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ماڵپەڕێكی ئیسالمى زانستی پەروەردەیی یە و لەپێناو باڵوکردنەوەى ئەو ئیسالمەیە کە سەلەفى
صاڵح  -پێغەمبەرى خوا (صلى الله علیه وسلم) و هاوەاڵنى (رضي الله عنهم) لەسەرى بوون -
وە سەر بە هیچ گروپ و الیەنێکى حیزبى نیە.

ماڵپەری بەهەشت
ئەو کتێب و بابەت و لێکۆڵینەوە شەرعیانە باڵو دەکاتەوە کە دەبنە هۆى:
 .1شارەزاکردىن موسوڵامنان و پەروەردەکردنیان لەسەر رێگا ڕاستەکەى ئیسالم،
ئەمەش دەستەبەر دەبێ بە گەڕانەوە بۆ پەیڕەوە رەسەنەکەى ئیسالم،کە بریتى یه لە قورئان و
سوننەت،بە تێگەشتنى پێشین وپێشەوایاىن ئوممەت.
 .2پاک کردنەوەى بیروباوەڕ و ڕەوشتى موسوڵامنان ،لە دیاردەکاىن شیرک و کوفر و
تاوان.
 .3پااڵوتن و تەصفیەکردىن ئاینى ئیسالم لە بیدعە و بۆچونە داهێرناوەکان.
 .4وریا کردنەوەى موسوڵامنان لە شوێنەوارى خراپى ڕیوایەتە الواز و
هەڵبەسرتاوەکان.
 .5پتەو کردىن برایەىت یەکى ڕاستەقینە لەسەر بناغە فراوانە جێگیرەکەى ئیسالم و
نەهێشنت و کەمکردنەوەى دەمارگیرى مەزهەىب و حیزىب.
ئامانجمان:
ئاشناكردنی كۆمەڵگایە لە ئیسالمی ڕەسەن و دروستكردنی تاك و كۆیەتی بۆ تێگەشنت
لە سەرچاوەكانی كە بریتین لە قورئانی پیرۆز و سوننەتی صەحیح و ئاشكراكردنی ئەو
شتانەی كە نامۆن بە ئیسالم و خراونەتە نێویەوە بە چەندین دەستەواژەی دەنگ و ڕەنگ و
نورساوی لە بوارەكانی بیروباوەڕ و ڕەوشت و ئاكار و پەروەردە و زانست و پزیشكی و
گەشەی كۆمەاڵیەتی.
خودایە داوات لێ دەکەین دامەزراومان بکەیت  ،وتەوفیقمان بدەیت بۆ هەر کار وگوفتارێکی جوان
وچاک بەو شێوەیەیی کەخۆت لێی ڕازیت.
ستافى ماڵپەڕى بەهەشت
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ثيَشةكى بةرِيَز
مامؤستا خليل أمحد
بسم اهلل الرمحن الرحيم
سوثاس و ستايش بؤ خوداى طةورة  ،سةالت و سةالم لةسةر ثةيامبةرى
خودا  ،وة لةسةر كةس و كارى موسلَماني و خيَزانى و ياوةران و
شويَنكةوتوانى بيَت تا رِؤذى دوايى .
ثاشان  :خوداى طةورة هةروةك ضؤن ثةيامبةر حممدى صلى اهلل علية وسلم
لة نيَو ثةيامبةراندا هةلَبذاردووة هةروةهاش هاوةلَانى هةلَبذيَرراوى بؤ
هةلَبذاردووة  ،كةسانيَك كة هةستاون بة رِاثةرِاندنى كاروبارى ئاينى ئيسالم و
زؤر ثيَداطر بوونة بؤ ئةم ئايينة بة نرخة و خؤيان تةرخان كردبوو بؤ خزمةتى
 ،وة لة ثيَناويدا هةموو دذوارى و نارِةحةتيةكانيان ال سوك و ئاسان بوو  ،بة
نةفس و سامانيان لة ثيَناو رِيَطةى خودا جيهاديان دةكرد  ،ضيَذو
خؤشيةكانى دونيايان لة بريكردبوو  ،خةويان لة ضاوةكانيان تؤراندبو  ،وة
دوور لة خيَزان و مندالَةكانيان  ،شويَن و شار و وآلتةكانى خؤيان جيَهيَشتبو
و ثشو و وضانيان وازليَهيَنابوو لة ثيَناو طةياندنى ئةم زانستة بة نرخة بة
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هةموو موسلَمانيَك لةسةر رِووى زةوى  ،بؤية بة هؤى ئةوانةوة رِيَنماييةكانى
ثةيامبةرى سةروةرمان صلى اهلل علية وسلم لةسةر زةوى بآلو و ثةخش
بوويةوة .
يةكيَك لةو بةرِيَزانة بريتى ية لة هاوةلَى بةرِيَز ( عبدالرمحن ى كورِى صخر)
ناسراو بة (أبو هريرة ) رِةزاى خواى طةورةى ليَ بيَ  ،ئةو كةسةى كة
نةيارانى ئيسالم و سوننةت زؤر رِقيان ليَيةتى و دوذمنايةتى دةكةن و
بةردةوام دوو دلَى و طومان لةسةر كةسايةتى زانستى و فةرمودةكانى
دروست دةكةن  ،وة زانراويشة مةبةستيان ئةو شتانةية لة ئيسالم و رِيَنمايى
و ئةحكامةكان كة بؤ ئيَمةى طواستؤتةوة .
بؤية بة بةرنامة طومانى لةسةر دروست دةكةن  ،جا ئةم كتيَبةى
بةردةستتان هةولَيَكة لة اليةن براى بةرِيَزمان (مامؤستا ثشتيوان حةسةن) ة
وة بؤ الدانى ثةردة لةسةر دةست و ثيالنى هةنديَك لةو نةزان و ناحةزانةى
لةم دةرطايةوة موسلَمانان فريو دةدةن بةآلم خواى طةورة سةرخةرى دينى
خؤيةتى هةرضةندة كافرانيش ثيَيان ناخؤش بيَت وةكو دةفةرمويَت :

ﭽﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ الصف
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جا داواكارم لة خواى طةورة ثاداشتى نوسةر و خويَنةر و ئيَمةش بة خةير
بداتةوة  ،وة لة كةم و كورِي و تاوانةكامنان خؤش بيَت آمني .
خليل أمحد  /كةالر
 10بيع األول  1438كؤضى
2016/12/9
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ثيَشةكى

إن اْلمد هلل َنمده ونستعي نه ونست غفره ون عوذ ِبهلل من شرور أن فسنا ومن سيئات
أعمالنا من ي هده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له .
وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك ل ه  ،وأشهد أن ُممدا عبده ورسوله .
[ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ][آل عمران].
[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ][النساء] .
[ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ] [األحزاب] .

أما ب عد :
فإن أصدق اْلديث كتاب هللا وخْي اهلدي هدي ُممد (صلى هللا عليه وعلى آله
وسلم) وشر األمور ُمدَثُتا وكل ُمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة ِف النار.
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دةستـثـيَـك
رِاستيةكى حاشا هةلَنةطر هةية كة ثيَويستة طشت اليةك ضاك بيزانيَت و
فةرامؤشى نةكات ،ئةويش ئةوةية كة جيلى هاوةآلنى ثيَغةمبةرى خوا 
باشرتين جيليَكة كة مرؤظايةتى بةخؤيةوة بينيويةتى تاوةكو ئةم ساتة
وةختة و بطرة تا دوارؤذيش .ضونكة ئةوان كةسانيَكن كة ضاكرتينى نيَو
مرؤظةكانن لة ثاش ثيَغةمبةران ،ئةوان طةليَكن كة خواى كاردروست هةلَى
بذاردوون بؤ هاوةلَيَتى ثيَغةمبةرةكةى ،بةلَىَ ئةوان خاوةنى

ثاكرتين

وضاكرتين دلَ و ناخ بوون و قولَرتين فكر و هزريان هةبوةو كةمرتين ئةرك و
زةمحةتيان هةبوة لةسةر خةلَك ،جا بؤية ثيَويستة ئيَمةى ثاشني فةزلَ و
ضاكةى ثيَشني بزانني و لة ثيَش ضاومان بيَت ،بةتايبةت لة رؤذطاريَكى وةكو
ئةمرِؤدا كة هةلَوةداى سةركردة و ثيَشةواي ديندارين و ثيَويستمان بة
ثياوانيَكى لةو ضةشنة هةية.
هةربؤية نووسني لةسةر ئةو كةلَةثياوانة و هةلَدانةوةى رِووى رِاستةقينة و
دةرخستنى رِةسةنايةتيان ،ئةركيَكة لةسةر شانى تاك تاكى ئةو كةسانةى كة
الفى خؤشةويستى هاوةآلن ليَ دةدةن و خؤيان بة شويَنكةوتةى ئةوان
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دةزانن ،بةتايبةت لةم ساتةوةختةى كة لةنيَو تيَك هةلَثذانيَكى فكرى و
ناجيَطرييةكى هزريدا رؤذطار دةطوزةريَنني.
ئةوةش لةبةر ئةوةية ضونكة ئةوان ئيسالميان بؤ ئيَمة طواستؤتةوة بة
شيَوةيةكى دروست و وةكو خؤى ،وة لةبةر ئةوةش ثاريَزطارى لة ئيسالم وا
ئةخوازىَ كة طرنطى بة ميَذووى طيَرِةرةوةكانى بدريَت كة هاوةآلنة بةثلةى
يةكةم ،بؤ ئةوةى درزيَك نةميَنيَتةوة بؤ دوذمنانى ئيسالم تا بيقؤزنةوة بؤ
تانةدان لة ئيسالم لة رِيَطةى هةلَطران و طيَرِةرةوةكانيةوة .طومانى تيَدا نية
كة هيض يةكيَك لة هاوةآلن بة ويَنةى هاوةلَى بةرِيَز ئةبوهورةيرة 
رِوبةرِوى ئةو هيَرشة ستةمكارية و ثةالمارة نارِةواية نةبؤتةوة ،هةلَبةتة ئةم
هةلَمةتة دوذمنكارية شتيَكى نوىَ و هاوضةرخ نية كة تازة دةستى بؤ برابيَت،
بةلَكو رِةطيَكى قولَ و ميَذويةكى ديَرينى هةية و هةر زوو ناحةزان برةويان
بةم ضةشنة كارانة داوة و كةسانيَكيش ثيَى هةلَخةلَةتاون و فريويان
خواردووة.
تانةدان لة كةسانيَكى وةكو ئةبوهورةيرة  كة لة ضلَةثؤثةدان لة
ئاكار و بريوباوةرِ و هةلَسوكةوت و دينداريَتيدا وةآلمدانةوةيان زؤر ئاسانة.
بةآلم ئةوةى جيَطةى داخة ئةوةية كة كةسانيَك لة ثيَستى خؤمانن و بةزمانى
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ئيسالميش قسةدةكةن خؤيان كردووة بة دوذمن و ناحةزى ئةو هاوةلَة
بةرِيَزة ،ئةو هاوةلَةى كة لة ثيَش ئيسالم و ثاش ئيسالمدا دةيناسني و
كؤضكردنى و هاوةلَيَتى كردنى ثيَغةمبةرى خوا  و ثةيوةست بوونى بة
ثيَغةمبةرةوة لة شارو لة سةفةر و لة مالَيدا ديارة و هةميشة بةشداربوو
لةطةلَيدا لة خؤشى و ناخؤشيةكانيدا ،ئةو ئةبوهريرةيةى  كة زؤر
ثابةندبوو بة جيَبةجيَكردنى سوننةتةوة و بة تةقوا و لةخواترسان ناسراوبوو
لة طةجنيَيت و ثرييدا ،ئةو ئةبوهريرةيةى  كة دةيناسني بة ثلةوثاية
زانستيةكةى و زؤر طيَرِانةوةى فةرموودة و بةهيَزى ميَشك و حيفزى و ثيَطةى
لة نيَو هاوةآلندا و ستايشى زانايان بؤى.
ئةبوهريرة  ،ئةو كةسةى كة ميَذوو ويَناى كيَشاوة بؤمان لة ميانةى
تويَذينةوةيةكى ورد و ضرِدا ،بةآلم ئةوةندة هةية كة كةسانيَك هةن بةم
رِاستيانة قةلَس دةبن و ضاويان هةلَناية بةبينينى ئةو ثايةو ثيَطة بةرزةى
ئةم هاوةلَة بةرِيَزة ،بؤية ويست و ئارةزوويان ثالَيان ثيَوة دةنيَت بؤ ئةوةى
ثيَضةوانةى ئةو ويَنة رِاستةقينةيةى خؤى كة ناسيومانة ويَناى بكيَشن و
رِاستيةكان ئاوةذوو بكةنةوة ،بةشيَوةيةك كة :واى دةبينن كة هاوةلَيَتى
كردنى بؤ ثيَغةمبةر لة ثيَناو تيَركردنى ورطى بوةو بة تةماحةوة ئةوى
8

ba8.org

ئةبو هورةيرة  ذيان و بةسةرهاتى  ،وةآلمى طومانةكان...................................

مةبةست بووة ،دةستثاكيةكةى بة خيانةت و ناثاكى دادةنيَن ،بةخشني و
دةستفراوانيةكةى بة رِياو خؤهةلَكيَشان ليَك دةدةنةوة ،بةهيَزى ميَشكى و
زؤر طيَرِانةوةى فةرموودةى بة درؤ و ضةواشةكارى دادةنيَن ،هةذارى و
دةستكورتيةكةى بة عةيبة و نةنطى تيَدةطةن و خؤبةكةمزانى و خاكي
بوونةكةى بة زةليلى و بيَ غريةتى دادةنيَن ،قسةوطوفتارى بة بيَ ماناو ثوض
و فةرمان كردنى بة ضاكة و ريَطرى كردنى لة خراثة بة جؤريَك لة ثيالنطيَرِى و
ضةواشةكارى بؤ سةر خةلَكى دادةنيَن ،و دوورطرتن و طؤشةطرييةكةى لة
كاتى فيتنةو ئاذاوةطيَرِيدا بة هةلثةرست و حزب دروست كردن ليَك
دةدةنةوة ،لة ووتنى حةق و رِاستيدا بة خؤبردنةوةثيَشةوة و
خؤخؤشةويستكردن بؤ ئةمةويةكان ليَكدةدةنةوة ،بة شيَوازيَك كة طواية ئةم
هاوةلَة بةرِيَزة ئامرازيَك بووة بةدةستيانةوة بؤ مةرامة سياسيةكانيان ،هةر
لةبةر ئةمةية كة ئةبوهريرة الى ئةم جؤرة كةسانة لة خانةى درؤزنان و
قسةهةلَبةستان دانرا بةناوى ثيَغةمبةرةوة.
بةآلم سوثاس بؤ خــوا ئةبوهريرة لة طشت ئةو طةردةلول و باهؤزة
دروستكراوانةى ضواردةورى و ئةو شةثؤلة ستةمكاريانة كة رِووبةرِوى
بوونةوة بة سةالمةت دةرضوو ،بةسةربةرزى مايةوة بة دريَذى رؤذطار و بةلَكو
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ثايةو ثيَطةى زياتر بؤ خةلَك دةركةوت و خؤشةويستى لةدلَى خةلَكدا ضةسثا
ضونكة ثيَغةمبةرى ئازيز  سةبارةت بةم هاوةلَة فةرمووى " :اللهم حبب
عب يدك هذا –ي عِن أَب هري رة -وأمه إَل عبادك المؤمنني ،وحبب إليهم المؤمنني
" .فما خلق مؤمن يسمع ِب وَل ي راِن إَل أحبِن {.رواه مسلم  } 2491واتة :ئةى
خواية ئةم بةندة بضكؤلةى خؤت و –مةبةستى أبوهريرة بوو -دايكيشى
خؤشةويست بكة الى بةندة باوةرِدارةكانت و ،باوةرِدارانيش الى ئةمان
خؤشةويست بكة)) .دةلَىَ :باوةرِداريَك نةهاتؤتة سةر دنيا ناوى منى بيستبآ
و نةيشى بينيبم هةر منى خؤشويستووة .وة خؤشبةختانة هةموو ئةو هةولَة
شكستخواردوانة وةكو ئاطرى رِق و كينة كوذانةوة و سةرشؤرِى و نابوت
بوونيش لةوالوة بوةسيتَ.
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ووتةيةكى ثيَـويـسـت
ثيَويستة ئةوة خبريَتة ثيَش ضاو كة كاتيَك خواى ثةروةردطار ويستى
لةسةر ئةوة بوو شةريعةتيَك بؤ ئةم ئوممةتة بنيَريَت بة ثيَغةمبةريَكدا بؤ
ئةوةى لة طومرِاييةكانى كوفر و شريك و نيفاق و بيدعة و بةدرِةوشتى و
نةفامى ونةزانى دةريان بهيَنيَت و لةو طيَذةلَوكةية دةربازيان بكات و
ئاراستةيان بكات بةرةو تاكة رِيَطايةكى رِاست و رِوون و فراوان و طةيةنةر
بةبةهةشت ،كة ئةويش رِيَطةو رِيَبازى ئيسالمة .لة وةها دؤخيَكدا خواى داناو
كاردروست خؤى بةلَيَنى ثاراسنت و ثاريَزطارى لةشةريعةتةكة و هةميش لة
خودى ثيَغةمبةرةكةى دا ،وةكو دةفةرمويَت:

ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﭼ { احلجر }.

سةبارةت بة ثيَغةمبةرةكةشى دةفةرمويَت:

ﭽ ﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿ ﮀ

ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕﭼ ( املائدة ) ،كة لةم ئايةتةدا خواى طةورة هةم فةرمانى ثيَ دةكات
بةرِاطةياندن وبآلوكردنةوةى ئةو ثةيامةى كة بؤى هاتووة و هةميش بةلَيَنى
دةداتىَ كة دةيثاريَزيَت لة خةلَكى.
يان لة ئايةتيَكى تردا دةفةرمويَت:

ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭﭮ ﭯ ﭼ { النحل}.
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كةوابوو ليَرةوة ئةوةمان بؤ دةركةوت دةبيَت لةوة تيَبطةين كة قورئان و
سوننةت ثيَكةوة ئةم شةريعةتة ثيَك دةهيَنن و هاوكات دوذمنطةليَكى زؤر و
لةبن نةهاتويشى هةية بؤية خواى طةورة بةلَيَنى ثاراستنى داوة ،ئةطةرنا ض
ثيَويستى دةكرد كة بيثاريَزيَت و لةضى بيثاريَزيَت؟ بؤية كاتيَك كةكةسيَك
ئةطةر دوذمنى هةبيَت هةميشة لةخؤثاريَزيداية و خؤى قايم دةكات كة
بةلَطةى ئةوةية ناحةزيَكى هةية و ئةيةويَ زيانيَكى ثيَ بطةيةنيَت ،بة
ثيَضةوانةى كةسيَكةوة كة هيض خةمى نية و ذيانى ئاسايي خؤى بةرِيَ
دةكات.
جا كة ئةمةمان زانى ئينجا ئةبيَت ئةوة بلَيَني كة هةولَةكان بؤ طؤرِين و
دةستكارى كردنى قورئان هيضيان سةريان نةطرت و تارِادةيةك كؤتاييان ثيَ
هات ،بؤية دوذمنان هةولَةكانيان ضرِكردةوة لة دةستكارى كردنى سوننةت
كة ئةوةش خؤى لة زؤر بواردا دةبينيَتةوة هةتا ئةو ئاماجنة بثيَكيَت بؤ
منوونة :رِةخنة طرتن لة خودى ثيَغةمبةر  ، تانةدان لة فةرموودة و دانان
و هةلَبةستنى هةزارةها فةرموودةى الواز و نارِاست بةناوى ثيَغةمبةرةوة،
شيَواندنى ميَذووى هاوةآلن و تيَكدانى ذيان نامةيان لةبةرئةوةى ئةوان
طويَزةرةوةى ئةو سوننةت و شةريعةتةن بؤ ئيَمة ،جا شةريعةتيَك كة
طويَزةرةوةكانى كةسانى خراث و درؤزن و ناثاك بن ئةوا شايةنى شويَنكةوتن
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و ثةيرِةوكردن نية .بؤية ليَدان لة كةسايةتى و ذيان نامةى ثيَغةمبةر يان
هاوةآلن يان تانةدان لة فةرموودة هةموو ئةمانة ثيَكةوة تانةدانة لة
سووننةت ،وة تانةدانيش لة سوننةت بريتية لة تانةدان لة قورئان و
بةدرؤخستنةوةى هةوالَى قورئان ،و بآلوكردنةوةى طومان لة نيَو موسلَماناندا
سةبارةت بة دينةكةيان.
بؤية هةموو ئةو هةوآلنة ثيَكةوة يةك طورزة و يةك ثرؤسةية كة ليَدانة لة
دينةكةت ،وةكو دةوتريَت " :ئامراز و هؤكارةكان هةمةجؤرن بةآلم ئامانج و
مةبةستةكة يةكيَكة " .ئيرت ئةوة بزانة كة ئةم بابةتةى ئيَمة هةلَمان
بذاردووة لة كويَى ثيالنةكةداية و ضةند هةولَيَكى كةم و بضووكة بةبةراورد
لةطةلَ هةولَ وتيَكؤشانى ئةوان.
جا ئةى خوينةرى بةريز:
لةطةلَمدا ورد بةرةوة بزانة ثيالنى دوذمنان ضةند زيرةكانةية و ضةند بة
وردى بةرنامة رِيَذيان بؤ ئةو مةبةستة كردووة ،بؤ تانةدان لة فةرموودة و
دواتريش ليَدان لة خودى ثيَغةمبةر  ، هاتوون لة نيَو طشت هاوةآلندا
دووانيان دةستنيشان كردووة كة ئةطةر ئةو دووانة بة خراث و ناثاك دةرضن،
واتة ئةم دينة بةدرؤ هاتووة و حممديش ثيَغةمبةر نية  ، هاتوون لة
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لوتكةوة دةستيان ثيَكردووة ،ئةو دووانةش بريتني لة ئةبوهورةيرة و دايكة
عائيشة رِةزاى خوايان ليَ بيَت ئةوةش لة ثيَناوى ضي؟ ضونكة ئةو دوو
هاوةلَة زؤرترين فةرموودةيان طيَرِاوةتةوة ئةبوهورةيرة لةنيَو ثياواندا و
دايكة عائيشةش لةنيَو ئافرةتاندا ،كةس هاوشيَوةى ئةوان فةرموودةيان
نةطيَرِاوةتةوة و وةكو ئةوان لةطةلَ ثيَغةمبةردا نةبووة لة هةموو كاتيَكدا.
بؤية خستنى ئةمان لة ثيَش ضاوى موسلَماناندا بةشيَكى زؤر لة ثيالنةكةيان
ديَتةدي ،كة ئةطةر سةركةوتوو بن لةو كارةدا ئةوا هاوةآلنى تر ئاسانرت و
زووتر دةثيَكريَن و دةكريَنة ئامانج .لةوةش زياتر ،تانةدان لة دايكة عائيشة
دوو ئامانج دةثيَكيَت بؤيان :هةم تانةدانة لة شةرةف ونامووسى ثيَغةمبةر و
هةميش تانةدانة لة فةرموودة وسووننةت وشةريعةت.
ئةوةندة ماوةتةوة بلَيَم :ئةبوهورةيرة خؤى مةبةست نية بةلَكو هؤكارة بؤ
طةيشنت بة مةبةست ،و ئةم كتيَبةش بةرطريكردنة لة ثيَغةمبةر 
وسوننةت لة رِيَطةى ناساندنى هاوةلَيَكةوة.
ثشتيوان حةسةن كةرةم
 2016/10/4كةالر
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فةزلَ و دادطةرى هــاوةآلن 
خواى ثةروةردطار كاتيَك كة نيَردرواوةكةى خؤى رِةوانةكرد بؤ مرؤظايةتى
بؤ طةياندنى ئةو ثةيامة طةورة و ثريؤزة ،بيَ شك كؤمةلَيَك دؤست و
خؤشةويستيشى بؤ هةلَبذارد بؤ ئةوةى لةطةلَيدا بن و ببنة هؤكارى
طواستنةوةى ئةو ثةيامة بةثيَزة بة كردارو طوفتار بؤ نةوةكانى دواى خؤيان.
ئةوانيش بةشيَوةيةك تيَكةلَى ئةو نورة بوون و رِةنطى دايةوة لة ذيان و حالَ
و طوزةرانياندا ،وةكو وتراوة :كة رِيَبواريَك ئةهات بؤ مةدينة سةرسام دةبوو
و دةيوت ئةم شارة ئةلَيَى ثيَغةمبةرستانة ئةوةندة نورى نبوةت بةرجةستة بوبوو
لة نيَوياندا .جا ئةوانيش بةم ئةركة هةستان و بةوثةرِى متمانةوة ئةركى
سةرشانى خؤيانيان طةياند و بةدلَسؤزى وليَربِانةوة لة خزمةتى ثيَغةمبةردا بوون
.

ئةوةى من ليَرةدا ئةمةوىَ بيلَيَم ئةوةية مشتيَكى كةم لة فةزلَى هاوةآلن
خبةمة رِوو كة ضةند ضاكةيان بةسةر ئةم ئومةتةوة هةية لةثاش خؤيان و
ضةنديش دادطةر بوونة لة طواستنةوةى هةوالَ و فةرموودةكاندا و ئةهلى
سوننة وجةماعةتيش ضؤن دةرِواننة هاوةآلن .بؤية سةرةتا بةضةند ئايةتيَك
دةست ثيَ دةكةم سةبارةت بة فةزلَى هاوةآلن و ضؤنيَتى هاوةلَيَتى كردنيان
15

ba8.org

ئةبو هورةيرة  ذيان و بةسةرهاتى  ،وةآلمى طومانةكان...................................

بؤ ثيَغةمبةر و ضؤنيَتى خواثةرسيت و زوهد و تةقوايان ،ثاشان فةزلَ
وضاكةى هاوةآلن لةضةند فةرموودةيةكدا دةخةينة رِوو ،دواتريش هةلَويَستى
ئةهلى سووننة وجةماعة دةخةينة ثيَش ضاو دةربارةى تيَكرِاى هاوةآلن بةطشتى
هةلَبةت ئةمةش بةكورتى ليَيان دةدويَني و ئةوةى باسى ناكةين زؤرترة لةوةى
باسى دةكةين:

 فةزلَى هــاوةآلن لة قـورئـاندا:
خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ { الفتح}

واتة :حممد رِةوانةكراوى خوداية ،ئةوانةش كة لةطةلَيدان وشويَنى كةوتوون
توندو تيذن بةرانبةر بيَ باوةرِان و بةبةزةيي وميهرةبانن لةنيَوان خؤياندا،
دةيانبينيت سةرطةرمى نويَذ و خواثةرستني ،كرِنوش و سوذدة دةبةن،
هةميشة ئاواتيان بةدةستهيَنانى رِةزامةندى وثايةبةرزى ية لةالى خـوا،
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نيشانةى ضاكى وثاكيان لةنيَوضةوانياندا ديارية ودةدرةوشيَتةوة لةئةجنامى
سوذدةبردن و خواثةرستياندا ،جا ئةو بةرِيَزانة ئةوة منوونةو ثيَناسةيانة
لةتةوراتدا ،منوونةو ثيَناسةشيان لة ئينجيليشدا وةك رِوةكيَك واية
كةلةسةرتاوة ضةكةرة بكات ،جا ضةكةرةكةى بةهيَزكردبيَت ،ثاشان ئةستور
ببيَت و رِابوةستيَت لةسةر قةدةكةى وئةوةندة زوو ثيَ بطات كة جوتيارةكان
سةرسام بكات وثيَيان سةير بيَت :ضؤن وا بة زوويي وضاكى ثيَطةيي؟! ئةم
ثيَناسةية بؤ ئةوةية خوا كافران داخ لةدلَ بكات ،جا خواى بةدةسةآلت
بةلَيَنى بةوانة داوة كةباوةرِيان هيَناوة و كردةوة ضاكةكانيان ئةجنام داوة
لةوان :كة ليَخؤشبوون وثاداشتى طةورة وبيَ سنووريان ثيَ ببةخشيَت.
لة ئايةتيَكى تردا خواى طةورة دةفةرمويَت :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ { التوبة}

واتة :خواى ميهرةبان لةوانةى كة ثيَشكةوتن و يةكةم كةس بوون لة ئيسالم
بوون و خزمةتكردنى ئيسالمدا لةكاروانى كؤضبةران و ثشتيوانان وئةوانةى
كةبةرِيَكوثيَكى شويَنيان كةوتوون ،رِازى بووةو ئةوانيش لةو رِازى بوون،
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باخةكانى بةهةشتى بؤ ئامادةكردوون كةضةندةها رِووبار بةبةردةم
كؤشكةكانى وبةذيَر درةختةكانيدا دةرِوات ،هاورِىَ لةطةلَ نةمريدا بؤ
هةميشةش تيايدا دةميَننةوة ،ئةو سةرئةجنامة سةركةوتنيَكى زؤر طةورةية.
يان لة ئايةتيَكى تردا دةفةرمويَت :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

ﭼ { الفتح} واتة :سويَند بةخوا بةرِاستى خوا رِازى بووة لةو باوةرِدارانةى
كاتيَك ثةميانيان لةطةلَدا بةستيت لة ذيَر درةختةكةدا خوا خؤيشى ئاطاداربوو
بةوةى لةدلَةكانياندا هةية لة نيازثاكى ودلَسؤزى هةربؤية ئارامى و هيَمنى
وئاسوودةيي دابةزاندة سةريان وثاداشتى بةمذدةى سةركةوتنيَكى نزيك
دانةوة.
لة ئايةتيَكى تردا دةربارةى مهاجرين وئةنصار دةفةرمويَت:
ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ { احلشر}
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واتة :لةدةستكةوتى شةرِدا ،بةشى كؤضبةرانى هةذار دةبيَت بدريَت،
ئةوانةى لة شويَن و سامانيان دوورخراونةتةوة ودةركراون ،ئةوانةى بةتةماى
بةخششى خواو رِةزامةندى ئةون وبةبيَ هيض تةماعيَك ثشتيوانى لةخواو
ثيَغةمبةرةكةى دةكةن وهةولَى سةرخستنى بةرنامةكةيان دةدةن ،هةر ئا
ئةوانة رِاستطؤ و رِاستانن .وة ئةوانةى كة ثيَشرت مالَ و شويَنى خؤيان ئامادة
كرد بؤ ثيَشوازى لة كؤضبةران و دلَ و دةروونى خؤيان رِازاندةوة بة ئيمان،
ئةوانةشيان خؤش دةويَت كة كؤضيان كردووة بؤ اليان ولةدلَ و دةروونياندا
جيَى هيض جؤرة حةسوودى وبةخيليةك نابيَتةوة و حةز بةبةخشيشى
دةستكةوتةكان بةوان دةكةن ،وفةزلَى ئةوان دةدةن بةسةر خؤياندا
هةرضةندة هةذار ونةداريشن ،جا ئةوةى خؤى لة نةفسى رِةزيلى بثاريَزيَت
وزالَ بيَت بةسةريدا ئائةوانة هةر سةرفرازن.
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 فةزلَـى هـاوةآلن لة فـةرمـوودةدا:
ثيَغةمبةرى خـوا  دةفةرمويَت " :خْي الناس ق رِن ،ث الذين ي لوَنم ،ث
الذين ي لوَنم " ...

1

واتة :باشرتينى خةلَكى ئةم سةدةيةى منة (كة منى تيَدام) ثاشان ئةوانةى
دواى ئةمان ديَن و ثاشان ئةوانةى دواى ئةوان ديَن.
لة فةرموودةيةكى تردا دةفةرمويَت " :ال تسبوا أصحاِب ،ال تسبوا
أصحاِب .ف والذي ن فسي بيده ،لو أن أحدكم أن فق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد
أحدهم وال نصيفه ". 2
واتة :جنيَو مةدةن بةيارانى من ،جنيَو مةدةن بةيارانى من ،سويَندم بةو
كةسةى طيانى منى بةدةستة طةريةكآ لة ئيَوة بةئةندازةى كيَوى ئوحود
ئالَتون بكات بةخيَر ،ناطات بة مشتى يةكآ لةوان و ،بةنيوةى مشتيَكيش.
لة فةرموودةيةكى تردا دةفةرمويَت:
" من سب أصحاِب ،ف عليه لعنة هللا واملالئكة والناس أج معني "

1

 : 1صحيح البخاري2652 :
 : 2مسلم2540 :
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واتة :ئةوةى جنيَو بة هاوةآلمن دةدات ئةوا نةفرةتى خواو فريشتةكان و
هةموو خةلَكى لةسةر بيَت.
عن أِب بردة عن أبيه قال:رفع  -ي عن النب صلى اّلل عليه وسلم  -رأسه إل السماء
وكان كثْيا ما ي رفع رأسه إل السماء .ف قال« :النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم
أتى السماء ما توعد وأان أمنة ألصحاِب فإذا ذهبت أان أتى أصحاِب ما يوعدون
وأصحاِب أمنة ألمت فإذا ذهب أصحاِب أتى أمت ما يوعدون ".

2

واتة :ئةبوبوردة لة باوكيةوة دةطيَرِيَتةوة كة ثيَغةمبةرى خوا  سةرى
بةرزكردةوة بؤ ئامسان – وة ئةو زؤر جار بةو شيَوةية سةرى بةرزدةكردةوة
بؤ ئامسان -و ثاشان فةرمووى :ئةستيَرةكان سةالمةتني بؤ ئامسان،
هةركات ئةستيَرةكان نةمان ئامسان تووشى ئةو كارةساتة ديَت كة وادةى
ثيَ دراوة ،وة من سةالمةتيم بؤ ئوممةمت ،هةركات رؤيشتم هاوةآلمن تووشى
ئةو كارةساتة ديَن كة وادةيان ثيَ دراوة ،وة هاوةآلمن سةالمةتني بؤ
ئوممةمت ،هةركات هاوةآلمن نةمان ،ئوممةمت تووشى ئةو كارةساتة ديَت كة
وادةى ثيَ دراوة.
 : 1حسنه األلباِن ِف السلسلة الصحيحة برقم (.)2340
 : 2رواه مسلم برقم2531 :
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نةوةوى لة رِاظةى ئةم فةرموودةيةدا دةلَيَت:
" هةتا ئةستيَرةكان مابن ئةوا ئامسانيش دةميَنيَت ،هةركات ئةستيَرةكان
ثةرش وبآلوبوونةوةو تيَك ضوون و نةمان لة رؤذى دواييدا ئةوا ئامسانيش
شةق دةبيَت و ناميَنيَت ،وة هةركاتيش ثيَغةمبةر نةما لة ناو ئوممةتداو
وةفاتى كرد ،ئةوا ئةوةى وادةى ثيَدراوة دةردةكةويَت و رِوو دةدات لة فيتنة
و ئاذاوةو شةرِ وكوشتار وهةلَطةرِانةوةى هةنديَك لة خةلَكى ،و ناكؤكى و
دوبةرةكى نيَوان دآلن ،و هاوشيَوةى ئةوةى كة ئومةتى ليَ ئاطادار
كردؤتةوة ،جا هةموو ئةوانة رِوويان دا ،وة هةركاتيَكيش هاوةآلن نةمان ،ئةوا
دةبيَتة هؤى دةركةوتن و رِوودانى بيدعة و تازةطةرى لةديندا و دةركةوتنى
شاخى شةيتان و زالَ بوونى رِؤم و جطة لةوانيش ،و ثيَشيَلكردنى
مةككةومةدينة و جطة لةوةش ،وة هةموو ئةمانةش لة موعجيزاتى
ثيَغةمبةرى خـواية ." 

1


 : 1شرح النووي على صحيح مسلم (.)83/16
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 فةزلَـى هـاوةآلن الى ثيَشينى ئـوممةت:
خطيب البغدادي رمحه اهلل دةلَيَت :هةر فةرموودةيةك با سةنةدةكةشى
طةيشتبيَت بة ثيَغةمبةرى خوا ناكريَت كارى ثيَ بكريَت ،مةطةر دواى
دلَنيابوون لة دادطةرى ومتمانةى طيَرِةرةوةكانى نةبيَت ،جطة لة هاوةآلن
نةبيَت كة فةرموودةيةك بدةنة ثالَ ثيَغةمبةرى خواو  وبؤ ئةوى
بةرزبكةنةوة ،كة ليَكؤلَينةوة ناكريَت لة حالَ و رِاستطؤيي هاوةآلن ،لةبةر
ئةوةى هةموو هاوةآلن دادطةر ومتمانةثيَكراون بة شاهيَدى خـواو
ثيَغةمبةرةكةى  بؤيان ،كةوابوو ئةطةر خواو ثيَغةمبةر رِةخنةيان ليَيان
نةبيَت ،ئةوا ثاكيَيت و ضاكيان وةكو خؤيان دةميَنيَتةوة ،جطة لةوةش لةبةر
ئةو هةولَ وتيَكؤشانةيان كة كردوويانة بؤ خزمةتى دين لة كؤض و جيهاد و
سةرخسنت وثشتيوانى و تيَكؤشان بة مالَ وطيان ودلَسؤزيان و ئامؤذطاريان و
بةهيَزى باوةرِ و يةقينيان و خؤتةرخانكردنيان بؤ سةرخستنى دين ،ئةمةش
وا دةكات كة ئةوان باشرت وضاكرتبن لة هةموو ئةوانةى لة ثاش خؤيان ديَن
هةتا هةتاية.

