لة عةممار و دواتر كةسيَكي تر خؤي دا بةسةريدا موزة
و سةري عةممارى ليَكردةوةو دواتر هةركاميان دةيوت من كوشتوومة، عةمري 
كورِي عاصيش وتى بةخوا ئةمانة لةسةر دؤزةخ جةنطيانة، خؤزطة بيست سالَ 

امريى جوهةنى و لةمةوبةر دةمردم، رايةكيش دةلَيَت بةلَكو عوقبةى كورِي ع
 4و شريكي كورِي سةلةمة ثيَكةوة كوشتيان. ثعةمرى كورِي حار

                                      
 ، صححه شعيب األرناؤوط.2724، دالئل النبوة للبيهقي، الرقم 18213مسند أمحد بن حنبل، الرقم  - 1

 .268-262، ص 7البداية و النهاية البن كثري، ج  - 2

 .123، ص 2أسد الغابة، ج - 3
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

شةهيدكردنةكةشي لة سالَي سي و حةوتى كؤضيدا بوو، لة جلةكانى خؤيدا 
كفن كرا، كاتيَك عةممار شةهيد كرا تةمةنى نزيكةي نةوةدو يةك يان نةوةد و 

 9سيَ يان نةوةدو ضوار سالَ دةبوو.
دةلَيَت بة عةممارم وت ئةريَ ئةم بةرطريةتان لة عةىل  قةيسي كورِي عةبباد

( ثيَتان درا؟ ئةويش رايةكى خؤتانة يان بةلَيَنيَكة لة ثيَغةمبةرى خواوة)
( تةنها ئةو بةلَيَنةي بةو داوة كة بة هةموو خةلَكي وتى ثيَغةمبةرى خوا )

 2داوة، واتة هيضي تايبةت نةكرد بة عةىل.
ليب ذيا، لة فيتنةى طافةتى عةىل كورِي ئةبوو خوزةمية تا سةردةمى خيال

نيَوان هاوةآلندا بةشدارى نةكرد، بةلَكو مششيَرةكةى لة كاالن نابوو، لة 
بةآلم  4جةمةلدا هةرضةندة ئامادة بوو بةآلم مششيَري لة كاالن دةرنةكرد،

كاتيَك لة جةنطى صفيندا بيين عةممارى كورِي ياسر كوذرا، ثيَشرت دةيوت 
م تا بزامن كىَ عةممار دةكوذيَت، هةركةس كوشتى ئةوكات جةنط ناكة

( دةيفةرموو: دةستةى ) ى خوادةجةنطم، ضونكة بيستوومة لة ثيَغةمبةر
باغى عةممار دةكوذن، كة عةممار كوذرا خوزةمية وتى وا طومرِايي و نةثيَكامن 

واتة   3بؤ روون بوويةوة، مششيَري لة كاالن دةركرد و جةنطا تا كوذرا،

                                      
 .123، ص 2أسد الغابة، ج - 1
 .3481صحيح مسلم، الرقم  - 2

 .231، ص 3ى البن سعد، جالطبقات الكرب - 3

 .3621املستدرك على الصحيحني، الرقم  - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

زةمية حوكمى عةىل ثيَ رةوا و دروست بوو و لةناو ريزي سوثاى ئةودا خو
 9مايةوةو كوذرا.

 
 () ظعوننى كورِي مةعومثاسيهةم: مالَئاوايي 

ضواردةهةم كةس بوو لة ون يةكيَكة لة كؤضةران، ظعوكورِي مة عومثانى
بةشدارى كرد لة كؤضي حةبةشةدا و هاودةم بة خؤيشي  ،مةككة موسلَمان بوو

 .ييب كورِيشي بةشدارى كردسائ
لة غةزاى بةدردا بةشدارى كرد، ثاش غةزاى بةدر ون ظعوكورِي مة عومثانى

 2لة سالَي دووةمى كؤضيدا وةفاتى كرد.
ئوممولعةالئي ئةنصارى دةلَيَت كاتيَك كؤضةران دابةش كران بةسةر 

و ون الى ئيَمة مايةوة، ئةوةبوو تووشي ئةظعوكورِي مة عومثانىمالَةكاندا، 
نةخؤشية بوو كة بةهؤيةوة وةفاتى كرد، كة وةفاتى كرد شؤردراو لة جلةكانيدا 

( هاتة ذوورةوة، ومت رةمحةتى خوات ليَ بيَت ئةي كفن كرا، ثيَغةمبةر )
( ئةبووسائيب، من شايةتيت بؤ دةدةم كة خوا ريَزدارى كرديت، ثيَغةمبةر )

ك و باوكمةوة بةقوربانت مب فةرموى ضووزانيت خوا ريَزدارى كردووة؟ ومت بة داي
( ( جا ئيرت خوا كيَ ريَزدار دةكات؟ ثيَغةمبةر )ئةي ثيَغةمبةرى خوا )

                                      
 .278، ص 2اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 1

 .261، ص 2اإلصابة يف متييز الصحابة، ج  - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

فةرمووى )ئةو وا مةرطى هات، من هيواى خيَرم بؤي هةية، سويَند بةخوا من 
ثيَغةمبةرى خوام و نازامن ضي ثيَ دةكريَت(، منيش ومت بةخوا ئيرت تةزكيةي 

 9كةس ناكةم.
احلقي بسلفنا عثمان ( فةرمووى )ة وةفاتى كرد ثيَغةمبةر )كاتيَك روقيي

ون(، ثيَشرت كة ظعوكورِي مة عومثانى(، )ثةيوةست بة بة ثيَشينمان بن مظعون
ون وةفاتى كردبوو، ذنةكةى وتى بةهةشتت ليَ ثريؤز ظعوكورِي مة عومثانى

يت؟ ( بة توورةييةوة تةماشاي كرد و فةرمووى تؤ ضووزانبيَت، ثيَغةمبةر )
( فةرمووى )سويَند ئةويش وتى ئةو سوارضاك و هاوةلَي تؤ بوو، ثيَغةمبةر )

بةخوا نازامن ضي ثيَ دةكريَت(، ئيرت هاوةآلن ئةوةيان زؤر لةسةر سةخت بوو كة 
( واى فةرموو، بةآلم كاتيَك هاوةلَي هةرة ضاك ثيَغةمبةر ) عومثانىضؤن بؤ 

 2و ئيرت هاوةآلن تيَطةيشنت.( ئةوةى فةرموروقيية مرد و ثيَغةمبةر )
 
 
 
 
 
 

                                      
 .1118صحيح البخاري، الرقم  - 1

 .2847، مسند الطيالسي، الرقم 8113املعجم الكبري للطرباني، الرقم  - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

 (سي و يةكةم: مالَئاوايي عيكرميةي كورِي ئةبووجةهل )
عيكرمية كةسيَكي بيَباوةرِ بوو و باوكيشي يةكيَك بوو لة سةركردةكانى 
بيَباوةرِان، عيكرمية هاوشان بة باوكى لة غةزاى بةدردا دذ بة موسلَمانان 

انانى كرد، لةوانة رافيعي كورِي بةشدارى كرد و تيايدا كوشتاري موسلَم
 9موعةلالى شةهيد كرد.

لةو غةزايةدا لة عيكرمية لة غةزاى ئوحوددا دذ بة موسلَمانان بةشدارى كرد، 
بةرةى ضةثةوة سةد سوارة هةبوون كة عيكرميةى كورِي ئةبوو جةهل 

 2سةركردايةتى دةكرد.
 4رد.لة غةزاى خةندةقيشدا دووبارة دذ بة موسلَمانان بةشدارى ك

( دواتر عيكرمية موسلَمان بوو و هةتا دواى وةفاتى ثيَغةمبةريش )
ثةشيمانى دةردةبرِي كة بؤضي زووتر موسلَمان نةبووة، ئةوةبوو عيكرمية لة 

لة  3سالَي ثانزةى كؤضيدا بةشدارى جةنطى يةرمووكى كرد و تيايدا شةهيد بوو،
ةيان جار بريندار كرا كاتى جةنطةكةدا لة ئةسثةكةى دابةزي و كةوتة جةنط، د

 5تا دواجار شةهيد كرا.

                                      
0

 .223، ص 2 متييز الصحابة، جاإلصابة يف - 

 .13، ص 2نفس املصدر، ج - 2
 .112، ص 2البداية و النهاية البن كثري، ج  - 3

 .316، ص 1سري أعالم النبالء للذهيب، ج  - 2

 .11127مصنف ابن أبي شيبة، الرقم  - 3



          

075 
 

 

 
 

 

 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

لةكاتى جةنطةكةدا موسلَمانان هاواريان ليَ دةكرد لةخوا برتسةو رةمحيَ بة 
خؤت بكة، ئةويش دةيوت من ثيَشرت بؤ الت و عوززا خؤم بةخت دةكرد، ئيَستا 

 9لة ريَي خوادام خؤم بثاريَزم؟! بةخوا هةرطيز شيت وا ناكةم.
 

 (رضي اهلل عنهاي كضي ئةسةد )طيمهئاوايي فاسي و دووةم: مالَ
و دايكي عةىل و ئامؤذنى  طاليبى كضي ئةسةد هاوسةري ئةبووطيمهفا

(، ئةم ئافرةتة هةر لة مةككة موسلَمان بوو و كؤضي ثيَغةمبةرى خواية)
 2كرد بؤ مةدينة و هةر لة مةدينةش وةفاتى كرد.