1

ثيَشةوا الطحاوي رمحه اهلل دةلَيَت:
 : 1الكفاية ِف علم الرواية للخطيب البغدادي ص. 51-46 :
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" بريوباوةرِى ئيَمة واية كة هاوةآلنى ثيَغةمبةرى خوامان خؤشدةويَت  و
زيادةرِؤيي ناكةين لةخؤشويستنى هيض يةكيَكيانداو خؤمانيش بيَ بةرى
ناكةين لةكةسيان و رِقيشمان لةوة دةبيَت كةرِقي ليَيانة و بةنارِةوا باسيان
دةكات و ناويان دةهيَنيَت ،وة ئيَمة بةخيَروضاكة نةبيَت ناويان ناهيَنني و
المان واية كة خؤشويستنيان دين وباوةرِ و ضاكةكارية و رِق ليَ بوونيشيان
كوفر و دورِويي و ستةمكارية".1
ثيَشةوا ئةمحةدى كورِى حةنبةل رمحة اهلل دةلَيَت " :لة سوننةتةوةية كة
بة ضاكة باسى هاوةآلن بكريَت و بيَ دةنط بي لةوةى رِووى داوة لةنيَوانياندا،
وة هةركةسيَك جنيَو بة يةكيَك لة هاوةآلن بدات يان بةهةموويان ئةوا
بيدعةضيةكى رِافزية ،وة بؤ هيض كةسيَك دروست و رِةوا نية كةبة خراثة
ناويان بهيَنيَت وباسى خراثةكانيان بكات و تانةيان ليَ بدات ،ئةوةشى ئةو
كارة بكات ئةوا ثيَويستة لةسةر كاربةدةست كة ئةدةب وسزاى بدات و بؤى
نية ليَى خؤش بيَت بةلَكو تؤلَةى ليَ دةسيَنيَت وثاشان داواى تؤبةى ليَ
دةكريَت ئةطةر تؤبةى كردو ثةشيمان بوويةوة ئةوا بةرةآلدةكرىَ ،ئةطةرنا

 : 1العقيدة الطحاوية مع شرحها ص.528 :
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دووبارة سزاى دةدريَت و بةند دةكريَ هةتا ئةو كاتةى ثةشيمان دةبيَتةوةو
دةطةرِيَتةوة".1
شيَخى ئيسالم ئينب تةميية رمحة اهلل دةلَيَت " :لة بنضينةكانى ئةهلى
سوننةوجةماعة ئةوةية كة دلَ وزمانيان ثاك وسةالمةتة بةرانبةر بة هاوةآلنى
ثيَغةمبةرى خـوا  وةكو خواى ثةروةردطار وةصفيانى كردووة و
دةفةرمويَت:

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ { احلشر }.
وة هةروةها وةكو طويَرِايةلَى كردنيَك بؤ ثيَغةمبةرى خوا  كة
دةفةرمويَت " :ال تسبوا أصحاِب ،ال تسبوا أصحاِب .ف والذي ن فسي بيده ،لو أن
أحدكم أن فق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم وال نصيفه ". 2
وة ئةهلى سوننة ومجاعة ئةو هةواآلنة بة سنط فراوانيةوة وةردةطرن و
ثةسةندى دةكةن كة دةربارةى ضاكةى و فةزلَ وثلةوثايةيان هاتووة ،وة ئةو
هاوةآلنةى كة ثيَش صولَحى حودةيبية مالَيان بةخشى و تيَكؤشانيان كرد
ضاكرتن لةوانةى كة لة ثاش صوحلةكة مالَيان بةخشى و تيَكؤشانيان كرد،
 : 1السنة لإلمام أح م د ,ص.78-77 :
 : 2مسلم.2540 :

25

ba8.org

ئةبو هورةيرة  ذيان و بةسةرهاتى  ،وةآلمى طومانةكان...................................

وة كؤضبةران لة ثيَش ثشتيوانانةوةن لة رِووى فةزلَ وضاكةوة ،وة باوةرِيان
بةوة هةية كة خواى طةورة بة ئةهلى بةدرى فةرموو كة سيَ سةد و ضةند
ثياويَك بوون " اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " 1واتة :هةرضيتان ئةوىَ
بيكةن من ليَتان خؤش بووم .وة ئةهلى سوننةومجاعة باوةرِيان واية كة هيض
يةكيَك لةوانةى كة لة ذيَر درةختةكةدا بةيعةتيان دا نارِواتة دؤزةخةوة
هةروةكو ثيَغةمبةرى خوا هةوالَى داوة لةوبارةيةوة ،وة ئةوان زياتر لة
هةزارو ضوارسةد كةس دةبوون ،وة ئةهلى سووننة ومجاعة شاهيَدى بؤ
كةسيَك دةدةن بةبةهةشت كة ثيَغةمبةرى خوا شاهيَدى بؤ دابيَت وةكو  :دة
هاوةلَة مذدة ثيَدراوةكةو سابتى كورِى قةيسى كورِى مشاس و جطة
لةوانيش ،وة دان دةنيَن بةو هةواآلنةى كة بة تةواتور هاتووة لة ثيَشةواى
باوةرِدارانةوة عةىل كورِى ئةبوتاليب  و جطة لةويش بةوةى كة باشرتينى
ئةم ئوممةتة لة دواى ثيَغةمبةرى خوا  بريتية لة  :ئةبوبكر ثاشان عومةر
ثاشان عومسان ثاشان عةىل  ..... ، وة ئةهلى سوننةومجاعة باوةرِيان
واية كة جيَنشينةكان لةثاش ثيَغةمبةرى خوا  بريتني لة ئةبوبةكر ثاشان
 : 1رواه البخاري ( )3007ومسلم ( )2494كتاب فضائل الصحابة رضي هللا عنهمِ ,بب من فضائل أهل
البدر رضي هللا عنهم وقصة حاطب ابن أِب بلتعة.
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عومةر ثاشان عومسان ثاشان عةىل ،وة هةركةسيَك تانة لة خيالفةتى
هةريةكيَك لةوان بدات ئةوا لة طويَدريَذى بنةمالَةكةى طومرِاترة ".1
ثيَشةوا أبي زرعة رمحه اهلل دةلَيَت " :ئةطةر بينيت يةكيَك لة شكؤى
هاوةلَيَك لة هاوةآلن كةم دةكاتةوةو كةموكورتى دةرئةخات ئةوا بزانة ئةو
كةسة زنديقة ،ئةوةش لةبةر ئةوةى الى ئيَمة ثيَغةمبةر حةقة ،قورئان
حةقة ،و ئةو قورئان وسوننةتةش هاوةآلنى ثيَغةمبةر  بؤ ئيَمةيان
طيَرِاوةتةوة ،بؤية ئةوانةى تانة لة هاوةآلن دةدةن دةيانةوىَ
طيَرِةرةوةكامنان كة شاهيَدمانن زامدار ولةكةدار بكةن ،بؤ ئةوةى قورئان
وسوننةت بةتالَ بكةنةوة ،كةوابوو خؤيان لةثيَشرتن بؤ ئةوةى لةكةدار بكريَن
ئةوانن زنديقةكان".2
كةوابوو دةركةوت كة مةزهةب وبؤضوونى ئةهلى سوننةومجاعة سةبارةت
بة هاوةآلن بريتية لة نيَوةندطريى لة نيَوان زيادةرِةوى و كورت رِةوى ،لة
نيَوةندى ئةوانةدان كة بةشان وبالَى هاوةآلندا هةلَدةدةن و لةثلةى خؤيان
زياتر بةرزيان دةكةنةوةو و ئةوانةشى كة بة خراثة باسيان دةكةن و
 : 1جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ( )104 - 103/3طبعة التوفيقية.
 : 2الكفاية ِف علم الرواية للخطيب البغدادي ص.97 :
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جنيَويان ثيَ دةدةن و تؤمةتباريان دةكةن ،بةلَكو ئيَمة هةموويامنان
خؤشدةويَت ،و لة ثيَطة و ثايةى خؤيشيان دايان دةنيَني ئةو ثلةيةى كة
شايستةيانة بةوثةرِى دادطةريةوة.
وة هةروةها زمانيان تةرِة بة باسكردنى ضاكةيان و دلَيان ئاوةدانة بة
خؤشةويستيان و بةوةى لةنيَوانياندا رِووى داوة ثيَمان واية بابةتيَكى خيالفية
و ئةوان ئيجتيهاديان تيَيدا كردووة ،جا لةو بؤضوونةياندا يان ثيَكاويانة ئةوا
دوو ئةجريان بؤ هةية ،وة ياخود نةيانثيَكاوة و يةك ئةجريان هةربؤ هةية ،وة
هاوةآلن معصوم نني و بةلَكو مرؤظن ،ئةشيَ لةبابةتيَكدا نةيثيَكن
وبؤضونةكةيان حةق نةبيَت ،بةآلم ثيَكانى ئةوان بؤ حةق زؤر زياترة لة جطة
لةخؤيان و هةلَةيان زؤر كةمرتة لة جطة لةخؤيان ،ئةوان ليَخؤشبوون و
رِةزامةندى خوايان بؤ هةية ،وة سوثاس بؤ خوا كتيَبةكانى ئةهلى
سوننةومجاعة ثرِن لة دةرخستنى ئةم بريوباوةرِة ثاك و بيَطةردة دةربارةى
ئةو ضينة هةلَبذيَررواوة بؤ هاوةلَيَتى كردنى باشرتين مرؤظ .1 


 : 1ع ذرا ....أِب ه ريرة ,إيهاب بن فتحي عاشور ,ص.55 - 54 :
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بـةشى يــةكــةم
ذياننمانةى طشتى ئةبوهـورةيـرة 
 نــاو و نـازناوى:
ئةبوهورةيرة ناوى عبدالرمحن ى كورِى صةخرة ،لة نةوةى سةعلةبةى
كورِى فةهم ى كورِى غنم ى كورِى دةوسى يةمانية ،كة دةوسيش نسبةتة بؤ
الى دةوسى كورِى عةدنانى كورِى عبداهلل ى كورِى زةهرانى كورِى كةعبى
كورِى حارسى كورِى كةعبى كورِى عبداهلل ى كورِى مالك ى كورِى نةصرة.1
لةبارةى ناوى خؤى و باوكيةوة رِاجياوازيةكى زؤر هةية و نزيكةى سى
بؤضوون هةية لةوبارةيةوة ،بةآلم ناوبانطرتينيان ئةوةية كة لة ثيَش ئيسالمدا
ناوى ( عبد مشس ) يان (عبد عمرو)ة ،و لة ئيسالميشدا ناوى عبداهلل يان
عبدالرمحن ة.2
دايكى ناوى مةميونةى كضى صةخرة ،وتراويشة ناوى أميمةية.

 :1أبوهريرة راوية اإلسالم ,للدكتور ُممد عجاج اخلطيب ,ص.67 :
 : 2مراعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ,ج -1ص ,43 :حديث رقم.30 :
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ئةبوهورةيرة بة نازناوةكةيةوة بةناوبانطة بةشيَوةيةك كة زالَ بووة بةسةر
ناوة رِاستةقينةكةيدا و تارِادةيةك بريضؤتةوةو واطومانيش دةبريَت هةر ئةوة
هؤكاربيَت بؤ دروست بوونى رِاجياوازى لةسةر ناوةكةى.
ثرسياركرا لة ئةبوهورةيرة كة بؤضى ئةو نازناوةت ثيَ دةلَيَن؟ ئةويش
دةلَيَت :جاريَكيان ثشيلةيةكم بينى هةلَمطرت و خستمة طريفامنةوة ،بؤية ثيَم
وترا :ئةبوهورةيرة ،يان وتراوة وتوويةتى :ثشيلةيةكى كيَويم بينيةوة و
بيَضووةكانيم برد ،باوكم ثيَى ومت :ئةمة ضية بةدةستةوة؟ منيش باسم بؤ
كرد ،ئةويش وتى :تؤ ئةبوهورةيرةيت.
هةر لةمندالَيةوة ئاذةلَى مالَى خؤيانى لةوةرِاندووة ،بةرؤذ يارى لةطةلَ
ثشيلةكةيدا دةكرد و كةشةويش دائةهات ئةخيستة سةر داريَك هةتا رؤذ
دةبوويةوة ثاشان دةستى دةكردةوة بةيارى كردن لةطةلَيدا .لة صحيحى
بوخاريدا ثيَغةمبةرى خوا  ثيَى ووتوة " :ي أِب هر " 1هةروةكو ضؤن
1

 :حدث نا عياش ،قال :حدث نا عبد األعلى ،حدث نا ُحيد ،عن بك ٍر ،عن أِب راف ٍع ،عن أِب هري رة قال:

لقيِن رسول اّلل صلى للا عليه وسلم وأن جنب ،فأخذ بيدي ،فمشيت معه حّت ق عد ،فانسللت ،فأت يت
الرحل ،فاغتسلت ث جئت وهو قاعد ،ف قال« :أين كنت ي أَب ه ٍر» ،ف قلت له ،ف قال« :سبحان اّلل ي أَب
ه ٍر إن املؤمن َل ي نجس» .صحيح البخاري رقم .285
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ليَيةوة هاتووة كة ثيَيشى وتووة " :ي أِب هري رة " .هةربؤية ئةبوهورةيرة
دةيووت :ثيَم مةلَيَن ئةبوهورةيرة ضونكة ثيَغةمبةرى خوا  ثيَى ووتوم:
أِب هر  ،وة نيَرينةش باشرتة لة ميَينة.

( سْي أعالم النبالء ( ) .)424 /2و ( اإلصابة ِف

متييز الصحابة جزء  ،7صفحة) 354 :

 ئيسالمبوونى و كؤضكردنى:
قال أبو هري رة رضي اّلل عنه :قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه ،على النب
صلى هللا عليه وسلم ،ف قالوا :ي رسول اّلل ،إن دوسا عصت وأبت ،فادع اّلل علي ها،
فقيل :هلكت دوس ،قال« :اللهم اهد دوسا وأت ِبم»
واتة( :أبو هريرة)( )دةلَىَ( :توفةيل)1و يارةكانى هاتن وتيان:
يارسول اهلل بةرِاستى دةوس كافربوون و ياخى بوون و دوعايان ىلَ بكة،

1

 :طفيل بن عمرو الدوسي :ثياويَك بوو لة خيَلَى دةوس كة خيَلَيَكى وآلتى يةمةنة ,ئةم كةسة

ثياويَكى شاعري و ناودارو ميواندؤست بوو ,كة هات بؤ مةككة قورةيش زؤر هةولَياندا بؤ ئةوةى
رِيَطرى ىلَ بكةن كة نةرِوات بؤ الى ثيَغةمبةرى خوا  , بةآلم سوودى نةبوو ,ئةوةبوو ضو بؤ الى و
باوةرِى ثيَ هيَناو موسلَمان بوو ,كة طةرِايةوة بؤ يةمةن بؤ ناو قةومةكةى بانطى كردن بؤ ئيسالم
تةنها باوكى و ئةبوهورةيرة وةآلميان دايةوةو موسلَمان بوون .بؤية كة هاتةوة بؤ الى ثيَغةمبةرى
خـوا  ووتى ئةى ثيَغةمبةرى خوا دوعا لة خيَلَي دةوس بكة ضونكة باوةرِناهيَنن ,ئةوةبوو
ثيَغةمبةريش ئةو فةرمايشتةى فةرموو كةلةسةرةوة باسكراوة.
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وتيان :دةوس لةناوضوو ،فةرمووى " :خواية رِيَنمايى دةوس بكة وبيانهيَنة
". 1
دوابةدواى ئةوة ثيَغةمبةرى خوا  بة توفةيلى ووت بطةرِيَرةوة بؤ ناو
قةومةكةت و بانطيان بكة بؤ ئيسالم و نةرمونيان ببة لةطةلَياندا ،ئةويش
طةرِايةوة بؤ يةمةن و واى كرد ،هةتا ثيَغةمبةرى خـوا كؤضى كرد بؤ مةددينة
و شةرِى بةدر و ئوحود و خةندةقيش رِوويدا ،ثاشان توفةيل و ئةوةى كة
موسلَمان بوبوو لة قةومةكةى كة نزيكةى حةفتا يان هةشتا مالَ دةبوو
هةموويان كؤضيان كرد بؤ مةدينة كة ئةو كات ثيَغةمبةرى خوا لة خةيبةر
بوو ،ئةوانيش ضوون بؤ الى.
بةو شيَوةية ئةوةمان بؤ دةركةوت كة ئةبوهورةيرة هةرزوو باوةرِى هيَناو
موسلَمان بوو لةسةر دةستى توفةيلى كورِى عةمرى دةوسى بةآلم لةوكاتةدا
لةناو خاكى قةومةكةى خؤيدا بوو ،ثيَش كؤضى موسلَمانان بؤ مةدينة ،بؤية
كؤضكردنةكةى ئةوبوهورةيرة بؤ مةدينة لة شةوةكانى فةحتى خةيبةردابوو.
بةو شيَوةية ئةبوهورةيرة ثةيوةست بوو بة ثيَغةمبةرى خواوة  هةتا دوا
ساتةكانى ذيانى ،و خؤى يةكالكردةوة بؤ خزمةتكردنى ثيَغةمبةر و
 : 1رواه مسلم برقم (.)2524
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ثابةندبوون ثيَيةوة و وةرطرتنى ئةو زانستة بةسوودة ليَيةوة ،بؤية هةردةم
لة خزمةتيدا بوو لةهاتنى و رؤيشتنى و دانيشتنى و هةموو حالَةتةكانيدا و
تةنانةت لةسةفةر و شةو ورؤذيشدا هةتا ئةو كاتةى كة ئاماجنةكةى هاتة دى
كة ئةويش وةرطرتن و ثاريَزطارى كردن بوو لةو زانستة نورانيةى كة لة
ثيَغةمبةرةكةيةوة وةرى طرتبوو ،وةثاشان طواستيةوة وةكو خؤى بيَ زياد و
كةم.
ثاشان ئةبوهورةيرة تةنها بةوةوة نةوةستا بةلَكو ويستى ئةو نور و
رؤشنايية كة لة سنطيداية نزيكرتين كةسيشى بطريَتةوةو ئةويشى ليَ بيَبةش
نةبيَت ،بؤية بانطى دايكى كرد بؤ ئيسالم و موسلَمان بوون كة ئةوكات دايكى
بيَ باوةرِ وهاوبةش ثةيداكةربوو ،ئةوةبوو دايكى وةآلمى نةدايةوةو باوةرِى
نةهيَنا ،ئةوبوهورةيرةش بةو هةلَويَستةى دايكى زؤر بيَتاقةت دةبوو تووشى
خةم وخةفةت هات بةوبؤنةيةوة ،ئةم كارةى بؤ ضةند جاريَك دوبارة كردةوة
لةطةلَ دايكيدا بةآلم سوودى نةبوو ،بؤية رؤذيَك بةطريانةوة هات بؤالى
ثيَغةمبةرى خواو بةسةرهاتةكةى خؤى و دايكى بؤ طيَرِايةوة و ثيَى ووت كة
داوا لة خوابكات بةلَكو هيدايةتى دايكم بدات بؤ ئيسالم ،ئةوةبوو ثيَغةمبةرى
خوايش  وةكو سروشتى نةرم ونيانى خؤى كة داواكارى كةسى
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رِةدنةكردؤتةوة ،داواى لة خوا كرد و فةرمووى " :اللهم اهد أم أِب هري رة "،
ثاشان ئةبوهورةيرة بة دلَخؤشى و زةردةخةنةوة طةرِايةوة بؤ مالَةوة بؤ
ئةوةى ئةو مذدة خؤشة بةدايكى بدات كة ثيَغةمبةرى ئازيز دوعاى بؤ
كردووة ،كة طةرِايةوة مالَةوةو لةدةرطاى دا ،بيين دايكى موسلَمان بووةو
دةلَيَت " :إِن أشهد أن ال إله إال اّلل ،وأن ُممدا عبده ورسوله صلى هللا عليه وسلم
" دواى ئةوة ئةبوهورةيرة دةلَيَت بةشاديةوة طةرِامةوة الى ثيَغةمبةرى خوا
و لة خؤشيدا طريام وةكو ضؤن ثيَشرت بةدلَتةنطيةوة طريام وثيَم ووت ئةى
ثيَغةمبةرى خوا مذدةت ليَ بيَ خواى طةورة دوعاكةتى وةرطرت و دايكم
موسلَمان بووة ،ئةويش شوكرو سوثاسى خواى كرد.
ئةلَيَ بة ثيَغةمبةرى خوام ووت:
" ي رسول هللا ادع هللا أن ُيببن أان وأمي إل عباده المؤمنني ،وُيبب هم إلي نا ،قال:
ف قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :اللهم حبب عب يدك هذا  -ي عن أِب هري رة -
وأمه إل عبادك المؤمنني ،وحبب إليهم المؤمنني» فما خلق مؤمن يسمع ِب وال ي راِن
إال أحبن "

1

 : 1صحيح مسلمِ ,بب :من فضائل أِب هريرة الدوسي :رقم.2491 :
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واتة :ئةى ثيَغةمبةرى خوا  داوا لة خوا بكة كة من و دايكم الى برِواداران
خؤشةويست بكات و ئةوانيش الى ئيَمة خؤشةويست بكات ،ئةوةبوو ئةويش
دوعاكةى كرد و فةرمووى :خواية ئةم بةندةيةت – واتة ئةبوهورةيرة -و
دايكى الى بةندة برِوادارةكانت خؤشةويست بكة و برِوادارانيشيان لةال
خؤشةويست بكة .بؤية هيض برِواداريَك نية كة مين بينيبيَت يان ناوى مين
بيستبـيَت ئيال خؤشى ويستووم.
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 ثةيوةست بوونى بة ثيَغةمبةرى خـــواوة 
ئةبوهورةيرة ضوار سالَ هاوةلَيَتى ثيَغةمبةرى خواى كردووة ، 
ئةوةش بة هةميشةيي لة شار و سةفةر ومالَةكانى و كؤرِو دانيشتنةكانيدا،
ثياويَكى هةذاربوو كة خزمةتى ثيَغةمبةرى دةكرد بةوثةرِى دلَسؤزيةوة،
لةنيَوان هاوةآلندا دةطةرِا و ئةوانيش قورئانيان بؤى دةخويَند ،وة كاتيَك
ثيَغةمبةرى خوا بيويستاية كة ئةهلى صوفة 1كؤبكاتةوة لةسةر نان خواردن
ئةوا بة ئةبوهورةيرةى دةوت كة كؤيان بكاتةوةو ثيَيان رِابطةيةنيَت ضونكة
ئةو بة حالَ و شويَن و طوزةرانيان زياتر ليَزان و شارةزابوو.
وة هةروةها زؤر ئةو كةسةشى خؤشدةويست كة ثيَغةمبةر خؤشى
بويستاية ،بؤية كاتيَك ئةبوهورةيرة طةيشت بة حةسةنى كورِى عةىل ، 
ثيَى ووت ئةو شويَنةمت ثيشان بدة با ماضى بكةم ضونكة بينيم ثيَغةمبةرى

 : 1كؤمةلَة هاوةلَيَك بوون كة لة مةككةوة كؤضيان كرد بؤ مةدينة و دةست كورت و
هةذار و بيَ شويَن و مالَ بوون ,بؤية هاتن بؤ مزطةوتى ثيَغةمبةر و لةوىَ مانةوة و تيَيدا
دةذيان و خةلَكيش يارمةتيانى دةدا ,و خودى خؤيان ديارى كراونني و ذمارةشيان
نةزانراوة بةلَكو زياد و كةميان دةكرد ,ئةبوهورةيرةش يةكيَك بوو لةوانة.
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خوا ماضى ئةو شويَنةتى كردووة ،ئةويش كراسةكةى بةرزكردةوةو
ئةوبوهورةيرةش ماضى ناوكى حةسةنى كرد.
ئةوبوهورةيرة بؤ ساتيَكيش لة ثيَغةمبةرى خوا جيانةبوويةوة تةنها ئةو
كاتة نةبيَت كة كة ثيَغةمبةر لةطةلَ عالء احلضرمي ناردى بؤ بةحـرةين و
عةالئي كردة بانطبيَذى ئةبوهورةيرة .هةروةكو ضؤن لةطةلَ يةكيَكى تردا
جاريَكى تر ناردى بؤ بةحرةين بؤ كردنةوةى جزيةوسةرانةى ئةو شويَنة.
ئةبوهورةيرة ئةطيَرِيَتةوة كة جاريَكيان لةطةلَ ثيَغةمبةرى خوادا 
ثيَكةوة بةريَطادا دةرِؤيشتني بةناو دارخورماى كةسانيَكى خةلَكى مةدينةدا،
ثيَغةمبةرى خوا فةرمووى :ئةى ئةبوهورةيرة ،ئةوانةى زؤر سةرقالَى مالَ
كؤكردنةوةن و زؤرى دةكةنةوة تياضوون و خةسارةمتةندبوون ،مةطةر ئةوانة
نةبيَت كة بة رِاست و ضةث و ثيَش خؤياندا دةبةخشن و يارمةتى هةذاران
دةدةن - ،ئةمةى سيَ جار فةرموو -كة ئةو جؤرة كةسانةش كةمن .ثاشان
كةميَكى تر رؤيشتني و فةرمووى :ئةى ئةبوهورةيرة ئايا طةجنينةيةكت
ثيشان نةدةم لة طةجنينةكانى بةهةشت؟
منيش ومت :بةلَىَ ،ئةى ثيَغةمبةرى خوا.
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ئةويش فةرمووى " :ال حول وال قوة إ ّال باهلل ،وال ملجأ من اهلل إال إليه " .
ثاشان كةميَكى تر رؤيشت و فةرمووى:
ئةى ئةبوهورةيرة ،ئايا ئةزانى مافى خةلَك ضية بةسةر خواوةو مافى خوايش
ضية بةسةر خةلَكةوة؟
منيش ومت :خواو ثيَغةمبةر دةزانن.
ئةويش فةرمووى :مافى خوا ئةوةية كة بيثةرسنت و هيض هاوبةشيَكى بؤ
ثةيدانةكةن ،جا ئةطةر ئةو كارةيان كرد ئةوا حةقة لةسةر خوا كة سزايان
نةدات.1
ئةوبوهورةيرة دةلَيَت :خةلَكى دةلَيَن ئةوبوهورةيرة فةرموودةى زؤر
دةطيَرِيَتةوة ،جا منيش دةلَيَم مةوعيدمان الى خوابيَت كة ليَثرسينةوةم
لةطةلَ بكات ئةطةر بة ئةنقةست فةرموودةم بةدرؤوة دروست كردبيَت و
ليَثرسينةوةش لةطةلَ ئةوانةدا بكات كة طومانى خراثم ثيَ دةبةن.2


 : 1حسن صحيح :سلسلة األحاديث الصحيحة (.)1766
 : 2الصحابة ,لصاحل بن طه عبدالواحد ,ص.347 :
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 ثابةندبوونى بة سوننةتـةوة
ئةوبوهورةيرة لةسةر رِيَباز ورِيَضكة ورِيَنماييةكانى ثيَغةمبةرى خوا 
دةرؤيشت و ضاوليَكةرى بوو ،وة هةميشة خةلَكى وريا دةكردةوة لة رؤضوون
بةناو ناز و خؤشيةكانى دونيادا و قوولَ بوونةوة تيايدا ،جا لةو ثيَناوةشدا
هيض جياوازى نةدةكرد لة نيَوان هةذار و دةولَةمةند و بةرثرس و ذيَردةستة و
دؤست وبيَطانةدا ،بةلَكو ئامؤذطارى هةمووى دةكرد بؤ حةق و رِيَى رِاست .بؤ
منمونة جاريَكيان بةالى كؤمةلَيَك خةلَكدا تيَثةرِدةبيَ كة خةريكى
دةستنويَذطرتنن ،ئةميش ثيَيان دةلَيَت :دةستنويَذةكةتان جوان وتةواو
بشؤن ،ضونكة من لة باوكى قامسم بيستووة كة دةيفةرموو " :ويل لألعقاب
من النار ".1
ياخود ثرسيارى ليَ دةكةن دةربارةى خويَندنى قورئان لة نويَذدا ،ئةويش
دةلَيَت :هةموو نويَذيَك قورئانى تيَدا دةخويَنريَت ،وة ئةوةى باوكى قاسم
 ئةيدا بة طويَماندا ( لة قورئان ) ئيَمةش ئةيدةين بة طويَتاندا و ئةوةشى
نةيدةهيَشت بيبيستني ئيَمةش ناهيَلَني بيبيسنت.2
 : 1صحيح :صحيح الرتغيب والرتهيب ج 1ص.206 :
 : 2قال األلباِن إسناده صحيح على شرط مسلم .صحيح أِب داودِ ,بب :القرآءة ِف الظهر رقم.762 :
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ئةمةش سووربونى ئةبوهورةيرة دةردةخات بة ثابةندبوونى بةسوننةتةوة
كة بة هيض شيَوازيَك زيادوكةمى تيَدا نةكردووة و ئةوةى بيستويةتى يان
بينيويةتى وةكو خؤى طيَرِاويةتيةوة بةبيَ دةستكارى.
يان لة فةرموودةيةكى تردا سةبارةت بة ثايةندبونى خؤى بة فةرمايشتى
ثيَغةمبةرى خواوة  دةلَيَت " :أوصاِن خليلي  -صلى هللا عليه وسلم -
بصيام ثالثة أيم من كل شهر ،وركعت الضحى ،وأن أوتر قبل أن أرقد "

1

واتة :خؤشةويستةكةم وةسيةتى بؤ كردووم كة سيَ شت وازيان ليَ نةهيَنم
ئةوانيش :سيَ رؤذ رؤذو طرتن لة هةموو مانطيَكدا ،دوو ركعاتى ضيَشتةنطاو،
وة كردنى نويَذى وتر ثيَش ئةوةى خبـةوم.
أبورافع دةلَيَت لةطةلَ ئةبوهورةيرةدا نويَذى عيشام كرد ،سورةتى
ﭝﭞ ﭼ

ﭽﭜ

ى خويَند و سوجدةى برد ،منيش ومت :ئةى ئةبوهورةيرة ئةم

سوجدةية ضى بوو؟ ئةويش لة وةآلمدا ووتى " :سجدت ِبا خلف أِب القاسم
صلى اّلل عليه وسلم؛ فال أزال أسجد ِبا حىت القاه " 2واتة :لة ثشت باوكي
 : 1صحيح :صحيح الرتغيب والرتهيب ,رقم.664 :
 : 2قال األلباِن :إسناده صحيح على شرط البخاري .وأخرجه ِف "صحيحه " إبسناد املصنف ،وأخرجه مسلم
أيضا)  .صحيح أِب داود رقم.1269 :

40

ba8.org

ئةبو هورةيرة  ذيان و بةسةرهاتى  ،وةآلمى طومانةكان...................................

قامسةوة  سوجدةم برد تيَيدا ،بؤية بةردةوام ئةو سوجدةية دةبةم هةتا
ثيَى دةطةم.
بؤية ويستويةتى ئةوةى لة ثيَغةمبةرةوة بينيوة وةكو خؤى جيَ بةجيَى
بكات و ثاشانيش بيطيَرِيَتةوة بؤ ئوممةت.
بؤ منوونة :ئةبوسةلةمة دةطيَرِيَتةوة دةلَيَت ئةبوهورةيرة نويَذى بؤ كردين،
لةنيَوان هةموو هةستان ودانيشتنيَكى نويَذدا ( اهلل أكرب )ى دةكرد ،و ئةمةى
لة هةموو ركعاتيَكدا دووبارة دةكردةوة ،هةتا لة نويَذ دةبويةوةو تةواوى
دةكرد ،ثاشان دةيطوت " :والذي نفسي بيده؛ إِن ألقربكم شبها بصالة رسول
هللا صلى اّلل عليه وسلم ،إن كانت لصالته حىت فارق الدنيا " 1واتة :سويَند بةو
كةسةى طيانى منى بةدةستة ،من لة هةمووتان نزيكرتم لةوةى نويَذةكةم لة
نويَذى ثيَغةمبةرى خوا بضيَت ،ئائةم شيَوازةى كة كردم بؤتان برييت بوو لة
نويَذى ثيَغةمبةرى خوا  هةتا ئةو كاتةى لة دونيا دةرضوو.

1

 :قال األلباِن :إسناده صحيح .وأخرجه البخاري ِف "صحيحه " ،وكذ اأبو عوانة بتمامه ،ومسلم خمتصرا.

صحيح أِب داود رقم.787 :
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هاوشيَوةى ئةوة عبيداهلل ى كورِى أبي رافع دةطيَرِيَتةوة دةلَيَت :مةروان،
ئةبوهورةيرةى لة دواى جيَ هيَشت لة مةدينةو خؤى بةرةو مةككة سةفةرى
كرد ،ئةبوهورةيرةش نويَذى هةينى بؤ كردين و لة ركعاتى يةكةمدا سورةتى
جومعةى خويَند و لة دووةمدا سورةتى املنافقون ى خويَند ،كة نويَذةكة
تةواو بوو طةيشتم بة ئةبوهورةيرة و ثيَم ووت :دوو سورةتت خويَند كة عةىل
كورِى ئةبوتاليبيش هةمان شيَوةى دةكرد لة كوفة ،ئةبوهورةيرةش ووتى:
من لة ثيَغةمبةرى خوام بيستووة كة ئةو دوو سوورةتةى دةخويَند.1
لةطةلَ ئةوةشدا ئةبوهورةيرة زؤر زيكر و يادى خواى دةكرد لةسةرةتا و
كؤتايي رؤذةوة ،بةشيَوةيةك كة هةموو رؤذيَك دوازدة هةزار سبحان اهلل ى
دةكرد ،و دةيوت " :من بة ئةندازةى تاوانةكامن تةسبيح دةكةم

"( املنتظم ِف اتريخ

امللوك واألمم ،جزء  ،5صفحة) 315 :

وة زؤريش ثةناى بةخوا دةطرت لة ئاطر و خواى دةخستة بريى خةلَكى و
هانى خةلَكى دةدا لةسةر طويَرِايةلَى خوا و سةرثيَضى نةكردنى.2

 : 1صحيح ،اإلرواء ( ، )64 / 2صحيح أِب داود (.)1029
 : 2أبوهريرة ...راوية اإلسالم ,للدكتور ُممد عجاج خطيب ,ص.79 :
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لةرِاستيدا منوونة زؤرة بؤ سةملاندنى ئةم حالَةتةى ئةبوهورةيرة كةوا
ضةند ثابةندبووة بة سوننةتةوةو لةهةولَى زيندووكردنةوةيدا بووة بةوةى كة
هةم خؤى جيَ بةجيَى كردووةو هةميش طةياندوويةتى بة خةلَكى ،بةآلم بةم
فةرموودةية كؤتايي بةم باسة دةهيَنم بؤ ئةوةى زياتر رِوون بيَتةوة كة ئةم
ثياوة ضؤن رِيَزى لة فةرمايشتى ثيَغةمبةرى خوا  طرتووة :ئةبوهورةيرة
دةلَيَت :لو رأيت الظباء ِبلمدينة ت رتع ما ذعرُتا ،قال ،عليه السالم( :ما بني الب ت ي ها
حرام) 1واتة :ئةطةر ببينم ئاسك لة مةدينةدا دةلةوةرِيَن دةستيان بؤ نابةم و
نايانرتسيَنم (رِاويان ناكةم) ضونكة ثيَغةمبةرى خوا  فةرموويةتى" :
ئةوةى لة نيَوان ئةم خاكةى مةدينةداية حةرامة".2

 : 1صحيح :صحيح و ضعيف سنن الرتمذي رقم.3921 :
 : 2الالبة :بة زةويةك دةوتريَت كة ثرِبيَت لةبةردو تاويَرى رِةش ,ضونكة دووبةردى طةورة لة رؤذئاوا
و رؤذهةآلتى مةدينةدا بوو ,فةرموودةكةش دةلَيَت ئةوةى لة نيَوان ئةو دوو بةردةداية حةرامة ,واتة
مةدينة.
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 هـةذارى و دةستكورتى ئةبوهـورةيـرة
ئةبوهورةيرة يةكيَك بووة لة كةسة نةدارو هةذارةكانى نيَو هاوةآلن ،كة
خؤرِاطر و دان بةخؤداطرتوبوو لةسةر ئةو حالَةتة ،تةنانةت جارة وا هةبووة
كة بةسكدا كةوتووة لةسةر زيخ و زةوى لةبةر برسيةتى ،ياخود جارى
واهةبووة كة شةو ورؤذى كردؤتةوة بةبيَ ئةوةى شتيَك هةبيَت بيخوات و
ثشتى ثيَ رِاست بيَتةوةو بتوانيَت هةستيَت .وةكو خؤى دةلَيَت :من يةكيَك
بووم لةو حةفتا كةسةى ئةهلى صوفة كة هيض خواردن و جل وبةرطمان
نةبوو ،تةنها ثارضةيةك نةبيَت كة بةخؤماندا دابوو.
بؤ دةرخستنى زياترى ئةو رِاستية ئةم بةسةر هاتةى ئةبوهورةيرة كة
خؤى دةيطيَرِيَتةوة با ثيَكةوة بيبينني :ئةبوهورةيرة دةلَيَت :جاريَكيان لةبةر
برسيَتى لةمالَ هامتة دةرةوة بةرةو مزطةوت ،كؤمةلَيَك لة هاوةآلمن بيين
وتيان ئةى ئةبوهورةيرة ئةوة بةم وةختة ضى تؤى هيَناوةتة دةرةوة؟
منيش وومت :برسيَتى .ئةوانيش وتيان سويَند بيَت ئيَمةش برسيَتى نةبيَت هيض
دةرمانى نةكردووة لةم كاتةدا ،ئيرت هةموومان ثيَكةوة ضووين بؤ الى
ثيَغةمبةرى خـوا  و ئةويش فةرمووى :ضى ئيَوةى هيَناوة بةم كاتة؟
ئيَمةش ومتان ئةى ثيَغةمبةرى خوا برسيَتى دةرى كردووين .ئةوةبوو
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ثيَغةمبةرى خوايش بانطى كرد و تةبةقيَك خورماى بؤ هات و هةريةكةو دوو
خورماى ثيَداين ،و فةرمووى ئةو دوو خورماية بـخؤن ،و دواى ئةوة ئـاو
بـخـؤنةوة بةسةريدا ،ضونكة بؤ ئةمرؤ بةستان دةبيَت ،ئةبوهورةيرة ئةلَيَـت:
منيش خورمايةكيامن خوارد و ئةوةكةى ترم هةلَطرت ،ثيَغةمبةرى خوا 
فةرمووى :ئةى ئةبوهورةيرة بؤضى ئةو خورمايةت هةلَطرت؟ منيش وومت :بؤ
دايكم ،ئةويش فةرمووى :بيخؤ ،دووانى ترت دةدةينىَ بؤ دايكت ،منيش
خواردم دووانى ترى داميَ.1
ئةوة حالَى ئةبوهورةيرة بووة كة زؤرجار برسيَتى ئازارى داوة ،تةنانةت
جارى وا هةبووة كةوتووة لةبةر برسيَتى لة مزطةوتى ثيَغةمبةرى خوادا
لةنيَوان خانووةكةى عائيشة و مينبةرةكةدا ،و كةسيَك تيَثةرِ دةبوو واى
دةزانى كة شيَتة ،و لةسةر سنطى دادةنيشت ،ئةبوهورةيرةش سةرى

1

 :طبقات ابن سعد  .55/2 :4 ,واستشهد به األلباِن ِف سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة حتت

حديث رقم .2096 :وقال :رجاله ثقات؛ غْي هالل والد ُممد ،وهو ابن أِب هالل املدِن؛ قال الذهب " :ال
يعرف ".
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بةرزدةكردةوةو دةيوت :ئةى برا ،ئةوةى طومانى بؤ دةبةيت وا نية ،ئةوة
نةبيَت كة برسيمة.1
ديسانةوة با لة ئةبوهورةيرة خؤيةوة ببيستني كة حالَى برسيَـتى خؤميان
بؤ دةطيَرِيَتةوة :دةلَيَت:
جارى وا هةبووة سكم بة زةويةوة توند دةكرد لةبةر برسيَتى ،يان بةردم
دةبةستة ناوسكمةوة لةبةر برسيَتى ،و بةوشيَوةية لةسةرة رِيَطةى ثيَغةمبةر
و هاوةآلندا دادةنيشتم ،جا ئةبوبةكر بةالمدا تيَثةرِدةبوو ،منيش ثرسيارى
ئايةتيَكم ليَ دةكرد لة قورئان ،ئةو ثرسيارةشم تةنها بؤ ئةوة بوو بةلَكو
شتيَكم بداتيَ و تيَرم بكات ،جا تيَثةرِدةبوو و ئةو كارةى نةكرد ،ثاشان
عومةر تيَثةرِدةبوو ئةويش بةهةمان شيَوة ،هةتا دواجار ثيَغةمبةرى خـوا
 تيَثةرِبوو ،جا كة تةماشاى دةموضاومى كرد تيَطةيشت كة برسيمة،
ثاشان فةرمووى :ئةى ئةبوهورةيرة ،منيش وومت :بةلَىَ ئةى ثيَغةمبةرى خوا،
لةطةلَيدا ضوومةوة ذوورةوة دةفريَكى بينى كة شريى تيَدابوو ،ثاشان بة
مالَةوةى ووت :ئةم شريةتان لة كوىَ بوو؟ ئةوانيش ووتيان :فآلنة كةس
بؤتى هيَناوة ،ثاشان فةرمووى :ئةى ئةبوهورةيرة برِؤ ئةهلى صوفة
 : 1أبوهريرة ...راوية اإلسالم ,للدكتور ُممد عجاج خطيب ,ص.81 :
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بانطهيَشت بكة - ،كة ئةهلى صوفة ميوانى ئيسالم و موسلَمانان بوون –
ضونكة مالَ و كةسيان نةبوو تا بطةرِيَنةوة بؤ الى ،جا هةركات صةدةقةيةك
بؤ ثيَغةمبةرى خوا بهاتاية ئةوا هةمووى دةنارد بؤ ئةهلى صوفة و خؤى
هيضى ليَ نةدةخوارد ،وة كة هةديةيةكيشى بؤ بهاتاية ئةوا خؤى و ئةهلى
صوفة ثيَكةوة دةياخنوارد و بةشدارى دةكرد لةطةلَياندا ،جا منيش ثيَم
ناخؤش بوو كة مين نارد بؤ اليان ،ضونكة ويستم لة شريةكةم خبوارداية تا
كةميَك هيَز بهاتايةتة لةمشةوة ،ثيَم وابوو كة شريةكة بةشى ئةوان ناكات و
كةمة ،بةآلم طويَرِايةلَى ثيَغةمبةرم دةكرد ،منيش ضووم بؤ اليان و ئةوانيش
هاتن ،كاتيَك دانيشنت ،فةرمووى :ئةى ئةبوهورةيرة شريةكة ببةو بيدة
ثيَيان ،جا منيش ثيَيامن دا هةتا تيَريان خوارد ،و ئينجا بردم بؤ ثيَغةمبةرى
خوا ،ئةويش سةيريَكى كردم و بة زةردةخةنةيةكةوة فةرمووى :تةنها من و
تؤ ماينةوة ،وومت بةلَىَ واية ،بؤية فةرمووى :بيخؤرةوة ،منيش خواردمةوة،
دووبارة فةرمووى :بيخؤرةوة منيش خورادمةوة ،بةردةوام واى دةفةرموو
هةتا وومت سويَند بةوةى تؤى بةحةق رِةوانةكردووة شويَنيَكى بؤ نادؤزمةوة

47

ba8.org

ئةبو هورةيرة  ذيان و بةسةرهاتى  ،وةآلمى طومانةكان...................................

لة سكمدا كة بةتالَ بيَت ،تيَرم خوارد ،ثاشان ليَى وةرطرمت و خؤى
خوارديةوة لةوةى كة مابووةوة.1
ئةمة جطة لةوةى كة ئةبوهورةيرة كةسيَكى زؤر سوثاسطوزار بوو ،وة
هةروةها زؤر خؤرِاطر و دان بةخؤداطرتوو بوو لةسةر ئةو هةذارى و نةداريةى
كة تيَيدا بوو :ئةم بةشةى خوارةوة منوونةيةكة لةسةر ئةو رِاستية:
ئةبوهورةيرة دةلَيَت :بة هةتيوى طةورةبووم ،بة هةذارى كؤضم كرد ،و
كريَكارى 2بسرةى كضى غزوان بووم بةمةرجى تيَركردنى سكم و هيَزى
قاضةكامن ،جا منيش خزمةتيامن دةكرد ،ئةوةبوو خواى طةورة كارئاسانى بؤ
كردم و هاوسةرطرييم لةطةلَ بسرةدا كرد ،بؤية سوثاس بؤ ئةو خوايةى كة
دينةكةى رِاوةستان و ئةبوهورةيرةى كردة ثيَشةوا.3
ثيَشةواى تابعني سعيدى كورِى مسيب ( 93-13ك ) دةلَيَت:
ئةبوهورةيرةم بيين كة لةبازارِدا دةسورِايةوة ،ثاشان دةطةرِايةوة مالَةوة ،و
 : 1رواه البخاري مطوال ِف كتاب الدعوات ( كيف كان عيش النب صلى هللا عليه وسلم و أصحابه و ختليهم
عن الدنيا)  .أنظر صحيح البخاري حباشية السندي ,ص ,122 :ج.4
 : 2أج ي ر :كريَكار ,كريَطرتة ,رِةجنبةر ,رِةجندةر ,نؤكةر ,مزوور( .فةرهةنطى نؤبةرة –
طيوموكريانى).
 : 3البداية والنهاية ,ج ,8:ص .110 :وغْيه.
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دةيوت :هيضتان هةية بؤ خواردن؟ ئةطةر بيان وتاية ،نةخيَر ،ئةويش دةيوت:
ئةوا من بةرؤذوم.1
ئةم بةدواى خواردنةى ئةبوهورةيرة ماناى ئةوة نية كة ئةو ثياويَكى
زؤرخؤر و ئارةزووباز بووة و هةميشة بةدواى تيَركردنى ورطيدا بووبيَت،
بةلَكو ئةو هةوآلنةشى بؤ ئةوة بووة بتوانيَت بوةستيَت و خواثةرستى ثيَ
بكات و نةكةويَت ،بؤية بةوةندةى كة هةيبووة ئيكتيفاى دةكرد و
هةلَثةهةلَثى نةبوو .بؤ منوونة :ئةطةر رؤذى بكردايةتةوةو ثازدة خورماى
هةبواية ،ثيَنجى دادةنا بؤ رؤذوشكاندن و ثيَنجيش بؤ ثارشيَو و ثيَنجةكةى
تريش بؤ رؤذوشكاندن.2
ئاراميشى طرت لةسةر نةدارى و دةستكورتى بةشيَوةيةكى سةير و بيَ
ويَنة ،هةتا ئةو كاتةى خواى طةورة دةرطاى ليَ كردةوةو رزق و رؤزى
بةسةردا رِشت ،وبةرةكةتى خستة نيَو مالَ و سامانيةوة ،لةوكاتةشدا
هةميشة خواى لةبريبوو ،و رؤذانى هةذارى وبرسيَتيةكةشى لةبرينةدةكرد ،و
خواى وةبريى خةلَكى دةخستةوة ،و بانطى خةلَكى دةكرد بؤ ضاوليَكردن لة
 : 1حلية األولياء ,ج ,1:ص.381 :
 : 2البداية والنهاية :ج ,8:ص.112 :
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ثيَغةمبةرى خوا  . هةرلةبةر ئةوةشة كة جارى وا هةبووة بةالى
كؤمةلَيَكدا تيَثةرِدةبوو كة مةرِيَكى برذاويان لةبةردةستدا بووة كة
دةياخنوارد ،و بانطى ئةبوهورةيرةيان كردووة كة بةشداربيَت لةطةلَياندا بؤ
خواردن ،ئةويش نةخيواردووة و وتوويةتى :ثيَغةمبةرى خوا  لة دونيا
دةرضوو ،تيَرى نةخوارد لة نانى جــؤ.1
مضارب كورِى حـزن دةلَيَت :شةويَك رِيَم دةكرد ،بينيم كةسيَك اهلل أكربى
دةكرد ،ليَى نزيك بوومةوةو ومت ،كيَيت؟ ووتى :ئةبوهورةيرة ،وومت :بؤضى اهلل
أكرب دةكةيت؟ ووتى :شوكرى سوثاسى خوا دةكةم ،وومت :لةسةر ضى؟
ووتى :من كريَكارى بسرةى كضى غزوان بووم ،خوا كردى بة هاوسةرم و
ئيَستا خيَزامنة !!

2

ياخود جارى وا هةبووة ميوانى هاتووة ،ئةويش يةكيَكى ناردووة بؤ الى
دايكى و ثيَى ووتوة ،بةدايكم بلَىَ :ئةبوهورةيرةى كورِت سةالمت ليَ دةكات
و دةلَيَت شتيَك خوارمنان بداتىَ ،ئةويش سيَ ثارضة نان و كةميَك زةيت و
خوىَ دةنيَريَت بؤيان ،جا كاتيَك كةسةكة ئةو نانة لةثيَش ميوانةكان دادنيَت،
 : 1رواه البخاري.
 : 2سْي أعالم النبالء ,ج ,2ص .440 :واإلصابة ,ج ,7ص.206 :
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ئةبوهورةيرة اهلل أكربى كردو ووتى :سوثاس بؤ ئةو خوايةى كة تيَرى كردين
لة نان لة ثاش ئةوةى تةنها خوارمنان ئاو و خورما بوو.1


 دةستكراوةيي و سةخاوةتى ئةبوهورةيرة
ئةبوهورةيرة لةطةلَ ئةوةى دةست كورت و نةداربوو بةآلم زؤر دلَفراوان
بوو ،هةميشة دةستكراوة و بةرضاوتيَربوو ،حةزى لة خيَرو بةخشني بوو ،و
كةسيَكى ميواندؤست و رِووكراوةبوو بؤ ميوان و رِيَبوار ،هةرطيز ضروكى و
رِةزيلى نةكردووة لةوةى كة هةيةتى ،ئةطةر كةميش بووبيَت ،هةذاريةكةى
واى ليَ نةكردبوو كة رِةزيل و دةستطريؤ بيَت ،و دةروون تةسك بيَت و
لةخةلَكى بثارِيَتةوة .هةتا ئةو كاتةى كة خواى طةورة دةرطاى ليَ كردةوةو
مالَ وسامانى بةخشى ثيَى ،و لةو كاتةشدا هةبوونى مالَ و سةروةت واى ليَ
نةكرد كة دلَرِةق و رِةزيل بيَت ،بةلَكو ناوداريَك بووة لة ناودارةكانى دونياي
بةخشني و سةخاوةتى ،تةفاوى دةلَيَت :لة مةدينة الى ئةبوهورةيرة مامةوة
بؤ ماوةى شةش مانط ،لةو ماوةيةدا نةمبينى كةس لة هاوةآلنى ثيَغةمبةر
 : 1سْي أعالم النبالء ,ج ,2ص.439 :
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 هةبيَت ويَنةى ئةبوهورةيرة لة خزمةتى ميوان بيَت وطورج و رؤح سووك
بيَت بؤ ئةو كارة.1
دةستكراوةيي ئةبوهورةيرة بةشيَوةيةك بوو كة خةلَكى سةرسام دةكرد،
بؤ منوونة :جاريَكيان مالَيَكى هةبوو لة مةدينة كردى بة خيَرو صةدةقة
بةسةر بةندة ئازادكراوةكانيدا.2
بةسة بؤ بةخشندةيي ئةبوهورةيرة كة ئةوةى هةيبوو هةمووى
دةبةخشى ،بؤ سةملاندنى ئةمةش ئةم منوونة دةطيَرِينةوة كة نووسةرةكةى
مةروانى كورِى حةكةم دةلَيَت :مةروان سةد دينارى بؤ ئةبوهورةيرة نارد ،بؤ
بةيانيةكةشى كةسيَكى نارد بؤ الى و ثيَى ووت كة مةروان بة هةلَة ئةو
ثارةيةى بؤ ناردووى و مةبةستى تؤ نةبووة ،ئةبوهورةيرةش ووتى :من
هةموويم بةخشى ،ئةطةر كريَكةمى نارد با لةوة بيربِيَت ،مةروان لةم كارةيدا
ويستى ئةبوهورةيرة تاقى بكاتةوة.3

 : 1سْي أعالم النبالء .428/2 .واتريخ اإلسالم.336/2 ,
 : 2طبقات ابن سعد .13/2 :4 ,وسْي أعالم النبالء.
 : 3البداية والنهاية.114/8 ,
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ئةوةش ئةبوهورةيرة كة لةكاتى نةدارى و دةولَةمةنديدا و لةكاتى خؤشى
و ناخؤشيدا ،هةموو ئةو كارة ضاكانةى دةكرد تةنها لة ثيَناوى رِةزامةندى
خواو مةبةستى بةدةستهيَنانى سوثاس و بةرضاوى و خؤهةلَكيَشان نةبوو،
تةنانةت لة سةرةتاى موسلَمان بوونيشيةوة كاتيَك كة كؤضى كرد بؤ الى
ثيَغةمبةرى خوا  لة مةدينة ،بةندةيةكى هةبوو كة لة دةستى رِاى كردبوو
( يان وون بوبوو) ،كاتيَك ئةبوهورةيرة طةيشتة ثيَغةمبةرى خواو موسلَمان
بوونى خؤى رِاطةياند ،لةو كاتةدا بةندةكةى هات و دةركةوت ،جا ثيَغةمبةرى
خوا فةرمووى ئةى ئةبوهورةيرة ئةوة بةندةكةتة ،ئةبوهورةيرةش ووتى :ئةو
بةندةيةم ئازاد بيَ لةبةر خـوا و ئازادى كرد .1لةو كاتةشدا زؤر ثيَويستى ثيَى
هةبوو ،بؤية خواى طةورةش بؤى قةرةبوو كردةوة
 هةلَويَستى ئةبوهـورةيرة لةكاتى فيتنة و ئاذاوةى سةردةمى ثيَشةوا
عومساندا 
ئةبوهورةيرة لة كاتى ئابلَوقةدانى ثيَشةوا عومساندا لةسةر دةستى
ئاذاوةطيَرِ و خةوارجيةكاندا لةطةلَ ثيَشةوا عومساندا لةمالَةكةى ئةودابوو بؤ
ئةوةى بةرطرى بكات لة ثيَشةواو بةرانبةر ئةو ئاذاوةطيَرِانة بوةستيَتةوة،
 : 1البداية والنهاية ,104/8 ,و سْي أعالم النبالء.446/2 ,
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ئةمةش لةطةلَ ضةند هاوةلَيَكدا لة كؤضكةران و ثشتيوانان كة ذمارةيان
دةطةيشتة نزيكةى حةوت سةد كةس و كورِى هاوةآلنيش ،لةوانة :عبداهلل ى
كورِى عومةر و عبداهلل ى كورِى زوبيَر و حةسةن و حوسةين و مةروان ....
ئةبوهورةيرة و ضةند بةندةيةكي لةطةلَ بوون كة ئازاديانى كردبوو ،لةوكاتةدا
ئةطةر ثيَشةوا عومسان رِيَطةى ئةم هاوةآلنةى بداية ئةوا دةيانتوانى رِيَطرى
بكةن لةو دوذمنانة و نةهيَلَن ثيَشةوا شةهيد بيَت ،بةآلم ثيَشةوا عومسان
كةسيَكى ئاشتيخواز بوو نةيدةويست خويَن برذيَت لةسةر ئةو ،بؤية سويَندى
لةسةريان خوارد و وتى :سويَندتان دةدةم كة كىَ مافى منة لةسةرة و
دةبيَت طويَرِايةلَيم بكات با مششيَرةكةى بكات بةناو كاالنةكةيدا و برِواتةوة
بؤ مالَى خؤى ،و بة بةندةكانيشى ووت :هةركةسيَك مششيَرةكةى بكات بةناو
كاالنةكةيدا و بيشاريَتةوة ئةوا ئازاد بيَت ،بةم شيَوةية لةناو مالَةكةيدا ئةو
خةلَكة دةستيان سارد بوويةوة و برِيارِدرا شةرِ نةكةن لةبةر قسةكةى
ثيَشةوا عومسان ،بةآلم شةرِةكة لة دةرةوة تا دةهات طةرمرت دةبوو ،تا
كيَشةكة طةورةتر بوو سةرى لة شةهيدكردنى ثيَشةوا عومسانةوة دةرضوو.
كةوابوو ئةوةى ليَرةدا ثةيوةندى بةباسةكةمانةوة هةية ئةوةية كة
ئةبوهورةيرة تا دواساتةكانى رِووداوةكة لةطةلَ ثيَشةوا عومساندابووةو
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بةدلَسؤزيةوة بةرطرى ليَى كردووة ،بؤية هةموو طيَرِانةوةو ريواتةكان كؤكن
لةسةر ئةوةى كة ئةبوهورةيرة يةكيَك بووة لةو هاوةآلنةى كة بةرطرى لة
عومسان كردووة ،بةآلم ثيَشةوا عومسان لةطةلَ ئةوةدا نةبوو كة كةس
بةبؤنةى ئةوةوة خويَنى برذيَت ،بؤية كاتيَكيش كة ئةبوهورةيرة وةفاتى كرد
نةوةكانى ثيَشةوا عومسان خؤيان تةرمى ئةبوهورةيرةيان هةلَطرت هةتا
طةيانديانة طؤرِستانى بةقيـع وةكو سوثاسطوزارى و رِيَزيَك بؤ ئةو بؤضوونةى
كة هةيبوو دةربارةى عومسان ،هةروةها موعاويةش  فةرمانى بة واىل
مةدينة كرد بةوةى كة ضاك بن لةطةلَ نةوةكانى ئةبوهورةيرةدا ضونكة
ناوبراو يةكيَك بووة لةوانةى كة بةرطرى لة عومسان كردووة لة مالَةكيدا.1
وة هةروةها دوا بةدواى ئةو كيَشة و فيتنانة كاتيَك كة ناكؤكيش دروست
بوو لةنيَوان هةردوو هاوةلَى بةرِيَز موعاوية و عةىل رضي اهلل عنهما هةلَويَستى
ئةبوهورةيرة لةو دةمةدا برييت بوو لة دوورةثةريَزى و تيَكةلَ نةبوون لةطةلَ
ئةو ئاذاوةيةدا و هانى موسلَمانانيشى دةدا كة شةرِنةكةن و لة خوابرتسن و
خؤتان لة فيتنة بةدوور بطرن ،ضونكة ئةو خؤى ئةو فةرموودةيةى
طيَرِابووةوة كة ثيَغةمبةرى خـوا  فةرموويةتى " :ستكون فت القاعد فيها
 : 1اتريخ اإلسالم.339/2 ,
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خْي من القائم والقائم فيها خْي من الماشي واملاشي فيه خْي من الساعي من تشرف
هلا تستشرفه فمن وجد ملجأ أو معاذا فلي عذ به " واتة :بةم نزيكانة فيتنة
وئاذاوةيةك رِوودةدات بةشيَوةيةكة كة ئةو كةسةى دانيشتووة باشرتة لةوةى
وةستاوة ،وة ئةو كةسةى وةستاوة تيَيدا باشرتة لةوةى رِيَدةكات ،وة ئةو
كةسةى رِيَ دةكات باشرتة لةوةى بةخيَرِايي دةرِوات ،وة ئةوةشى سةيرى
بكات و بؤى برِوانيَت ئةوا خؤى دةخاتة مةترسيةوة كة تووش بيَت ضونكة
نةفسى بؤى دةرِوات ،جا هةركةسيَك لةو كاتةدا ثةناطة و شويَنيَكى
سةالمةتى دةستكةوت با بؤى برِوات و تيَيدا مبيَينَ.
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 ئةبوهـورةيرة ،دةسةآلتدار و كاربةدةستى مةديــنـة
دواى شةهيدبوونى ثيَشةوا عةىل كورِى ئةبوتاليب  ، ئةوةبوو حةسةنى
كورِى عةلـى بةيعةتى دا بة موعاويةى كورِى ئةبوسوفيان رضي اهلل عنهما و
بةوشيَوةية سازشى كرد لة خيالفةت بؤ موعاوية ،و بةوهؤيةوة يةكرِيزى بؤ
نيَو موسلَمانان طةرِايةوةو هةموو موسلَمانان لةسةر يةك ثيَشةوا و يةك وشة
يةكدةنط و كؤك بوون ،و ئيسالم لةسةرتاسةرى دةولَةتى ئيسالمدا
بآلوبوويةوةو ثةيرِةودةكرا ،و موعاويةش واليةكانى دةنارد بؤ شار و
شاروَضكةكان ،و ئةبوهورةيرة و مةروانى كورِى حةكةمى يةك لة دواى يةك
كرد بة واىل مةدينة.1
مةروانى كورِى حةكةم كاتيَك كة دةضوو بؤ حةج ئةبوهورةيرةى دةكرد بة
واىل لة جيَطةى خؤى ،ئةمة لةكاتيَكدا كة مةروان واىل مةدينة بوو لة سالَى
( 42ك) تا ئةو كاتةى موعاوية لةسةر كار اليربد لةسالَى (57ك) يان
(58ك).2

 : 1سْي أعالم النبالء ,ج ,2ص.441 :
 : 2اتريخ الطربي :ص. 228:
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كةوابوو بةشيَوةيةكى ثوخت ،ئةمةى كة رِابورد ئاماذةيةكى كورت بوو
لةسةر ئةبوهورةيرة لة ميانةى ئةو رِووداوانةى كة رِووياندا لة سةردةمى
خيالفةتى ثيَشةوايان عومسان و عةلي دا رضي اهلل عنهما هةتا وةفات كردنى
لة كؤتايي سةردةمى موعاويةدا  . ئةمة لةكاتيَكدا ئةو رِووداوانة زؤربوون
و بةرز و نشيَوى زؤريشى تيَدابوو ،كة واى كرد ذياننامةى خةلَكى بة زةمحةت
و ئاستةنط بنوسريَتةوةو دةستبكةويَت ،بةتايبةت لةبواري سياسيدا ،ئةمةش
لةبةر زؤرى روايةت و طيَرِانةوةكان و جياوازيان لةيةكرتةوة ،يان لةبةر كةمى
و ئالَؤزى و تيَكةلَ وثيَكةلَ بوونى.
بةآلم كورتةى رِيَذينى 1ئةبوهورةيرة لةو سةردةمةدا ،ئةوةية كة ناوبراو
بةهيض جؤريَك رِازى نةبووة كة فيتنةو ئاذاوة هةلَبطريسيَت و خويَن بريَـذريَـت،
و هةلَطةرِانةوةى خةلَكيش لة ثيَشةوا عومسان و كودةتاكردن بةسةريدا بةبيَ
بةلَطة و كاريَكى ناشةرعى دادةنا ،بؤية لةو ساتةوةختةدا لةطةلَ عومساندا
بوو لة مالَةكةيدا .وة هةروةها لة كاتى دروست بوونى ناكؤكى لةنيَوان عةىل و
موعاويةدا ئةبوهورةيرة دوورةثةريَز بوو خؤى تيَكةلَى رِووداوةكان نةكرد

 : 1ذياننامة.
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لةطةلَ ضةند هاوةلَيَكى تردا و هةميشة لةهةولَى دروست كردنى ثةيوةندى
بريايةتى و ئاشتةواييدا بوو.


 ئةبوهورةيرة و جيهاد كردن لة ثيَناوى خوادا
ثيَشرت ئةوةمان باسكرد كة ئةبوهورةيرة لة رؤذانى فةحتى خةيبةردا لة
يةمةنةوة كؤضى كرد بؤ مةدينة لةطةلَ ضةند كةسيَكى ترى يةمةنيدا ،كةلةو
كاتةدا ثيَغةمبةرى خوايش  لة خةيبةربوو ئةوةبوو خؤشحالَ بوو
بةهاتنيان و بةشداريشى كردن لةدةستكةوتةكانى خةيبةردا و الى خؤيةوة
داينان .بؤية فةحتى خةيبةر يةكةم جةنط بوو كة ئةبوهورةيرة تيَيدا
بةشدارى كرد ،هةرضةندة لةساتةوةختى كؤتايي هاتنى شةرِةكةدا طةيشنت،
ثاش ئةوة لةهةموو جةنطةكانى تردا بةشدارى كرد.
تةنانةت هةنديَك جار ثيَغةمبةرى خوا  وةكو نويَنةر ئةينارد بؤ
شويَنيَك ،بؤ منوونة :ئةبوهورةيرة خؤى دةطيَرِيَتةوة دةلَيَت :ثيَغةمبةرى خوا
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لةطةلَ ضةند كةسيَكدا ناردمانى بؤ شويَنيَك ،و ثيَى ووتني " :ئةطةر فآلن و
فآلنة كةستان دؤزيةوة – دوو ثياو بوون لة قورةيش – ئةوا بة ئاطر
بيانسوتيَنن ،ثاشان كاتيَك ويستمان دةربضني ،فةرمووى :من فةرمامن ثيَكردن
كة ئةو دوو كةسة بة ئاطر بسووتيَنن ،بةآلم ئاطر نابيَت كةسى ثيَ سزا بدريَت
مةطةر خوا نةبيَت عزوجل ،بؤية ئةطةر ئةوانتان دؤزيةوة ئةوا بيانكـوذن" .1
ياخود جارى وا هةبووة ثيَغةمبةرى خوا  لةطةلَ سريةيةكدا
ناردوويةتى و خواحافيزى ليَكردووة ،كة ديسان ئةبوهورةيرة دةيطيَرِيَتةوةو
دةلَيَت :ثيَغةمبةرى خوا ،خواحافيزى ليَكردم و فةرمووى " :ئةتسثيَرم بةو
خـوايةى كة سثاردة زاية ناكات" .2
بةوشيَوةية ئةبوهورةيرة لة دواى وةفاتي ثيَغةمبةرى خوايش هةرطيز
وازى لة جيهاد نةهيَنا لة ثيَناوى خوادا ،ضؤن وازى ليَ دةهيَينَ لةكاتيَكدا
خؤى لة ثيَغةمبةرى خواى بيستووة كة فةرموويةتى " :سويَند بةو خوايةى
كة طيانى حممدى بةدةستة ،ثيَم خؤشة لة ثيَناوى خوا غةزا بكةم و بكوذريَم،

 : 1صحيح :صححه األلباِن ِف صحيح و ضعيف سنن الرتمذي رقم.1571 :
 : 2صحيح :صححه األلباِن ِف صحيح و ضعيف سنن ابن ماجة رقم .2825 :وغْيه.
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ثاشان غةزا بكةم و بكوذريَم ،ثاشان غةزا بكةم و بكوذريَم"  .1هةروةكو ضؤن
ليَيةوة بيستووة كة فةرموويةتى " :تؤزى جيهاد كردن لةثيَناوى خواو
دووكةلَى ئاطرى دؤزةخ لةسةر هيض كةسيَك يةك ناطريَت و كؤنابيَتةوة" .2
جا ئةطةر بهاتاية و بارودؤخة ثيَويستى بة جيهاد بوواية ئةوا دةتبينى
ئةبوهورةيرة لة ريزى يةكةمى سةربازةكانداية لة طؤرِةثانى جيهاد و
تيَكؤشان لة ثيَناوى خوادا ،وة يةكةم شةرِيش كة بةشدارى تيَداكرد لة دواى
وةفاتى ثيَغةمبةرى خوا  برييت بوو لة شةرِى هةلَطةرِاوةكان،
ئةبوهورةيرة دةطيَرِيَتةوةو دةلَيَت :كاتيَك كة هةلَطةرِاوةكان رِوويدا ،عومةر
بة ابوبكرى ووت :ئايا شةرِ لةطةلَ ئةوانةدا دةكةيت و دةيانكوذيت لةكاتيَكدا
لة ثيَغةمبةرى خوام بيستووة كة دةيفةرموو " :فةرمامن ثيَكراوة كة
كوشتارى خةلَكى بكةم هةتا ئةو كاتةى ئةلَيَن ال إله إالّ اهلل جا ئةطةر ئةو
وتةيةيان ووت ئةوا خويَن و مالَيان لةسةرم حةرام دةبيَت مةطةر بةحةقى
خؤى نةبيَت و حيساب و ليَثرسينةوةشيان الى خواية " ئةبوبةكريش وتى:
سويَند بة خـوا جياوازى ناكةم لة نيَوان نويَذ و زةكاتدا و كوشتارى ئةوانةش
 : 1أخرجه البخاري ( )36ومسلم (.)6/33
 : 2صححه األلباِن ِف مشكاة املصابيح رقم .]41[3828 :وغْيه .
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دةكةم كة جياوازى دةكةن لة نيَوانياندا ،بؤية لةطةلَيدا شةرِمان كرد لة دذى
هةلَطةرِاوةكان و بؤمان دةركةوت كة ئةو بؤضوونةش تةواو وثةسةندة.1
وة هةروةها سةرضاوة ميَذووييةكان باسيش لةوة دةكةن كة ئةبوهورةيرة
بةشداربووة لة شةرِى يةرموك و فةتح كردنى شويَنةكانى وةكو ( جرجان و
قةزوين )يشدا.2


 ضةند منوونةيةك لة ئـاكارو رِةوشتى ئةبوهورةيرة
ئةبي مورِة دةطيَرِيَتةوة دةلَيَت لةطةلَ ئةبوهورةيرةدا دةضووم بؤ ناوى
زةويةكةى كةلة ( عقيق ) بوو ،كة دةضووة ناو زةويةكةيةوة بة دةنطى بةرز
دةيوت :السالم عليك ورْحة اّلل وب ركاته ي أمتاه! دايكيشى وةآلمى دةدايةوةو
دةيوت :وعليك السالم ورْحة اّلل وب ركاته .ثاشان ئةبوهورةيرة دةيوت:
رِةمحةتى خوات ليَ بيَت دايكة وةكو ضؤن منت بة بضوكى ثةروةردة كرد،
دايكيشى دةيوت :رِؤلَة رِةمحةتى خوا لةتؤش بيَت و خواى طةورة ثاداشتى
 : 1صححه األلباِن ِف صحيح و ضعيف سنن النسائي رقم.3971 :
 : 2اتريخ دمشق إلبن عساكر ,ج  ,47ص .429 :و اتريخ جرجان ص .6-4 :و التدوين ِف ذكر أخبار
قزوين ,ج ,1ص.19 :
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خيَرت بداتةوةو ليَت رِازى بيَت ،وةكو ضؤن بة طةورةييش ضاكى بؤم و
طويَرِايةلَمى.1
حممدى كورِى سريين دةلَيَت :ئيَمة الى ئةبوهورةيرة بووين شةويَك ،ووتى:
خواية لة ئةبوهورةيرةو دايكى خؤش بة و لةهةركةسيَكيش كة داواى
ليَخؤشبوونيان بؤ دةكات .حممديش دةلَيَت :ئيَمةش داواى ليَخؤشبوومنان
بؤيان دةكرد بؤ ئةوةى بةر دوعاكةى ئةبوهورةيرة بكةوين.2
ئةبوهورةيرة ئةو فةرموودةيةى ثيَغةمبةرى خواى  زيندوو دةكردةوة
كاتيَك ثياويَك ثرسيارى ليَكرد و وتى :كىَ شايستةية بؤى ضاك مب؟ ئةويش:
ووتى :دايكت ،ثاشان دوبارةى كردةوة ،ديسان وتى :دايكت ،ثاشان سيَ
بارةى كردةوة ،ديسان وتى :دايكت ،ثاشان بؤ جارى ضوارةم كة وتيةوة،
ئةويش وتى :باوكت.3

 : 1حسن اإلسناد :صحيح األدب املفرد. 11/14 ,
 : 2صحيح اإلسناد :صحيح األدب املفرد.28/37 ,
 : 3صحيح :صحيح األدب املفرد.5/5 ,
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وة ئةبوهورةيرة لةطةلَ دايكيدا بوو ثيَكةوة دةذيان و جيَى نةهيَشت و
حةجى نةكرد هةتا ئةو كاتةى دايكى مرد.1
ئةبوهورةيرة سروشتى وا بوو كة بانطةوازى خةلَكى دةكرد بؤ كارى خيَرو
ضاكة و هانى دةدان بؤ رِةوشتى جوان و ئاكارى بةرز ،بؤ منونة :جاريَكيان
ئةبوهورةيرة دوو ثياو دةبينيَت كة ثيَكةوةن ،بةيةكيَكيان دةلَيَت :ئةم
كةسة ضي تؤية؟ ئةويش دةلَيَت :باوكـمـة ،ئةبوهورةيرةش ثيَي دةلَيَت:
بةناوى خؤى بانطى نةكةيت و لة ثيَش ئةوةوة رِيَ نةكةيت و لةثيَش
ئةويشةوة دانةنيشيت.2
يان دةيوت :هةركةسيَك بطات بة برا موسلَمانةكةى با سآلوى ليَ بكات ،وة
ئةطةر دار يان ديواريَك كةوتة نيَوانيانةوة با دووبارة سآلوى ليَ بكاتةوة.3
يان لة وتةيةكى تريدا دةلَيَـت :رِةزيلرتين كةس ئةو كةسةية كة رِةزيلى بكات
لة سةالم كردن ،وة بيَ دةسةآلترتين كةسيش ئةو كةسةية كة دةستةثاضة
بيَت بةرانبةر بة دوعاو دوعا بكات.1
 : 1ابن عساكر ,ص 516 :و .517
 : 2صحيح اإلسناد :صحيح األدب املفرد.32/44 ,
 : 3صحيح موقوفا ،وصح مرفوعا :صحيح األدب املفرد.776/1010 ,
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ئةو كةسيَك بوو زؤر سوور بوو لةسةر ئةوةى كة خراثة نةكريَت بةرانبةر بة
مرؤظ و كةسايةتى مرؤظ ،بؤية بةضاكى و جوانى مامةلَةى لةطةلَ هاوةلَ و
هاوكؤرِةكانيدا دةكرد و نةرم ونيان و لةسةرخؤبوو بةرانبةريان ،و كةسي
تةريق نةدةكردةوة لةسةر قسةيةك ،و قسة رِةق و وشك نةبوو ،وة
هةركاتيَكيش يةكيَك لة مةجليسةكةيدا قسةيةكى نابةجيَى بكرداية وبةدلَى
ئةم نةبووبيَت لةم وتةية زياترى نةدةووت :اللهم اغفر لنا و له وأرحنا منه يف
عافية.2
هةروةها هانى خةلَكى دةدا بؤ ئةوةى ضاوثؤشى بكةن لةيةكرت و هةلَةو
كةموكورتى يةكرت داثؤشن و دةيوت :ريثؤقى نيَو ضاوى براكةت دةبينى،
بةآلم كؤتةرة دارى نيَو ضاوى خؤت نابينى و لةبريى دةكةيت.3
وة ئةو كةسيَكى خاكى و خؤبةطةورةزان نةبوو ،بؤية هةنديَك جار لةطةلَ
مندالَدا نانى دةخوارد و و تةنانةت طالَتة وياريشى لةطةلَ دةكرن.4

 : 1صحيح اإلسناد موقوفا ،وصح مرفوعا ,صحيح األدب املفرد.779/1042 ,
 : 2روضة العقالء ونزهة الفضالء ,ص.54 :

 : 3صحيح موقوفا ,صحيح األدب املفرد.461/592 ,
 : 4ابن عساكر ,ص.524 :
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 نــةخـؤش كـةوتـنـى ئةبوهـورةيـرة
كاتيَك ئةبوهورةيرة نةخؤش كةوت ،مةروانى كورِى حةكةم سةردانى كرد و
ووتى :خوا شيفات بدات ئةى ئةبوهورةيرة ،ئةبوهورةيرةش وتى :خواية من
حةز بة طةيشنت بة تؤ دةكةم و ئوميَدةوارم تؤش حةز بة طةيشنت و ديدارى
من بكةيت ،مةروان نةطةيشتة ناو بازارِى لؤكةفرؤشان ئةبوهورةيرة طيانى
سثارد.1

ئةبوهورةيرة لةكاتى نةخؤشيةكةيدا دةطريا ،ثيَى وترا:
بؤضى دةطريت ئةى ئةبوهورةيرة؟
ئةويش لة وةآلمدا ووتى:
من بؤ جيَهيَشتنى ئةو دونيايةى ئيَوة ناطريم ،بةآلم بؤ دوورى ئةو طةشتة
دةطريم كة بؤى دةرِؤم و بؤ كةمى ئةو تويَشووةيشم كة ثيَمة ،من
لةبةرزاييةكم و هاتنةخوارةوةكةى بؤ بةهةشتة يان بؤ ناو ئـاطر ،جا نازامن
كاميان دةمطريَتة خؤى و دةبيَتة نشينطةم.2
 : 1اتريخ اإلسالم ,239/2:وغْيه.
 : 2سْي أعالم النبالء .448/2 ,وغْيه.
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هةروةها ئةبوهورةيرة لةو كاتةدا بةو خةلَكةى كة دانيشتبوون ووتى:
كاتيَك كة مردم خيَوةمت بؤ هةلَمةدةن و بة ئاطركردنةوةوة شويَنم مةكةون،
بةلَكو بةثةلة مببةن بؤ طؤرِستان ،ضونكة من لة ثيَغةمبةرى خوام بيستووة
 كة دةيفةرموو " :كاتيَك مردن دةطات بة ثياوضاكيَك لةسةر نويَن و
تةختةكةى ،دةلَيَـت :مببةن مببةن ،وة كاتيَكيش مردن دةطات بة
ثياوخراثيَك لةسةر نويَن و تةختةكةى ،دةلَيَت :ئةى هاوار بؤ كويَم دةبةن؟
".1

وة ئةبوهورةيرة دةيووت:
هيض نةخؤشيةك نية تووشم بيَت ئةوةندةى تا (لةشطةرمى) ثيَم خؤش بيَت،
ضونكة دةضيَتة هةموو لةمشةوة و خواى طةورةش بةشى هةر ئةنداميَك لةو
لةشة ثاداشتى دةداتةوة.2



 : 1سلسلة األحاديث الصحيحة :رقم .444 :قال األلباِن :وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

 : 2صحيح اإلسناد :صحيح األدب املفرد.388/503 ,
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 كؤضى دوايي ئةبوهورةيرة
سةبارةت بة سالَى مردنى ئةبوهورةيرة زانايانى ميَذوو رِاجياوازيان هةية
بةم شيَوةية:
هيشامى كورِى عوروة دةلَيَت :ئةبوهورةيرة و دايكة عائيشة هةردووكيان
لة سالَى ثةجنا و حةوتدا وةفاتيان كردووة ،ئةمة بؤضوونى مةدائى و عةىل
مةدينية.
ئةبو مةعشةر دةلَيَت :بةلَكو لة سالَى ثةنـجـاو هةشتدا كؤضى دوايي
كردووة.1
واقدى و ئةبوعوبةيد دةلَيَن :ئةبوهورةيرة لة سالَى ثةجنـا و نـؤ كؤضى
دوايي كردووة كة لةوكاتةدا تةمةنى حةفتاو هةشت سالَ بوو ،تةنانةت نويَذى
جةنازةى لةسةر دايكة عائيشة كرد لة رِةمةزانى سالَى ثةجناو هةشت و
نويَذيشى لةسةر دايكة ئوم سةلةمة كرد لة مانطى شةواىل سالَى ثةجنا و نـؤ،
ثاشان خؤى كؤضى دوايي كرد لة هةمان سالَدا.