نى و لة مالَي ئةويشدا ى ئامؤذطيمه( دةضوو بؤ سةردانى فاثيَغةمبةر )
 4خةوى ثيَش نيوةرِؤي دةكرد)قةيلولة(.

و  طاليب( ثارضة قوماشيَكي دا بة عةىل كورِي ئةبووجاريَك ثيَغةمبةر )
كان(، عةليش كردى بة ضةند طيمهفةرمووى )بيكة بة سةرثؤش بؤ فا

ى طيمهى دايكي و ثارضةيةكي بؤ فاطيمهثارضةيةكةوة، ثارضةيةكي بؤ فا
 3ى كضي حةمزة.طيمهثارضةيةكيشي بؤ فاهاوسةري و 

                                      
 .84، ص 2أسد الغابة، ج - 1
 .64، ص 8اإلصابة يف متييز الصحابة، ج  - 2
 .64، ص 8يف متييز الصحابة، ج اإلصابة  - 3
 .24713املعجم الكبري للطرباني، الرقم  - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

( ضوو لةالى ى دايكي عةىل وةفاتى كرد، ثيَغةمبةر )طيمهكاتيَك فا
سةريةوة دانيشت و وفةرمووى )رةمحةتى خوات ليَ بيَت داية، تؤ دواى دايكم 
دايك بوويت بؤم، خؤت برسي دةكرد و منت تيَر دةكرد، خؤت بيَ بةرط دةكرد 

ردنى خؤشت لةخؤت زةوت دةكرد و دةتدا بة من، و منت ثؤشتة دةكرد، خوا
مةبةستت بةمةش لةثيَناو خواو رؤذى دواييدا بوو(، دواتر فةرمانى كرد سيَ جار 
شؤردرا، كاتيَك ئاوى كؤتا ئامادةكرا كة كافووري تيَدا بوو كة تيَكةلَةي 

( خؤي ئاوةكةى بةسةردا كردو دواتر رووةكيَكي بؤخنؤش بوو، ثيَغةمبةر )
( جلةكةى خؤي داكةند و داى بةسةريدا و بةسةر ئةوةدا كفن مبةر )ثيَغة

( ئوسامةى كورِي زةيد و ئةبووئةييووبي ئةنصاري و كرا، دواتر ثيَغةمبةر )
و كؤيلةيةكى رةشثيَستى بانط كرد تا طؤرِي بؤ  ططابعومةرى كورِي خة

رمووى ( ضووية ناو طؤرِةكةى و تيايدا راكشا وفةهةلَبكةنن، ثيَغةمبةر )
)خوا ئةو خوايةية كة دةذيةنيَت و دةمريَنيَت و خؤيشي زيندووةو نامريَت، 

ى كضي ئةسةدي دايكم خؤش بة و بةلَطةى خبةرة سةر زمان و طيمهخواية لة فا
طؤرِةكةى بؤ فراوان بكة، بة حةقي ثيَغةمبةرةكةت و ثيَغةمبةرانى ثيَش من، 

ضوار اللة اكربي لةسةر كرد و  ضونكة تؤ ميهرةبانرتيين ميهرةبانانيت(، ئينجا
 9( و عةبباس و ئةبووبةكري صديق خستيانة ناو طؤرِةكةى.ثيَغةمبةر )

 
 

                                      
 .114املعجم االوسط للطرباني، الرقم  - 1
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

 (سي و سيَهةم: مالَئاوايي عةبدوآلي كورِي زوبةير )
عةبدوآلى كورِي زوبةيري كورِي عةووامى ئةسةدي، يةكيَكة لة هاوةلَة 

كؤضيدا لةدايك بوو و لة يةكةم سالَي  9(،طةجنةكانى دةورى ثيَغةمبةر )
 2يةكةم منالَي لةدايكبووى كؤضةران بوو ثاش كؤض بؤ مةدينة.

عةبدوآل تةمةنى نزيكةى حةوت يان هةشت ساآلن دةبوو كة زوبةيري باوكى 
( كة بيين وا ( تا بةيعةت بدات، ثيَغةمبةر )بردي بؤ الى ثيَغةمبةر )

 4عةبدوآل ديَت، بزةيةكى كرد و بةيعةتى ليَوةرطرت.

كورٍِِي عةففاندا يةكيَك بوو لةوانةى عومثانى عةبدوآل لة سةردةمى 
 3نوسخةكانى قورئانيان نووسيةوة.

ثاش مردنى يةزيد و هاتنى موعاويةي كورِي كة ثياويَكي زؤر خواناس بوو و 
كةم ذياو وةفاتى كرد و كةسي لة دواى خؤي ديارى نةكرد، ئيرت بؤشاييةك لة 

دةرفةتيَكي باش بوو بؤ عةبدوآل تا بةيعةتى ثيَ دةسةآلتدا دروست بوو، ئةمة 

                                      
 .143، ص 3اإلستيعاب يف معرفة األصحاب، ج - 1
 .14، ص 2اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 2

 .24118املعجم الكبري للطرباني، الرقم  - 3

 .217، ص 7بن كثري، جالبداية والنهاية ال - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

لة مةككةوة خيالفةتى راطةياند و موسلَمانان كةوتنة  9بدريَت و ببيَتة خةليفة،
 2بةيعةت ثيَداني.

لة سالَي حةفتاو دووي كؤضيدا عةبدوملةليك حةججاجى كورِي يووسفي نارد 
ت، ئةمةش لةسةر بؤ طةمارؤى مةككة تا دةسةآلتةكةى ئينب زوبةير لةناوبةريَ

حةججاج ماوةى ثيَنج مانط و نيو طةمارؤي  4داواى خودى حةججاج بوو،
مةككةى دا، بة مةجنةنيق كةوتة ليَدانى مةككة و خةلَكيَكي زؤرى كوشت، ئاو و 
خؤراكيشي ليَ قةدةغة كردبوون، هةنديَ لة بةردةكان بةر كةعبةش كةوتن، 

ريَكبكةويَت، بةآلم ئةو وتى بةخوا  خةلَكةكة داوايان لة عةبدوآل كرد لةطةلَيان
ئةوانة ئةطةر لةناو كةعبةشدا بتانطرن سةرتان دةبرِن، بؤية هةرطيز داواى 
ريَككةوتنيان ليَ ناكةم، خةلَكةكة بةردةوام دةضوون بؤ الى حةججاج و داواى 
ثةنايان دةكرد و عةبدوآليان جيَدةهيَشت تا ئةوةى حةمزةو خوبةييب كورِيشي 

عةبدوآل ضوو بؤ الى دايكي و سكاآلى حالَي خؤي كرد ضؤن هةموو  جيَيانهيَشت،
خةلَكةكة جيَيانهيَشت، دايكي هانيدا تا خؤرِاطر بيَت ضونكة ئةو نيازةكةى بؤ 

                                      
خويَنةرى ئازيز، لةبةرئةوةى نووسينةكة تايبةت نية بة وردةكارية ميَذووييةكانةوةو ئةطةر بؤ هةر  - 1

هاوةَليَك ئةو وردةكاريانة بهيَنني لةوانةية دةيان بةرطى بويَت تا نوسينةكة تةواو بيَت، بؤية ثوختةيةكى 
نى عةبدوآلى كورِي زوبةير دةخةيَنةرِوو و خويَنةر دةتوانيَت بؤ ثيَويست سةبارةت بة ماوةى دةسةآلت تا كوذرا

زانيارى زياتر سوود لةو نووسينانة وةربطريَت كة تايبةت بة ماوةى دةسةآلتى عةبدوآلى كورِي زوبةير 
 نووسراون و بة زمانى كورديش بةردةسنت.

 .63، ص 1البداية والنهاية البن كثري، ج - 2

 .323، ص 8بن كثري، جالبداية والنهاية ال - 3
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

قيامةت بووة، عةبدوآل بةو وتانةى دايكي دلَخؤش بوو و ضوو بةرطريةكى 
خشتيَك طةورةى كرد، لةو كاتةشدا هيَشتا هةر شةونويَذى دةكرد، دواجار 

كةوتةخوار و بةر سةري كةوت و سةري خويَناوى كرد و خستية زةوى، خيَرا 
دةستةيةك هاتن و كوشتيان و تةرمةكةيان برد بؤ الى حةججاج، دواى كوذرانى 

 9عةبدوآل شيوةن مةككةى داطرت، بةآلم زؤرو زمانى حةججاج بيَدةنطى كردن.
حةفتاو سيَي كؤضيدا كوذرانى عةبدوآل لة نيوةى جوماديلئاخريةى سالَي 

 2بوو.
كاتيَك عةبدوآلى كورِي زوبةير كوذرا، تةرمةكةى لةخاض درا تا خةلَك 
بيبينيَت، كة عةبدوآلى كورِي عومةر داى بة الى تةرمةكةيدا، وةستا و وتى 
سةالمت ليَ بيَت ئةبووخوبةيب، سيَ جار ئةوةى وتةوة، ئينجا وتى بةخوا من 