 : 1البداية والنهاية .114/8 :اتريخ اإلسالم 339/2 :وغْيمها.
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لةوكاتةدا وةليدى كورِى عوتبةى كورِى ئةبوسوفيان واىل مةدينة دةبيَت،
نويَذى لةسةر دةكات و ضةندين هاوةلَى بةرِيَزيش ئامادةى مةراسيمةكةى
دةبن وةكو  :عبداهلل ى كورِى عومةر و أبوسعيدى خودرى و هةروةها مةروانى
كورِى حةكةميش .وة كورِةكانى ثيَشةوا عومسان جةنازةكةيان هةلَطرت هةتا
طؤرِستان لةبةر ئةو هةلَويَستةى هةيبوو بةرانبةر باوكيان .وة وةليدى كورِى
عوتبة نوسراويَكى نارد بؤ موعاوية تيَيدا هةوالَى كؤضى دوايي ئةبوهورةيرةى
دا بة موعاوية ،ئةويش وةآلمى دايةوةو ثيَى ووت :دة هةزار درهةم بدات بة
مرياتطرةكانى ئةبوهورةيرة و لةطةلَياندا باش بيَت ،ضونكة ئةو يةكيَك بوو
لةوانةى كة عومسانى جيَ نةهيَشت و لةطةلَيدا بوو لةمالَةوة.1
نــافع دةلَيَـت :من لةطةلَ ابن عمردا بووم لة كاتى بةرِيَكردنى تةرمى
ئةبوهورةيرةدا ،كة لةثيَشيةوة دةرؤيشت ،و زؤر رِةحم وبةزةيي بة
ئةبوهورةيرةدا دةهاتةوةو دةيوت :ئةبوهورةيرة ئةو كةسةبوو كة
فةرموودةكانى ثيَغةمبةرى خواى  لةبةردةكرد و دةثاراست بؤ
موسلَمانان.2
 : 1سْي أعالم النبالء :ج ,2ص ,448 :و اتريخ اإلسالم :ج ,2ص.339 :
 : 2طبقات ابن سعد.340/4 :
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 خـيَـزان و مندالَةكانى
وةكو ثيَشرت ئاماذةى بؤ كرا ئةبوهورةيرة بسرةى كضى غزوانى خيَزانى
بوو ،خوشكى عوتبةى كورِى غزوانة كة هاوةلَى ثيَغةمبةرى خوا بوو ، 
ئةو هاوسةرطرييةش بةثيَى بؤضوونى رِاست دواى وةفاتى ثيَغةمبةرى خوا
بوو ،كة ئةبوهورةيرة زؤر شوكر و سوثاسى خواى دةكرد لةسةر ئةو
هاوسةرطريية و ثيَكةوةنانى ئةو خيَزانة.1
مندالَةكانيشى ضواربوون كة سيانيان كورِبوون ،ئةوانيش :مـحـرر و
عبدالرمحن و بيالل بوون

2

و كضةكةشى لة ميَذوودا ناوى بة ئاشكرايي

نةهاتووة و ديارنية ،هةرضةندة هةنديَك ووتويانة دوورنية ناوى ئوم حبيب
بووبيَت  ،3ئةو كضةش زاناى طةورةى تابعني سعيدى كورِى مسيب هيَناي و
بووبةخيَزانى.
ئةو كورِةى كة ناوى حمرر بوو لة مةدينة وةفاتى كرد لةسةردةمى
خيالفةتى عومةرى كورِى عبدالعزيز ،كة لة ضةند هاوةلَيَكةوة فةرموودةى
 : 1سْي أعالم النبالء ,ج ,2ص.441 :
 : 2مجهرة أنساب العرب ,ص.360 :
ُ : 3تذيب التهذيب ,ج ,4ص .84 :البداية والنهاية ,ج ,8ص.111 :
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طيَرِاوةتةوة ،وةكو :باوكى كة ئةبوهورةيرة دةكات و عبداهلل ى كورِى عومةر
و هةروةها عومةرى كورِى خةتاب (بة مورسةىل).1
وةهةروةها ضةندين زانايش فةرموودةيان ليَيةوة طيَرِاوةتةوة ،لةوانة:
كورِةكةى خؤى كة ناوى موسليم بووة ،ابن شهاب الزهرى ،عامر الشعبـي ،ابن
عقيل ،عكرمة ،عطاء ،موصعةب ،عبداهلل ى كورِى حمرييز و جطة لةوانيش،
بةآلم ذمارةيةكى كةم فةرموودةى طيَرِاوةتةوة.



1

َيك يان تابعيةك فةرموودةيةك لة ثيغةمبةرى
 :فةرموودةى مورسةل ئةو فةرموودةيةية كة هاوةل

خواوة بطيريتةوةو لةويشةوة نةيبيستبيت ( مصطلح احلديث إلبن العثيمني ,ص . ) 16 :بةآلم ليرةدا
ئةم كةسة فةرموودةى لة عومةرى كورى خةتابةوة طيراوةتةوةو لةويشةوة نةيبيستووة راستةوخؤ.
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بـةشـى دووةم
ذياننمانةى زانـسـتى ئةبوهـورةيـرة 
ووتةيةك ثيَش دةستثيَكردنى ئةم بةشة
ئةبوهورةيرة ضوارسالَ لةطةلَ ثيَغةمبةرى خوادا بوو  ئةوةش لة دواى
غةزاى خةيبةرةوة ،هةميشة لةطةلَيدابوو هةتا ثيَغةمبةرى خوا وةفاتى كرد.
لةطةلَيدا بوو تةنانةت كاتيَك ثيَغةمبةرى خوا دةضووة مالَى خيَزانةكانيشي،
خزمةتى دةكرد و لة دوايةوة نويَذى دةكرد ،و لةطةلَيدا جيهاد و حةجيشى
دةكرد ،لة كؤرِ و دانيشتنةكانيدا دانةدةبرِا ،بةلَكو مزطةوت نشينطةو جيَطةى
بوو ثيَغةمبةريش ثيَشةواى بوو ،بؤية فيَرى زؤريَك لة سوننةتةكانى ثيَغةمبةر
بوو ،ضونكة ئةو ثةيوةست بوونةى ثيَيةوة رِةنطدانةوةى هةبوو لة ذيانيدا،
بة طويَى خؤى فةرمايشتةكانى دةبيست و بةضاوى سةريشى رِةفتارةكانى
دةبينى ،بؤية فةرموودةكانى لة ميَشكيدا دةزرنطايةوةو كردارةكانيشى لة
ثيَش ضاويدا ويَنةى مابوو ،ئةمة واى كرد وردةكارى سوننةت بزانيَت و جيَ
بةجيَشى بكات ،جاري واش هةبووة ثيَغةمبةرى خوا لةطةلَ أبو عةالئى
خةزرةمى دةينارد بؤ بةحرةين ،كة بانطدةر و ثيَشةواش بوو ،ثيَغةمبةرى
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خوايش  سووربونى ئةوى بؤ فيَربوونى فةرموودة دةزانى ،و دةيزانى
ئةبوهورةيرة ضةند تامةزرؤية بؤ زانست ،بؤية هةر ثرسياريَكي ليَ بكرداية
ثيَغةمبةرى خوا رِاستةوخؤ وةآلمى دةدايةوةو ثشكيَكى لةو مرياتة ثرِخيَرو
بةرةكةتة دةخستة سنطيةوة و دوعايشى بؤ دةكرد.
وادةردةكةويَت كة هاوةلَيَتى ئةبوهورةيرة لةطةلَ ثيَغةمبةرى خوادا كةم
بيَت بة بةراورد لةطةلَ ئةو ذمارة زؤرةى فةرموودة كة طيَرِاويةتيةوة ،بةآلم
ئةو ثةيوةست بوونة سات بة ساتةى لةطةلَ ثيَغةمبةردا و ئةو سووربونةى بؤ
فيَربوونى زانست ليَيةوة ئةو ليَربِان و خؤ يةكالكردنةوةيةى ،ئةو طومانانة
دةرِةويَنيَتةوة بةيةكجارى.
جاريَكيان ئةبوهورةيرة تورِة دةبيَت لة مةروانى كورِى حةكةم ،ضونكة
ثيَى ووت :تؤ فةرموودةى زؤر لة ثيَغةمبةرى خواوة دةطيَرِيتةوة !!
ئةبوهورةيرةش لة وةآلمدا ووتى " :سويَند بة خوا من لة هةموو كةس زياتر
شارةزام بة فةرموودةى ثيَغةمبةر ،وة سويَند بة خوا كةسانيَك هةبوون لة
هاوةآلن كة ثيَش من كةوتبوون لة هاوةلَيَتى كردنى ثيَغةمبةرى خواداو ثيَش
منيش كةوتن لة كؤض كردندا لة مهاجرين و ئةنصار ،لةطةلَ ئةوةشدا
دةيانزانى من ضةند ثةيوةستم بة ثيَغةمبةرةوة ،بؤية ئةوان ثرسيارى
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فةرموودةى ئةويان لة من دةكرد ،لةوانة عومةر و عومسان و عةلي و تةلـحة
و زوبـيَر ،سويَند بةخوا هيض فةرموودةيةكم ال شاراوة نية لة مةدينة و هةموو
ئةوانةش دةناسم كة خواوثيَغةمبةريان خؤش دةويَت و هةموو ئةوانةش كة
ثلةوثايةيان هةبوو الى ثيَغةمبةرى خوا ،وة هةموو هاوةلَةكانيشى دةناسم،
تةنانةت ئةوة دةزامن كة أبوبكر هاوةلَى تةنهايي ثيَغةمبةر بوو لة
ئةشكةوتةكةدا و جطة لةوةش "....

1

بؤية لةو ساتة بةدواوة مةروان ئةو جؤرة قسانةى نةكرد بةرانبةر
ئةبوهورةيرة و بةلَكو لة وةآلمةكةى دةترسا.
 سووربونى بؤ فيَربوونى فةرموودة
ئوبةى كورِى كةعب  دةلَيَـت :ئةبوهورةيرة كةسيَكى بويَـربوو بؤ
ثرسياركردن لة ثيَغةمبةرى خوا  دةربارةى شتانيَك كة ئيَمة
نةماندةكرد.2
ئةبوهورةيرة خؤيشى زؤر شاد و بةختةوةربوو بةوةى كةلةطةلَ
ثيَغةمبةرى خواداية و ليَيةوة فيَردةبيَت ،وةكو دةلَيَت :سوثاس بؤ ئةو
 : 1البداية والنهاية .108/8 ,و سْي أعالم النبالء.435/2 ,
 : 2ابن عساكر ,ص.447 :
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خوايةى كة هيدايةتى ئةبوهورةيرةى دا بؤ ئيسالم ،سوثاس بؤ ئةو خوايةى
كة ئةبوهورةيرةى فيَرى قورئان كرد ،سوثاس بؤ ئةو خوايةى كة كردى
بةهاوةلَى موحةممةد ثيَغةمبةر .1 
بؤ سةملاندنى ئةو رِاستيةى كة ئةبوهورةيرة لةنيَو هاوةآلندا زؤر سووربوة
لةسةر فيَربوون و وةرطرتنى فةرموودة ،ئةم فةرموودةيةية كة ئةبوهورةيرة
خؤى دةيطيَرِيَتةوةو دةلَيَت:
جاريَكيان ثيَغةمبةرى خوا  فةرمووى " :كيَ ئةو ضةند ووشةيةم ليَ
وةردةطريَت و كاريان ثيَ دةكات ياخود كةسيَك فيَردةكات كة كاريان ثيَ
بكات؟ منيش وومت :من ئةى ثيَغةمبةرى خوا  ، ئةويش دةستى طرمت و
ثيَنج دانةى ذمارد :لة حةرام دووربكةوة دةبيت بةخواثةرسترتين كةس ،وة
رِازى بة بةو بةشةى خوا بؤتى ديارى كردووة دةبيت بة دةولَةمةندترين
كةس ،وة بؤ دراوسيَكةت ضاك بة دةبيت بة باوةرِدار ،وة ئةوةى بؤ خؤت
ثيَت خؤشة بؤ خةلَكيش ثيَت خؤش بيَت دةبيت بة موسلَمان ،وة زؤريش ثيَ
مةكةنة ،ضونكة زؤر ثيَكةنني دلَ دةمريَنيَت ".2
 : 1اتريخ ابن عساكر :ص.511 :
 : 2سلسلة األحاديث الصحيحة.930 :
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لة رِاستيدا ئةم فةرموودةية رِاستى ثابةندبوونى ئةبوهورةيرة دةردةخات
هةم بةخودى ثيَغةمبةرةوةو هةميش بؤ فةرمايشتةكانى ،كة ضؤن ئامادةيي
تيَدابووة بؤ وةرطرتنى قسةكانى ئةوو كارثيَكردنيشى و فيَركردنى ئةو
كةسةيشى كة كارى ثيَ دةكات .ئةمةش جطة لة سووربوونى ئةبوهورةيرة
نةبيَت هيضى تر نية ،ثةرؤشى و ليَربِانى ئةو دةردةخات بؤ وةرطرتنى زانست
لةو سةرضاوة ثاك و بيَطةردةوة .هةميشة ئامادةو لةسةرثيَ بووة بؤ جيَ
بةجيَكردنى فةرمانةكانى و دووركةوتنةوة لةو شتانةى كة ئةو رِيَطريان ليَ
دةكات و قةدةغةيان دةكات.
ثيَغةمبةر خوا  شاهيَدى بؤ ئةوبوهورةيرة داوة بةوةى كة زؤر سوور و
ئامادةية بؤ فيَربوونى فةرموودة ،جا لةو شاهيَدية زياتر ضى هةية كة جيَطاى
بةختةوةرى بيَت ،ئايا ئةبوهورةيرة طةيشتبيَتة ض ئاستيَك كة ثيَغةمبةريَك
شاهيَدى بؤ بدات؟ ثريؤز بيَت لةو كةسةى كة ثيَغةمبةر شاهيَدى بؤ بدات ،جا
بةرِيَزان با ثيَكةوة سةرجنى ئةم فةرموودةية بدةين:
ئةبوهورةيرة دةلَيَت :وومت ئةى ثيَغةمبةرى خــوا كىَ بةختةوةرترين كةسة
بة شةفاعةتى تؤ لة رؤذى دواييدا؟ ئةويش لة وةآلمدا فةرمووى " :ئةى
ئةبوهورةيرة ،خؤم طومانى ئةوةم برد كة كةس ثيَش تؤ ثرسيارى ئةوةم ليَ
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ناكات ،ئةوةش لةبةر ئةوةى دةتبينم زؤر سوورى لةسةر فةرموودة،
بةختةوةرترين كةس بة شةفاعةتى من لة رؤذى دواييدا كةسيَكة كة لةناخى
دلَيةوة بة ثاكى بلَيَت :ال إل َه إالّ اهلل ".1
لة

فةرموودةيةكى

تردا

ئةبوهورةيرة

دةطيَرِيَتةوةو

دةلَيَت:

خؤشةويستةكةم (ثيَغةمبةر)  وةصيةتى سيَ شتى بؤ كردووم ،منيش
هةتا ئةمرم وازيان ليَ ناهيَنم ،ئةوانيش " :رؤذووطرتنى سيَ رؤذ لة هةموو
مانطيَكدا ،وة نويَذى ضيَشتةنطاو ،وة نويَذى ويتـر ثيَش ئةوةى خبةوم ".2
ئةبوهورةيرة دةلَيَت :هامت بؤ الى ثيَغةمبةرى خوا  جلوبةرطةكةم
رِاخست لة اليدا و ئةويش بردى و كؤى كردةوة لةسةر دلَـم ،منيش لة ثاش
ئةوةوة هيض فةرموودةيةكم لةبرينةضوويةوة.3
ئةبوهورةيرة دةلَيَت :هيض يةكيَك لة هاوةآلنى ثيَغةمبةر ئةوةندةى من
فةرموودةى لة ثيَغةمبةرةوة نةطيَرِاوةتةوة ،جطة لة عبداهلل ى كورِى عةمر
نةبيَت ئةويش لةبةر ئةوةى ئةو دةينووسى و من نةمدةنووسى.1
 : 1صحيح البخاري.6570 :
 : 2صحح البخاري.1187 :
 : 3صحيح وضعيف سنن الرتمذي  ,3834وفيه قال األلباِن :حديث حسن اإلسناد صحيحه.
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مةجليسي ئةبوهورةيرة و بآلوكردنةوةى فةرموودة
ئةبوهورةيرة لةضةندين شارو جيَطةدا فةرموودةى طيَرِاوةتةوة و ئةوةى
وةرى طرتبوو لة ثيَغةمبةرى خواوة  دةيطةياند بة خةلَكى ،بة طوفتارو
كردار ،لةو شويَنانةى كة فةرموودةى تيَدا طيَرِاوةتةوة وةكو :مةدينة،
مةككة ،دميةشق ،عيَراق ،بةحرةين ،وة هةروةها مالَةكةى خؤيشى وةكو
ثةميانطايةكى ليَ كردبوو كة خةلَكى دةهاتن بؤ الى بؤ بيسنت و فيَربوونى
فةرموودة ليَيةوة .هةروةها لة شويَنى خؤى كة ( العقيق ) بوو ثيَشوازى
دةكرد لة فيَرخوازانى زانستى شةرعى و فةرموودةى بؤ دةطيَرِانةوة و رِيَزى
ليَ دةطرتن و نةرمونيان بوو لةطةلَيانداو خؤشحالَى دةكردن بة هؤى ئةو
نيعمةتى خؤشخوانى و سروشت جوانيةى كة خواى ثةروةردطار ثيَى
بةخشيبوو ،هةروةها بة هؤى ئةو زانستة زؤرةى كة لة ثيَغةمبةرةوة وةرى
طرتبوو.
وة زؤربةى دانيشتنةكانى لة مزطةوتى ثيَغةمبةر بوو ،و خةلَكيش رِيَز و
ثلةوثايةى ئةبوهورةيرةيان دةزانى و بؤ زؤر ثرس و كيَشة وطرفت
دةطةرِانةوة بؤ الى ئةو بؤ ضارةسةركردنى ،وة هةروةها ئةبوهورةيرة
 : 1رواه البخاري.113 :
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فةتواى بؤ خةلَكى دةدا بة ئامادةبوونى زانايانى نيَوهاوةآلن وةكو ابن عباس
و زةيدى كورِى سابت و هةنديَك جاريش هاوةآلن خةلَكيان دةنارد بؤ الى
ئةبوهورةيرة بؤ وةآلمدانةوةى ثرسيار.1
وة خؤشةويستى ئةبوهورةيرة بؤ ثيَغةمبةرى خوا  لةميانةى
طيَرِانةوةى فةرموودةكاندا دةردةكةويَت كة كاتيَك فةرموودةيةكى باس
دةكرد دةيوت :صادق املصدوق فةرموويةتى ،يان دةيووت :خؤشةويستةكةم
يان باوكى قاسم .وة هةروةها سةرةتاى قسةكانى و ثيَش دةست ثيَكردنى
طيَرِانةوةى فةرموودة بةم فةرموودةية دةستى بة قسةكردن دةكرد " :من
كذب علي مت عمدا ف لي ت ب وأ مقعده من النار "

2

واتة :ثيَغةمبةرى خوا

فةرموويةتى هةركةسيَك بة ئةنقةست درؤ بةدةم منةوة بكات ئةوا با
جيَطايةك لة ئاطر بؤ خؤى دابنيَت.
حممدى كورِى عمارةى كورِى عةمرى كورِى حةزم شيَوازيَكى مةجليسي
ئةبوهورةيرة دةطيَرِيَتةوة بؤمان و دةلَيَـت :جاريَكيان لة مةجليسيَكدا
دانيشتبووم كة ئةبوهورةيرةى تيَدابوو ،هةروةها ضةندين هاوةلَى طةورةى
 : 1سْي أعالم النبالء :ج ,2ص.437 :
 : 2صحيح متواتر :صحيح اجلامع الصغْي ,رقم.6519 :
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ثيَغةمبةرى خوايش  لةويَدا بوون ،جا ئةبوهورةيرة دةستى دةكرد
بةباس كردن وطيَرِانةوةى فةرموودة و ئةو هاوةآلنة هةنديَكيان ئةو
فةرموودةيةيان نةدةزانى و دواتر كة بةيةكرتيان دةوت ثاشان بؤيان
دةردةكةوت و دةيانزانى ،ئةمةى ضةند جاريَك دووبارة دةكردةوة ،بةو
هؤيةوة زانيم كة ئةبوهورةيرة لةهةموو كةس زياتر فةرموودةى لةبةرة لة
ثيَغةمبةرى خواوة .1 
خةلَكى متمانةيان بة ئةبوهورةيرة دةكرد بؤ ئةوةى طويَبيستى فةرموودة
بن ليَيةوة و بؤ ئةو مةبةستةش لةنيَو يةكرتيدا شويَن و كاتيَكيان دادةنا و
ديارى دةكرد بؤ ئةوةى بضن بؤ الى ئةبوهورةيرة و ئةويش فةرموودةيان بؤ
باس بكات ،بؤ منوونة :مةكحول دةطيَرِيَتةوة و دةلَيَت :جاريَكيان خةلَكى
شةويَك لة شةوان شويَنيَكيان دةستنيشان كرد و تيَيدا كؤبوونةوةو
ئةبوهورةيرةش هةستا و دةستى كرد بة طيَرِانةوةو باسكردنى فةرموودة
بؤيان هةتا بةيانى رؤذ بوويةوة.2

 : 1سْي أعالم النبالء ,ج ,2ص ,444 :فتح الباري ,ج ,1ص.225 :
 : 2سْي أعالم النبالء ,ج ,2ص ,432 :البداية والنهاية ,ج ,8ص.106 :

80

ba8.org

ئةبو هورةيرة  ذيان و بةسةرهاتى  ،وةآلمى طومانةكان...................................

حممدى كورِى سريين دةلَيَت :هةموو رؤذانى ثيَنج شةممةيةك دةوةستا و
فةرموودةى دةطيَرِايةوة .1هةروةها عاصمى كورِى حممد ئةويش لةباوكيةوة
دةطيَرِيَتةوة دةلَيَت :ئةبوهورةيرةم بيين رؤذى هةيين بوو ،لةالى
مينبةرةكةوة بةثيَوة وةستا و دةيوت باوكى قاسم الصادق املصدوق
فةرموويةتى  .....بةردةوام بةم شيَوةية فةرموودةي دةطيَرِايةوة هةتا دةرطا
دةكرايةوةو ئيمامةكة دةهات بؤ وتاردان ئةويش دادةنيشت.2
هاوةآلن و تابعني باش فراوانى زانستى ئةبوهورةيرةيان دةزانى وضاك
دةيانزانى ئةو ضةند نزيك بوو لة ثيَغةمبةرى خواوة  ضةنديش ليَزان و
شارةزاية بة وردةكارى زانست و فةرموودةكان ،بؤية كة ئةبوهورةيرة
طةشتى بكرداية بؤ هةرشويَنيَك ئةوا لة دةورى كؤ دةبوونةوةو داوايان ليَ
دةكرد كةوا فةرموودةيان بؤ بطيَرِيَتةوة و لةو زانستةى خؤى بيَبةشيان
نةكات ،ئةمةش نةك تةنها لة مةدينة بةلَكو لة شارةكانى شام و عيَراقيش بة
هةمان شيَوازبوو ،بؤ منوونة :ثيَشةوا ئةمحةد لة سفيانى كورِى عيينةوة
ئةويش لة امساعيلى كورِى أبي خالدةوةو ئةويش لة قةيسةوة دةطيَرِيَتةوة
 : 1اجلامع ألخالق الراوي و آداب السامع  ,ص.113 :
 : 2سْي أعالم النبالء ,ج ,2ص.447-446 :
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دةلَيَت :جاريَكيان ئةبوهورةيرة هات بؤ كـوفة ،خةلَكى ئةو طةرِةكة هاتن بؤ
الى و سآلويان ليَى كرد و داوايان ليَكرد كةوا فةرموودةيان بؤ بطيَرِيَتةوة،
ئةويش لة ثاش وةآلمدانةوةى سآلوةكةيان دةستى كرد بة طيَرِانةوة بةم
فةرموودةية:
قالَ :سعت رسول اّلل ( )ي قول " :ألن ي غدو أحدكم ف يحطب على ظهره،
ف ي تصدق به ويست غن به من الناس ،خْي له من أن يسأل رجال ،أعطاه أو من عه ذلك،
فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى ،وابدأ ِبن ت عول "

1

واتة :ئةطةر كةسيَكتان بةيانى زوو بضيَت بؤ دارهيَنان بةكؤلَى خؤى و بيكات
بةخيَر و خؤى دور بطريَت لةداواكردن لةخةلَكى ضاكرتة لةوةى داوا لةكةسيَك
بكات ،يان دةيداتىَ ،يان نايداتىَ ،ضونكة بةرِاستى دةستى سةرةوةى
بةخشندة ضاكرتة لةدةستى خوارةوةى داواكار ،بةوةش دةست ثىَ بكة
كةبةخيَوكردنى لةسةرتة.
ئةبوهورةيرة لةطةلَ ئةوةى ئةو ذمارة زؤرةى فةرموودةي دةطيَرِايةوة
لةهةمان كاتيشدا زؤر سووربوو لةسةر ئةوةى كة وشةيةكى ليَ زيادو كةم
 : 1مسلم ,1042 :خباري.1470 :
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نةكات وةكو خؤى بيطيَرِيَتةوة ضؤن بيستوويةتى يان بينيويةتى لة
ثيَغةمبةرى خواوة  ، بؤية زؤر ورد و وريابوو بؤ ئةو بابةتة ،فةرمايشتى
ثيَغةمبةرى دةداية ثالَ ثيَغةمبةر و ئةطةر قسةى كةسيَكى تريشي بطيَرِايةوة
دةيداية ثالَ خاوةنةكةى ،وة ئةطةريش قسةى خؤى بوواية ئةوا دةيوت ":هذا
من كيسي "

1

واتة :ئةمة لة طريفانى خؤمةوةية
وة هةروةها زؤر بة ئاطابوو لةسةر ئةوةى قسةى ثيَغةمبةر و كةسيَكى تر
تيَكةلَ بةيةكرت نةكات و بؤ سةملاندنى ئةو رِاستيةش ئةم باسة دةطيَرِينةوة:
بوكةيرى ئةشةج دةلَيَت :بوسرى كورِى سةعيد قسةى بؤمان دةكرد و
دةيوت :لة خوا برتسن و ثاريَزطارى بكةن لة فةرموودةى ثيَغةمبةرى خوا
 ( واتة بيثاريَزن لةوةى قسةى كةسى ترى تيَكةلَ بيَت يان بيدةنة ثالَ
ئةو يان قسةى ئةو بدةنة ثالَ كةسيَكى تر) ،وة سويَند بة خـوا ئيَمة لةطةلَ
ئةبوهورةيرةدا دادةنيشتني و ئةويش فةرموودةى ثيَغةمبةرى خواى بؤ
دةطيَرِاينةوةو هةروةها قسةى كةعبى ئةحباريشى بؤ دةطيَرِاينةوة ،ثاشان
 : 1أعالم املوقعني ,ج ,1ص.64 :
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دةيووت :دةبيستم لة هةنديَك لةوانةى كة لةطةلَمان بوون ،قسةى ثيَغةمبةرى
خواى دةداية ثالَ كةعب و قسةى كةعبيشي دةداية ثالَ ثيَغةمبةرى خوا ،جا
بؤية لة خوابـتـرسن و ثاريَزطارى لة فةرموودة بكةن.1
وة هةروةها هةنديَك جاريش ئةبوهورةيرة بؤ دلَنيايي و زياتر جةخت كردن
لةسةر ئةو فةرموودةيةي كة دةيطيَرِيَتةوةو لة دواييدا دةيوت:
طؤشت و خويَنى ئةبوهورةيرة شاهيَدة لةسةر ئةمة ،ضونكة دلَنيابوو لةوةى
كة دةيطيَرِيَتةوةو مةبةستى ئةوةبوو كة بة دوو طويَى خؤى بيستوويةتى و
دلَى وةرى طرتووةو بة زمانيشى دةيلَيَت.
بؤ منوونة :ئةم فةرموودةيةى خوارةوة:
عن أِب هري رة ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " :من عت العراق درمهها
وقفيزها ،ومن عت الشأم مدي ها ودينارها ،ومن عت مصر إردِبا ودينارها ،وعدت من
حيث بدأت ،وعدت من حيث بدأت ،وعدت من حيث بدأت " شهد على ذلك ْلم
أِب هري رة ودمه.2

 : 1البداية والنهاية :ج ,11ص .377 :و سْي أعالم النبالء.436/2 :
 : 2صحيح مسلم.2896 :
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واتة :ثيَغةمبةرى خوا ( )فةرموويةتى :عيَراق درهةم و قةفيزى خؤى
قةدةغة كرد ،شاميش مةن و دينارى خؤى قةدةغة كرد ميسريش ئوردبء
دينارى خؤى قةدةغةكرد ،لة كويَوة هاتن طةرِانةوة بؤ ئةوىَ ،لة كويَوة هاتن
طةرِانةوة بؤ ئةوىَ ،لة كويَوة هاتن طةرِانةوة بؤ ئةوىَ .1طؤشت و خويَنى
ئةبوهورةيرة شاهيَدة لةسةر ئةمة.
يان زؤرجار كاتيَك فةرموودةيةكى دةطيَرِايةوة ،هةنديَك لة ئامادةبووان
ليَيان دةثرسي ،ئةى ئةبوهورةيرة ئايا ئةمةت لة ثيَغةمبةرى خواوة
بيستووة؟ ئةويش دةيووت :بةلَــىَ .ئةوةى رِوون دةكردةوة كة بةبؤضوونى
خؤى ئةو قسةيةى نةكردووة.
وةكو ئةم منوونةية:

1

 :قفيز :ثيَوانةيةكى ئةهلى عيَراقة بؤ كيَشانى شتومةك ,كة ثيَوانةكةى بريتية لة هةشت مكوك و

هةر مكوكيَكيش ثيَك ديَت لة صاع و نيويَك( ,مد)يش ثيَوانةيةكى ئةهلى شامة كة ثيَوانةكةى بريتية
لة ثازدة مكوك( ,إردب) يش ثيَوانةيةكى ئةهلى مصرة كة ثيَك ديَت لة بيست و ضوار صاع .شرح
صحيح مسلم ل ُممد فؤاد عبد الباقي.
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عن ُيىي بن جعدة عن عبد هللا بن عمرو القاري قالَ :سعت أِب هريرة يقول :ال ورب
هذا البيت ،ما أان قلت " :من أصبح جنبا فال يصوم "ُ ،ممد ورب البيت قاله ،ما
أان َنيت عن صيام يوم اجلمعةُ ،ممد َنى عنه ورب البيت.1
واتة :يةحياي كورِى جةعدة لة عبداهلل ى كورِى عةمرى قاريةوة دةطيَرِيَتةوة
دةلَيَت :طويَم ليَ بوو ئةبوهورةيرة دةيووت :سويَند بة ثةروةردطار و خاوةنى
ئةم مالَة ( كةعبة ) من نةموتووة :ئةوةى لةشطران بوو با رؤذوو نةطريَت.
سويَند بةثةروةردطارى ئةم مالَة حممد وتوويةتى .وة من نةهيم نةكردووة لة
بةرؤذوبوونى رؤذى هةينى ،سويَند بةثةروةردطارى ئةم مالَة حممد نةهى ليَ
كردووة.
هةنديَك جار ئةبوهورةيرة لةو ذورةى كة دايكة عائيشةى تيَداية دادةنيشت
و فةرموودةى دةطيَرِايةوة كة لةو كاتةدا عائيشة سةرقالَى نويَذى سوننةت
بوو ،لة ثاش تةواو كردنى طيَرِانةوةى فةرموودةكةى دةيووت :ئةى هاوةلَ
يان ئةى دايكة ئايا نكؤلَى دةكةى لةوةى طيَرِامةوة؟ ابن عباس دةلَيَت :كة
عائيشة لة نويَذةكةى بوويةوة ،نكؤلَى نةكرد لةوةى كة ئةبوهورةيرة
 : 1سلسلة األحاديث الصحيحة ,رقم .1012 :قال األلباِن :وهذا إسناد صحيح و رجاله ثقات ,واْلديث ِف
" الصحيحني" وغْيمها.
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طيَرِايةوة لة فةرموودة ،بةآلم ووتى :ثيَغةمبةرى خوا  بةو شيَوةية
فةرموودةى نةدةفةرموو كة ئيَوة بةو خيَرايية دةطيَرِنةوة ،1واتة بة هيَواشى
ولةسةرخؤيي بوو بةشيَوةيةك كة ئةطةر كةسيَك بيويستاية قسةكانى
بذميَريَت دةيتوانى ئةو كارة بكات.
كةوابوو دايكة عائيشة الرى نةبوو لة فةرموودة بةلَكو دةيوت شيَوازةكةى لة
ثيَغةمبةرى خوا خيَراترة وبةس.
ئةبوهورةيرة يةكيَك بوو لةو كةسانةى كة بة شيَوازيَكى ثرِ لة دانايي ونةرم
ونيانيةوة بانطةوازى بؤ دين دةكرد و ئامؤذطارى خةلَكى دةكرد ،بؤ منوونة:
جاريَكيان ئةبوهورةيرة بةنيَو بازارِى مةدينةدا دةرؤيشت ،بينى خةلَكى زؤر
سةرقالَى دونيان ،لة شويَنى خؤى وةستاو بةدةنطى بةرز ووتى :ئةى خةلَكى
مةدينة ئيَوة ضةند بيَ دةسةآلت ودةستةثاضةن !! وتيان :ئةى
ئةبوهورةيرة بؤضى وا دةلَيَى؟ ئةويش وتى :ئةوة مرياتى ثيَغةمبةرى خوا
خةريكة بةش دةكريَت و ئيَوةش ليَرةن ،بؤ نارِؤن و بةشى خؤتانى ليَ
ببةن؟.

 : 1سْي أعالم النبالء.437/2 ,
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وتيان :لة كويَية؟ وتى :لة مزطةوت .خةلَكيش بةثةلة بةرةو مزطةوت
رؤيشنت ،ئةبوهورةيرةش لة رِيَطةى طةرِانةوةياندا وةستا هةتا طةرِانةوة ،ثيَى
ووتن :ضى بوو؟ ئةوانيش وتيان ئةى ئةبوهورةيرة رؤيشتينة مزطةوت و
هيضمان نةبينى بةش بكريَت؟ ئةويش وتى :هيض كةسيَكتان لة مزطةوت
نةبينى؟ وتيان بةلَىَ :بينيمان كةسانيَك نويَذ دةكةن ،كؤمةلَيَكى تر خةريكى
قورئان خويَندنن ،و كؤمةلَيَكى تر باسى حةآللَ وحةراميان دةكرد.
ئةبوهورةيرةش ثيَى ووتن :ئةى هاوار بة مالَتان ئةوةية مرياتى حممد .1 
ئةبوهورةيرة كاتيَك دادةنيشت بؤ طيَرِانةوةى فةرموودة لة ئةلَقةى
وانةكانيدا ،رِيَطةى دةدا بة هةنديَك لة قوتابيةكانى كة فةرموودةى ليَوة
بنووسنةوة ،دةتوانني ئةم وانانةى كة قوتابيةكانى ئةبوهورةيرة
فةرموودةيان تيَيدا دةنووسيةوة ناو بنيَني مةجليسي نووسينةوةى
فةرموودة .كة لة سةردةمةكانى دواتردا زؤربوو تةشةنةى كرد ،وة ليَيةوة
جيَطري بووة كة تابعيةكى بةناوبانطى وةكو بةشريى كورِى نةهيكى سةدوسى
بةصرى هةنديَك فةرموودةى ليَيةوة نووسيوةتةوة ،وة بةشرييش ئةو

 : 1حسن موقوف .صحيح الرتغيب والرتهيب.17/83 ,

88

ba8.org

ئةبو هورةيرة  ذيان و بةسةرهاتى  ،وةآلمى طومانةكان...................................

فةرموودانةى كة ليَيةوة نووسيبويةوة بةسةر ئةبوهورةيرةدا دةخيويَندةوة
ثيَش ئةوةى ئةو مةجليسة جيَ بهيَلَيَت و برِوات.1

ميَذوو هةنديَك دةستنووسى بةثيَـزى بؤ ثاراستووين كةبةهؤيةوة ضةندين
رِاستى زانستى بةبةهاى ليَوة ئاشكرا دةبيَت و جيَطةى شانازية بؤ رؤلَةكانى
دوايي ئةم ئوممةتة بةوةى كة ئةم دينة ثاكة ضؤن بة شيَوةيةكى زانستى و
بةوثةرِى متمانةوة طواسرتاوةتةوة بؤمان لةاليةن هةلَطرانيةوة لة هةر
سةردةميَكدا بووبيَت.
بؤ منوونة :بةلَطةنامةيةكى ميَذوويي طرنطى زانستى دؤزرايةوة كة تيَيدا
ئةبوهورةيرة فةرموودة دةخويَنيَتة سةر قوتابيةكى خؤيدا بةناوى همامى
كورِى منبة بؤ ئةوةى بينووسيَتةوة ،ئةم كةسة لةسالَى ()40ى كؤضى لة
دايك بووةو لة سالَى ( )131ى كؤضى كؤضى دوايي كردووة ،ئةم ثياوة
بةرِيَزة كة تابعيةكى بةناوبانطى متمانةثيَكراوة طةيشتووة بة هاوةلَى بةرِيَز
ئةبوهورةيرة ،و زؤريَك لة فةرموودةكانى ثيَغةمبةرى خواى ليَوة
نووسيوةتةوة ،و لة ثةرِاويَك يان ضةند ثةرِاويَكدا كؤى كردوونةتةوةو ناوى
 : 1طبقات ابن سعد ,ج ,7ص .162 :كتاب العلم لزهْي بن حرب ,ص .193 :و اجلامع ألخالق الراوي
وآداب السامع ,ص .137 :وغْيهم.
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ناوة " الصحيفة الصحيحة " .1وة جيَى خؤيةتى كة ناوى ناوة الصحيحة لةبةر
ئةوةى ئةو فةرموودانةى لة كةسيَكةوة نووسيوةتةوة كة ضوارسالَى رِةبةق
تيَكةآلوى ثيَغةمبةرى خواى كردووةو فةرموودةى ليَيةوة طيَرِاوةتةوة.
ئةم ثةرِاوةش ليَكؤلَةر و تويَذةريَكى وةكو دكتؤر حممد محيداهلل دؤزيةوة
لة دوو دةستنووسى هاوشيَوةدا لة دميةشق و بةرليـن ،2وة كؤثيةكى
دةستنووسى ئةم ثةرِاوةش لة " دار الكتب املصرية " دا هةية لة ذيَر ذمارة
(  1981حديث ) .3متمانةمان بةم ثةرِاوة زياتر دةبيَت كاتيَك دةبينني
يةكيَكى وةكو ثيَشةوا ئةمحةد هةموو فةرموودةكانى نيَو ثةرِاوةكةى وةكو
خؤى طيَرِاوةتةوة لة موسنةدةكةيدا ،وةكو ضؤن ثيَشةوا بوخاريش
ذمارةيةكى زؤر لة فةرموودةكانى طيَرِاوةتةوة لة صةحيحةكةيدا.
ئةم ثةرِاوة طرنطيةكى ميَذوويي هةية لة نووسينةوةى فةرموودةدا ،ضونكة
ئةمة رِاستيةكى حاشا هةلَنةطر و بةلَطةيةكى يةكالكةرةوةية بؤ سةملاندنى
ئةوةى كة فةرموودة لةسةردةمانيَكى زووةوة دةست كراوة بةنووسينةوةى،
 : 1أنظر أق دم تدوين ِف اْلديث النبوي :صحيفة مهام بن منبه ,ص.20 :
 : 2انظر وصف الدكتور ْحيدهللا للمخطوطتني ِف صحيفة مهام ص.23-21 :
: 3أبوهريرة راوية اإلسالم للدكتور ُممد عجاج اخلطيب ,ص.116 :
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بة ثيَضةوانةى ئةو بؤضوونة هةلَة بآلوةى كة ثيَى واية فةرموودة لة
سةرةتاكانى سةدةى دووةمى كؤضى دةستكرا بة نووسينةوةى ،ئةمةش وا
نية ،ضونكة همام طةيشتووة بة ئةبوهورةيرة ثيَش ئةوةى ئةبوهورةيرة
وةفات بكات كةلة سالَى (  ) 59كؤضى دوايي كرد ،ئةمةش ئةوة دةردةخات
كة ئةم ثةرِاوة ثيَش ئةو سالَة نووسراوةتةوة ،واتة لة ناوةرِاستةكانى
سةدةى يةكةمى كؤضى ،بةمةش فةزلَى ئةبوهورةيرة دةردةكةويَت لة
هاندانى فيَرخوازانى زانستدا بؤ نووسينةوةى فةرموودة ،وة ئةم ثةرِاوةى
هماميش ثيَك هاتووة لة ( )138فةرموودة ،و زانايةكى وةكو ابن حجر
دةلَيَت همام نزيكةى سةدو ضل فةرموودةى لة ئةبوهورةيرةوة طيَرِاوةتةوة
بةيةك سةنةد ،1ئةمةش وا دةكات زياتر متمانةمان بةم ثةرِاوة بةنرخة زياد
بكات لةبةر ئةوةى طيَرِةرةوة و فةرموودةكانى نيَو ثةرِاوةكة كت ومت وةكو
وةصفى زانايانى ئةو بوارةية بؤ فةرموودةكان لة كتيَبةكانى تردا .كة
قوتابيةكى همام بة ناوى معمر بن راشد لة همامةوة طيَرِاويةتيةوةو
عبدالرزاقيش لة معمرةوةو بةوشيَوةية هاتووة.

 : 1انظر ُتذيب التهذيب  ,ج ,11ص.67 :
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 زؤرى فةرمـوودةى و فراوانى زانستى
ئةبوهورةيرة يةكيَك بوو لة هةلَطرانى زانست و طةورة هاوةآلن لة بوارى
فةرموودةدا ،هاوكات لةطةلَ خواثةرستى و خاكيَتى و خؤبةكةمزانى لةطةلَ
خةلَكى بة طشتى و بةرانبةر بة فيَرخوازانى زانست بةتايبةتى .هيض كام لة
هاوةآلن بة ئةندازةى ئةم فةرموودةيان نةطيَرِاوةتةوة جطة لة عبداهلل ى
كورِى عةمرى كورِى عاص نةبيَت وةكو ئةبوهورةيرة خؤى دةلَيَت" :هيض كام
لة هاوةآلنى ثيَغةمبةرى خوا  لة من زياتر فةرموودةيان نةطيَرِاوةتةوة
جطة لة عبداهلل ى كورِى عةمرى كورِى عاص نةبيَت بةآلم ئةو دةينووسى و
من نةمدةنووسى" .1بةآلم بارودؤخى عبداهلل جياوازبوو ،لةبةر ئةوةى لةاليةك
زياتر سةرقالَى خواثةرستى و ثةرستشة تايبةتةكان بوو لةاليةكى ترةوة
لةطةلَ باوكيدا زؤر طةشتى دةكرد بؤ حيجاز و مصر و شام ولةيةك شويَن
جيَطري و نيشتةجيَ نةبوو ،ئةمانة واى كرد كة كةمرت فةرموودة بطيَرِيَتةوة بة
بةراورد لةطةلَ ئةبوهورةيرة.
لةبةر زؤرى طيَرِانةوةى فةرموودة لةاليةن ئةبوهورةيرةوة زؤريَك لة
هاوةآلن دةيانووت كة ئةبوهورةيرة زؤر فةرموودة دةطيَرِيَتةوة و باش واية
 : 1فتح الباري .217/1 ,و مسند اإلمام أْحد 119/13 ,رقم.7383 :

92

ba8.org

ئةبو هورةيرة  ذيان و بةسةرهاتى  ،وةآلمى طومانةكان...................................

ئةو كارة نةكات بةو ئةندازةية ،ضونكة سياسةتى هاوةآلن وةهابوو كة كةمرت
فةرموودة بطيَرِنةوة لةترسى ئةوةى نةوةك خةلَكى سةرقالَ بيَت بة
فةرموودةوةو دووربكةويَتةوة لة قورئان ،لةاليةكى ترةوة لة ترسى ئةوةى
نةوةك تووشى هةلَةيةك بن و درؤيةك بةدةم ثيَغةمبةرى خواوة بكةن و
قسةيةك بكةن كة ئةو نةيوتبيَت .تةنانةت ثيَشةوا عومةر فةرمانى كرد
بةوةى كة ئةبوهورةيرة ضيرت با فةرموودة نةطيَرِيَتةوة لة ثيَغةمبةرى خواوة،
بةآلم دواتر رِيَطةى دا ،ثاش ئةوةى كة بؤى دةركةوت ئةبوهورةيرة ضةند
شارةزا و زاناية بة فةرموودة ضةنديش لة خواترسة و دوورة لةوةى شتيَك
بلَيَت كة ثيَغةمبةرى خوا نةيوتبيَت . 
ئةبوهورةيرة خــؤى هؤكارى زؤرى طيَرِانةوةى فةرموودةمان بؤ باس
دةكــات:
دةلَيَت :ئيَوة دةلَيَن ئةبوهورةيرة زؤر فةرموودة دةطيَرِيَتةوة لة
ثيَغةمبةرى خواوة  منيش دةلَيَم بارةطاو ثيَشطاى خوا ثةميان و
مةوعيدمان بيَت ،كة ئايا درؤم كردووة يان هةموويان رِاست و تةواون.
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وة ياخود دةلَيَن :ئةى بؤضى هاوةآلنى ترى وةكو كؤضبةران ئةوةندةى
ئةبوهورةيرة فةرموودة ناطيَرِنةوة؟ منيش دةلَيَم:
هاوةآلنى من لة كؤضبةران سةرقالَى كرِين وفرؤشنت و بازرطانى بوون ،و
ثشتيوانانيش سةرقالَى مالَ و سامانى خؤيان بوون ،بةآلم من كةسيَكى هةذار
و نةداربووم و هةميشة ثةيوةست بووم بة ثيَغةمبةرى خواوة  و خزمةتيم
دةكرد تةنها سكم ثرِبواية لة خواردن ئيرت خةمى هيضى ترم نةبوو ،وة من
زؤر لةطةلَ ثيَغةمبةرى خوادابووم و لة كؤرِ و دانيشتنةكانيدا ئامادةييم هةبوو
لةكاتيَكدا هاوةآلنى تر لةوىَ نةبوون ،وة من ئةوةى ثيَغةمبةر دةيفةرموو
لةبةرم دةكرد و دةمثاراست لةكاتيَكدا هاوةآلنى تر لةبرييان دةكرد و برييان
دةضوويةوة ،تةنانةت ثيَغةمبةرى خوا  رؤذيَكيان فةرمووى " :كىَ
جلوبةرطةكةي رِادةخات تاكو فةرموودةى خؤمى تيَدا بلَيَم و ثاشان هةلَى
بطريَتةوةو ئيرت هيضى لةبري نةضيَت لةوةى لة منى بيستووة؟ منيش
جلوبةرطةكةم رِاخست و ئةويش فةرموودةى بؤم باس كرد وثاشان
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كؤمكردةوةو هةلَم طرتةوة ،جا سويَند بةخوا هيض شتيَكم بري نةضوويةوة
لةوةى لة ئةو بيستم".1
وة هةروةها دةيووت :سويَند بة خوا ئةطةر لةبةر ئايةتيَك نةبيَت لة
كتيَبةكةى خوادا ئةوا هيض فةرموودةيةك ناطيَرِمةوة ،ثاشان ئةم ئايةتةى
دةخويَندةوة :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ { البقرة } .وة ياخود
دةيووت :هةر كةسيَك زانستيَكى بةسوودى ثيَ بوو ،وة شارديةوةو بآلوى
نةكردةوة ،ئةوا جلَةوى ئاطرى بؤ دةكريَ لة رؤذى دواييدا .2
بةو شيَوةية ئةبوهورةيرة هةستى دةكرد و بآلوكردنةوةى زانست
وفةرموودةى بة ئةركى خؤى دةزانى و تيَطةياندنى خةلَكى بة ثيشةى خؤى
دادةنا ،بؤية ئةوةى لة ثيَغةمبةرى خواى بيستبوو فيَرى خةلَكى دةكرد،
هةربؤية لةو ثيَناوةدا كةمتةرخةمى نةدةكرد و سستى و تةوةزةىل
نةيدةطرت ،بةلَكو لة مامؤستا و فيَركارة دةركةوتوو هةلَكةوتوةكان بوو ،كة
هةميشة بةبيَ كؤلَدان و خؤنةويستانة لةهةولَى بآلوكردنةوةى زانستدابوو،
 : 1صحيح مسلمِ :بب :فضائل أِب هريرة الدوسي رضي هللا عنه ,رقم.2492/159 :
 : 2طبقات ابن سعد 56/4:2 ,و .57
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زياتر لة بيست سالَ فةتواى دا ،و فيَرخوازانى شةرعى و قوتابيانى زانست
هةرطيز ثيَيان ليَى نةدةبرِى و دوورنةدةكةوتنةوة ،لةبةر ئةو زانستة زؤرةي و
ئةو حيفزة بة هيَزةى كة خواى طةورة ثيَى بةخشيبوو ،لة هةموو هاوةآلن
شارةزاتر بوو بة سوننةتى ثيَغةمبةرى خوا ،ئةم رِاستيةش لةم فةرموودةيةي
خوارةوة بؤمان دةردةكةويَت:
لةرِيَطةى مةككة خةلَكى تووشى بايةكى سةخت و توند بوون ،وثيَشةوا
عـومةريش حةجى دةكرد ،و لة ضواردةورى خؤى ثرسي ئايا با ضية؟ واتة
كةس هةية شتيَكمان لةسةر با بؤ باس بكات يان فةرموودةيةك كة
بيستبيَتى؟ ئةوةبوو كةس وةآلمى نةدايةوة و هيض زانياريةكى دةست
نةكةوت ،ئةبوهورةيرة دةلَيَت :منيش بة وآلخةكةمةوة بةرةو الى عومةر
ضووم و ثيَم ووت ،بيستوومة ثرسيارت سةبارةت بة با كردووة ،من لة
ثيَغةمبةرى خوام  بيستووة كة دةيفةرموو " :الريح من روح اّلل؛ َتت
ِبلرْحة ،وَتت ِبلعذاب فال تسبوها ،وسلوا اّلل خْيها ،وعوذوا من شرها"  1واتة :با
لة رِةمحةتى خواوةية كة بةندةكانى ثيَ ئاسوودة دةبيَت ،جارى وا هةية بة
رِةمحةت و خيَرةوة ديَت و جاريش واش هةية بة سزا وتؤلَةوة ديَت ،بؤية
 : 1حسن صحيح ,صحيح األدب املفرد ,رق م.700/906 :
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جنيَوى ثيَ مةدةن ،بةلَكو داواى خيَرةكةى لة خوا بكةن و ثةناش بطرن لة
شةرِ و خراثةكةى.
جاريَكيان ئةبوهورةيرة ئةم فةرموودةيةى لة ثيَغةمبةرى خواوة طيَرِايةوة:
" من خرج مع جنازة من ب يتها ،وصلى علي ها ،ث تبعها حىت تدفن كان له قْياطان
من أجر ،كل قْياط مثل أحد ،ومن صلى علي ها ،ث رجع ،كان له من األجر مثل
أ حد "
واتة :هةركةسيَك لةطةلَ جنازةيةكدا لةمالَ دةربضيَت و نويَذى لةسةر بكات و
شويَنى بكةويَت هةتا دةخريَتة طؤرِةوةودفن دةكريَت ،ئةوا دوو قريات
ثاداشتى بؤ هةية ،وة هةر قرياتيَكيش بة ئةندازةى كيَوى ئوحودة ،وة
ئةوةش تةنها نويَذى لةسةر بكات و بطةرِيَتةوة ئةوا بة ئةندازةى كيَوى
ئوحود ثاداشتى بؤ هةية.
عبداهلل ى كورِى عومةريش يةكيَك دةبيَت لةوانةى كة تةنها نويَذى لةسةر
جنازة دةكردو شويَنى نةدةكةوت ،ئةم قسةيةى ئةبوهورةيرةى ثيَ دةطات و
دةلَيَت :ئةبوهورةيرة زؤر فةرموودةمان بؤ دةطيَرِيتةوة ،بؤية ابن عومةر
خةباب دةنيَريَت بؤ الى دايكة عائيشة بؤ دلَنيابوون لة رِاستيَتى ئةو
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فةرموودةية ،و خؤيشى لة ناو مزطةوت كؤمةلَيَك وردةبةرد ئةم دةست
وئةودةست ثيَ دةكات وضاوةرِيَى وةآلمى نيَردراوةكةية بؤ الى عائيشة،
ئةوةبوو خةباب طةرِايةوةو وتى دايكة عائيشة دةلَيَت :ئةبوهورةيرة رِاست
دةلَيَـت ،ئيرت ابن عومةر بةردةكان فرِىَ دةدات بة زةويدا و دةلَيَت :ئاى
ضةندين قريامتان لةدةست دةرضووة.
ثاشان ئةبوهورةيرة ووتى :من مامةلَة وبازرطانى و كشتوكالَ كردن
سةرقالَيان نةكردم لةوةى لةطةلَ ثيَغةمبةرى خوادا مب ،بؤية زؤر لةطةلَيدا
بووم و تةنها ئةوة بةالمةوة طرنط بوو كة ووشةيةكم فيَربكات و ثاروويةك
نامن بداتىَ.
دواى ئةوة ابن عومةر بة ئةبوهورةيرةى ووت :ئةى ئةبوهورةيرة تؤ
لةهةموومان زياتر لةطةلَ ثيَغةمبةرى خوادا بوويت و لة هةموويشمان زاناترى
بة فةرموودةكانى.1
جطة لةوةش ئةبوهورةيرة برا هاوةلَةكانى شاهيَدى ئةوةيان بؤى دةدا كة
ناوبراو زؤر طويَبيستى فةرموودةكانى ثيَغةمبةرى خوا  بووة و زؤريش
 : 1أحكام اجلنائز لأللباِنْ ,حل اجلنازة وأتباعها ,ص.69 – 68 :
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لةطةلَيدا بووة ،بؤية ئةم شاهيَدى دانةى هاوةآلن بؤى هةموو طومان و
دوودلَيةكان دةرِةويَنيَتةوةو نايهيَليَت سةبارةت بة زؤر طيَرِانةوةى فةرموودة،
تةنانةت هةنديَ لة هاوةآلن رِاستةوخؤ فةرموودةيان لةئةبوهورةيرةوة
دةطيَرِايةوة ،ضونكة ئةوةى ئةو لة ثيَغةمبةرى بيستبوو ئةوان نةيانبيستبوو.
بؤ منوونة :جاريَكيان ثياويَك ديَت بؤ الى تةلَحةى كورِى عبيداهلل  و ثيَى
دةلَيَت :ئةى باوكى حممد ،ثيَم بلَىَ ئةم كابرا يةمةنية – ئةبوهورةيرة-
زاناتر و شارةزاترة بة فةرموودةى ثيَغةمبةرى خوا لة ئيَوة؟ ضونكة
شتانيَكى ليَوة دةبيستني كةلة ئيَوةى نابيستني ،يان ئةوةتا ئةو شتانيَك
بةدةم ثيَغةمبةرةوة دةلَيَت كة ئةو نةيفةرمووة؟
تةلَحةش لة وةآلمدا دةلَيَت :سةبارةت بةوةى كة ئةو طويَبيستى شتانيَك
بووة لة ثيَغةمبةرةوة كة ئيَمة نةمانبيستووة ئةوا هيض طومامن نية ،ضونكة:
ئيَمة خاوةنى مالَ و ئاذةلَ و كاروبازرطانى بووين ،بةيانيان و ئيَواران
دةهاتينة الى ثيَغةمبةرى خوا ،بةآلم ئةبوهورةيرة كةسيَكى هةذار و
دةستكورت بوو ،ميوانى دةرطاى ثيَغةمبةرى خوابوو ،دةستى لةطةلَ
دةستيدابوو ،طومامنان لةوةدا نية كة ئةو زياتر لة ئيَمة طويَبيستى ثيَغةمبةر
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بوو ،وة ئيَمة هيض كةسيَك شك نابةين كة خيَرى تيَدابيَت و بةدةم ثيَغةمبةرى
خواوة شتانيَك باس بكات كة ئةو نةيفةرمووبيَت.1
لة ريوايةتيَكدا هاتووة كة تةلَحة ووتويةتى :ئيَمةش وةكو ئةبوهورةيرة
دةمانبيست ،بةآلم ئةو لةبةرى كرد و ثاراستى و ئيَمةش لةبريمان ضوويةوة.2
ئةشعةسى كورى سليم لة باوكيةوة دةطيَرِيَتةوة ،دةلَيَت :لة ئةبوئةيوبي
ئةنصاريةوة بيستم كة فةرموودةى لة ئةبوهورةيرةوة دةطيَرِايةوة ،ثيَيان
ووت :تؤ هاوةلَى ثيَغةمبةرى خوايت  و كةضى لة ئةبوهورةيرةوة
فةرموودة دةطيَرِيتةوة؟ ئةويش لة وةآلمدا ووتى :ئةوةى ئةبوهورةيرة
بيستوويةتى ئيَمة نةمان بيستووة ،وة من ئةطةر لة ئةبوهورةيرةوة
فةرموودة بطيَرِمةوة ثيَم خؤشرتة لةوةى لة ثيَغةمبةرى خواوة بيطيَرِمةوةو
ليَيشيةوة نةمبيستبيَت.3
ثاشان هؤكاريَكى تر هةبوو كة واى كردبوو ئةبوهورةيرة ئةو ذمارة زؤرةى
فةرموودة لةالى كؤببيَتةوة وبيزانيَت بةبةراورد لةطةلَ هاوةلَةكانيدا ،ئةويش
 1سْي أعالم النبالء .436/2 ,البداية والنهاية.109/8 ,
 : 2فتح الباري ,ج ,8ص.77 :
 : 3سْي أعالم النبالء .436/2 ,البداية والنهاية.109/8 ,
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برييت بوو لة بويَرى ئةبوهورةيرة و ئازايةتى لة ثرسياركردندا لة ثيَغةمبةرى
خوا  . بؤية هةر دوودلَى و نارِوونيةكى ال دروست بوواية هيض كات دواى
نةدةخست و ثرسيارى دةكرد لةبارةيةوة ،وةكو ئوبةى كورِى كةعب 
دةلَيَت :ئةبوهورةيرة بويَر بوو بؤ ثرسياركردن لة ثيَغةمبةرى خوا كة ئيَمة
ئةو ثرسيارانةمان نةدةكرد.
هةروةها لةثاش وةفاتى ثيَغةمبةرى خوايش  ئةبوهورةيرة هةميشة
هةلَوةداى زانست و زانيارى بوو بةشيَوةيةك كة لةطةلَ هاوةآلندا دادةنيشت و
ثرسيارى ليَيان دةكرد و ئةوانيش ثرسياريان ليَى دةكرد ،هةروةها ئةطةر
بيبيستاية كةسيَك هةية زانست و زانينى الية ئةوا خؤى دةطةياندة ثيَى و
دةضوو بؤ الى ،بؤ منوونة :جاريَكيان ضوو بؤ الى كؤمةلَيَك و ثرسيارى
كةعبى ئةحبارى 1ليَ كردن و كةعبيش لةناو ئةو مةجليسةدابوو ،كةعب بة
ئةبوهورةيرةى ووت :ضيت لة كةعب دةويَت؟ لةوةآلمدا ووتى :نازامن كةسيَك
1

 :كعب بن ماتع احلمريي اليماِن :كةسيَكى جولةكة بوو ,لة دواى وةفاتى ثيَغةمبةرى خوا 

موسلَمان بوو ,لة سةردةمى ثيَشةوا عومةردا لة يةمةنةوة كؤضى كرد بؤ مةدينة ,و لةطةلَ هاوةآلندا
دادةنيشت و سةبارةت بة كتيَبة ئيسرائيليةكان هةوالَ و زانيارى دةدانىَ ,و سونةت و فةرموودةى لة
هاوةآلنيشةوة طيَرِاوةتةوة و ئيسالمةتي و دينداريةكى باشى هةبوو لة زانا بةرِيَز و بةناوبانطةكانة .لة
سالَى  32ى كؤضى وةفاتى كرد.
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هةبيَت لةنيَو هاوةآلندا بة ئةندازةى من فةرموودةى البيَت ،كةعبيش ووتى:
هيض كةسيَك نية كة بةدواى دةستكةوتنى شتيَكدا بطةرِيَت ئيال هةر رِؤذيَك
ديَت كة دةبينى ليَى تيَربووةو بيَ ثيَويست بووة مةطةر دوو جؤر كةس
نةبيَت ،ئةوانيش :يان فيَرخوازى زانست يان كةسى دونياويست.
ئةبوهورةيرةش وتى :ئايا تــؤ كةعبى؟ لةوةآلمدا وتى :بةلَىَ،
ئةبوهورةيرةش ووتى :بؤ ئةمة هامت بؤ الت.1
وة ئةبوهورةيرة لة ثاش ئةوةى كة طةيشت بة كةعب و ثرسيارى ليَ
دةكرد و قسةى لةطةلَدا دةكرد ،كةعب دةيووت :هيض كةسم نةبينيوة كة
تةوراتى نةخويَندبيَتةوةو زاناتر بيَت تيَيدا لة ئةبوهورةيرة.2
ئةبوهورةيرة كةسيَك بوو زانستيَكى زؤرى البوو لةطةلَ ذمارةيةكى زؤر لة
فةرموودة و هةميشة قسةى دةكرد بؤ قوتابي و هاوةلَةكانى ،و لةطةلَ
ئةوةشدا دةيووت :ئةبوهورةيرة تورةكةى زانستى الية كة هيَشتا
نةيكردؤتةوة.3
 : 1طبقات ابن سعد  .57/2 :4و سنن الدارمي.86/1 :
 : 2سْي أعالم النبالء.432/2 :
 : 3املرجع السابق.
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وة هةروةها دةيوت :من لة ثيَغةمبةرى خواوة  دوو دةفرى ثــرِ لة
زانستم وةرطرتووة ،يةكيَكيامن بآلوكردؤتةوة ،بةآلم ئةوةكةى تريان ئةطةر
بآلوى بكةمةوة ئةوا لةم طةردنةم دةدريَت و سةرم دةثةرِيَنريَت.1
ئةبوهورةيرة دةيوت :ئةطةر هةموو ئةوةى دةيزامن ثيَتانى بلَيَم ئةوا
خةلَكى تؤمةتبارم دةكةن بة درؤزن و دةلَيَـن ئةبوهورةيرة شيَت بووة.
يةكيَك لة طيَرِةرةوةكانى ئةم قسةية كة ناوى (حسن)ة دةلَيَت :سويَند بة
خوا رِاست دةلَيَت ،ضونكة ئةطةر هةوالَى ئةوة بدات كة رؤذيَك ديَت كةعبةى
مالَى خودا دةرِوخيَنريَت و دةسوتيَنريَت خةلَكى باوةرِيان ثيَى نةدةكرد.
لة طيَرِانةوةيةكى تردا هاتووة كة ئةبوهورةيرة دةلَيَت :خةلَكى دةلَيَن
ئةبوهورةيرة زؤر فةرموودة دةطيَرِيَتةوة ،سويَند بةو زاتةى طيانى منى
بةدةستة ئةطةر هةموو ئةوةى لة ثيَغةمبةرى خوام  بيستووة بؤتانى
بطيَرِمةوة ،ئةوا فرِيَم دةدةنة سةر زبلَدان و سةيريشم ناكةن.2
لةو نووسينانةى ثيَشوةوة بؤمان دةركةوت كة ئةبوهورةيرة يةك بةشى
لةو زانستةى كة وةرى طرتبوو بآلوى كردةوةو طةياندى بة خةلَكى و
 : 1فتح الباري .227/1 :سْي أعالم النبالء .430/2 :البداية والنهاية .105/8 :وغْيهم.
 : 2طبقات ابن سعد ,ج 4ص.57 :
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بةشةكةى ترى نةطةياند ،لةترسى ئةوةى خةلَكى بةدرؤى نةخةنةوةو باوةرِى
ثيَ نةكةن ،ياخود بةشيَت و درؤزن ليَى تيَبطةن و لةقةلَةمى بدةن .بةآلم
ثرسياريَك ليَرةدا دروست دةبيَت ئةويش ئةوةية كة ئاخؤ دةبيَت ئةو
زانستةى كة ئةبوهورةيرة شاردبيَتيةوةو نةيطةياندووة ضى بووة؟ ئايا
ئةكرىَ ثيَغةمبةرى خوا ئةوى تايبةت كردبيَت بة زانستيَك؟ ياخود
ئةطوجنيَت ثيَغةمبةرى خوا ئةوى تايبةت كردبيَت بة فيَربوونى ضةند حوكم و
ئادابيَكةوة؟ ئةمةش دوورة لة ئاكارى ثيَغةمبةريَتيةوة لة رِووى طةياندنى
ثةيامى خواييةوة ،ضونكة خواى طةورة ثيَى فةرمووة :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ { املائدة } .ياخود ئةشىَ ثيَغةمبةرى خوا ئةوى
تايبةت كردبيَت بة ضةند ئاداب و ئةخالقيَكةوة و جطة لةوى بيَبةش كردبيَت؟
ئةمةش هةر جيَطةى قبول نية ،ضونكة ثيَغةمبةرى خوا بؤ تةواوكردنى ئاكارو
رِةوشتة جوانةكان نيَردرواوة كة بيطةيةنيَت بة هةموو خةلَكى ،ئةمةش
ثيَضةوانةى ئةو مةبةست و ئاماجنةية كةبؤى رِةوانةكراوة .بؤية ليَرةوة ئةوة
رِوون دةبيَتةوة كة ئةو بةشةى كة ئةبوهورةيرةى ثيَ تايبةت كراوةو
نةيطةياندووة ثيَك ديَت لةهةنديَك لة نيشانةكانى رؤذى دوايي و ضةند رِووداو
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فيتنةو ئاذاوةيةك كة بةسةر ئوممةتدا ديَت و هاتنة سةرتةختى
كاربةدةستانى خراث و ناشايستة ،هةربؤية ئةبوهورةيرة هةنديَك جار
ئاماذةى بؤ ئةو رِووداوانة دةكرد بةبيَ ئةوةى بةرِاشكاوى باسيان بكات لةبةر
مةترسى لةسةر خؤى ،وةكو دةيووت :ثةنا دةطرم بة خـوا لة سةرةتاى
سالَى شةست و كاربةدةستى مندالَ و كةم تةمةن " 1وة ياخود دةيووت" :
هاوار بؤ عةرةب لةشةرِ و خراثةيةك كة نزيك بؤتةوة" 2يان هةنديَك جار
دوعاى دةكرد و دةيووت " :ثةروةردطارا نةمطةيةنيتة سالَى شةست ".3
ئةبوهورةيرة زؤر سوور بوو لةسةر ئةوةى كة بةشيَوازيَك قسة بؤ خةلَكى
بكات كة ليَى تيَبطةن و تووشى فيتنة نةبن بةهؤى هةلَة تيَطةيشتنيانةوة
ليَى ،بؤ ئةوةى خواو ثيَغةمبةرةكةى بةدرؤ نةخريَنةوة ،بةهؤى قسةيةكةوة
كة لة ئاستى تيَطةيشتنياندا نةبيَت و تةصةورى نةكةن ،ضونكة ووتنى ئةو
جؤرة قسانة بؤ خةلَكانيَك سةرى لة فيتنةو ئاذاوةوة دةردةضيَت و لةبرى
ضاكة تووشى خراثة دةبن ،وةكو ثيَشةوا بوخارى لة عةليةوة 
 :7: 1أنظر فتح الباري ,ج 1ص .227 :وسْي أعالم النبالء ,ج ,2ص .430 :وغْيهم.
 -119البداية والنهاية  ,جزء  ,8صفحة 120 :
 : 3ترتيب الثقات إلبن حبان ,ج ,3ص.171 :
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دةطيَرِيَتةوة كة دةلَيَت " :حدثوا الناس ِبا ي عرفون أحتبون أن يكذب اّلل ورسوله
".
بةلَىَ كةس لةنيَو هاوةآلندا ويَنةى ئةبوهورةيرة نةبوو لة زؤرى
فةرموودةدا ،بةآلم ئةو زؤر وريابوو وة هةروةها شتيَكى دةطيَرِايةوة كة
سوودى خةلَكى تيَدابوواية و ليَى تيَبطةن ،بؤية دةترسا لةوةى خةلَكى شتيَك
بلَيَن و بيطيَرِنةوة كة ئةم نةيووتبيَت ،ياخود ليَكدانةوةى هةلَة و نةشياو بؤ
قسةكانى بكريَت ولة جيَى خؤى دانةنريَت ،هةربؤية ئةبوهورةيرة رِيَطةى نةدا
و نةيهيَشت مةروانى كورِى حةكةم فةرموودةى بنووسيَتةوة و بة مةروانى
ووت :ضؤن دةيطيَرِينةوة تؤش ئاوها بيطيَرِةرةوة ،بةآلم دواتر مةروانى لة
فرسةتيَكدا بةبيَ ئاطايي ئةبوهورةيرة نووسةريَكى هيَناو لةكاتى طيَرِانةوةى
فةرموودةدا نووسةرةكة دةينووسيةوة ،هةتا ئةبوهورةيرة فةرموودةكةى
تةواودةكرد ،ثاشان مةروان ووتى :ئايا دةزانى ئيَمة هةموو ئةو فةرموودةيةى
كة طيَرِاتةوة نووسيمانةوة؟ ئةويش ووتى :ئايا ئةو كارةت كرد؟ ووتى :بةلَىَ،
ووتى :دةى بيخويَننةوة بؤم ،ئةوانيش خويَنديانةوة بؤي ،ئةبوهورةيرةش
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ووتى :ئيَوة نووسيتانةوة ئةوةى من وتبوم ،ئةطةر طويَرِايةلَيم دةكةن
بيسرِنةوة( ،طيَرِةرةوةى ئةم باسة دةلَيَت هةمووى سرِيةوة ).1