جار ئةوةشي وتةوة، بةخوا هيَندةى من تؤم  زؤر ريَطريم ليَكرديت لةمة، سيَ
ناسيبيَت كةسيَك بوويت نويَذ و رؤذووت زؤرزؤر بوو و ثةيوةندى خزمايةتيشت 
زؤر بةهيَز راطرتبوو، بةخوا ئوممةتيَك تؤ خراثرتيين بيت ضاكرتين ئوممةتة، 
ثاشان عةبدوآلى كورِي عومةر ضوو، ئينجا حةججاج ئةو هةلَويَستةى ئينب 

يست، ناردى تةرمةكةى عةبدوآل داطرياية خوارةوةو فرِيَ دراية ناو عومةرى ب
طؤرِستانى جوولةكةكان، دواتر حةججاج ناردى بة شويَن ئةمسائي كضي 
ْ   ئامادة نةبوو بضيَت بؤ الى، ضةند جار  ئةبوبةكري دايكي عةبدوآلدا، ئةمسا

                                      
 .331-334، ص 8البداية والنهاية البن كثري، ج - 1

 .227، ص 3أسد الغابة، ج - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

بنيَرم بة  نيَردراوى نارد و ئةمسائيش نةضوو، حةججاج وتى ديَيت يان كةسيَك
ثرضةكانت راكيَشي ئيَرةت بكات، ئةمسائيش هةر نةضوو و وتى بةخوا نايةم بؤ 
الت تا كةسيَك نةنيَريت كة بيَت بة ثرضةكامن راكيَشم بكات، حةججاج خؤي ضوو 

مةبةستى عةبدوآلى كورِي -بؤ الى ئةمساْ ، وتى بينيت ضيم كرد بة دوذمنى خوا
ْ   وتى بينيم دنياى ئ-بوو ةو و قيامةتى خؤتت شيَواند...ثيَغةمبةرى ؟ ئةمسا

قيفدا درؤزنيَك و خويَنرِيَذيَك دةردةكةون( جا ثه( دةيفةرموو )لةناو خوا )
درؤزنةكةمان بيين، بؤ خويَنرِيَذةكةش تةنها تؤ شك دةبةم، حةججاج كة ئةوةي 

 9بيست هةستا و ئيرت نةهاتةوة بؤ الى ئةمساْ ..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 .13621، املعجم الكبري للطرباني، الرقم 2722صحيح مسلم، الرقم  - 1
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

 (وايي موصعةبي كورِي عومةير )سي و ضوارةم: مالَئا
موصعةبي كورِي عومةير يةكيَكة لة دةستةى يةكةمى موسلَمانبوان، بةآلم 

حلة طهكورِي  عومثانىلة ترسي دايكي ئيمانداريةكةى خؤي شاردةوة تا ئةوةى 
ثيَي زانى و بة دايك و كةسانى وت كة موصعةب موسلَمان بووة، ئةوةبوو 

وة بةستةوة تا دةرفةتى بؤ طوجنا و رايكرد و ئةوانيش موصعةبيان لة مالَة
 9كؤضي كرد بؤ حةبةشة.

 2موصعةب دواتر طةرِايةوة بؤ مةككةو دواى ئةوة كؤضي كرد بؤ مةدينة.
( كرد كةسيَكيان بؤ بنيَريَ تا قورئانيان ثشتيوانان داوايان لة ثيَغةمبةر )

مالَي  فيَر بكات، ئةويش موصعةبي كورِي عومةيري نارد، موصعةبيش لة
ئيرت بوونة هاريكارى يةكرت بؤ خزمةتى ثةيامى خواء  4ئةسعةد دابةزى،

 ريشةكيَكردنى رةطى بتثةرسيت.
موصعةب يةكيَكة لة بةشداربوانى غةزاى بةدرو دواتريش لة غةزاى ئوحوددا 

 3بةشدارى كرد و ئاآلى موسلَمانانى بةدةستةوة بوو و تيايدا شةهيد بوو.

                                      
 .123، ص6اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 1

 .123، ص6اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 2

 .121، ص3ية البن كثري، جالبداية والنها - 3
 .123، ص6اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

( ئاآليةكى دابووية دةست عةىل كورِي بةر )لة غةزاى ئوحوددا ثيَغةم
ليب، بةآلم دواتر ئاآلكةى لةو وةرطرت و داى بة موصعةبي كورِي طائةبوو

 9عومةير.
( بوو و دةجةنطا تا كوذرا، كابرايةك موصعةب لة دةورى ثيَغةمبةر )

( كوشتووة و بةثةلة بة كوشتى كة وايزانى ثيَغةمبةرى خواى )
ةممةدم كوشت، كةضي موصعةبي شةهيد كردبوو، قورِةيشيةكانى وت موح

 2( ئاآلكةى دايةوة دةست عةىل.دواتر ثيَغةمبةر )
( داى بة الى تةرمى كاتيَك غةزاى ئوحود تةواو بوو و ثيَغةمبةر )

ٱ ٻ موصعةبدا، وةستا و نزاى بؤ كرد و دواتر ئةم ئايةتةى خويَندةوة )

ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ 

دواتر فةرمووى )شايةتى دةدةم ئةمانة الى خوا لة رؤذي دواييدا (،   ٿ ٿ
 4شةهيدن(.

كة موصعةب شةهيد بوو جليَكي وا نةبوو بؤ كفنةكةى بةكار بيَت، تةنها دوو 
جلي جيَهيَشتبوو، كة سةريان دادةثؤشي قاضي دةردةكةوت و كة قاضيان 

                                      
 .24، ص 2البداية و النهاية البن كثري، ج  - 1
 .128، ص 1سري أعالم النبالء للذهيب، ج - 2

، قال الذهيب يف التلخيص 1131، دالئل النبوة للبيهقي، الرقم 2141املستدرك على الصحيحني، الرقم  - 3
 .أحسبه موضوعا
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

ةآل قاضي ( فةرمانى كرد بة طدادةثؤشي سةري دةردةكةوت، ثيَغةمبةر )
 9دابثؤشن.

ثيَم وترا براكةت كوذرا، ومت إنا هلل و  -لة جةنطى ئوحوددا–حةمنة دةلَيَت 
إنا إلية راجعون، وتيان ميَردةكةشت كوذرا، ومت ئاى ضةند بةداخ و خةفةتة، 

)ئافرةت  2(،إن للزوج من املرأة لشعبة ما هي لشيء( فةرمووى )ثيَغةمبةر )
( بة كة بؤ كةسي تر نيةتى(، ثيَغةمبةر ) هاوخؤبوونيَكي هةية بؤ ثياو

حةمنةى فةرموو بؤضي وات وت بؤ موصعةبي ميَردت؟ ئةويش وتى ئةي 
 4( ئاخؤ هةتيوكةوتنى مندالَةكةيم هاتةبةرضاو.ثيَغةمبةر )

 
 
 
 
 
 
 

                                      
 .123، ص 6، صححه ابن حجر يف اإلصابة، ج7121صحيح ابن حبان، الرقم  - 1

، 6722، سكت عنه الذهيب، السنن الكربى للبيهقي، الرقم 6171املستدرك على الصحيحني، الرقم  - 2
 .1314، ضعفه األلباني يف صحيحي و ضعيف سنن ابن ماجة، الرقم 1383سنن ابن ماجة، الرقم  

 .221، ص 8ربى البن سعد، جالطبقات الك - 3
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

 (سي و ثيَنجةم: مالَئاوايي ئةبوزةري غيفاري )
لة دةستةى  ية، كة ناوى جوندوبي كورِي جونادة ى غيفاريئةبووزةر

  9،يةكةمي موسلَمان بوانة
ةر لة سةردةمى نةفاميشدا برِواى بة بتةكان نةبوو و باسي بوونى ذئةبوو

 2خوايةكى تاك و تةنهاى دةكرد.
ةر ضةندةم كةس بووة موسلَمان بووة رايةك دةلَيَت ذسةبارةت بةوةى ئةبوو

 4مان بووة.ضوارةم كةس بووة، رايةكى تريش دةلَيَت ثيَنجةم كةس بووة موسلَ
يا أباذر إني أراك ضعيفا، وإنى أحب لك ما ( ثيَي دةفةرموو ) ثيَغةمبةر )

ةر من تؤ بة وذ)ئةى ئةبو 3(أحب لنفسي، ال تأمرن على إثنني وال تولني مال يتيم
الوازى دةبينم، ئةوةشي بؤ خؤم خؤشم دةويَت بؤ تؤيش حةزم ثيَية، دةى 

و مالَ و سامانى هةتيويش مةطرة  بةرثرسياريَيت دوو كةسيش مةطرة ئةستؤ
 ئةستؤ(

نى كورِي عةففان و مثايةكيَك لةو مةسةالنةى كة كراوة بة رةخنة لةسةر عو
ة، بذةر بوو بؤ ناوضةى رةذتانةدان لة خيالفةتةكةى، مةسةلةى ضوونى ئةبوو

                                      
 .224، ص 1أسد الغابة، ج - 1
 .222، ص 2الطبقات الكربى البن سعد، ج - 2

 .232، ص 1اإلستيعاب يف معرفة األصحاب، ج - 3
، السنن 3621، صحيح ابن حبان، الرقم 2211، سنن أبي داوود، الرقم 3213صحيح مسلم، الرقم  - 2