ئةمة جطة لةوةى كة ئةبوهورةيرة خاوةنى حيفز و ميَشكيَكى ضاك و
بةهيَزبوو لةلةبةركردنى فةرموودةكان و زياد و كةم نةكردن بؤيان ،هةميشة
لةهةولَى ئةوةشدابوو كة ئةوةى لةبةرى كردووة و وةرى طرتووة لة
ثيَغةمبةرى خواوة  دووبارةى بكاتةوةو ثيَداضوونةوةى بكات بؤ ئةوةى
زياتر لة ميَشكيدا وةكو خؤى مبيَنيَتةوة ،بؤية بةردةوام بةشةو و رؤذ
دووبارةى دةكردةوة لة مزطةوت و بةدةم رِيَطاوة ولةمالَةوة ،ضونكة ئةوةى
وةكو بةشيَك لة ثةرستش دادةنا ،وة هةروةها دةيووت :من شةوم كردووة بة
سيَ بةشةوة :سيَ يةكى نـويَـذ دةكةم ،سيَ يةكى دةخةوم ،سيَ يةكةكةى
ترى فةرموودةكانى ثيَغةمبةرى خوا دووبارة دةكةمةوة.2
ئةم هةولَةى ئةبوهورةيرة بيَطومان هؤكاريَكى ترة بؤ سابت بوون و
جيَطريبوونى فةرموودةكان لة سنط و هؤشى ئةبوهورةيرةدا وةكو خؤى ،ئةم
شيَوازة لةهةولَ وتيَكؤشان بريتية لة سروشتى ئةو كةسانةى كة تينووى
 : 1سْي أعالم النبالء ,ج ,2ص.431 :
 : 2اجلامع ألخالق الراوي و آداب السامع ,ص .180 :وانظر سنن الدارمي ,ج ,1ص.82:
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زانست و زانيارين و فيَرخوازى عيلمن ،ض جاى كةسيَكى وةكو ئةبوهورةيرة
كة ثةرؤشى و سووربونى بؤ فةرموودة دةزانني ضةندة و ضةند حةزى بة
وةرطرتن و طيَرِانةوةى فةرموودة بووة .بةهيَزى ميَشك و بيـرى ئةبوهورةيرة
لة ذيانيدا ناسراوبوو كة ضةند درةنط شتى لةبريضؤتةوة ،بؤ منوونة:
جاريَكيان دةطات بة ثياويَك و ليَى دةثرسيَت ،ثيَغةمبةرى خوا  دويَنىَ لة
نويَذى عيشادا ض سورةتيَكى خويَند؟ ثياوةكةش ووتى :نــازانـم،
ئةبوهورةيرة ووتى :ئايا لةوىَ نةبووى؟ ووتى :بةلَىَ ،ئةبوهورةيرةش ووتى:
من دةزامن ضي خويَند ئةو سورةتةو ئةو سورةتةى خويَند .1هةربؤية هاوةآلن
و شويَنكةوتووان و ئةهلى عيلم ئةو شاهيَديةيان بؤ داوة كة ميَشكى ضةند
بةهيَزبووة لةو بارةيةوة.
ئةمة لةطةلَ ئةوةى وةكو ثيَشرت بامسان كرد زؤريش سووربوة لةسةر
ئةوةى كة هةم خؤى و هةميش خةلَكى شتيَك نةلَيَن بةدةم ثيَغةمبةرى
خواوةو ئةو نةيووتبيَت ،بؤية هةميشة خةلَكى وريا دةكردةوة و ئةو رِاستيةى
وةبرييان دةهيَنايةوة كة قسةووتن بةدةم ثيَغةمبةرى خواوة ضةند
مةترسيدارة .بؤية جارى وا هةبووة بةناو بازارِدا دةطةرِاو دةيووت " :ئةى
 : 1ابن عساكر ,ج ,47ص.489 :
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خةلَكينة ...ئةوةى من دةناسيَت ،ئةوا من ئةو كةسةم كة دةمناسن،
ئةوةشى نامناسيَت ،ئةوا من ئةبوهورةيرةم ،طويَم ليَ بوو ثيَغةمبةرى خوا
 دةيفةرموو " :من كذب علي مت عمدا ،ف لي ت ب وأ مقعده من النار " 1واتة:
ئةوةى بة ئةنقةست درؤ بةدةم منةوة بكات ئةوا با جيَطايةك لة ناو ئــاطر
دانيَت وديارى بكات بؤ خــؤى.
 ثيَــداضـوونةوةيةك بة ذمارةى فةرموودةكانى ئةبوهورةيرةدا
من لةم ناونيشانةدا مةبةستم دؤزينةوة و زانينى ئةو رِاستيةية كة ئايا
ئةبوهورةيرة ضةند فةرموودةى طيَرِاوةتةوةو ئايا ئةشىَ تةنها يةك هاوةلَ ئةو
ذمارة زؤرة فةرموودة بطيَرِيَتةوة بةبيَ زياد و كةم و وةكو خؤى؟! ياخود
ئايا ئةو فةرموودانةى كة ئةبوهورةيرة طيَرِاويةتيةوة هيض كام لة هاوةآلن
هةمان فةرموودةيان نةطيَرِاوةتةوة بةسةنةدى خؤيان جيا لة ئةبوهورةيرة؟
بؤ وةآلمى ئةم ثرسيارانةو ضةندين ثرسيارى تريش ثشتم بة تـويَذينةوةيةك
بةستووة كة بانطخواز و نووسةريَكى وةكو " إيهاب بن فتحى عاشور "
ئةجنامى داوة بة يارمةتى هةنديَك كةس و دؤستى تر و بةبةكارهيَنانى ئاميَرى
ثيَشكةوتووى كؤمثيوتةر و ئامرازى تريش .وة من نووسينى ئةو نووسةرة
 : 1ابن عساكر ,ج ,47ص .489 :واْلديث ِف صحيح مسلم وغْيه.
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وةكو خؤى دةطيَرِمةوةو تؤمار دةكةم بةآلم بة كوردى ضونكة خؤى لة
بنضينةدا بة زمانى عةرةبي نووسيويةتى لة كتيَبى " عـذراً ...أبـا هـريـرة "
لةالثةرِة ( )90-87دا.
" ئةطةر بيَتو ذمارةى رؤذةكانى هاوةلَيَتى كردنى ئةبوهورةيرة لةطةلَ
ثيَغةمبةرى خوادا  بذميَرين ،دةبينني دةكاتة زياتر لة هةزار و ضوارسةد
و شةست رؤذ ،و ثاشان ئةو فةرموودانةى كة طيَرِاويةتيةوة دابةشى بكةين
بةسةر ئةو رؤذانةدا ئةوا هةموو رؤذيَك سيَ فةرموودةو نيوى بةردةكةويَت،
واتة هةموو رؤذيَك نزيكةى سيَ فةرموودةو نيوى طيَرِاوةتةوة ،وة هةموو سةد
رؤذيَك سيَ سةد و شةست وحةوت فةرموودة دةكات ،واتة بةبيست وحةوت
رؤذ سةد فةرموودةى لةبةر كردووة.
جا ئايا ئةمة شتيَكى نامؤية بؤ كةسيَكى وةكو ئةبوهورةيرة كة بة رؤذيَك
ضوار فةرموودة لةبةر بكات ،ثاش ئةوةى زانيمان كة ثيَغةمبةرى خوا
جلةكانى لةسةر سنطى كؤكردةوة بؤ ئةوةى شتى لةبرينةضيَتةوةو ،بينيمان
كة ضةند سووربوة لةسةر فيَربوونى فةرموودةو خؤى تةرخان كردووبو بؤ
ئةو بوارةو ليَربِاوبوو بؤى و لةو ثيَناوةدا ضةند تووشى برسيَتى و نةهامةتى
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هات كةضى هةرثةرؤش بوو بؤ ئةو بوارة ،و جطة لةوةش خؤى ضةند لة
خةميدابووة كة دووبارةى كردؤتةوة بةشةو و بةرؤذ.
جا كاتيَك خؤم هةستام بة ليَكؤلَينةوة لةم بابةتة بة يارمةتى دةستةيةكى
ثسثؤر و بةبةكارهيَنانى بةرنامةيةكى خودكار ( ئاىل) ضةندين رِاستى طرنطمان
بؤ دةركةوت سةبارةت بة ريوايةتةكانى ئةبوهورةيرة ،جا كاتيَك بةشويَن
ريوايةتةكانيدا ضووين و طةرِاين بينيمان زياتر لة هةشت سةد هاوةلَ و تابعي
فةرموودةيان ليَوة طيَرِاوةتةوة ،و هةموويشيان متمانة ثيَكراون ،بةآلم بابةتة
بنةرِةتيةكة كة سوودمان ثيَ دةطةيةنيَت لةبةكارهيَنانى ئةم ثرؤطرامةدا
ئةوةية كاتيَك كة ئةم فةرموودانةى كة طيَرِراوةتةوة خستمانة نيَو شةش
كتيَبةكةى 1فةرموودةوة بينيمان كة فةرموودةكانى ئةبوهورةيرة دةطاتة
ثيَنج هةزار و سيَ سةد و حةفتا و ضوار فةرموودة ،ثاشان بةيارمةتى ئةو
 : 1مةبةست لة شةش كتيبةكةى فةرموودة ئةمانةن:
صحيح البخاري وقد مجعه اإلمام البخاري  ،املتوىف سنة 256ه .
وصحيح مسلم وقد مجعه اإلمام مسلم  ،املتوىف سنة 261ه .
وسنن أِب داود وقد مجعها اإلمام أبو داود  ،املتوىف سنة 275ه .
وسنن الرتمذي  ،وقد مجعها اإلمام الرتمذي  ،املتوىف سنة 279ه .
وسنن النسائي  ،وقد مجعها اإلمام النسائي  ،املتوىف سنة 303ه .
وسنن ابن ماجه  ،وقد مجعها اإلمام ابن ماجه  ،املتوىف سنة 273ه .
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ئاميَرة طةرِاين بؤ فةرموودة دووبارةبووةوةكان بؤمان دةركةوت كة
فةرموودة دووبارةبووةوةكان بريتني لة ضوارهةزار و حةفتا و ضوار
فةرموودةن ،بةم شيَوةية هةزار و سيَ سةد فةرموودة مايةوة كة دووبارة
نـيـن ،ثاشان زياتر بةدواداضوومنان كرد بينيمان ذمارةيةك لة هاوةآلن هةمان
فةرموودةيان طيَرِاوةتةوة جطة لة رِيَطةى ئةبوهورةيرةوة (واتة بةسةنةدى
تر) ئةمة لة اليةك ،دواى ئةوة هةستاين بة البردنى ئةو فةرموودانةى كة
بةرِيَطةى تر طيَرِراونةتةوة جطة لة ئةبوهورةيرة لةو شةش كتيَبةى
فةرموودة ،بينيمان ئةو فةرموودانةى كة ئةبوهورةيرة بةتةنها خؤى
ريوايةتيانى كردووة و هيض يةكيَك لة هاوةآلن نةيانطيَرِاوةتةوة كةمرتة لة دة
فةرموودة !!
ئا لةمةوة ئةمانةتثاريَزى و رِاستطؤيي ئةبوهورةيرة دةردةكةويَت لة
طيَرِانةوةى فةرموودةدا و ئةستؤثاكى ئةو ئاشكرا دةبيَت لةو تؤمةتانةى كة
رِووبةرِوى دةبنةوة.
ثاشان خوا ويستى وابوو كة ئيَمة زياتر طةرِان و بةدواداضوون بكةين بؤ
فةرموودةكانى ئةبوهورةيرة و بةوهؤيةوة لةشةش كتيَبةكةى فةرموودةوة
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ضووين بؤ نـؤ كتيَبةكةى فةرموودة 1و بينيمان ئةو فةرموودانةى كة دراونةتة
ثالَ ئةبوهورةيرة بريتني لة هةشت هةزار و نؤسةد و شةست فةرموودة ،لةو
ذمارةية هةشت هةزار و ثيَنج سةد و دة فةرموودة بةسةنةدى (متصل)

2

ليَيةوة هاتوون و ضوارسةد و ثةجناكةى تريش بةسةنةدى ( منقطع )

3

هاتوون ،وة دواى وردبينى طةيشتينة ئةو دةرئةجنامةى كة هةموو
فةرموودةكانى ئةبوهورةيرة لةو نؤكتيَبةى فةرموودةدا لة ثاش البردنى
دووبارةبووةوةكان بريتية لة هةزار و ضوارسةد و حةفتا و ثيَنج فةرموودة،
 : 1مةبةست لة نــؤ كتيبةكةى فةرموودة ئةمانةن:
صحيح البخاري وقد مجعه اإلمام البخاري  ،املتوىف سنة 256ه .وصحيح مسلم وقد مجعه اإلمام مسلم  ،املتوىف سنة 261ه .وسنن أِب داود وقد مجعها اإلمام أبو داود  ،املتوىف سنة 275ه .وسنن الرتمذي  ،وقد مجعها اإلمام الرتمذي  ،املتوىف سنة 279ه .وسنن النسائي  ،وقد مجعها اإلمام النسائي  ،املتوىف سنة 303ه .وسنن ابن ماجه  ،وقد مجعها اإلمام ابن ماجه  ،املتوىف سنة 273ه .ومسند أْحد  ،وقد مجعه اإلمام أْحد  ،املتوىف سنة 241ه .وموطأ مالك  ،وقد مجعه اإلمام مالك  ،املتوىف سنة 179ه .وسنن الدارمي  ،وقد مجعها اإلمام الدارمي  ،املتوىف سنة 255ه . : 2املتـصل  :هو الذي اتصل إسناده فكان كل واحد من رواته قد مسعه ممن فوقه حتى ينتهي إىل منتهاه.
 : 3املن ق طع  :ما حذف من أثناء سنده ر ٍ
او واحد ،أو راوين فأكثر َل على التوايل.
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كة لةطةلَيدا ذمارةيةك هاوةلَ بةشدارن لة طيَرِانةوةياندا ،وة ثاش البردنى ئةو
فةرموودانةى كة لةرِيَطةى هاوةلَى ترةوة طيَرِراونةتةوة طةيشتينة
دةرئةجناميَكى طرنط ئةويش ئةوةية كة فةرموودةكانى ئةبوهورةيرة لةطةلَ
دووبارةبوةوةكانيش لةنؤ كتيَبةكةى فةرموودة بريتية لة دووسةد و ثةجنا و
سيَ فةرموودة ،ثاشان ئةو فةرموودانةى كة تةنها ئةبوهورةيرة طيَرِاويةتيةوة
و بةبيَ دووبارةبوةوةكان لةو نؤ كتيَبةدا بريتية لة ضل و دوو فةرموودة !!
وة بةردةواميشني لة طةرِان و تويَذينةوة لةو بوارةدا ،بةآلم ئةم رِاستيانة
هةموو ئةو تؤمةتانة رِةد دةداتةوة كة دراونةتة ثالَ ئةبوهورةيرةو ئةوى ثيَ
لةكةدار دةكرىَ بةوةى فةرموودةى زؤرى بيَ شومارى طيَرِاوةتةوة طواية
خؤى بةتةنها هةشت هةزار فةرموودةى طيَرِاوةتةوة ".
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 ئةبـوهورةيرة و قــورئـان
طومانى تيَدا نية كة ئةبوهورةيرة قورئانى لة ثيَغةمبةرى خواوة 
دةبيست هةروةكو ضؤن فةرموودةى ليَيةوة دةبيست ،وة لة زؤر كاتةكانيدا
دةخيويَندةوة بةتايبةت لة شةودا كة سيَ يةكى شةوى بة نـويَذ
زيندوودةكردةوة .ئةبوهورةيرة قورئانى دةخويَندة سةر هاوةلَى بةرِيَز
ئوبةى كورِى كةعبدا  كة طةورةى قورئان خويَنةكانة ،و لةميشةوة أعرج
و أبوجعفر و كؤمةلَيَكى تر قورئانيان وةرطرتووة.1
ئةبوهورةيرة شةخيى مامؤستاكانى نـافع بووة ،كة خاوةنى قريائةيةكى
سةربةخؤ و بةناوبانطة .وةكو ابن حزم رمحه اهلل دةلَيَت :ئةهلى مةدينة
شيَوازيَكى قورئان خويَندنى ناسراويان هةية كة ئةويش نافعى كورِى ابن
نعيمة ،و لة سالَى سةد و شةست ونـؤ وةفاتى كردووة ،كة ئةويش الى يزيدى
كورِى قعقاع و عبدالرمحنى كورِى هرمزى أعرج و مسلمى كورِى جندب و
يزيدى كورِى رومان و شيبةى كورِى نصاح خويَندوويةتى و هةموو ئةمانةش

 : 1سْي أعالم النبالء ,ج ,2ص.450 -449 :
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قورئانيان لة ئةبوهورةيرة وابن عباس و عبداهلل ى كورِى عباسى كورِى أبي
ربيعةى خمزومى وةرطرتووة ،ئةمانيش لة أبي كورِى كةعبةوة .1 
سليمانى كورِى مسلمى كورِى مجاز دةلَيَـت :طويَم ليَ بوو أبا جعفر باسى
قورئان خويَندنى ئةبوهورةيرةى بؤ دةكردين لة خويَندنى سورةتى  :ﭽ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭼ بةدلَتةنطيةوة دةخيويَند وةكو الوانةوة.2

ثيَشةوا زةهةبى بةرِةمحةت بيَت دةلَيَت :لة طبقات القرآء و تذكرة احلفاظ
دا ناوى ئةبوهورةيرةم هيَناوة ،وة ئةو خاوةن زانست و ثيَشةواية لة قورئان
وسوننةت وفيقهدا.3
ثيَشةوا مالك لة أبي سةلةمةى كورِى عبدالرمحنةوة دةطيَرِيَتةوة كة
ئةبوهورةيرة ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ ى بؤيان خويَندؤتةوة و سوجدةى تيَدابردووة،

 : 1جوامع السْية ,ص.269 :
 : 2سْي أعالم النبالء :ج ,2ص.451 :
 : 3املرجع السابق :ج ,2ص.449 :
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و كاتيَكيش تةواوى كردووة ثيَيانى ووتوة كة ثيَغةمبةرى خوا  سوجدةى تيَدا
بردووة.

1

ئةبوهورةيرة هةميشة هانى هاوةآلنى وقوتابيةكانى دةدا بؤ خويَندنى
قورئان و فيَـربوونى و ثيَيانى دةووت :مالَ فراوان دةبيَت بؤ ئةهلةكةى و
فريشتةش ئامادةدةبيَت و شةيتانةكانيش دووردةكةونةوة و خيَرو بةرةكةتى
زؤر دةبيَت كة قورئانى تيَدا بـخويَنريَت ،وة مالَ بةرتةسك دةبيَتةوة لةسةر
ئةهلةكةى و فريشتةكان ليَى دووردةكةونةوة و شةيتانةكان ئامادةى دةبن و
خيَرى كةم دةبيَتةوة ئةطةر قورئانى تيَدا نةخويَنريَت.2

ئةبوهـورةيـرة و فــةتـوا
ئةبوهورةيرة بةتةنها طيَرِةرةوةى فةرموودة نةبوو ،بةلَكو يةكيَك بوو لة
زانا ديارةكانى بوارى زانستى قورئان و سوننةت وإجتهاد لة سةردةمى
خؤيدا ،ضونكة ثةيوةست بوون و هاوةلَيَتى كردنى ثيَغةمبةرى خوا  ئةو
دةرفةتةى بؤ رِةخساند كة تيَبطات لة دين و شيَوازى كرداركردن بة سوننةت
 : 1تنوير اْلوالك شرح موطأ مالك .210 /1
 : 2رواه الدارمي ِف سننه – رقم .3309 :ونقلته ِف كتاب :الصحابة وجهودهم ِف تعليم القرآن الكرمي و العناية
به للدكتور :أنس أْحد كرزون .ص.376 :
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بةشيَوةى كردارةكى بةضاوى خؤى ببينيَت و خؤى ئاويَتةى بارودؤخةكان بوو
هةم لة ضؤنيَتى جيَ بةجيَ كردنى سوننةتدا و هةميش لة ضؤنيَتى
ضارةسةركردنى كيَشة و طرفتةكان و شيَوازى رِةفتارى ثيَغةمبةر لةو
بوارانةدا ،هةموو ئةو رِووداو و ثيَشهاتانة ئةبوهورةيرةيان ثيَطةياند كة
ئامادة بيَت بؤ فةتواو رِيَطةرؤشنكردنةوة بؤ خةلَكى ،و ئةوةبوو بؤ ماوةى
نزيكةى بيست و ئةوةندة سالَ فةتواى بؤ موسلَمانان دا و ضارةسةرى
كيَشةكانى كردبؤيان ،لةكاتيَكدا هاوةآلنيش لة ذياندا بوون لةو كاتةدا.
زيادى كورِى مينا دةلَيَت :ابن عباس و ابن عمر و أبو سعيد وأبوهريرة و
جابـر لةطةلَ هاوشيَوةكانيان لة مةدينة فةتوايان دةدا و فةرموودةيان لة
ثيَغةمبةرى خواوة  دةطيَرِايةوة هةر لةكاتى وةفاتى ثيَشةوا عومسانةوة
 تا خؤيان وةفاتيان كرد ،وة ئةو ثيَنج كةسة فةتوايان دةدا و خةلَكى
دةطةرِايةوة بؤ اليان.1
جاريَكيان كؤمةلَة كةسيَك كة لة ئيحرامدا بوون ثرسياريان لة ئةبوهورةيرة
كرد سةبارةت بة كةسانيَك لة ئيحرامدا نني و نيَضرييَكيان ثيَشكةش بةمان
كردووة ،كة ئايا ليَى خبؤن يان نا؟ ئةويش ووتى :ليَى بـخؤن ،ثاشان طةيشت
 : 1اتريخ اإلسالم ,ج ,2ص .337 :وسْي أعالم النبالء ,ج ,2ص.437 :
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بة عومةرى كورِى خةتاب و ئةو باسةى بؤ طيَرِايةوة ،و عومةريش ووتى:
ئةطةر بةو شيَوةية فةتوات بؤيان نةداية ئةوا سزامت دةدا.1
هاوةآلن و زانايان لةدواى ئةوانيش كاريان بة فةرموودةكانى ئةبوهورةيرة
كردووة ئةطةرضى ثيَضةوانةى قياسيش بيَت ،وةكو ضؤن هةموويان كاريان
بةو فةرموودةيةى ئةبوهورةيرة كردووة كةلة ثيَغةمبةرى خواوة
دةيطيَرِيَتةوة كة دةفةرمويَت " :ال ت نكح المرأة على عمتها ،وال على خالتها ".2
هةروةها أبو حنيفة و شافعى و جطة لةوانيش كاريان بةو فةرموودةيةى
كردووة كة دةفةرمويَت:
" من أكل انسيا ،وهو صائم ،ف ليتم صومه ،فإَّنا أطعمه اّلل وسقاه " 3هةرضةندة
ثيَضةوانةى قياسة.
هةروةها ثيَشةوا مالك كارى بةو فةرموودةيةى كردووة كة دةيطيَرِيَتةوة" :
إذا ولغ الكلب ِف إانء أحدكم ف لْيقه ث لي غسله سبع مرار " 1لة كاتيَكدا قياس الى
ئةو ئةوةية كةلةو كاتةشدا ناشؤرريَت لةبةر ئةوةى لة مةزهةبى ئةودا ثاكة.2
 : 1سْي أعالم النبالء ,ج ,2ص.446 :
 : 2صحيح مسلم ,رقم.1408 :
 : 3صحيح البخاري.6669 ,
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بةو شيَوةية ئةبوهورةيرة لة مةدينةدا دةركةوت لةبوارى فةتواو إجتهاددا،
كة خةلَكى ثرسياريان ليَ دةكرد وئةويش وةآلمى دةدانةوة و فةتواى بؤ
دةدان ،وة جارى وا هةبووة ئةويان كردووة بة شاهيَد بةسةر فةرموودةيةكى
ثيَغةمبةرى خواوة  ئةويش شاهيَدى بؤ داون .بؤ منوونة جاريَكيان
عبدالرمحنى كورِى عةوف طويَى ليَ دةبيَت كة حسانى كورِى سابتى
ئةنصاري ئةبوهورةيرة دةكاتة شاهيَد و دةلَيَت :ئةى أبا هريرة سويَندت
دةدةم بة خوا ئايا لة ثيَغةمبةرى خوات بيستووة كة بلَيَت " :ي حسان،
أجب عن رسول اّلل صلى هللا عليه وسلم ،اللهم أيده بروح القدس " 3ئةويش
دةلَيَـت :بـةلَـىَ.
وة مةروانى كورِى حةكةم ثرسيار لة ئةبوهورةيرة دةكات سةبارةت بة
نويَذى ثيَغةمبةرى خوا لةسةر جنازة و ئةويش وةآلمى دةداتةوة.4

 : 1صحيح مسلم.279 ,
 : 2سْي أعالم النبالء ,ج ,2ص.445 :
 : 3صحيح البخاري.453 ,
 : 4مسند اإلمام أْحد ص ,214 :ج ,13ص.7471 :
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هاوةآلن و تابعني و ئةهلى عيلم ثلةوثايةى ئةبوهورةيرةيان زانيوة كة
ضةند بةرزة لة بوارى زانست وفةرموودة و كردةوة كردن بة فةرموودةدا،
هةربؤية كردار و إجتهادى ئةويان بةبةلَطة داناوة.
بؤ منوونة  :ثيَشةوا مالك لة نافعى مةوالى ابن عومةرةوة دةطيَرِيَتةوة
دةلَيَت :ئامادةى نـويَذى هةردوو جةذنى قوربان و رِةمةزان بووم لةطةلَ
أبوهورةيرةدا ،و لةرِكعاتى يةكةمدا وثيَش خويَندنى فاتيحة حةوت تةكبريةى
دةكرد ،و لة رِكعاتى دووةمدا ثيَنج تةكبريةى دةكرد ثيَش قورئان
خويَندنةكة.1
هةرلةم بارةيةوة ثيَشةوا مالك لة يةحياى كورِى سةعيدةوة دةطيَرِيَتةوة
دةلَيَت :سةعيدى كورِى موسةيب ووتى :لةطةلَ أبوهورةيرةدا نويَذى
جةنازةمان كرد لةسةر مندالَيَك كة هةرطيز تاوانى نةكردبوو ،طويَم ليَ بوو
أبوهورةيرة دةيووت :اللهم أعذه من عذاب القرب.2

 : 1موطأ اإلمام مالك ,ج , 2حديث  ,9ص ,180 :وأخرجه أبوداود ِف كتاب الصالةِ ,بب  :التكبْي ِف
العيدين.
 : 2صححه األلباِن ِف مشكاة املصابيح رقم.]44[ 1689 :
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هةروةها ثيَشةوا مالك ثيَى طةيشتووة كة ثيَشةوا عومسانى كورِى عففان و
عبداهلل ى كورِى عومةر و أبوهورةيرة نويَذيان لةسةر جنازةى ثياو و ئافرةت
كردووة لة مةدينةدا و جنازةى ثياويان بةديوى ئيمامةكة داناوةو جنازةى
ئافرةتيشيان بةديوى قيبلةدا داناوة.1
بةهؤى ئةمةوة ئةوة رِوون دةبيَتةوة كة أبوهورةيرة يةكيَك بووة لة زانا
هةرة طةورةكانى نيَوهاوةآلن و قسة و كردار و فةتواكانى بةهةند وةرطرياوةو
وةكو سةرضاوةيةك بووة كة زؤرجار بؤ دلَنيابوون لة رِاستيَتى كاريَك
طةرِاونةتةوة بؤ الى ئةو .ئةوةش بيَطومان لةبةر فراوانى زانستى و بتةوى و
رِيَكى لة لةبةركردنى فةرموودةدا و فةزلَ و ثاية و لةخواترسانى ئةوة ،وةكو
نيشانةيةك مايةوة بؤ دواى خؤى كة سوود لة زانستةكةى وةرطرياوة .وة
نةبيَ أبوهورةيرة زؤر فةتواى دابيَ و بةشيَوةيةكى بيَ شومار قسةى هةبيَ
لةسةر هةموو بابةتةكان بةلَكو بةشيَوةيةكى مامناوةند فةتواى هةبوةو خؤى
ثاراستووة لةوةى زؤر فةتوا بدات و إجتهاد بكات ،وةكو ثيَشةوا تقي الدين
السبكي بةشيَكى كؤكردؤتةوةو ناوى ليَناوة " :فتاوى أبي هريـرة ".2
 : 1موطأ اإلمام مالك ,ج ,1حديث  ,24ص.230 :
 : 2األعالم  ,ج ,4ص 81 :حيث ذكر السبكي و مؤلفاته.

122

ba8.org

ئةبو هورةيرة  ذيان و بةسةرهاتى  ،وةآلمى طومانةكان...................................

 ئةو هاوةآلنةى كة أبوهورةيرة فةرموودةى ليَيانةوة طيَرِاوةتةوة
أبوهورةيرة فةرموودةى لة هةنديَك لة هاوةآلنةوة طيَرِاوةتةوة لةوانة:
أبوبكر الصديق ،و عمر بن اخلطاب ،والفضل بن عباس بن عبداملطلب ،وأب ي بن
كعب ،وأسامة بن زي د ،و عائشة أم املؤمنني ،و بصرة بن أِب بصرة.

 ئةو هاوةآلنةى كة فةرموودةيان لة أبوهورةيرةوة طيَـرِاوةتةوة
ابن عباس ،ابن ع م ر ،أنس بن مالك ،واثلة بن األسقع ،جابر بن عبدهللا
األنصاري و أبو أيوب األنصاري.1

 : 1اإلصابة ,201/7 :وُتذيب التهذيب.263/12 :
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 نـاوى هةنديَك لةو تابعيانةى كة فةرموودةيان لة أبوهورةيرةوة
طيَرِاوةتةوة
إبراهيم بن إمساعيل ،وإبراهيم بن عبد للا بن حنني ،وإبراهيم بن عبد للا بن
قارظ الزهري  -ويقال :عبد للا بن إبراهيم  -وإسحاق موَل زائدة ،وأسود بن
هالل ،وأغر بن سليك ،واألغر أبو مسلم ،وأنس بن حكيم ،وأوس بن خالد،
وبسر بن سعيد ،وبشري بن هنيك ،وبشري بن كعب ،وبعجة بن عبد للا اجلهيِن،
وبكري بن فريوز ،واثبت بن عباس ،واثبت بن قيس الرزقي ،وثور بن غفري ،وجرب
بن عبيدة ،وجعفر بن عياض ،ومجهان األسلمي ،واجلالس ،واحلارث .واحلارث بن
خملد ،وحريث بن قبيصة ،واحلسن البصري ،وحصني بن اللجالج  -ويقال:
خالد .ويقال :قعقاع  -وحصني بن مصعب ،وحفص بن عامر بن عمر ،وحفص
بن عبد للا بن أنس ،واحلكم بن مينا ،وحكيم بن سعد ،وُحيد بن عبد الرُحن
الزهري ،وُحيد بن عبد الرُحن ،وُحيد بن مالك ،وحنظلة بن علي ،وحيان بن
بسطام والد سليم.
وخالد بن عبد للا ،وخالد بن غالق ،وخباب صاحب املقصورة ،وخالس ،وخيثمة
بن عبد الرُحن.وذهيل بن عوف.وربيعة اجلرشي ،ورميح اجلذامي.
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وزرارة بن أوىف – ابن أِب أوىف ،-وزفر بن صعصعة  -خبلف  -وزيد بن ثوب،
وزيد بن رَبح ،وزيد بن قيس ،وزيد الطائي ،وزيد بن أسلم  -مرسل  -وزيد بن
أِب عتاب.
وسامل العمري ،وسامل بن أِب اجلعد ،وسامل أبو الغيث ،وسامل موَل البصريني،
وسحيم الزهري ،وسعد بن هشام ،وسعيد بن احلارث ،وسعيد بن أِب أِب احلسن،
وسعيد بن حيان ،وسعيد املقربي ،وسعيد بن مسعان ،وسعيد بن عمرو األشدق،
وسعيد بن مرجانة ،وسعيد بن املسيب ،وسعيد بن اِب هند ،وسعيد بن يسار ،وسليمان
األغر ،وسلمة بن األزرق ،وسلمة الليثي ،وسليمان بن حبيب احملارِب ،وسليمان بن
سنان ،وسليمان بن يسار ،وسنان بن أِب سنان.
وشفي بن ماتع،
وشتري  -وقيل مسري بن هنار  ،-وشداد أبو عمار ،وشريح بن هانئ،
ُّ
وشقيق بن سلمة ،وشهر بن حوشب ،وصاحل بن درهم ،وصاحل بن أِب صاحل ،وصاحل
موَل التوأمة ،وصعصعة بن مالك ،وصهيب العتواري.
والضحاك بن شرحبيل ،والضحاك بن عبد الرُحن بن عرزم ،وضمضم بن جوش،
وطارق بن خماشن  ...وعامر بن سعد بن أِب وقاص ،وعامر بن سعد البجلي ،وعامر
الشعيب  ...وعبد للا بن عتبة اهلذيل ،وعبد للا بن عمرو القاري ،وعبد للا بن فروخ،
 ...وعبد الرُحن بن اِب عمرة ،وعبد الرُحن بن غنم ،وعبد الرُحن بن مهران موَل أِب
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هريرة ،وعبد الرُحن بن أِب نعيم البجلي ،وعبد الرُحن بن هرمز األعرج ،وعبد العزيز
بن مروان ،وعبد امللك بن أِب بكر بن عبد الرُحن  ...وعروة بن الزبري  ...وعطاء بن
أِب رَبح ،وعطاء بن أِب علقمة ،وعطاء بن يسار  ...وعمار بن أِب عمار موَل بِن
هاشم ،وعمر بن احلكم بن رافع ،وعمر بن خلدة قاضي املدينة ،وعمر بن دينار ...
وعنبسة بن سعيد بن العاص  ...وعوف بن احلارث رضيع عائشة.
والقاسم بن حممد ،وقبيصة بن ذؤيب  ...وكثري بن مرة ،واحملرر بن أِب هريرة ...
حممد بن سريين  ...وحممد بن كعب القرظي ،وحممد ابن مسلم الزهري  -ومل يلحقه -
وحممد بن املنكدر ،ومروان بن احلكم ،ومضارب بن حزن ،ومكحول  -ومل يره ... -
وميمون بن مهران ،ومينا موَل عبد الرُحن بن عوف ،ونفع بن جبري ،ونفع بن عباس
موَل أِب قتادة ،ومهام بن منبه ،الذي أملى عليه أبو هريرة صحيفته املشهورة ...وحيىي
بن جعدة ... ،وحيىي بن أِب صاحل ... ،ويزيد بن هرمز  ...ويعلى بن مرة ،ويوسف بن
ماهك.وأبو إدريس اخلوَلِن ،وأبو إسحاق موَل بِن هاشم ... ،وأبو بكر بن عبد
الرُحن ،وأبو جعفر املدِن  -فإن كان الباقر فمرسل  ... -وأبو رزين األزدي ،وأبو
زرعة البجلي ،وأبو سعيد املقربي ... ،وأبو صاحل السمان ... ،وأبو عثمان النهدي،
 ...وأبو مدله موَل عائشة ،وأبو يونس موَل أِب هريرة  ...وابن مكرز  -شامي ،-
وكرمية بنت احلسحاس ،وأم الدرداء الصغرى.
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ئةمانة و زؤريَكى تر لة تابعني كة لةبةر دريَذنةبوونةوةى بابةتةكة ناويان
نانووسني ،و فةرموودةكانيان لة شةش كتيَبةكةى فةرموودةدا هاتوةو هةية.1
ي " :روى عنه َنو من َثاِنائة رج ٍل أو أكث ر من أهل العلم ،من
قال البخار ُّ
الصحابة والتابعني" واتة :ثيَشةوا بوخاري دةلَيَـت :لة ئةبوهورةيرةوة نزيكةى
هةشت سةد كةس فةرموودةى طيَرِاوةتةوة يان زياتر لة ئةهلى عيلم ،لة
هاوةآلن و تابعني.2
 ذمارةى ئةو فةرموودانةى كة أبوهورةيرة طيَرِاويةتيةوة
ثيَشرت ئاماذةمان ثيَكرد أبوهورةيرة ئةو هاوةلَةية كة زؤرترين فةرموودةى
طيَرِاوةتةوة لة ثيَغةمبةرى خواوة  ، ئةمةش شتيَكى نامؤ و سةير نية لة
ثاش ئةوةى زانيمان أبوهورةيرة ضةند ثةيوةستى ثيَغةمبةرى خوا بووةو
ضةند زانست وفيَربوونى فةرموودةى حةزليَ بووة ،وتا ض رِادةيةك سووربووة
لةسةر وةرطرتنى زانست وفيَربوونى ،و بة ض رِادةيةكيش هةولَ و تيَكؤشانى
كردووة بؤ ثرسياركردن لةشتيَك كة نةيزانيوةو بويَربووة لةوبارةيةوة
 : 1انظر " سْي أعالم النبالء " :ص  ،423 - 418ج  .2و " ُتذيب التهذيب " :ص  ،265 - 263ج
 .12و " اإلصابة " :ص  ،202 - 201ج .7
 : 2انظر " ُتذيب التهذيب " :ص  ،265ج  .12و " البداية والنهاية " :ص  ،103ج .8
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ضةنديش ئةوةى لةبةرى كردووة دووبارةى كردؤتةوة بؤ ئةوةى لة ميَشكيدا
مبيَنيَتةوة وةكو خؤى و ثاشان بةبيَ زياد و كةم جيَ بةجيَى كردووة و
بآلويشى كردؤتةوة بةنيَو ئوممةتداو لةهةر شويَنيَك بؤى لوابيَت و
رِةخسابيَت ،لة شام و عيَراق و بةحرةين و حيجاز ،بؤية هةميشة ئةم ثياوة
شويَن و ثيَطةى بةرز و ديار بووة لةنيَو هاوةآلن و شويَنكةوتووان و دواى
ئةوانيش لةنيَو ئةهلى عيلم و ديندا و جيَطةى رِيَز و شكؤمةندى بووة.
بؤية فةرموودةكانى ئةم ثياوة فةرموودةناسانى ئوممةت ئةوةى
زانيبيَتيان طيَرِاويانةتةوة ،بؤية كتيَب و سةرضاوةيةك شك نابةيت لة جيهانى
ئيسالميدا هةر لة تةفسري و فةرموودة و فيقهو بابةتى تريشدا ئيال
فةرموودةى أبوهورةيرةى تيَدا باس كراوة .وة لة زؤربةى بابةكانى بوارى
فيقهيشدا فةرموودةى أبوهورةيرةى تيَداية و حوكميان تيَدا هةلَهيَنجاوة
وةكو  :عقائد و عبادات و موعامةالت و جيهاد و ذياننمانة و تةآلق و نيكاح
وئاداب و دعوات و رقائق و زيكر و ....
ثيَشةوا ئةمحةدى كورِى حةنبةل لة موسنةدةكةى خؤيدا سيَ هةزار و
هةشت سةد و ضل و هةشت فةرموودةى أبوهورةيرةى طيَرِاوةتةوة.
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ثيَشةوا بقي بن خملد لة موسنةدةكةيدا ثيَنج هةزار و سيَ سةد و حةفتا و
ضوار فةرموودةى أبوهورةيرةى طيَرِاوةتةوة.
لة شةش كتيَبةكةى فةرموودة و (موطأ) ى مالكدا دوو هةزار و دووسةد و
هةذدة فةرموودةى أبوهورةيرةيان طيَرِاوةتةوة.
وة لة هةردوو (صحيحني)دا واتة بوخارى و موسليم شةشسةد و نــؤ
فةرموودةي أبوهورةيرة هاتووة ،وة ئةوةى كة هةردووكيان هاورِا و
موتةفيقن لةسةرى سيَ سةد و بيست و شةش فةرموودةية ،كة بوخارى
بةتةنها خؤى نةوةد و سيَ فةرموودةى هيَناوة و موسليميش سةدو نةوةد
فةرموودةى هيَناوة.1
وة هةروةها يةكيَكى وةكو أبو يوسف يعقوبى كورِى شيبة ى كورِى الصلت
السدوسى بةصرى كةلة سالَى ( 162ه ) كؤضى دوايي كردووة موسنةديَكى
طةورةى داناوة بةشيَوةيةك كة موسنةدى لةوة ضاكرت دانةنراوة بةآلم تةواوى

 : 1انظر " الريض املستطابة " :ص  .70و " شذرات الذهب " :ص  ،63ج  .1وِف " سْي أعالم النبالء ":
انفرد البخاري بثالثة وتسعني ،ومسلم بثمانية وتسعني ،والصواب ما أثبتناه ،وانظر " الفصل ِف امللل واألهواء
والنحل " البن حزم :ص  ،138ج  .4وِف بعضها أن الشيخني اتفقا على [ ]325وانفرد مسلم ب [.]189
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نةكرد ،وتراوة كؤثيةكى موسنةدى أبوهورةيرة تيَيدا بينراوة لة وآلتى ميصر
كة دووسةد بةش بووة.1
هةروةها زانايةكى وةكو أبو إسحاقى كورِى إبراهيم العسكرى كة لة سالَى
( 282ه ) كؤضى دوايي كردووة ،فةرموودةكانى أبوهورةيرةى كؤكردؤتةوة
لة موسنةديَكدا بةناوى (مسند أِب هريرة )  ،كة كؤثيةكى لة كؤطاى كؤثرىل لة
وآلتى تـوركـيا هةية.2
هةروةها ثيَشةوا أبو القاسم سليمانى كورِى أمحد الطرباني ( -260
 360ه) موسنةدى أبوهورةيرةى لة كتيَبيَكدا كؤكردؤتةوة.3


 : 1انظر " تذكرة اْلفاظ " :ص  ،155ج  .2الطبعة الثانية.
 : 2انظر " اتريخ األدب العرِب " :ص  ،154ج .3
 : 3انظر " تذكرة اْلفاظ " :ص  ،127 ،126ج .3
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 رِاسترتين رِيَطةى طيَرِانةوةى فةرموودة لة أبوهورةيرةوة
ثيَشةوا ابن املدينى دةلَيَت :رِاسترتين سةنةد بة شيَوةيةكى رِةها بريتية
لة ُ :حاد بن زيد عن أيوب عن حممد بن سريين عن أِب هريرة.1
سليَمانى كورِى داود دةلَيَت :أصح األسانيد كلها حيىي بن أِب كثري عن أِب
سلمة عن أِب هريرة.2
وأصح ما يروى من احلديث عن أِب هريرة ما جاء عن:
الزهري ،عن سعيد بن املسيب ،عن أِب هريرة.
أِب الزند ،عن األعرج  -عبد الرُحن بن هرمز  -عن أِب هريرة.
ابن عون ،وأيوب عن حممد بن سريين ،عن أِب هريرة.3
لةطةلَ ئةوانةى كة باس كران تويَذينةوةيةكى شيَخ أمحد حممد شاكريش
باس دةكةين كة ثيَى واية ئةم سةنةدانةش رِاسترتين طيَرِانةوةن لة
 : 1تدريب الراوي " :ص  ،36و " الكفاية " :ص .398
 : 2انظر " الكفاية " :ص .398
 : 3تدريب الراوي " :ص  " .36سْي أعالم النبالء " :ص  ،348ج  .2و " توضيح األفكار " :ص  ،35ج
.1
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أبوهورةيرةوة لةبةر ثاية و رِاستطؤيي طيَرِةرةوةكان و ستايشى زانايان
بؤيان و جيَطريبوونى ثيشةوايةتيان لة زانستى فةرموودةدا ،ئةويش بةم
شيَوةيةى خوارةوةية:
مالك عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أِب هريرة.
سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أِب هريرة.
معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أِب هريرة.
ُحاد بن زيد عن أيوب عن حممد بن سريين عن أِب هريرة.
إمساعيل بن أِب حكيم عن عبيدة بن سفيان احلضرمي عن أِب هريرة.
معمر عن مهام بن منبه عن أِب هريرة.1



 : 1مسند اإلمام أْحد " :ص  ،150 - 149ج ... 1
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 وةصف و ستايشى أبوهـورةيـرة
ثيَغةمبةرى خوا  دةفةرمويَت " :ئةى ئةبوهورةيرة ،خؤم طومانى
ئةوةم برد كة كةس ثيَش تؤ ثرسيارى ئةوةم ليَ ناكات ،ئةوةش لةبةر
ئةوةى دةتبينم زؤر سوورى لةسةر فةرموودة ،بةختةوةرترين كةس بة
شةفاعةتى من لة رؤذى دواييدا كةسيَكة كة لةناخى دلَيةوة بة ثاكى بلَيَت :ال
إل َه إالّ اهلل ".1
ئةبوهورةيرة دةلَيَت :هيض يةكيَك لة هاوةآلنى ثيَغةمبةر ئةوةندةى من
فةرموودةى لة ثيَغةمبةرةوة نةطيَرِاوةتةوة ،جطة لة عبداهلل ى كورِى عةمر
نةبيَت ئةويش لةبةر ئةوةى ئةو دةينووسى و من نةمدةنووسى.2
أبو هورةيرةوة دةلَيَت:
فةرموودةكانى من طةيشتة ثيَشةوا عـومـةر  و ئةويش ناردى بة شويَنمدا
و وتى :تؤ لةطةلَماندا بووى كاتيَك ئيَمة لةطةلَ ثيَغةمبةرى خوادا بووين لة

 : 1صحيح البخاري.6570 :
 : 2رواه البخاري.113 :
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مالَى فآلن؟ منيش وومت :بةلَىَ ،دةزامن بؤضى ثرسيارم ليَ دةكةيت ،ئةويش
وتى :بؤضى ثرسيارت ليَ دةكةم؟
منيش ومت :ئةو رؤذةى كة تؤ باسى دةكةيت ثيَغةمبةرى خوا  فةرمووى:
" من كذب علي مت عمدا ف لي ت ب وأ مقعده من النار "

1

واتة :ثيَغةمبةرى خوا

فةرموويةتى هةركةسيَك بة ئةنقةست درؤ بةدةم منةوة بكات ئةوا با
جيَطايةك لة ئاطر بؤ خؤى دابنيَت .ئيرت ثيَشةوا عومةريش وتى :ئةطةر وانية،
كةواتة بـرِؤ فةرموودة بطيَرِةرةوة ،لة طيَرِانةوةيةكى تردا هاتووة كة ثيَشةوا
عومةر ثيَى ووتوة " :كةوابوو ئيَستا هةرضيت دةوىَ لة ثيَغةمبةرى خواوة
بيطيَرِةرةوة".2
بيَطومان ئةم رِيَطةثيَدانةش خؤى لةخؤيدا بريتية لة متمانةكردن بة
أبوهورةيرة و دلَنيابوون لة فةرموودةكانى بةوةى كة لة ثيَغةمبةرى خواوة
دةيطيَرِيَتةوة.

 : 1صحيح متواتر :صحيح اجلامع الصغْي ,رقم.6519 :
 : 2ابن عساكر :ص  ،487ج .47

134

ba8.org

ئةبو هورةيرة  ذيان و بةسةرهاتى  ،وةآلمى طومانةكان...................................

عبداهلل ى كورِى عومةر بة ئةبوهورةيرةى ووت :ئةى ئةبوهورةيرة تؤ
لةهةموومان زياتر لةطةلَ ثيَغةمبةرى خوادابوويت و لةهةموويشمان زاناترى
بة فةرموودةكانى.1
بة ابن عمر ووترا :ئايا نكؤلَى هيض شتيَك دةكةيت لةو فةرموودانةى كة
أبوهورةيرة دةيانطيَرِيَتةوة؟ ئةويش وتى :نةخيَـر ،ضونكة ئةو بويَربوو بةآلم
ئيَمة دةترساين.2
لة طيَرِانةوةيةكى تردا ابن عمر دةلَيَت :أبوهورةيرة لة من باشرت و ضاكرتة
و دةزامن ضى دةطيَرِيَتةوة.3
نــافع دةلَيَـت :من لةطةلَ ابن عمردا بووم لة كاتى بةرِيَكردنى تةرمى
ئةبوهورةيرةدا ،كة لةثيَشيةوة دةرؤيشت ،و زؤر رِةحم وبةزةيي بة
ئةبوهورةيرةدا دةهاتةوةو دةيوت :ئةبوهورةيرة ئةو كةسةبوو كة

 : 1أحكام اجلنائز لأللباِنْ ,حل اجلنازة وأتباعها ,ص.69 – 68 :
 : 2سْي أعالم النبالء " :ص  ،437ج  .2و " اتريخ دمشق " :ص  ،492ج .47
 : 3اإلصابة " :ص  ،204ج  .7و " سنن الرتمذي " :ص  ،224ج .2
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فةرموودةكانى ثيَغةمبةرى خواى  لةبةردةكرد و دةثاراست بؤ
موسلَمانان.1
ئوبةى كورِى كةعب  دةلَيَـت :ئةبوهورةيرة كةسيَكى بويَـربوو بؤ
ثرسياركردن لة ثيَغةمبةرى خوا  دةربارةى شتانيَك كة ئيَمة
نةماندةكرد.2
دايكة عائيشة دةلَيَت :ئةبو هورةيرة رِاست دةلَيَت.3
طلحة بن عبيد اهلل دةلَيَت :سةبارةت بةوةى كة أبو هورةيرة طويَبيستى
شتانيَك بووة لة ثيَغةمبةرةوة كة ئيَمة نةمانبيستووة ئةوا هيض طومامن نية.4
لة ريوايةتيَكدا هاتووة كة تةلَحة ووتويةتى :ئيَمةش وةكو ئةبوهورةيرة
دةمانبيست ،بةآلم ئةو لةبةرى كرد و ثاراستى و ئيَمةش لةبريمان ضوويةوة.5

 : 1طبقات ابن سعد.340/4 :
 : 2ابن عساكر ,ص.447 :
 : 3طبقات ابن سعد ج ,4ص .57 :واإلصابة ج ,7ص.205 :
 : 4سْي أعالم النبالء .436/2 ,البداية والنهاية.109/8 ,
 : 5فتح الباري ,ج ,8ص.77 :
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ثياويَك ثرسيارى لة زةيدى كورِى سابت كرد سةبارةت بة شتيَك ئةويش
ناردى بؤ الى أبو هورةيرة.1
ثياويَك هات بؤ الى ابن عباس و ثرسيارى شتيَكى ىلَ كرد ،ئةويش وتى:
ئةى أبو هورةيرة فةتواى بؤ بدة وا طرىَ كويَرةيةكت بؤ هاتووة.2
مةروانى كورِى حةكةم بة أبو هورةيرةى ووت :ئةمرِؤ من بة زانات دةبينم.3

كةعبى ئةحبار دةيووت :هيض كةسم نةبينيوة كة تةوراتى نةخويَندبيَتةوةو
زاناتر بيَت تيَيدا لة ئةبوهورةيرة.4
حممدى كورِى عمارةى كورِى عةمرى كورِى حةزم دةلَيَـت :جاريَكيان لة
مةجليسيَكدا دانيشتبووم كة ئةبوهورةيرةى تيَدابوو ،هةروةها ضةندين هاوةلَى
طةورةى ثيَغةمبةرى خوايش  لةويَدا بوون ،جا ئةبوهورةيرة دةستى دةكرد
بةباس كردن وطيَرِانةوةى فةرموودة و ئةو هاوةآلنة هةنديَكيان ئةو
فةرموودةيةيان نةدةزانى و دواتر كة بةيةكرتيان دةوت ثاشان بؤيان دةردةكةوت
و دةيانزانى ،ئةمةى ضةند جاريَك دووبارة دةكردةوة ،بةو هؤيةوة زانيم كة
 : 1سْي أعالم النبالء " :ص  432و  ،443ج  .2و " ُتذيب التهذيب " :ص  ،266ج .12
 : 2سْي أعالم النبالء " :ص  ،437ج .2
 : 3ابن عساكر " :ص  ،535 - 534ج .47
 : 4سْي أعالم النبالء.432/2 :
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ئةبوهورةيرة لةهةموو كةس زياتر فةرموودةى لةبةرة لة ثيَغةمبةرى خواوة 
.1

أبو صاحلى مسان دةلَيَت :أبو هورةيرة لة بريتيذترينى هاوةآلنى
ثيَغةمبةرى خوا بوو.2 
سريينى أنصارى ثايةو ثيَطةى أبوهورةيرة دةزانيَت كة ضةند بةرز و
ثرِزانستة بؤية كورِةكانى دةنيَريَت بؤ الى ئةو بؤ فيَربوونى زانست لةكاتيَكدا
هاوةآلنى ثيَغةمبةر لةو ساتةدا زؤر بوون.3
ثيَشةوا شافعى دةلَيَت :أبو هورةيرة حافزترين كةسة لة سةردةمى خؤيدا
كة فةرموودةى طيَرِابيَتةوة .

4

ثيَشةوا بوخارى دةلَيَت :نزيكةى هةشت سةد كةس لة ئةهلى عيلم
فةرموودةيان لة أبوهورةيرةوة طيَرِاوةتةوة ،وة ئةو حافزترين كةسة لة
سةردةمى خؤيدا كة فةرموودةى طيَرِابيَتةوة .1
 : 1سْي أعالم النبالء ,ج ,2ص ,444 :فتح الباري ,ج ,1ص.225 :
 : 2تذكرة اْلفاظ " :ص  ،34ج  .2و " ابن عساكر " :ص  ،481ج .47
 : 3انظر " ُتذيب التهذيب " :ص  ،228ج .11
 : 4انظر " الرسالة " للشافعي " :ص  281وابن عساكر :ص  ،483ج  .47و " سْي أعالم النبالء " :ص
 ،432ج .2
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حافزى وآلتى مةغريب يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب (- 368
 463هـ) :دةلَيَت :أبو هورةيرة لة حافزترينى هاوةآلنى ثيَغةمبةرى خواية،
وة ئةو لة مةجليسي ثيَغةمبةردا  ئامادة دةبوو كة كؤضكةران و
ثشتيوانان ئامادةى نةدةبوون ،لةبةر سةرقالَ بوونى كؤضكةران بة بازرطانى
و ثشتيوانان بة ثيَويستيةكانيانةوة.2
ثيَشةواى ميَذووناس علي بن حممد (ابن األثري) اجلزري (630 - 555
هـ) :دةلَيَت :أبو هورةيرةى دةوسى هاوةلَى ثيَغةمبةرى خـوا  زؤرترين
فةرموودةى طيَرِاوةتةوة لة نيَو هاوةآلندا.3
ثيَشةوا احلافظ الذهبـي ( 748 - 673هـ) :دةلَيَت :أبو هورةيرة ثيَشةوا
و فةقيه و موجتةهيد وحافز و هاوةلَى ثيَغةمبةرى خوا  ، و طيَرِةرةوةى
زؤرترين فةرموودة ليَيةوة،

أبو هورةيرةى دةوسى يةمانى ،طةورةى

حافزةكان و متمانةثيَكراو رِاستطؤ.

4

ُ " : 1تذيب التهذيب " :ص  ،265ج  .12وانظر " البداية والنهاية " :ص  ،103ج .8
 : 2االستيعاب " :ص  ،1771ج .4
 : 3أسد الغابة " :ص  ،315ج .5
 : 4سْي أعالم النبالء " :ص  ،417ج .2
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لة شويَنيَكى تردا دةلَيَـت :أبو هورةيرة ئةو كةسةية كة لة حيفزى
فةرموودةدا لة ثيَغةمبةرةوة هةمووان دةطةرِيَينةوة بؤ الى ئةو ،كة وةكو
خؤى بة ثيتةكانى طيَرِاويةتيةوة ،وة أبو هورةيرة ثاريَزةرى فةرموودةو
متمانةثيَكراوة و وا نازانني كة هةرطيز هةلَةى كردبيَت لة فةرموودةدا.1
ديسانةوة دةربارةى أبو هورةيرة دةلَيَـت :ئةو سةرؤك و ثيَشةواية لة
قورئان و سوننة وفيقهدا ،كوا ويَنة و هاوشيَوةى أبوهورةيرة لة حيفز و
فراوانى زانستيدا.2
ثيَشةوا احلافظ ابن كثري ( 774 - 701هـ) :دةلَيَت :أبو هورةيرة لة
ثيَطةو ثايةيةكى بةرز و طةورةداية لة رِووى صدق و حيفز و ديانةت
وخواثةرستى و زوهد و كردةوةى ضاكةدا ،و خيَريَكى زؤر و ضاكى لة
ثيَغةمبةرةوة  طيَرِاوةتةوة و ئةو لةو هاوةآلنةية كة لةبةركردنى
زؤربووة.3

 : 1سْي أعالم النبالء " :ص  ،446-445ج 2
 : 2سْي أعالم النبالء " :ص (  ،) 438 () 449ج 2
 : 3البداية والنهاية " :ص (  ،) 110 () 103ج .8
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ثيَشةوا احلافظ ابن حجر العسقالني ( 852 - 773هـ) :دةلَيَت :أبو
هورةيرة حافزترين كةسة لة سةردةمى خؤيدا لة نيَو ئةوانةى كة
فةرموودةيان طيَرِاوةتةوة ،ئةوةى لةوةوة هاتووةو طيَرِراوةتةوة لة هيض
هاوةلَيَكةوة نةطيَرِراوةتةوة.1
ثيَشةوا حييى بن أبي بكر العامري ( 893 - 816هـ) :دةلَيَـت :أبو
هورةيرة رِيَثيشاندةر و كارناسى هاوةآلنى ئةهلى صوفةية ،و هاورِيَى هةذارى
و خؤرِاطرى بووة ،و زؤر ثيَغةمبةرى خواى خؤشويستووة و هةميشة ولة
هةموو حالَةتيَكدا لةطةلَيدا بووة ،بةشيَوةيةك كة دونيا و ئةهل و مالَ
سةرقالَى نةكردووة لةوةى لةطةلَى نةبيَت ،و تايبةمتةنديةكى ترى ئةوةية كة
زؤر فةرموودةى لةبةر كردووة لة ثيَغةمبةرى خواوة لة هةموو هاوةآلن زياتر
فةرموودةى طيَرِاوةتةوة.
هةروةها دةلَيَت :أبو هورةيرة حافز و متمانةثيَكراو و زيرةك و موفتى
بووة ،و رؤذو و شةونويَذى هةبووة.2

ُ : 1تذيب التهذيب " :ص  ،266ج .12
 : 2الريض املستطابة " :ص .70
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ثيَشةواى ميَذووناس عبد احلي بن أمحد (ابن العماد) احلنبلي (- 1032
 1089هـ) :دةلَيَت :أبو هورةيرة زؤر عيبادةت و زيكرى هةبووة ،رِةوشت
جوان بووة ،كاربةدةستيَتى مةدينةى كردووة ،و حافزترينى نيَو هاوةآلنة و
لة هةموويان زياتر فةرموودةى طيَرِاوةتةوة.1
تا ئيَرة بةسة و ثيَم واية شاهيَدى و طةواهى ئةو زانا و ثياوضاكانة بؤ
أبوهورةيرة كة كةسيَكى خاوةن عيبادةت و زانست بووبيَت ،لة رِاستيدا
وةصف و ستايشى زانايان بؤ أبو هورةيرة ئةوةندة زؤرة كة ثيَويست بة
بةرطيَك لة كتيَب دةكات بؤ ئةوةى تؤمار بكريَت ،ضونكة ثاية و فراوانى
زانست و زؤريَتى فةرموودةى و فةزلَ و وةرع و وردى و شارةزايي أبو
هورةيرة الى هيض موسلَمانيَك شاراوة نية لةمثةرِى زةويةوة بؤ ئةوثةرِى ،و
ئةو ستايشةى زانايان بؤى كة بامسان كرد ئةوة تةنها منوونةيةكة بؤ ئةو
باسة زؤرة ،و ناتوانريَت تةنها لةوةندة ديَرِدا كؤبكريَتةوة.

بةشى سيَيةم
 : 1شذرات الذهب " :ص  ،63ج .1
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وةآلمى هةنديَك طومان لةسةر أبو هورةيرة 
ثاش ئةوةى كة ذياننمانةى زانستى أبوهورةيرةمان بؤ رِوون بوويةوة و
ئةوةمان زانى كة ئةم هاوةلَة ضةند ثةرؤش بووة بؤ فيَربوونى زانست و ضةند
فةرموودةى لة سنطدا هةبووة و ضةنديش دووربووة لة درؤ و قسةهةلَبةسنت
بةدةم ثيَغةمبةرى خواوةو  بة ض شيَوازيَك هةولَى بآلوكردنةوةو
رِاطةياندنى سوننةتى داوة بة نيَو ئوممةتدا و ضةند بة وردى ئةو فةرموودانةى
طةياندووة بةو جيلةى سةردةم و ثاش خؤى بة ئةوثةرِى دةم و دةست
ثاكيةوة ،كةوابوو ئةمة خؤى لة خؤيدا ئةستؤثاكيةكى تةواو و بيَطةردة بؤ
أبوهورةيرة كة وا دةكات خويَنةر هيض طومان و دوودلَيةكى لة ناخدا بؤ
دروست نةبيَت بةرانبةر بة رِاستطؤيي و دلَسؤزى و دينداريَتى ئةم هاوةلَة
بةرِيَزة .بةآلم ئةوةى جيَى داخة ئةوةية سةرةرِاى ئةو هةموو رِاستى و
ميَذووة ثرِشكؤية كةضى هيَشتا كةسانيَك هةن رِاستيةكان وةكو خؤيان نابينن
و ئاوةذووى دةكةنةوة ،يان بؤ مةبةست و مةراميَكى سياسى يان
دةستكةوتيَكى ماددى يان هةر نيةتيَكى خراثى تر ديَن بةضةث و رِاستدا
رِةخنة لة أبو هورةيرة دةطرن و بةكةسيَكى خراث و قسةهةلَبةست و ناثاك
هةذمارى دةكةن.
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لة منوونةى ئةو كةسانةش وةكو :إبراهيم بن سيَّار النظَّام  ،وبشراملريسي،
والبَلْخي و هةنديَك لةرؤذهةآلتناسانى ئةم سةردةمةش شويَنيان كةوتوون
وةكو  :جولدتسيهر و شربجنر .هةروةها كةسيَكى وةكو عبد احلُسني شرف
الدين العاملي كة كتيَبيَكى داناوة بة ناوى " أبو هورةيرة "ةوة ضةندين
تؤمةتى داوةتة ثالَ ئةم هاوةلَة بةرِيَزة ،ضونكة نووسةر خؤى كةسيَكى
ئيمامية 1و ئةم جؤرة دةستة و طروثةش يةكيَك لة بريورِاكانيان ئةوةية كة
أبو هورةيرة دةكةنة ئامانج و لةثشتيةوة دةيانةوىَ تانة بدةن لة
فةرموودةى ئةهلى سووننة و سةرلةبةرى رِةد بكةنةوة .هةروةها يةكيَكى
ترى وةكو حممود أَبُو رِيَّة خاوةنى كتيَبى " أضواء على السنَّة احملمَّدية " ،بة
هةمان شيَوة هيَرشى توند و نارِةوا دةكاتة سةر أبو هورةيرةو زؤر لة رِاستى
دوور دةكةويَتةوة تيَيدا.

1

 :اإلمامية :اسم يطلق على طوائف الشيعة الت تؤمن أبن إمامة املسلمني َتت نصا لكل إمام من

اإلمام املعصوم من أئمة أهل البيت السابق له ،فيخالفون بذلك طوائف أخرى الزيدية الت ال تشرتط أن يكون
اإلمام من البيت .يسمون أيضا ِبجلعفرية التفاقهم على األئمة الستة األوائل ويفرتقون من بعد اإلمام
السادس جعفر الصادق إل فرق عديدة بسبب اختالفهم على اإلمام التايل .ويسميهم بعض
خصومهم ِبلرافضة أو الروافض.
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ئةطةر كتيَبةكةى عبد احلُسني شرف الدين العاملي بة منوونة بهيَنينةوة زؤر
بةكورتى ضةند طومانيَكى خبةينة ثيَش ضاو بؤ بةرضاو رِوونى خويَنةر بؤ
ئةوةى دةركةوىَ ئةو رِةخنةو طومانانة تا ض ئةندازةيةك بيَ ئاسنت و بيَ
مانان.

طومانى يةكةم
لة الثةرِة ( ) 8-5ى ئةو كتيَبةدا نووسةر وةصفى أبو هورةيرة دةكات بة
كةسيَكى هةذار و نةدار و ضاوبرسى و هةميشة هةلَثةى بيَت بؤ ثاروويةك نان
و بيَ طويَدانة هيض بةهايةكى ترى ثيَغةمبةرايةتى و ديندارى ،بةشيَوةيةك
باسى دةكات كة هةميشة بةدواى دونياوةية و ضاوى لةسةر سفرة و خوانى
خةلَكية و تةنها و تةنها خةمى ثرِ كردن و تيَركردنى ورطيَتى و هيضى تر.
بة شيَوةيةك كة أبو هورةيرة رِازية بة هةموو رِةفتاريَكى زةليلى و
ذيَردةستةيي تةنها لة ثيَناو دةستكةوتيَكى ماددى دونيايي !!
بةداخةوة نووسةر ئةوة نازانيَت كة ئةو هاوةآلنة ثيَيان وتراوة ميوانانى
ئيسالم و موسلَمانان و تةنانةت ثيَغةمبةرى خوا  ضةندين جار بانطهيَشتى
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كردوون بؤ نان خواردن يان خؤى ضووة بؤ ناويان و نانى لةطةلَدا خواردوون و
بةرِيَز و سةنطينيةوة تةماشاى كردوون ،ضونكة ئةوان كةسانيَك بوون خؤيان
بؤ خزمةتى ئيسالم و جيهاد لة ثيَناوى خوادا تةرخان كردبوو ،وة خؤيان بة
ئةنقةست ئاورِيان لة دونيا نةدةدايةوة و هةميشة ثشت لة دونيا و رِوو
لةقيامةت بوون .ئةمة جطة لةوةى كة يةكيَكى وةكو أبو هورةيرة تامةزرؤى
فيَربوونى زانست وفةرموودةية لة ثيَغةمبةرى خواوةو بؤ ئةو مةبةستة
ياوةرى دةكات بؤ شويَنان و ليَى جيانابيَتةوة ،تةنانةت جاريَكيان
ثيَغةمبةرى خوا  لة أبو هورةيرة دةثرسيَت و دةفةرمويَت " :ئايا داواى
ثشكى دةستكةوت و غةنيمةم ليَ ناكةيت وةكو ضؤن هاوةلَةكانت داواى
دةكةن؟ أبو هورةيرةش دةلَيَت :من داواى ئةوةت ىلَ دةكةم فيَرم بكةيت لةو
زانستةى خوا فيَرى كردوويت ".1
طومانى دووةم
نووسةر لة الثةرِة ( )15 -14دا باسى ئةوة دةكات كة أبو هورةيرة
لةسةردةمى هةردوو خةليفة أبو بكر و عومةردا هيض رِؤلَ و كاريطةريةكى
وةهاى نةبووة كة شايستةى باس كردن بيَت ،تةنها ئةوة نةبيَت كة عومةر لة
 " : 1حلية األولياء " 381 /1 :و " البداية والنهاية ".111 /8 :
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سالَى بيست و يةك وةكو واىل ناردى بؤ بةحرةين و ثاشان لةسالَى بيست
وسيَ اليربد لةسةر كارةكةى و بةوةشةوة نةوةستا بةلَكو دة هةزار دينارى
لة أبو هورةيرة سةند ضونكة عومةر وا طومانى بردبوو كة أبو هورةيرة ئةو
برِة ثارةيةى لة بيت املال دزيوة....
لة رِاستيدا ئةمةش يةكيَكى ترة لة ضةواشةكاريةكان و ئةو تؤمةتانةى كة
دةخريَتة ثالَ ئةم هاوةلَة ثاك و خاوةن هةلَويَستة ،وة بةداخةوة نووسةر
بريى ضووة ياخود بة ئةنقةست نايةوىَ باسى ئةوة بكات كة أبو هورةيرة
لةشةرِى هةلَطةرِاوةكانى سةردةمى ثيَشةوا أبو بكردا ضةند بويَرانة بةشدارى
كرد ،وةكو لة ثيَشةوة ئاماذةى بؤ كرا ،نةك هةر ئةوةش بةلَكو أبوهورةيرة
شانازى دةكرد بة هةلَويَستى أبو بكرةوة و ثشتطريى كرد لةو بؤضوونةيدا،
وةكو ثيَشةوا بةيهةقى و إبن عساكر دةيطيَرِنةوة دةلَيَن :أبو هورةيرة
وتوويةتى سويَند بةو خوايةى كة هيض خوايةكى تر شايستةى ثةرسنت نية
ئةو نةبيَت ،ئةطةر أبو بكر نةبوواية بة خةليفة ئةوا خوا نةدةثةرسرتا ،ثاشان
ئةم قسةيةى دووبارة كردةوة ،ثاشان سيَ بارةى كردةوة ،هةتا ثيَى وترا:
بةسة ئةى أبو هورةيرة ،ئةويش ووتى :ثيَغةمبةرى خوا  ئوسامةى كورِى
زةيدى بة حةوت سةد كةسةوة بةرةو شام رِةوانةكرد ،كة طةيشتنة (ذِي
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شبٍ ) ثيَغةمبةرى خوا وةفاتى كرد ،و عةرةبةكانى ضواردةورى مةدينة لة
َخ َ
دين هةلَطةرِانةوة ،و هاوةآلنى ثيَغةمبةرى خوا  لة دةورى أبو بكر
كؤبوونةوةو وتيان :ئةو لةشكرةى ئوسامة بطةرِيَنةوة ،ضونكة ئةوانة بةرةو
الى رِؤمةكان كةوتونةتة رِىَ و كةضى ئيَمة لة ضواردةورى مةدينةدا خةلَك لة
ئيسالم هةلَطةرِاونةتةوة؟ ئةويش ووتى :سويَند بةو خوايةى كة هيض خوايةكى
تر شايستةى ثةرسنت نية ئةو نةبيَت ،ئةطةر سةطةكان قاضى خيَزانةكانى
ثيَغةمبةر  رِابكيَشن ئةوا لةشكريَك ناطةرِيَنمةوة كة ثيَغةمبةرى خوا
ئاراستةى كردبن و ناردبنى ،و ئاآليةك داناطرم كة ئةو هةلَى كردبيَت ،ئةوةبوو
ئوسامةى بة سوثاكةوة نارد ،و لةو كاتةدا ئةو سوثاية كة دةيدا بةالى هةر
هؤز و تريةيةكدا كة ويستبيَتيان هةلَبطةرِيَنةوة دةيانووت :ئةطةر ئةوانة لة
ساتةوةختى بةهيَزيدا نةبن ئةوا هاوشيَوةى ئةو سوثايةيان ليَوة دةرناضيَت،
بؤية وازيان ليَ دةهيَنني با بطةنة رِؤمةكان بزانني ضى دةكةن ،ئةوةبوو
طةيشتنة رِؤمةكان و سةركةوتنيَكى باشيان بةدةست هيَنا و كوشتاريَكى
زؤريان ليَيان كرد ،و بةسةالمةتى و سةفرازيةوة طةرِانةوة و ئةو خةلَكةش
دامةزرا لةسةر ئيسالمةتى و دينداريَتى خؤيان.1
 " : 1البداية والنهاية " :ص  ،305ج  ،6و " اخللفاء " للسيوطي :ص  ،74و " الكامل " :ص  ،62ج .2
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لةسةردةمى ثيَشةوا عومةريشدا ،أبو هورةيرة زياتر سةرقالَى فيَربوون و
فيَركردن بوو ،وة هةروةها ياوةريَتى ثيَشةواى باوةرِدارانى كرد لة حةج
كردنيدا و تةنانةت فةرموودةى هةلَكردنى بــاى بؤ طيَرِايةوة كاتيَك كةس لة
هاوةآلن دةست نةكةوت شتيَكى لةسةر با بؤ بطيَرِنةوة ،وةكو لة ثيَشةوة
باسى ليَوة كرا ،وة هةروةها لةشةرِى يةرموكدا بةشدارى كرد .ثاشان ئةو
رِووداوةى كة نووسةر دةيطيَرِيَتةوة طواية " أبو هورةيرة لةكاتى بوون بة
واىل يةمةندا دزى كردوةو ثيَشةوا عومةريش ليَى داوةو سزاى داوة هةتا
خويَن لة جةستةى هاتووة و ئةو برِة ثارةيةشى ليَ سةندووة بة زؤر !!! "
سةرةتا نووسةر ئةم طيَرِانةوةيةى بةبيَ سةنةد طيَرِاوةتةوة ،بؤية ئةطةر لة
بنةرِةتدا سةنةدى هةبوواية ئةوا دةمانتوانى لةو رِيَطةيةوة شتيَكمان لة
رِاستيَتى ئةو رِووداوة بزانياية يان ئةندازةى صحةتى ئةو بةسةرهاتةمان
دةزانى ،ئةمة لةكاتيَكدا طيَرِانةوةيةكى ترى هاوشيَوةى ئةمة هاتووة
بةسةنةدةوة بةآلم بةبيَ باسى ليَدانى عومةر لة أبو هورةيرة لة زؤر
سةرضاوةوة بةسةنةدى صحيح ،لة كتيَبةكانى وةكو " ،حلية األولياء " و "
طبقات ابن سعد " و " اتريخ اإلسالم " و " اإلصابة " و " عيون األخبار " ،بؤية
ئةم ريوايةتةى نووسةر هيَناويةتى رِةد دةكريَتةوة ضونكة ثيَضةوانةى
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ريوايةتة صحيحةكانة ،ئةطةريش رِاست بيَت ،ئةوا ريوايةتة صحيحةكةى دواتر
باسى ليَدانى تيَدا نية لة أبو هورةيرة لة اليةن عومةرةوة ،بةلَكو طفتوطؤى
نيَوان عومةر و أبو هورةيرةية سةبارةت بة ضؤنيتى كؤكردنةوةى ئةو
ثارةيةى كة الى أبو هورةيرةية ،و ئةويش رِوونى دةكاتةوةو ئةو تؤمةتانة
رِةد دةكاتةوة كة دراونةتة ثالَى ،و دواتريش ثيَشةوا عومةر ئةو مالَةى ليَ
وةردةطريَتةوة ،ثاشان وةكو أبو هورةيرة خؤى دةلَيَت " :ف لما صليت الصبح
است غفرت ألمْي المؤمنني " كة نويَذى بةيانيم كرد ،داواى ليَخؤشبوومن بؤ مريى
برِواداران كرد.
أبو هورةيرة دوعاى خيَر بؤ ثيَشةوا عومةر دةكات  هةرضةندة نيوةى
مالَةكةشى بردووة ،ضونكة ئةوة مالَى خودى أبو هورةيرة بووة و مولَكى
خؤى بووة ،كةضى لةطةلَ ئةوةشدا رِق و كينةى لة دلَ نةطرتوة بةرانبةر بة
ثيَشةواى باوةرِداران .دةقى طفتوطؤكةى نيَوان أبو هورةيرة و عومةر كة بة
صحيحى هاتبيَت ئةمةية " :قال :فمن أين هي لك؟ ق لت :خيل نتجت ،وغلة
ورقيق يل ،وأعطية ت تاب عت علي» .ف نظروا ف وجدوه كما قال "