 .18788الكربى للبيهقي، الرقم ، السنن 6216الكربى للنسائي، الرقم 
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

ةري وذضونكة ئةو تؤمةتةى ئارِاستة كراوة كة ئةو بة زؤر و بة فةرمان ئةبو
 ة.بذبؤ ناوضةى رة دوورخستوةتةوة

 ئيبنولعةرةبي سةبارةت بةم مةسةلةية دةلَيَت:
ة ئةوة بذةرى دوورخستبيَتةوة بؤ ناوضةي رةوذسةبارةت بةوةى طواية ئةبو

ةر كابرايةكى دنيانةويست و زاهيد بوو و ذراست نيةو واى نةكردووة، ئةبوو
 نى دةكرد.مثاسةركؤنةى كاربةدةستةكانى عو

ةر خؤى لةبةر زوهد و دوورطرتنى لةو سامانةى لة ذعةسكةرى دةلَيَت: ئةبوو
 9ةي هةلَبذارد.بذدةستى خةلَكداية ضوون بؤ رة

ن تا لة مةدينة مثاةر داواى مؤلَةتى كرد لة عوذئينب خةلدوون دةلَيَت: ئةبوو
ة دابةزى و بذةريش ضوو لة رةذنيش مؤلَةتى دا و ئةبوومثابضيَتة دةرةوة، عو

-نيش وشرتي ثيَدا و دوو مةملووكىمثاو عو لةوىَ مزطةوتيَكي بنياد نا
ن ثةيامى نارد بؤ مثاهةروةها عو2بؤ دانا و مووضةشي بؤ برِيةوة، -خزمةتكارى

 انى مةدينة بكة تا نةرييت دةشتةكيةكانةر و ثيَي وت جارجارة سةردذئةبوو
 4.بة طويَي كردوةرنةطريت، ئةويش 

                                      
 .33، ص 1األوائل للعسكري، ج - 1

 .388، ص 2(، ج1182-، دار القلم )بريوت3تاريخ ابن خلدون، ط - 2
 .616، ص 2تأريخ الطربى، ج - 3



          

086 
 

 

 
 

 

 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

 9يلحيججةدا بوو،ذنطى ةر لة سالَي سي و دووى كؤضي و لة ماذمردنى ئةبوو
ئينب مةسعووديش نويَذي مردووى لةسةر كرد، ضونكة ئةوكات ئينب مةسعوود لة 
مةدينةوة بةرةو كووفة دةضوو، داوا كرا لة ئينب مةسعوود نويَذي لةسةر بكات، 

ةرة، ئةويش طريانيَكي زؤر طريا و وتى برا ذئةويش وتى ئةوة كيَية؟ وترا ئةبوو
ةنها ذيا و بة تةنها مرد و بة تةنهاش زيندوو و كةسي خؤشةويستم بة ت

 2دةكريَتةوة، خؤشبةختى بؤ خؤى.
ةر ذةر لةسةرةمةرطدا بوو ذنةكةى دةستى كرد بة طريان، ئةبووذكاتيَك ئةبوو

وتى بؤضي دةطريت؟ وتى لةبةرئةوةى كة هةر دةبيَت من كفنت بكةم و هيض جل و 
مةطري ضونكة بيستوومة لة  بةرطيَكم ال نية تا ثيَي كفنت بكةم، ئةويش وتى

( رؤذيَك كة لةطةلَ ضةند كةسيَكي تر لةالى بووم دةيفةرموو ثيَغةمبةر )
(، )كةسيَك لة ليموتن رجل منكم بفالة من األرض تشهده عصابة من املؤمنني)

ئيَوة لة ضؤلَةوانيةكى زةويةكدا دةمريَت، دةستةيةك لة موسلَمانان ئامادةى 
لةوانةى ئةو رؤذة لةطةلَم بوون لة ناو كؤمةلَ و  مةرطى دةبن(، دةى هةركام

قةرةبالَغيدا مردن، ئيرت ئةوة منم كة لة ضؤلَةوانيدا دةمرم، سويَند بةخوا درؤم 
نةكردووةو درؤشم لةطةلَ نةكراوة، دةي سةيريَكي ريَطةكة بكة، ذنةكةشي وتى جا 

ؤ و جوان سةيري ضي بكةم كة حاجييان ضون و ريَطةش برِاوة،  ئةويش وتى برِ
سةير بكة، ذنةكةى زوو زوو دةضوو سةيريَكي ريَطةكةى دةكرد و دةهاتةوة بؤ 

                                      
 .163، ص 7البداية والنهاية البن كثري، ج - 1
 .233، ص 1اإلستيعاب يف معرفة األصحاب، ج - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

ةر، ئينجا تاوة تاوة دةضوويةوة سةيريَكي دةورووبةري ذخزمةت كردنى ئةبوو
دةكرد، تا جاريَك خةلَكيَكي بيين بة بارطةو بنةو وآلخةوة دةهاتن، كة طةيشتنة 

؟ ئةويش وتى كةسيَكي موسلَمانان الى وتيان ئةوة ضيتة ليَرة ئةي ئافرةت
ةرى هاوةلَي ثيَغةمبةر ذةر، وتيان ئةبووذدةمريَت، وتيان كيَية؟ وتى ئةبوو

( ،؟ وتي بةلَيَ، ئةوانيش هةموو دةيانوت بة دايك و باوكمانةوة بةقوربانى بني)
خيَرا ضوون بةرةو الى و ضوونة الى، ئةويش بةخيَرهاتنى ئةوانى كرد و وتى كاتيَك 

( ( بووين بيستم ثيَغةمبةر )ضةند كةسيَكي تر الى ثيَغةمبةر ) من و
دةيفةرموو )كةسيَك لة ئيَوة لة ضؤلَةوانيةكى زةويةكدا دةمريَت، دةستةيةك لة 
موسلَمانان ئامادةى مةرطى دةبن(، دةى هةركام لةوانةى ئةو رؤذة لةطةلَم بوون 

كة لة ضؤلَةوانيدا دةمرم، ئيَوة لة ناو كؤمةلَ و قةرةبالَغيدا مردن، ئيرت ئةوة منم 
طويَبيستى منن كة ئةطةر خؤم يان ذنةكةم ثؤشاكيَكمان هةبواية بؤ كفن كردمن 
ئةوا بةو ثؤشاكةى خؤم يان ذنةكةم كفن دةكرام، ئيَوة طويَبيستمن كة من 
بةشايةتتان دةطرم يةكيَك لة ئيَوة كفنم بكات كة ئةمري يان عةريف يان ثؤستةضي 

ووبيَت، هةركاميان يةكيَك لةو سيفةتانةى تيَدا بوو جطة لة يان نةقيب نةب
طةجنيَكي ثشتيوانان كة وتى مامة طيان من كفنت دةكةم و هيضكام لةوانةشم نية 
كة باست كرد، لةم عةبايةى خؤمدا كفنت دةكةم، هةروةها لة دوو ثؤشاكى 

 9تريشمدا كة دايكم بؤى ئامادة كردبووم.

                                      
، مسند أمحد بن حنبل، الرقم 3222، املستدرك على الصحيحني، الرقم 6771رقم صحيح ابن حبان، ال - 1

، حسنه شعيب األرناؤوط، كما حسنه األلباني 1274، معرفة الصحابة ألبي نعيم األصبهاني، الرقم 24113
 .3312يف صحيح و ضعيف الرتغيب و الرتهيب، الرقم 
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

لةسةر كرا و ئةسثةردة كرا، ئينجا ئةو دواى ئةوةى نويَذي مردووى 
نى كورِي مثاةريان بردةوة بؤ الى عوذدةستةى موسلَمانان خيَزانةكةى ئةبوو

ةرى لةطةلَ ذن و منالَةكانى خؤي ذنيش ذن و منالَةكانى ئةبوومثاعو 9عةففان،
 2دانا.

ةر يةكيَك بوو لةو كةسانةى كة زؤر فةرمانى دةكرد بة ضاكةو ريَطري ذئةبوو
 4د لة خراثة، لةبةر رةزامةندى خوا طويَي نةدةدا بة لؤمةى هيض كةسيَك.دةكر
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 .222، ص 1أسد الغابة، ج - 1

 .163، ص 7البن كثري، ج البداية والنهاية - 2
 .246، ص 3تاريخ اإلسالم للذهيب، ج - 3
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

 (سي و شةشةم: مالَئاوايي ئةبووسةلةمة )
ئةبووسةلةمة ميَردي ئومموسةلةمة بوو، يةكيَك بوو لةبةشداربوانى غةزاى 
 9بةدر، دواتريش لة غةزاى ئوحوددا بةشدارى كردو لة ئوحوددا بريندار بوو،

ثاش ئةوة ثيَغةمبةر  2مانطيَك برينثَضي ئةو برينةى دةكرا تا باش بوو، نزيكةي
( لة مانطى صةفةردا ئةبووسةلةمةى كرد بة ئةمريي سريةيةك بؤ سةر )

بةنى ئةسةد، كاتيَك لةو سريةية طةرِايةوة برينةكةى جةنطى ئوحودى تةقي و 
 4لة مانطى جوماديلئاخريةدا بةو هؤيةوة وةفاتى كرد.

ةمة بةسةرهاتى خؤي لةطةلَ ئةبووسةلةمة دةطيَرِيَتةوةو دةلَيَت ئومموسةل
جاريَك بة ئةبووسةلةمةم وت بيستوومة ئافرةت كة ميَردةكةى مرد و لة 
دةستةى بةهةشتيةكان بوو و ئافرةتةكةش بةهةشيت بوو و شووي نةكردةوة، 

يَنت خوا لة بةهةشتدا كؤيان دةكاتةوة، بؤ ثياويش هةروا، دةى وةرة با من بةلَ
ثيَ بدةم دواى تؤ شوو نةكةم و تؤيش دواى من ذن نةهيَنيت، ئةبووسةلةمة 
وتى طويَرِايةلَم دةبيت؟ منيش ومت فةرمان بكة تا طويَرِايةلَت مب، عةبدوآل وتى 
ئةطةر من مردم شوو بكة، دواتر وتى خواية دواى من ثياويَكي باشرت ببةخشة بة 

                                      
 .132، ص 2اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 1

 .87، ص 8الطبقات الكربى البن سعد، ج - 2

 .132، ص 2اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 3
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ةكات، ئةوةبوو كة ئةبووسةلةمة مرد، ئومموسةلةمة كة دلَتةنط و نارةحةتى ن
 9( داواى ئومموسةلةمةى كرد.ثيَغةمبةر )

ئومموسةلةمة دةلَيَت كة ئةبووسةلةمة مرد ومت دةبيَت ض كةسيَك هةبيَت لة 
ئةبووسةلةمة باشرت بيَت؟ يةكةم مالَ بوو لةبةر خوا كؤضي كرد، ئةوةبوو 

ارد  تا داوام بكات بؤ كورِي ئةبي بةلتةعةى ن طيبى( حاثيَغةمبةرى خوا )
( منيش ومت من مندالَم هةيةو ئافرةتيَكيشم غريةم زؤرة، ثيَغةمبةرى خوا )

( فةرمووى بؤ منالَةكةى داوا لة خوا دةكةين خوا موحتاجى ثيَغةمبةر )
 2دةسيت دايكي نةكات و داواش لة خوا دةكةم غريةكةى الببات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 .88، ص 8الطبقات الكربى البن سعد، ج - 1

 .1376صحيح مسلم، الرقم  - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

 (ورِي زورارة )سي و حةوتةم: مالَئاوايي ئةسعةدي ك
لة ثشتيوانانةء لة خةزرةجيةكانة، ناسراوة بة  ئةسعةدى كورِى زورارة

 .)أسعد اخلري(، يةكةم كةسي ثشتيوانان بوو كة موسلَمان بوو
( كؤضي كرد بؤ مةدينة، خيَرا ئةسعةد وشرتةكةى كاتىَ ثيَغةمبةر )

 9.( بردةوة بؤ الى خؤيء بة جوانى سةرثةرشيت دةكردثيَغةمبةرى )
(، جوولةكةكان الذحبةئةسعةد تووشي نةخؤشيةك بوو كة ثيَي دةوترا )

( كة بؤضي ضاكى ناكاتةوة، ثيَغةمبةر ) (تانةيان دةدا لة ثيَغةمبةر )
ضوو بؤ الى تا سةردانى بكاتء سةيري حالَي كرد، ثاشان خؤي ضارةسةي 

رمووى ( فةداخكردنى بؤ بةكارهيَنا، بةآلم هةر مرد، ئينجا ثيَغةمبةر )
)مةرطيَكي خراث بةشي جوولةكة بيَت، دةلَيَن بؤ نةيتوانى دةردى هاوةلَةكةى 

 بثةرِييَنَ، من بؤ ئةو و بؤ خؤيشم هيضم ثيَ ناكريَ(.
ئةسعةد وةسيةتى كرد دواى خؤي كضةكانى لةذيَر ضاوديَري ثيَغةمبةردا 

(( بن، بةوجؤرة كضةكانى زؤر تيَكةلَي خيَزانةكانى ثيَغةمبةر ) )
 2ةبوون.د

 خواى طةورة برِيَ تايبةمتةندى بةم هاوةلَة خؤشةويستة بةخشي، لةوانة:
 .يةكةم كةس بوو لةثشتيوانان موسلَمانان بوو 

                                      
 .242، ص3، البداية والنهاية البن كثري، ج237، ص1، جالكربى البن سعد اتالطبق - 1
 .614، ص3، جالكربى البن سعد الطبقات - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

 .بةشدارى هةموو بةيعةتةكانى عةقةبةى كرد 
  يةكةم كةس بوو لة بةيعةتى عةقةبةدا دةسيت خستة ناو دةستى

 (.ثيَغةمبةر )
  هةيين بؤ موسلَمانان كرد.يةكةم كةس بوو لة مةدينة نويَذي 
 .يةكةم موسلَمانى ناو مةدينة بوو كة دواى كؤض وةفاتى كرد 
 ( ثيَغةمبةر.ئامادةى شؤردنء كفنكردنء ئةسثةردةكردنيشي بوو ) 
 ( يةكةم موسلَمان بوو لة مةدينة ثيَغةمبةر نويَذي مردووى لةسةر )
 كرد.
 ا.يةكةم موسلَمان بوو لة طؤرِستانى بةقيع ئةسثةردة كر 
 ( ثيَغةمبةر.بة دةستى خؤي ضارةسةرى نةخؤشي بؤ ئةجنامدا ) 

  كضةكانى لةدواى خؤي لةذيَر سةرثةرستى راستةوخؤي ثيَغةمبةرى
 ( دةكرد.خوادا بوونء بةردةوام سةردانى مالَى خيَزانةكانى ثيَغةمبةريان )

 ( كاتىَ وةفاتى كرد ثيَغةمبةر ئةركةكةى ئةوى طرتةئةستؤ كة )
( بة نةجار بوو، ئةوةبوو دواى وةفاتى ئةسعةد ثيَغةمبةر ) نةقييب بةنى

 بةنى نةجارى راطةياند ئةو دةبيَتة نةقيبيان.
  لةناو نةقيبةكاندا تةمةنى لة هةموويان كةمرت بوو، بةآلم كاراترينء

 ثيَشرةوى هةموويان بوو.
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 (ي كورِي جةبةل )عاذسي و هةشتةم: مالَئاوايي مو
شتيوانانة لة خةزرةجيةكان، كونيةكةى ى كورِي جةبةل لة ثموعاذ

(، ئةبووعةبدورِةمحانةو يةكيَكة لة هاوةلَة طةورة و ديارةكانى ثيَغةمبةر )
 9كةسيَكي باآلبةرز و كةشخة بوو، ضاوةكانى طةورةو سثي رةنط بوو.

 2موسلَمان بوو، هيَشتا تةمةنى هةذدة ساآلن دةبوو. موعاذكاتيَك 
هاودةم بة ذمارةيةك طةجنى ناو ثشتيوانان موسلَمان بوو،  موعاذكاتيَك 

هةولَيان دةدا طةورةكاني هؤزةكانيان تيَبطةيةنن كة بتثةرسيت هةلَةية، بؤية 
دةكةوتنة شكاندنى بتةكان بة نهيَين، تا خةلَكي بزانن ئةو بتانة هيضيان بؤ 

 ناكريَت و تةنانةت ناتوانن بةرطرى لة خؤيشيان بكةن.
علةبةى كورِي عةمنةو عةبدوآلى كورِي  ثهةبةل و ي كورِي جعاذهةريةك لة مو

 4ئةنيس ثيَكةوة دةضوون بتةكانى بةنى سةلةمةيان دةشكاند.
و ئوحود و خةندةق و هةموو غةزاكانى تردا هاودةم  3لة غةزاى بةدر موعاذ

  5( بةشدارى كرد و لة تاكة غةزايةكيش دوانةكةوت.بة ثيَغةمبةر )

                                      
 .223-222، ص 1سري أعالم النبالء، ج - 1

 .223، ص 1سري أعالم النبالء، ج - 2

 .383، ص 3الطبقات الكربى البن سعد، ج - 3

 .222، ص 1سري أعالم النبالء، ج - 2

 .136، ص6اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 3
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

( قورئانيان سةردةمى ثيَغةمبةرى خوادا )يةكيَك بوو لةو هاوةآلنةى لة 
  9كؤدةكردةوة.

ي لة مةككة جيَهيَشت تا موعاذ( كاتيَك فةحتى مةككة كرا ثيَغةمبةر )
 2خةلَكي فيَري قورئان خويَندن بكات.

( ضوار كةس لة مزطةوتى ثيَغةمبةردا لة سةردةمى ثيَغةمبةرى خوادا )
(فةتوايان دةدا كة برييت بوون لة عومة )و عةىل كورِي  ططاب رى كورِي خة

 4ى كورِي جةبةل وئةبوو مووساى ئةشعةرى.ذليب و موعاطائةبوو 
ا كاتيَك موسلَمانان شاميان ططابدلة سةردةمى خيالفةتى عومةرى كورِي خة

ي كورِي جةبةل ذفةتح كرد، خةليفة هةريةك لة عوبادةى كورِي صاميت و موعا
كي فيَري قورئان بكةن و شارةزايان بكةن و ئةبوودةردائي نارد بؤ شام تا خةلَ

 3بة ئيسالم.
ثيَش ئةوةى وةفات بكات، لة كاتى نةخؤشيةكةيدا، لة ئةبووعوبةيدة 
 5ي كورِي جةبةىل دانا تا ئةمريايةتى خةلَكةكة بكات.ذشويَين خؤيدا موعا

                                      
 .137، ص6اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 1

 .227، ص 1سري أعالم النبالء، ج - 2

 .381، ص 2سري أعالم النبالء، ج - 3

 .131، ص 3أسدالغابة، ج - 2

 .127، ص 3أسد الغابة، ج - 3
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

لةخوا بثاريَرةوة بةلَكو ئةم دةرد و  موعاذجا خةلَكةكة وتيان ئةي 
الببات، مةبةستيان نةخؤشي تاعوون بوو كة بآلوبووبوويةوة،  ثيسيةمان لةسةر

يش وتى ئةوة دةرد و ثيسي نية، بةلَكو نزاى ثيَغةمبةرةكةتان و مةرطى موعاذ
ثياوضاكانةو شةهيديةكة خوا تايبةتى دةكات بةهةركامتان كة 
ا بتانةويَت...رؤذيَك ديَت ناحةقي تيايدا زالَة، رؤذيَ ديَت خةلَكي دةلَيَن بةخو

نازامن من كيَم، نة لةسةر بةرضاورِوونى دةذي و نة لةسةر بةرضاورِوونى 
 9دةمريَت.
فةرموودةيةكى طيَرِايةوة بؤ خةلَكةكة سةبارةت بةو نةخؤشيةو  موعاذئينجا 

ستهاجرون إىل الشام فيفتح لكم ( دةيفةرموو )وتى بيستم لة ثيَغةمبةر )
ق الرجل يستشهد اهلل به أنفسهم، ويكون فيكم داء كالدمل أو كاحلرة يأخذ مبرا

(، )دواتر كؤض دةكةن بؤ شام و فةتح دةكريَت بؤتان، ويزكي به أعماهلم
لةنيَوتاندا دةرديَك دةردةكةويَت وةك دومةلَ يان حةررة و خوار ناوكى كةسةكة 
دةبات، خوا بةوة شةهيدي دةبةخشيَت ثيَيان و بةوة كرداريان ثاك رادةطريَت(، 

( بيستووة دةى خواية ئةمةى لة ثيَغةمبةر ) موعاذانيت خواية ئةطةر دةز
ثشكي طةورةى ئةو نةخؤشية ببةخشة بة خؤي و ذن و مندالَةكانى، ئةوةبوو 

 2تاعوون تووشي هةموويان بوو و هةموويان بةو هؤيةوة مردن.

                                      
 .237، ص 1سري أعالم النبالء، ج - 1

 ، قال شعيب األرناؤوط صحيح لغريه.21312لرقم مسند أمحد بن حنبل، ا - 2
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

ي كورِي جةبةل بة نةخؤشي تاعوون كؤضي ذلة سالَي هةذدةى كؤضي موعا
يش ضةند طةورة هاوةلَيَكي دي بةو نةخؤشية وةفاتيان دوايي كرد، هاودةم بةو

كرد، وةك فةضلى كورِي عةبباس و ئةبووعوبةيدةو شورةحبيلي كورِي 
 9حةسةنةو ئةبوجةندةل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 .242، ص 6البداية و النهاية البن كثري، ج  - 0
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

 (سي و نؤهةم: مالَئاوايي ئةنةسي كورِي ماليك )
خزمةتكارى ، لة ثشتيوانانة لة خةزرةجيةكان ئةنةسي كورِي ماليك

 9( بووء بةوةش ناسرابوو و خؤيشي شانازى ثيَوة دةكرد.ةرى خوا )ثيَغةمب

( نزا بكات بؤ ئةنةس، جاريَك ئومموسولةيم داواى كرد لة ثيَغةمبةر )
 2(،ما أعطيتهاللهم أكثر ماله وولده وبارك له في)( فةرمووى ثيَغةمبةريش )

ثيَي )خواية سامانء مندالَي زؤر بكةو بةرةكةت خبةرة ئةوةوة بؤي كة 
 دةبةخشيت(.

( زؤر ئةنةسي خؤشدةويستء زؤرجاريش قسةى خؤش و ثيَغةمبةر )
( بؤ بزةبةخشي بة ئةنةسي بزةبةخشي هةبوو بؤي، جاريَك ثيَغةمبةر )

 )ئةى دوو طويَ(. 4(،يا ذا األذننيفةرمو )

                                      
 .112، ص1أسد الغابة، ج - 1
، مسند امحد 3827، سنن الرتمذي، الرقم 1414، صحيح مسلم، الرقم 3182صحيح البخاري، الرقم  - 2

، املعجم 3121أبي يعلى املوصلي، الرقم ، مسند 7283، صحيح ابن حبان، الرقم 26718بن حنبل، الرقم 
 .21187الكبري للطرباني، الرقم 

، 11687، السنن الكربى للبيهقي، الرقم 1163، سنن الرتمذي، الرقم 2374سنن أبو داود، الرقم  - 3
، املعجم الكبري للطرباني، الرقم 3118، مسند أبي يعلى املوصلي، الرقم 11126مسند أمحد بن حنبل، الرقم 

 .3442، حسنه شعيب األرناؤوط، صححه األلبانى يف صحيح و ضعيف سنن أبي داود، الرقم661
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

( هيَندة ئةنةسي خؤشدةويست جار هةبوو بة كورِي شريينم ثيَغةمبةر )
( ثيَي فةرمووم ةنةس دةطيَرِيَتةوة دةلَيَت ثيَغةمبةر )بانطى دةكرد وةك ئ

 )ئةى كورِي شريينم(. 9(،بين)يا 
( كرد ضي كاريَكى ئةنةس دةلَيَت دة سالَ خزمةتى ثيَغةمبةرى خوام )

بةسةردا دامب، كردبيَتم يان نا سةركؤنةى نةكردوم، ئةطةريش كةسيَك 
لةريوايةتيَكى تردا هاتووة  2سةركؤنةى بكردماية دةيفةرموو وازى ليَ بهيَنن،

(كرد هةرطيز ليَى نةدام و قسةى ثيَ دةلَيَت دة سالَ خزمةتى ثيَغةمبةرم )
 4نةومت و رووى ليَ طرذ نةكردم.

واتة –ئةبووهورةيرة دةلَيَت كةسم نةديوة هيَندةى كورِي ئومموسةلةمة 
 3( بضيَت.نويَذي لة نويَذي ثيَغةمبةر ) -ئةنةس

انى تةمةنيدا تووشي نةخؤشي)بةلَةكى( بووء تةواو ئةنةس لة كؤتاييةك
ماوةى يةك سالَ ثيَش  5جةستةى الواز بوو بة جؤريَك نةيدةتوانى رؤذوو بطريَت،

                                      
 .24، ص7الطبقات الكربى البن سعد، ج - 1
 .17، ص7الطبقات الكربى البن سعد، ج - 2

 .318، ص3سري أعالم النبالء للذهيب،  ج - 3
، البدايةو النهاية 244، ص3،  ج، سري أعالم النبالء للذهيب24، ص7الطبقات الكربى البن سعد، ج - 2

 .332، ص3البن كثري، ج
 .213، ص6تاريخ اإلسالم للذهيب، ج - 3
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

بؤية تةشتيَكى طةورة تشرييب ئامادة دةكرد و  9مردنى نةيتوانى رؤذوو بطريَت،
 2هةذارى بانط دةكرد ء نانى ثيَ دةدان. 43

ك ثيَش مةرطى بةوانةى دةوروبةرى دةوت ئةنةسى كورِي ماليك ماوةية
 4تةلقيين ال إلة إال اللة م ثيَ دابدةن، بةردةوام ئةوةى دةوت تا طيانى سثارد.

( كة كؤضي دوايي كرد ةهةبي دةلَيَت: كؤتا هاوةلَي ثيَغةمبةر )ذئيمامى 
 3ئةنةسي كورِي ماليك بوو.

ةى بشوات، ئةنةس وةسيةتى كردبوو كة موحةممةدى كورِي سريين تةرمةك
بةالم لةو كاتةدا موحةممةد لةبةر قةرزاريةك بةند كرابوو، بؤية ئازاد كرا تا 

 5تةرمةكةى ئةنةسي شؤردء دواتر ضوويةوة بؤ بةندخيانة.
سةبارةت بة كاتى وةفاتى ضةند رايةك هةية، رايةك دةلَيَت لة سالَي نةوةدى 

ةدو يةكى كؤضي بووة، كؤضيدا وةفاتى كردووة، رايةكى تر دةلَيَت لة سالَي نةو
كاتىَ كؤضي دوايي كرد  6رايةكى تر دةلَيَت لة سالَي نةوةدو سيَي كؤضي بووة،

تةمةنى نةوةدو نؤ سالَ بوو، رايةكى تر دةلَيَت بةلَكو تةمةنى سةدو يةك سالَ 

                                      
 .11، ص7الطبقات الكربى البن سعد، ج - 1
 .216، ص6تاريخ اإلسالم للذهيب، ج - 2
 .378، ص1تاريخ مدينة دمشق، ج - 3
 .281، ص6تاريخ اإلسالم للذهيب، ج  - 2

 .23، ص7عد، جالطبقات الكربى البن س - 3

 .332، ص3، البدايةو النهاية البن كثري، ج114، ص1اإلستيعاب يف معرفة األصحاب، ج - 6
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

يان دةوتريَت نةوةدو  9بوو، رايةكى تر دةلَيَت بةلَكو سةدو حةوت سالَ بوو،
وةالمى  ثريةوتريَ سةدو بيست سالَ بوو، بةآلم ئينب ئةيان د 2شةش سالَ بوو،

ئةو قسانة دةداتةوةو دةلَيَت ئةو تةمةنة زؤرانةى دةوتريَن راست نني ضونكة 
( كؤضي كرد بؤ مةدينة ئةنةس تةمةنى دة ساآلن بوو، كاتىَ ثيَغةمبةر )

 زياترين ماوةش لةسةر سالَي وةفاتى هاتووة سالَي نةوةدو سيَي كؤضى بووة،
 4دةى بةو ثيَية زؤرترين ئةطةر بؤ تةمةنى سةدو سيَ سالَة.

ةهةبي راى راسترت ديَنيَت كة تةمةنى سةدو سيَ سالَ بووةو لة ذئيمامى 
 3سالَي نةوةدو سيَي كؤضي وةفاتى كردووة.

( كؤضي دوايي كردو هةر الطَفئةنةس لة بةصرة لةناو كؤشكةكةى خؤيدا )
( بوو كة لة و كؤتا هاوةلَي ثيَغةمبةر )ئة 5لة نزيك بةصرة ئةسثةردة كرا،

 6بةصرة كؤضي دوايي كرد.
 7كورِي مودريكي كيالبي نويَذي مردووى لةسةر كرد. طه نىقة

                                      
 .128 -127، ص1اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 1
 .332، ص3البدايةو النهاية البن كثري، ج - 2
 .112، ص1أسد الغابة، ج - 3

 .246، ص3سري أعالم النبالء للذهيب، ج - 2
 .128، ص1ة  يف متييز الصحابة، جاإلصاب - 3
 .332، ص3البدايةو النهاية البن كثري، ج - 6
 .114، ص1اإلستيعاب يف معرفة األصحاب، ج - 7
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

( البوو لةذيَر زمانيدا كاتىَ ئةسثةردة كرا موويةكى ثيَغةمبةرى خواى )
ا بوو، ضونكة خؤي داواى كردبوو كة مرد ئةو مووة خبةنة ذيَر زمانى و لةطةلَيد

  9ئةسثةردةى بكةن.
( البوو داواى كرد هةروةها طالَؤكيَكي بضووكى ثيَغةمبةرى خواى )

لةطةلَيدا ئةو طالَؤكةش خبةنة كفنةكةيةوة، بؤية ئةو طالَؤكةش خراية ناو 
 2كفنةكةىء لةطةلَيدا ئةسثةردة كرا.

ضونكة  4ئةنةس كاتىَ وةفاتى كرد نزيكةى سةد مندالَء نةوةى خؤي ديبوو،
ئةنةس خؤي دةلَيَت بة جوانى شويَنةوارى  3( نزاى بؤ كردبوو،مبةر )ثيَغة

  5( لة سامان و مندالَمدا بةديدةكةم.نزاى ثيَغةمبةر )
 
 
 
 
 
 

                                      
 .127، ص1اإلصابة  يف متييز الصحابة، ج - 1

 .112، ص1أسد الغابة، ج - 2
 .332، ص3البدايةو النهاية البن كثري، ج - 3
 .111، ص1جاإلستيعاب يف معرفة األصحاب،  - 2
 .24، ص7الطبقات الكربى البن سعد، ج - 3
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

 (ضلهةم: مالَئاوايي بةرائي كورِي مةعروور )
يةكيَكة لة ، لة ثشتيوانانة لة خةزرةجيةكان بةرائي كورِي مةعرور

قةبة، دةشوتريَت  لةو بةيعةتةدا يةكةم كةس بةشداربوانى بةيعةتى يةكةمى عة
بةيعةتى دا بةرائي كورِي مةعروور بوو، يةكةم كةسيش بوو رووى كردة قيبلة، 

 9يةكةم كةسيش بوو سةبارةت بة سيَ يةكى سامانةكةى وةسيةتى كرد.
بةآلم تةرمةكةى  2بةرائي كورِي مةعروور لة سةفةريَكيدا كؤضي دوايي كرد،

( ة كرا، مردنى بةرائيش مانطيَك ثيَش هاتنى ثيَغةمبةر )لة مةدينة ئةسثةرد
 4بوو بؤ مةدينة.

بةرائي كورِي مةعروور ثيَش مردنى وةسيةتى كردبوو رووةو كةعبة 
ئةم وةسيةتةيشي الي  3ئةسثةردة بكريَت، بؤية بةوجؤرة ئةسثةردةيان كرد،

 5بوو.(بة وةسيةتةكةى رازى بوو( كردبوو و ثيَغةمبةريش )ثيَغةمبةر )
هةروةها لة ثيَش مردنيدا وةسيةتي كرد سيَ يةكى سامانى بدريَتة دةست 

 6( تا ضي ثيَ باش بوو واى ليَ بكات.ثيَغةمبةر )

                                      
 .282، ص1اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 1
 .261، ص1أسد الغابة، ج - 2
 .282، ص1اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 3
 .262، ص1أسد الغابة، ج - 2
 .282، ص1اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 3
 .611، ص3الطبقات الكربى البن سعد، ج - 6
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

( هاتة مةدينة، نويَذي مردووى لةسةر طؤرِةكةى كاتيَك ثيَغةمبةر )
( بوو ئةمةش يةكةم نويَذي ثيَغةمبةر ) 9بةرائي كورِي ماليك ئةجنام دا،

 ؤرِي موسلَمانيَك. لةسةر ط
 
 

 (كورِي صةممة ) ثىضل و يةكةم: مالَئاوايي حار

ئةم هاوةلَة خؤي  2كورِي صةممة لة ثشتيوانانة لة خةزرةجيةكان، رثىحا
( طيَرِايةوة ئامادة كرد بؤ غةزاى بةدر و لة ناوضةى رةوحا ثيَغةمبةر )

تكةوتى بؤ ( دواتر ثشكي دةسضونكة بريندار بووبوو، هةروةها ثيَغةمبةر)
 4دانا وةك ئةوةى بةشداربووى غةزاكة بووبيَت.

( لةطةلَ ثيَغةمبةرى خوا )و  لة غةزاى ئوحوديشدا بةشدارى كرد ثحار
 3مايةوةو بةيعةتى مانةوة تا مةرطى ثيَدا.

لة بيئر معوونةشدا بةشدار بوو و تيايدا لةطةلَ ئةو دةستةى ترى  ثحار
ئةو كات كة هاورِيَكانيان كوذران  5ةهيد بوو،موسلَماناندا كة ناثاكييان ليَكرا ش

                                      
 .611، ص3، الطبقات الكربى البن سعد، ج282، ص1اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 1

 .232، ص 2،  تأريخ اإلسالم للذهيب، ج287، ص 1أسد الغابة، ج - 2

 .378، ص 1اإلصابة يف متييز الصحابة، ج - 3
 .232، ص 2تاريخ اإلسالم للذهيب، ج - 2

 .237-236، ص 2تاريخ اإلسالم للذهيب، ج - 3
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

و عةمرى كورِي ئومةيية ئامادة نةبوون، سةيريان كرد بالَندة بةسةر  رثحا
بة عةمرى وت  ثمالَيانةوةية، كة هاتن دةبينن هاوةلَةكانيان كوذراون، حار

(، بةآلم دةلَيَيت ضي بكةين؟ وتى من ثيَم باشة بضينةوة بؤ الى ثيَغةمبةر)
ير كوذراوة دةرناضم، بؤية ليَنةوى و خؤي نذوتى لة شويَينَ كة تيايدا مو ثحار

طةياند بة دوذمن و جةنطا تا كوذرا، ئةويش ض كوشتنيَك، بة ضةند رميَك 
 9تيَيكةوتن تا كوشتيان.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 .288-287، ص 1أسد الغابة، ج - 1
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 ()ثيَغةمبةر هاوةآلنى مالَئاوايي

 ثيَرِست
 

 الثةرِة بابةت
 5 ثيَشةكي

 1 (يةكةم: مالَئاوايي ئةبووبةكري صديق )
 95 (دووةم: مالَئاوايي عومةري كورِي خةتتاب )

 24 (نى كورِي عةففان )مثاسيَهةم: مالَئاوايي عو
 44 (ب )ضوارةم: مالَئاوايي عةلي كورِي ئةبووتالي

 37 (ثيَنجةم: مةرطي حةسةني كورِي عةىل )
 57 (تةليب )شةشةم: مالَئاوايي حةمزةي كورِي عةبدوملو

 65 (رضي اهلل عنها)حةوتةم: مالَئاوايي عائيشةي كضي ئةبووبةكر 
 61 (وايي حوسةيين كورِي عةىل )هةشتةم: مالَئا
 77 (يي سةملانى فارسي )نؤيةم: مالَئاوا

 89 (دةيةم: مالَئاوايي فاتيمةي كضي ثيَغةمبةري خوا )
 87 (يانزةهةم: مالَئاوايي مةرطي خاليدي كورِي وةليد )

 19 (دوانزةهةم: مالَئاوايي بيشري كورِي بةرائي كورِي مةعروور )
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 15 (بتى كورِي قةيس )ثاسيانزةهةم: مالَئاوايي 
 17 (ضواردةهةم: مالَئاوايي جةعفةري كورِي ئةبووتاليب )

 934 (لة )نظهثانزةهةم: مالَئاوايي حة
 931 (شانزةهةم: مالَئاوايي خوبةييب كورِي عةددي )

 995 (حةظدةهةم: مالَئاوايي روقييةي كضي ثيَغةمبةر )
 998 (بت )ثاهةذدةهةم: مالَئاوايي زةيدي كورِي 

 929 (نؤزدةهةم: مالَئاوايي زةيدي كورِي خةتتاب )
 923 اهلل عنها(ضي بيستةم: مالَئاوايي زةينةبي كضي جةحش )ر

 926 (بيست و يةكةم: مالَئاوايي زوبةيري كورِي عةووام )
 944 () ذبيست و دووةم: مالَئاوايي سةعدي كورِي موعا

 933 (حلةي كورِي عوبةيدوآل )طهبيست و سيَهةم: مالَئاوايي 
 935 (ضوارةم: مالَئاوايي سةعدي كورِي ئةبي وةقاص ) بيست و

 931 (ةواحة )بيست و ثيَنجةم: مالَئاوايي عةبدوآلي كورِي ر
 954 (بيست و شةشةم: مالَئاوايي عةبدوآلي كورِي مةسعوود )

 957 (بيست و حةوتةم: مالَئاوايي عةمري كورِي عاص )
 963 () ثهبيست و هةشتةم: مالَئاوايي زةيدي كورِي حار
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 966 (بيست و نؤيةم: مالَئاوايي عةمماري كورِي ياسر )
 972 () ظعوننى كورِي مةعومثاسيهةم: مالَئاوايي 

 973 (سي و يةكةم: مالَئاوايي عيكرميةي كورِي ئةبووجةهل )
 975 (رضي اهلل عنهاي كضي ئةسةد )طيمهئاوايي فاسي و دووةم: مالَ

 977 (سي و سيَهةم: مالَئاوايي عةبدوآلي كورِي زوبةير )
 989 (وايي موصعةبي كورِي عومةير )سي و ضوارةم: مالَئا

 983 (سي و ثيَنجةم: مالَئاوايي ئةبوزةري غيفاري )
 981 (سي و شةشةم: مالَئاوايي ئةبووسةلةمة )

 919 (ورِي زورارة )سي و حةوتةم: مالَئاوايي ئةسعةدي ك
 914 (ي كورِي جةبةل )عاذسي و هةشتةم: مالَئاوايي مو

 917 (سي و نؤهةم: مالَئاوايي ئةنةسي كورِي ماليك )
 232 (ضلهةم: مالَئاوايي بةرائي كورِي مةعروور )

 234 (كورِي صةممة ) ثىضل و يةكةم: مالَئاوايي حار
 
 
 



          

218 
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 نووسةربةرهةمةكانى 
 نووسينةكان

 (. )نؤ بةرطة(. )ئامادةية بؤ ضاث(.ناسيين هاوةآلنى ثيَغةمبةر) .9

 بؤ مندالَان. )ضاثكراوة(. ()ذيانى ثيَغةمبةر  .2

 بؤ مندالَان. )ضاثكراوة(. () ذيانى خةليفةكانى ثيَغةمبةر .4

 بؤ منداآلن.)ضاثكراوة(. ()هاوةآلنى ثيَغةمبةر  .3

 ذيانى هةلَكةوتةكانى ئيسالم بؤ منداآلن)ضاثكراوة(. .5

 (.ئامادةية بؤ ضاث. )لة ميَذووى ئيسالميةوة .6

 ئينب تةميية )رِةضةلَةكء رِؤلَى لة ميَذووى ئيسالميدا(. )ضاثكراوة(. .7

 (.)ضاثكراوة(.  ثيَناسي هاوةآلن) .8

 روانينيَك بؤ ميَذووى ئيسالمى)ضاثكراوة(. .1

 (ئةم بةرهةمةي بةردةستة(. )هاوةآلني ثيَغةمبةر )مالَئاوايي  .93

 

 وةرطيَرِانةكان

 ى بك )ضاثكراوة(.خضرضةند وانةيةك لة ميَذووى ئيسالمى: شيَخ حممد  .99

 )ضاثكراوة(. طقوش.حممد سهيل ثوختةى ميَذووى ئيسالمى: د .92

ــد      .94 ــايف حممـ ــؤر عبدالشـ ــؤر دكتـ ــةوى: ثرؤفيسـ ــةتى ئومـ  عبدددداللطيفدةولَـ
 )ضاثكراوة(.

 .  )ضاثكراوة(.طقوشميَذووى دةولَةتى عةبباسى: د.حممد سهيل  .93
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وةرطيَرِان بةهاوكارى شاهؤ  ةجلووقيةكان: د.على حممد الصالبى،دةولَةتى س .95
 ) ضاثكراوة(. عومةر عارف

 الصياد)ضاثكراوة(. عبداملعطىميَذوودا: د.فؤاد مةغؤل لة  .96

 ميَذووى ئةييووبىء مةملووكيةكان: د. أمحد خمتار العبادى  )ضاثكراوة(.  .97

دةولَةتى عومسـانى: د.علـى حممـد الصـالبى وةرطيَرانـى بـة هاوكـارى أمحـد          .98
 عبدالرمحان أمحد )ضاثكراوة(.

مـد ااـامشى و   حم كاظمثوختةى شارستانيةتى ئيسالمى، نووسيين: د.رحيم  .91
 حممد العربي شنقارو. عواطفأ. 

جةنطة طةورةكانء فتوحاتة ئيسالميةكان: حممد سعيد مرسى )ئامادةيـة بـؤ    .23
 ضاث(.

سةرضــاوةكانى ئيمــامى تةبــةرى )ناميلكــة( نووســينى:د.حممد أحمــزون، لــة   .29
 مالَثةرى ئةيووبي بآلوكراوةتةوة.

كــارى مامؤســتا ثوختــةى ميَــذووى شارســتانيةتةكان، حممــود شــاكر، بــة هاو .22
 مووسا. )ضاثكراوة(.

ثوختةى ميَذووى ئةورووثا لـة كؤنـةوة تـا ئـةمرِؤ: ثرؤفيسـؤر دكتـؤر ج ـري         .24
 برؤن. )ضاثكراوة(.

ميَذووى نويَى ئـةورووثا: ضـةند نووسـةريَك، وةرطيَـرِان بـة هاوكـارى فـارووق         .23
 حممد حممدأمني )ئامادةية بؤ ضاث(.

 فيكرى رؤذئاوا، ئةنوةرجلوندى.)ضاثكراوة(. .25

 بةراوردى ئايينةكان، نووسيين أنور اجلندي. )ضاثكراوة(. .26

 ئيسالمء بانطةوازة رووخيَنةرةكان، نووسيين: أنور اجلندى )ضاثكراوة(. .27
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 ثيالن دذي ئيسالم، نووسيين أنور اجلندى )ئةم بةرهةمةى بةردةستة(. .28

 بةراورديَك لةنيَوان غةزاىلء ئينب تةمييةدا: د.حممد رشاد سامل ) ئامادةية بـؤ  .21
 ضاث(.  

ذيــــــانى هاوةلَــــــان) ســــــيَ بــــــةرط(، نووســــــيين: حممــــــد يوســــــف   .43
 الكاندهلوى.)ضاثكراوة(.

 رةوتة هةناردةكان، نووسيين: أنور اجلندي.ضاثكراوة. .49

بةطةورةدانانى خواء حوكمى ئةوةى قسةي ثيَ دةلَيَت)ناميلكـة(، نووسـيين:    .42
 يفي، لة مالَثةري ئيسالم هاوس بآلوكراوةتةوة.لطرد.عبدالعزيز ا

ــذ .44 ــدات.   ب ــيحيةت، نووســيين: أمحــد دي ــوان ئيســالمء مةس ــةذيَر ) اردةى نيَ ل
 (.ضاثداية

 حلمى. مصطفىئيسالم و ريَبازة فةلسةفيةكان، نووسيين: د. .43

الطهطداو..  بةسةرهات لـة ذيـانى ئةبووبـةكري صـديق، أمحـد عبـدالعال        953 .45
 (.لةذيَر ضاثداية)

الطهطاو.. عال بةسةرهات لة ذيانى عومةرى كورى خةتتاب، أمحد عبدال 953 .46
 (.لةذيَر ضاثداية)

بةســـةرهات لـــة ذيـــانى عومســـانى كـــورِي عـــةففان، أمحـــد عبـــدالعال   953 .47
 (.لةذيَر ضاثدايةالطهطاو.. )

الطهطداو..  بةسةرهات لة ذيانى عةىل كورِي ئةبووتاليب، أمحد عبدالعال  953 .48
 (.لةذيَر ضاثداية)

 