1

واتة :ئةى أبو

هورةيرة ئةم مالَةت لة كوىَ بوو؟ واتة بةضى ثةيدات كرد؟ أبو هورةيرة
 " : 1اتريخ اإلسالم " ،338 /2 :و " حلية األولياء " ،380 /1 :و " البداية والنهاية ".111 /8 :
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ئةلَيَت :منيش ومت :ئةسثم هةبوو زاوزيَى كرد ،كريَى خانوو بةرهةم وبةروبومى
زةوى و زار ،و بةندة وكؤيلةم هةبوو ،وة هةروةها ئةو بةخشيش و
خةآلتانةى كة ثيَم دةدران و كؤبوونةوة لةسةرم .ئةوانيش بةدواداضوونيان
كرد و بؤيان دةركةوت كة وابوو ،واتة بةو شيَوةية بوو كة أبو هورةيرة وتى.
وة ثيَشةوا عـومةر  تةنها لةطةلَ أبو هورةيرةدا واى نةكردووة ،بةلَكو
ئةوة سياسةتى بووة لةطةلَ ئةو كةسانةدا كة كردوونى بة واىل بةسةر
ناوضةكانةوة ،بؤ ئةوةى هيض كةسيَك جورئةتى نةبيَت دةست بؤ مالَى
موسلَمانان ببات ،ئةوةش دةرئةجنامى باشى و ضاكيَتى بةرِيَوةبردنى ثيَشةوا
عومةرة بؤ رةعيةتةكةى كة تةنانةت نيوةى مالَ وسامانى واليةكانيشى
خستؤتة ناو بيت املالةوة بؤ خةلَكى ،نةوةك بة ثيَضةوانةوة مالَى خةلَكى بة
نارِةوا ببيات و بيكات بة دةمى واىل و كةسانى نزيك و دةست وثيَوةندى
خؤيةوة بؤ ئةوةى كورسيةكةى خؤى ثيَ قايم بكات ،واتة بةبةرذةوةنديةوة
لةطةلَ هيض كةس نةجوآلوةتةوة تةنانةت لةطةلَ كةسة نزيك و
طويَرِايةلَةكانيشيدا.
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وةكو إبن عبد ربة دةلَيَت " :وملا عزل عمر أِب موسى األشعري عن البصرة وشاطره
ماله وعزل أِب هريرة عن البحرين وشاطره ماله ،وعزل اْلارث بن كعب بن وهب وشاطره
ماله  ...ودعا أِب موسى  ...ث دعا أِب هريرة "

1

واتة :كاتيَك ثيَشةوا عومةر أبا موساى ئةشعةرى لةسةركار البرد لة بةصرة
مالَةكةى كردة نيوة لةطةلَيدا ،وة كاتيَك أبو هورةيرةيشى لةسةركار البرد لة
بةحرةين مالَةكةى نيوةكرد لةطةلَيدا ،و حارثى كورِى كعبى كورِى وهبى
لةسةركار البرد مالَةكةى نيوة كرد لةطةلَيدا و  ....وة بانطى أبا موساى كردو
 ....ثاشان بانطى أبو هورةيرةى كرد .وة هةروةها ثيَشةوا عومةر كاتيَك
سةعدى كورِى أبي وقاصي لةسةر كار البرد لة عيَراق مالَةكةى نيوةكرد
لةطةلَيدا.2

وة هةروةها كاتيَك ثيَشةوا عومةر هةنديَك لة واليةكانى لةسةركار الدةدا و
دوورى دةخستنةوة ماناى ئةوة نية دلَثيسى ليَيان كردبيَت و طةندةلَيةكى
ليَيان بةدى كردبيَت ،يان بة هؤى كةمتةرخةمى و كةموكورتيةوة بووبيَت ،بؤ
منوونة :كاتيَك موغةيرةى كورِى شوعبةى لةسةركار البرد ،موغةيرة بة
 " : 1العقد الفريد ".33 /1 :
 " : 2طبقات ابن سعد " :ص  ،105قسم  ،1ج .3
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ثيَشةوا عومةرى ووت :ئةى مريى برِواداران ئايا لةسةركار الدانةكةم لةبةر
ئةوةية كة ناتوامن كاروبارةكان رِابثةرِيَنم بةباشى ياخود ناثاكيةكم كردووة؟
ئةويش لة وةآلمدا ووتى " :ال عن واحدة منهما ،ولكن أكره أن أْحل فضل عقلك

على العامة " واتة :لةبةر هيض كاميان نية ،بةلَكو ثيَم ناخؤشة فةزلَى عةقلَت
بدةم بةسةر عامةى موسلَماناندا.1

لةاليةكى تريشةوة ئةطةر رِاست بيَت أبو هورةيرة مالَ وسامانى خةلَكى
دزيوة و عومةر ليَي داوة ،ئةوا دووبارة ثيَشةوا عومةر ثاش ماوةيةك بؤ
جارى دووةم داواى ليَ ناكات كة ببيَتةوة بة واىل بةحرةين ،ضونكة بانطى
دةكات و داواى ليَ دةكات كة ببيَتةوة بة واىل بةحرةين و أبو هورةيرةش ئةو
داواية رِةد دةكاتةوة ،كة ثيَم خؤشة دةقى طفتوطؤكة وةكو خؤى بهيَنم كة
أبو هورةيرة خؤى دةلَيَت:
" فقال يل بعد ذلك :أال تعمل؟ قلت :ال .قال :قد عمل من هو خْي منك يوسف
 صلوات هللا عليه  .-قلت :يوسف نب وأان ابن أميمة ،أخشى أن يشتم عرضي،ويضرب ظهري ،وينزع مايل " 2واتة :ثيَشةوا عومةر لة ثاش ئةوة ثيَى وومت:
 " : 1العقد الفريد ".60 /1 :
 " : 2العقد الفريد " 35 - 34 /1 :و .60
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ئايا كار ناكةى؟ منيش وومت :نةخيَـر ،ئةويش ووتى :لة تؤ باشرت و ضاكرت
كارى كردووة كة يوسفة صَلَوَاتُ اهللِ عَلَيْهِ منيش وومت :يوسف ثيَغةمبةرة
بةآلم من كورِى دايكؤكةيةم ،ئةترسم لةوةى جنيَو بة ناموسم بدريَت و لة
ثشتم بدريَت و مالَةكةم بربيَت.
جا ئةمة بةلَطةيةكى رِوونة كة ثيَشةوا عومةر لة أبو هورةيرةى نةداوة،
ضونكة ئةطةر وابوواية ئةوا أبو هورةيرة دةيووت :ناطةرِيَمةوة سةركار لةثاش
ئةوةى ليَم درا و ناموسم لةكةدار كرا و  ....وةهةروةها سةير لةوةداية كة
ئةم ريوايةتةش تةواوكةرى ئةو ريوايةتةية كة نووسةر هيَنابووى لةثيَشةوة
واتة هةر لةطةلَ ئةوةداية بةآلم نووسةر ئةم بةشةى ليَ قرتاندووة ضونكة
دةبيَتة هؤى بةدرؤ خستنةوةى خؤى كة دةلَيَت :أبو هورةيرة دزى كردووة و
ليَى دراوة !!
طومانى سيَيةم
ثاشان نووسةر لة الثةرِة (  ) 21-16تؤمةتيَكى تر دةداتة ثالَ أبو
هورةيرةو دةلَيَت :أبو هورةيرة بة دلَنياييةوة زانيويةتى ئةو خةلَكةى كة
ضواردةورى مالَةكةى عومسانيان دا و ئابلَوقةيان دا دةيكوذن ،بؤية خؤى
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بردة ثيَشةوةو لةويَدا ئامادةيي هةبوو بؤ ئةوةى خؤى خباتة ثيَش ضاوو
خؤى لة بنةمالَةى ئةمةويةكان ثيَ نزيك بكاتةوة و ئةو هةلةى قؤستةوة و
سةركةوتويش بوو تيَيدا ،ضونكة ثاش ئةوة بةنو ئومةية رِيَزيَكى زؤريان ليَى طرت
و طويَيان بؤ قسةكانى شل دةكرد وةكو فةرموودة و ئةويش بةدلَى ئةوان
دةجوآليةوة.

لة ثيَشةوة باسى ئةوةمان كرد كة أبو هورةيرة ضةند هانى خةلَكى داوة
بؤ ئةوةى بةرطرى لة ثيَشةوا عومسان بكةن  و خؤيشى ئامادةيي هةبوو
لةو ثيَناوةدا شةرِبكات بةآلم ثيَشةوا عومسان خؤى رِيَطرى ليَ كردن و
نةيهيَشت خويَن برِذيَت بة هؤى ئةوةوة ،بةآلم سةير ليَرةدا ئةوةية نووسةر
ضؤن ناخ و دلَى أبو هورةيرةى خويَندؤتةوةو زانيويةتى ،لةكاتيَكدا ئيَمةى
مرؤظ تةنها رِوالَةت دةزانني؟! لةاليةكى ترةوة أبو هورةيرة لةطةلَ ضةند
هاوةلَيَكى تردا لة مالَةكةى عومسان بوون لةو كاتةدا ،وةكو :عبداهلل ى كورِى
عومةر و عبداهلل ى كورِى زوبةيـر و حةسةن و حوسةينيش  جا ئةو
طومانةى لة أبو هورةيرة دةكريَت كة بؤضى لةوىَ بووة خؤ هةمان طومان
هةلَدةطريَت بؤ ئةو هاوةآلنةى تريش كة لةوىَ بوون ،جا ئايا نووسةر رِازية
طومان لة طةورةى طةجنةكانى بةهةشت بكريَت؟
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طومانى ضوارةم
نووسةر لة الثةرِة ()26-21دا باسى ئةوة دةكات كة أبو هورةيرة لة
سةردةمى ثيَشةوا عةليدا بيَدةنط و كث بووة ضونكة ثرِ بةدلَ لة
سةنطةرى ئةودا نةبووة و بؤية هةميشة رِووى ئامؤذطارى لة دوذمنةكانى عةىل
بووة و لةطةلَ ئةواندا ثةيوةندى بتةوى هةبووة ،تةنانةت باسى ئةوة دةكات
كة موعاوية ،أبو هورةيرة و نوعمانى كورِى بةشريى ناردووة بؤ دانوستاندن
لةطةلَ عةليدا سةبارةت بة بكوذةكانى ثيَشةوا عومسان ،بةآلم لة ئةجنامدا
نوعمان لة الى عةىل دةميَنيَتةوةو أبو هورةيرةش دةطةرِيَتةوة بؤ الى
موعاوية و هةوالَى ئةوةى رِوويداوة ثيَى دةدات ،بؤية موعاوية فةرمان بة أبو
هورةيرة دةكات كة ئةو هةواآلنة بةخةلَكى بلَيَـت ئةويش وادةكات و هةرضي
كاريَك موعاوية رِازى بكات ئةو ئةجنامى دةدات !!!
سةرةتا ئيَمة باسى ئةوةمان كرد كة هةلَويَستى أبو هورةيرة لة كاتى
ئاذاوةو فيتنةى ثاش شةهيد كردنى ثيَشةوا عومساندا طؤشةطريى و
دوورةثةريَزى بووة و خؤى تيَكةلَ بة رِووداو و ثيَشهاتةكان نةكردووة ،وة
هةموو ئةو رِاستيانةمشان بةبةلَطةوة تؤماركرد ،بةآلم نووسةر بةوة رِازى
نابيَت و وا طومانى بردووة كة أبو هورةيرة ثشكى شيَرى هةبووة لة بةالرِيَدا
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بردنى ئاراستةى رِيَككةوتنى نيَوان موسلَمانان و طواية دذى يةكرِيزى
موسلَمانان بووة ! ثاشان سةبارةت بةو رِيواتةى كة طيَرِاويةتيةوة هةر
ئةوةندة بةسة كة ئةو طيَرِانةوةية هةرطيز بةسةنةدى صحيح نةطيَرِراوةتةوة
و نةهاتووة ،وة بةم شيَوازة لة هيض سةرضاوةيةكدا نةهاتووة تةنها لة (نهج
البالغة )1دا نةبيَت كة هيَناويةتى.
طومانى ثيَنجةم
لة الثةرِة (  ) 31-26دا نووسةر باس لةوة دةكات كة أبو هورةيرة
لةسةردةمى خيالفةتى موعاويةدا خؤى لة بنةمالَةى ئةمةويةكان نزيك
كردؤتةوةو ثيَيانةوة هؤطر بووة ،و هةر ئةوةش واى كردووة كة أبو هورةيرة
دةست بكات بة دروست كردنى فةرموودةو دانانى فةرموودة بةناوى
ثيَغةمبةرةوة سةبارةت بة فةزلَى موعاوية ،و بةتايبةت لةسةردةمى
 : 1ثيَشةوا زةهةبي لة باسى ذياننمانةى املرتضى علي بن حسني بن موسى املوسوي (املتوىف سنة436ه )
دا دةلَيَت :ئةم كةسة بريتية لة ئامادةكارو كؤكةرةوةى كتيَبى " نهج البالغة " كة قسةى نيَو
كتيَبةكة دراوةتة ثالَ ثيَشةوا عةىل  و هيض سةنةديَكيشى نية ,وهةنديَكى نارِةوا و درؤية و
حةقيشيى تيَداية ,بةآلم ضةندين بابةتى تيَداية كة حاشا يةكيَكى وةكو ثيَشةوا عةىل ئةو قسانة
بكات ,بةآلم كوا كةسى دادطةر؟! وتراويشة براكةى كؤى كردؤتةوة كة ناوى شةريف رِةزاية و لة
هةنديَ لة دانراوةكانى جنيَوى تيَداية بة هاوةآلن ,جا ثةنا بةخوا لة زانستيَك كة سوودى نةبيَت .سري
أعالم النبالء .589/17
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ئةمةويةكاندا فةرموودةيةكى زؤرى درؤى بةناوى ثيَغةمبةرةوة داناوة كة
تةنانةت هيض عةقلَ و ويذدانيَك ئةوة قبولَ ناكات !!!
نووسةر ليَرةدا دوو تــؤمةتى مةترسيدار دةداتة ثالَ أبو هورةيرة:
يةكيَكيان ئةوةية كة خؤى لة بنةمالَةى ئةمةويةكان نزيك كردؤتةوةو هؤطريان
بووة ،دووةميشيان ئةوةية كة فةرموودةى بة درؤ بةدةم ثيَغةمبةرى خواوة
 داناوة بؤيان.
لة رِاستيدا هةموو ئةهلى عيلم ئةو رِاستية ضاك دةزانن و باسيشيان
كردووة لة كتيَبةكانياندا كة أبو هورةيرة ضةند ئةهلى بةيتى ثيَغةمبةرى
خواى  خؤش ويستووة و هةرطيز دوذمنايةتيانى نةكردووة ،تةنانةت أبو
هورةيرة ئةو كةسةشى خؤش ويستووة كة ثيَغةمبةرى خوا خؤشى
ويستووة ،أبو هورةيرة ئةو كةسةية كة سكى حةسةنى كورِى عةىل رِووت
دةكات و دةلَيَت مبهيَلَة با ماضى ئةو شويَنة بكةم كة بينيم ثيَغةمبةرى خوا
ماضى كرد ،بؤية جلوبةرطى سةرسكى بةرزدةكاتةوةو ناوكى ماض دةكات.1

 : 1ضعيفه األلباِن ِف " التعليقات اْلسان على صحيح ابن حبان " رقم.6926 :
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ثاشان أبو هورةيرة هةميشة لة ثةيوةنديةكى باشدا نةبووة لةطةلَ
موعاويةدا ،بةلَكو موعاوية أبو هورةيرةى لةسةركار البرد لة مةدينة و
مةروانى كورِى حةكةمى دانا لة شويَنى ،لة رِاستيدا جيَطةى سةرسامية كة
بووتريَت أبو هورةيرة رِقى لة عةىل و ئةهلى عةىل بووة ،أبو هورةيرة ئةو
كةسة بوو كة بةرانبةر بة مةروانى كورِى حةكةم وةستايةوة كاتيَك
موسلَمانان ويستيان تةرمى حةسةنى كورِى عةىل الى ثيَغةمبةرى خوا 
بنيَذن و بةخاكى بسثيَرن ،و مةروانى رِيَطرى كرد ،و أبو هورةيرة ثيَى ووت:
" سويَند بة خوا تؤ واىل نيت ،و جطة لة تؤ والية و واز بيَنة ،بةآلم تؤ
دةستيَوةردان دةكةى لة كاريَك كة ئيشى تؤ نية ،بةلَكو تؤ بةم
هةلَسوكةوتةت مةبةستت رِازى كردنى ئةو كةسةية كة ليَرة نية ،واتة
موعاوية.1" ...
لة ضةندين شويَندا أبو هورةيرة ئينكارى هةندىَ هةلَسوكةوتى مةروانى
كورِى حةكةمى كردووة ،جا ئايا ئةمةش بريتية لة خؤنزيك كردنةوة لة
بنةمالَةى ئةمةوى كة بةرانبةريان بوةستيَت و نكؤلَى لة هةلَسوكةوت و

 " : 1البداية والنهاية ".108 /8 :
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كاروكردةوةيان بكات؟ بؤ منوونة :أبو هورةيرة ئينكارى مةروان دةكات
كاتيَك ويَنة لة مالَةكةيدا دةبينيَت و دةلَيَـت:
من طويَم ليَ بووة كة ثيَغةمبةرى خوا  فةرموويةتى " :قال هللا عز وجل:
ومن أظلم ِمن ذهب َيلق خلقا كخلقي؟ ف ليخلقوا ذرة ،أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا
شعْية ".1
يان جاريَكيان مةروان هةنديَك دوا دةكةويَت لة وتارى هةينى و أبو
هورةيرةش هةلَدةسيتَ و ثيَى دةلَيَـت " :الى خيَزانةكةت دةميَنيتةوة
باوةشيَنت بكات و ئاوى ساردت دةرخوارد بدات و نةوةكانى مهاجرين و
ئةنصاريش لةبةر خؤر بتويَـنـةوة؟ .2" ...
دةبوواية نووسةر تؤمةتى ئةوةى بداية ثالَ أبو هورةيرة كة هؤطر و
اليةنطرى ئةهلى بةيتى ثيَغةمبةرى خواية  لةبةر ئةو هةموو فةرموودانةى
كة ئةو طيَرِاويةتيةوة سةبارةت بة ضاكيَتى و فةزلَى ئةهلى بةيت ،و وةصف و
ستايشيان لة زمانى أبو هورةيرةوة.
بؤ منوونة:
 : 1صحيح مسلم.2111 :
 " : 2العقد الفريد ".42 /1 :
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عن أِب هري رة ،عن النب صلى هللا عليه وسلم ،أنه قال ْلسن " :اللهم إِن أحبه
فأحبه وأحبب من ُيبه "

1

عن أِب هري رة ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،قال ي وم خيرب " :ألعطني هذه
الراية رجال ُيب هللا ورسوله ،ي فتح هللا على يديه» قال عمر بن اخلطاب :ما أحب بت
اإلمارة إال ي ومئذ ،قال ف تساورت هلا رجاء أن أدعى هلا ،قال فدعا رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم علي بن أِب طالب ،فأعطاه إيها ،وقال« :امش ،وال ت لتفت ،حىت ي فتح
هللا عليك» قال فسار علي شي ئا ث وقف ول ي لتفت ،فصرخ :ي رسول هللا على ماذا
أقاتل الناس؟ قال« :قاتلهم حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن ُممدا رسول هللا ،فإذا
ف علوا ذلك ف قد من عوا منك دماءهم وأمواهلم ،إال حبقها وحساِبم على هللا ".2
عن أِب هري رة رضي اّلل عنه ... " :كان أخْي الناس للمسكني جعفر بن أِب
طالب ،كان ي ن قلب بنا ف يطعمنا ما كان ِف ب يته ،حىت إن كان ليخرج إلي نا العكة الت
ليس فيها شيء ،ف نشقها ف ن لعق ما فيها ".3
عن أِب هري رة " :عانق النب صلى هللا عليه وسلم اْلسن ".1
 : 1صحيح مسلم.2421 :
 : 2صحيح مسلم.2405 :
 : 3صحيح البخاري.3708 :
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عن أِب هري رة قال :خرجت مع رسول اّلل صلى اّلل عليه وسلم ِف طائفة من
الن هار حىت أتى خباء فاطمة ف قال« :أث لكع؟ أث لكع؟» ي عن حسنا ف لم ي لبث أن
جاء يسعى حىت اعت نق كل واحد من هما صاحبه ف قال رسول اّلل صلى اّلل عليه
وسلم " :اللهم إِن أحبه فأحبه وأحب من ُيبه ".

2

عن أِب هري رة قال :كان جعفر ُيب المساكني وَيلس إليهم وُيدث هم وُيدثونه
وكان رسول اّلل صلى اّلل عليه وسلم يكنيه أبِب المساكني.

3

عن أِب هري رة قال :قال رسول اّلل صلى اّلل عليه وسلم " :رأيت جعفرا يطْي ِف
اجلنة مع المالئكة ".4
جا ئةطةر كةسيَك هؤطر و اليةنطرى ئةمةويةكان بيَت ضؤن باسى فةزلَى
عةىل و حةسةن و ئةهلى بةيت دةكات و ئةو فةرموودانة دةطيَرِيَتةوة؟! بؤية
أبو هورةيرة زؤر لةوة مةزنرتة كة زةليلى بنويَنيَت بؤ كةسيَك يان
بنةمالَةيةك و لةو ثيَناوةدا درؤ بكات بة دةم خؤشةويستةكةيةوة كة
 : 1صحيح البخاريِ :بب مناقب اْلسن واْلسني رضي اّلل عن هما.
 : 2مت فق عليه.
 : 3مشكاة املصابيح , ]27[6161 :رواه الّتمذي.
 : 4صحيح :مشكاة املصابيح.]28[6162 :
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ثيَغةمبةرى خواية ،ئةمة لة كاتيَكدا أبو هورةيرة خؤى ئةو فةرموودة
دةطيَرِيَتةوة و طيَرِةرةوةى ئةو فةرموودةيةية كة ثيَغةمبةرى خوا
فةرموويةتى " :من كذب علي مت عمدا ،ف لي ت ب وأ مقعده من النار " .1واتة:
ثيَغةمبةرى خوا فةرموويةتى هةركةسيَك بة ئةنقةست درؤ بةدةم منةوة بكات
ئةوا با جيَطايةك لة ئاطر بؤ خؤى دابنيَت .ئيرت ضؤن ئةطوجنيَت هاوةلَيَكى
وةكو أبو هورةيرة ئةم خيانةتة طةورةية بكات لة خوا ،لة دينةكةى( شتيَكى
بؤ زياد بكات ) ،لة ثيَغةمبةرةكةى( شتيَكى بةدةمةوة بلَيَت بة درؤ ) ،لة
خؤى ( شويَنيَك بؤ خؤى لة ئاطرى دؤزةخ دانيَت) ،لة موسلَمانان (
فةرموودةيان ليَ بشاريَتةوة و شتيَكيشيان لةسةر واجب بكات لة زمانى
ثيَغةمبةرةوة ).

 : 1صحيح مسلم.]3[3 :
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طومانى شةشةم
نووسةر لة الثةرِة ( ) 35دا دةلَيَت:
ئةمةويةكان طوىَ و ضاو و دلَى أبو هورةيرةيان داطريكرد و ئةو بوبوة زمانى
رِاطةياندنيان لة سياسةتياندا و بةطويَرةى هةواو ئارةزوى ئةوان دةجوآليةوة
 ....لةاليةكى تر دةلَيَـت :لةبةر ئةوةى ئةمةويةكان ثارةيةكى زؤريان دابة
أبو هورةيرة و مالَ و كؤشك و خانويان ثيَى بةخشى و ذنيشيان داية و
كرديانة خاوةن مالَ ومندالَ و سامان...
جا نيَوةندطريى بؤ خويَنةر جيَ دةهيَلَم كة لة ثيَشةوة ذيان و تةقوا
ولةخواترسى أبو هورةيرةت خويَندةوة و ئيَستاش بةو شيَوةية باسى
دةكريَت!!
يةكيَكى تر لة طومان و ضةواشةكاريةكانى ئةم نووسةرة ئةوةية كة
دةلَيَت :أبو هورةيرة لةبةر دذايةتى كردنى عةىل كؤمةلَيَك فةرموودةى
هةلَبةستووة و هةنديَك هةلَويَستى هةبووة لةطةلَ أبو بكردا لة دذى ثيَشةوا
عةىل ،بؤ منوونة :أبو هورةيرة باسى ئةوة ناكات لة طيَرِانةوةكانيدا كة
ثيَغةمبةرى خوا لة سالَى نـؤى كؤضى أبو بكرى البرد لة سةرثةرشتيكردن و
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بةرِيَوةبردنى مةومسى حةج بؤ موسلَمانان و ثيَشةوا عةلـى لة جيَطةكةى
دانا ،و هةروةها أبو هورةيرة لة رِقى عةليدا دةلَيَت :ثيَغةمبةرى خوا 
فةرموويةتى " :ما حبست الشمس على بشر قط إال على يوشع بن نون ليايل سار
إل بيت املقدس " . 1واتة :خؤر هةرطيز بؤ هيض كةسيَك رِانةطرياوة تةنها بؤ
يوشةعى كورِى نون نةبيَت ئةو شةوانةى كة شةورِةوى كرد بؤ بيت املقدس.
بةشيَوةيةكى طشتى نووسةر باسى ئةوة دةكات كة طواية أبو هورةيرة
هةنديَ فةرموودةى بة ئةنقةست هةلَبةستووة سةبارةت بة فةزلَى وضاكةى
هةردوو خةليفة أبو بكر و عومةر ،ئةمةش وةكو وةآلمدانةوةيةك بؤ داواكارى
سياسةتى ئةمةويةكان لةدذى ئةهلى بةيت ،ئةوةتا أبو هورةيرة لة باسى
ضاكةى عومةردا دةلَيَـت :قال رسول اّلل صلى هللا عليه وسلم " :إنه قد كان فيما
مضى ق ب لكم من األمم ُمدثون ،وإنه إن كان ِف أمت هذه من هم فإنه عمر بن
اخلطاب " . 2
لة رِاستيدا ئةطةر بتةوىَ بة ئارةزووى خؤت بةشيَك لة دةقةكانى فةرموودة
بقرتيَنيَت و تةنها ئةو بةشةى كة لةطةلَ بؤضوونةكةى خؤتدا دةطوجنيَت
 : 1صحيح :صحيح اجلامع الصغْي و زيدته.5612 ,
 : 2صحيح البخاري.3469 :
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بيهيَلَيتةوة ئةوة زؤر ئاسانة ،بةتايبةت بؤ كةسيَك ترسى خواى لة دلَدا نةبيَت
و بيةوىَ بة ئةنقةست كةسيَك برِوخيَنيَت و لةبةرانبةردا كةسيَكى ترى ثيَ
بةرزبكاتةوة و فةزلَى بدات بةسةر خةلَكى تردا ،لةكاتيَكدا ئةو كةسة خؤى
خاوةن فةزلَ وضاكةش بيَت و ثيَويستى بة وةصف و ثياهةلَدانى خةلَكى
نةبيَت بؤى.
ئةوةى من ئةمةوىَ بيلَيَم لة وةآلمى ئةو طومانةى كة لةسةرةوة ئاماذةى
ثيَكرا ئةوةية كة ،ثيَغةمبةرى خوا  لةو كاتةى أبو بكرى وة ئةمري
دةستنيشان كرد بؤ حةج كردن بة موسلَمانان ،دوا بةدواى ئةوةش ثيَشةوا
عةىل نارد بؤ ئةوةى سورةتى ( بةرائة ) بؤ خةلَكى خبويَنيَتةوة ،بؤية كاتيَك
أبو بكر ويستى دةست بة وتار بكات و باسى حةج و شيَواز و ضؤنيَتيةكةى
بكات بؤ خةلَكى لةو كاتةدا دةنطى وشرتةكةى ثيَغةمبةرى خوا لة دواوة
بيسرتا و ئةوانيش وا طومانيان برد كة ثيَغةمبةر هاتووة ،بةآلم بينيان ثيَشةوا
عةىل لةسةر ووشرتةكةية ،و أبو بكريش ثيَى ووت :ئةى عةىل تـؤ وةكو ئةمري
نيَردراوى يان وةكو رةسول ( نيَردة)؟ ئةويش ووتى :بةلَكو وةكو نيَردة
نيَردراوم ،ثيَغةمبةرى خوا ناردومى تا سورةتى ( بةرائة ) بؤ خةلَكى
خبويَنمةوة ،بؤية دواى تةواو بوونى وتارةكةى أبو بكر ،ثيَشةوا عةىل هاتة
166

ba8.org

ئةبو هورةيرة  ذيان و بةسةرهاتى  ،وةآلمى طومانةكان...................................

ثيَشةوةو دةستى كرد بة خويَندنةوةى سورةتى بةرائة هةتا كؤتايي ثيَ
هيَنا.1
كةوابوو ثيَغةمبةرى خوا ثيَشةوا عةىل نارد بؤ خويَندنةوةى سورةتى بةرائة
بةسةر خةلَكيدا نةوةك وةكو ثيَشةوايةتى كردنى خةلَكى بؤ حةج كردن و
الدانى ثيَشةوا أبو بكر وةكو لة طيَرِانةوةكةدا هاتووة ،بةآلم بةداخةوة وةكو
خؤى نةطيَرِايةوة بؤية نووسةر تووشى ئةو طومانة هات كة تووشى بوو.
سةبارةت بةوةى كة أبو هورةيرة فةرموودةى دروست كردووة سةبارةت
بة فةزلَى عومةر دةلَيَـت :قال رسول اّلل صلى هللا عليه وسلم " :إنه قد كان فيما
مضى ق ب لكم من األمم ُمدثون ،وإنه إن كان ِف أمت هذه من هم فإنه عمر بن
اخلطاب " واتة :ثيَغةمبةرى خوا دةفةرمويَت :لة نيَو ئوممةتانى ثيَشوودا
كةسانيَك هةبوون كة (ُمدثون ) 2بوون ،ئةطةر لة نيَو ئةم ئوممةتةمدا لةو
جؤرة كةسانة هةبن ئةوا عومةرى كورِى خةتتابة.

[ : 1تعليق الشيخ األلباِن] ضعيف اإلسناد ((التعليق على ابن خزمية)) (.)2974
2

 :بةكةسيَك دةوترىَ كة بؤضونى حةق و رِاستى لةسةر زمانى بووتريَت و طومانى هةرضى لة

ميَشكيدا هةبيَت رِوودةدات بة فةزلَ و تةوفيقي خوا.
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ئةمة لة كاتيَكدا فةرموودةيةكى صحيحة و رِاستة سةبارةت بة فةزلَى
ثيَشةوا عومةر  ، بةآلم نووسةر ضى دةلَيَت و طومانى ضى بة أبو
هورةيرة دةبات كاتيَك فةرموودةشى طيَرِاوةتةوة سةبارةت بة فةزلَى ثيَشةوا
عةىل؟
ياخود طومانى ضي دةبات بةو هاوةآلنةى ديكة كة فةرموودةيان طيَرِاوةتةوة
دةربارةى فةزلَى ثيَشةوا أبو بكر و عومسان؟
ئايا ئةوانيش تؤمةتبارن بة خؤنزيك كردنةوة بؤ ئةمةويةكان و ئةوانيش لة
رِقي عةليدا فةرموودةيان هةلَبةستووة؟
ئةى ئايا بؤ تةنها أبو هورةيرة تؤمةتبارة؟
باشة دةبيَت نووسةر و هاوشيَوةكانى طومانى ضي ببةن بة كةسيَك كة ئةهلى
بةيت بيَت و سةبارةت بة فةزلَى أبو بكر فةرموودةى طيَرِابيَتةوة؟
ئةوةتا عبداهلل ى كورِى عةباس كة ئامؤزاى ثيَغةمبةرة واتة كورِى ماميَتى ض
فةرموودةيةك دةطيَرِيَتةوة:
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عن ابن عباس رضي اّلل عن هما ،عن النب صلى هللا عليه وسلم ،قال " :لو كنت
متخذا من أمت خليال ،الختذت أِب بكر ،ولكن أخي وصاحب ".1
ياخود ضى دةلَيَن ئةطةر هاتوو ثيَشةوا عةىل خؤى باسى فةزلَ وضاكةى
هةردوو ثيَشةوا أبو بكر و عومةر بكات؟ بؤ منوونة:
عَن ُممد ابن اْلنفية ،قال :ق لت ألِب أي الناس خْي ب عد رسول اّلل صلى هللا عليه
وسلم؟ قال« :أبو بكر» ،ق لت :ث من؟ قال« :ث عمر» ،وخشيت أن ي قول عثمان،
ق لت :ث أنت؟ قال« :ما أان إال رجل من املسلمني».2
واتة :حممدى حةنةفى ( كورِى ثيَشةوا عةلية ) دةلَيَت :بةباوكمم ووت :كيَ
باشرتينى كةسة لة ثاش ثيَغةمبةرى خوا  ؟ ئةويش ووتى :أبو بكر،
وومت :ثاشان كــىَ؟ ووتى :عــومـةر ،ترسام بلَيَت عومسان بؤية وومت  :ثاشان
تــؤ؟ ئةويش ووتى :من يةكيَك لة موسلَمانان زياتر هيضى تر نيم.
ياخود ئةم باسة كة دووان لة ئةهلى بةيتى ثيَغةمبةرى  تيَداية و باسى
ضاكةى أبو بكرو عومةرة:

 : 1صحيح البخاري.3656 :
 : 2صحيح البخاري.3671 :
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عن ابن عباس رضي اّلل عن هما ،قال :إِن لواقف ِف ق وم ،فدعوا اّلل لعمر بن
اخلطاب ،وقد وضع على سريره ،إذا رجل من خلفي قد وضع مرف قه على منكب،
ي قول :رْحك اّلل ،إن كنت ألرجو أن َيعلك اّلل مع صاحب يك ،ألِن كثْيا ما كنت
أَسع رسول اّلل صلى هللا عليه وسلم ي قول« :كنت وأبو بكر وعمر ،وف علت وأبو
بكر وعمر ،وانطلقت وأبو بكر وعمر» فإن كنت ألرجو أن َيعلك اّلل معهما،
فالت فت فإذا هو علي بن أِب طالب.1
يان هةمان رِووداو بة شيَوازيَكى تر هاتووة بةم شيَوةية:
عن ابن أِب مليكة ،أنه َسع ابن عباس ،ي قول :وضع عمر على سريره ف تكن فه الناس،
يدعون ويصلون ق بل أن ي رفع وأان فيهم ،ف لم ي رعن إال رجل آخذ منكب ،فإذا علي
بن أِب طالب فرتحم على عمر ،وقال :ما خلفت أحدا أحب إيل أن ألقى اّلل ِبثل
عمله منك ،وامي اّلل إن كنت ألظن أن َيعلك اّلل مع صاحب يك ،وحسبت إِن كنت
كثْيا أَسع النب صلى هللا عليه وسلم ي قول« :ذهبت أان وأبو بكر ،وعمر ،ودخلت
أان وأبو بكر ،وعمر ،وخرجت أان وأبو بكر ،وعمر».2

 : 1صحيح البخاري.3677 :
 : 2صحيح البخاري.3685 :
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ئةمانة و ضةندينى تر هةن لةو بابةتة بةآلم لةبةر دريَذ نةبوونةوةى باسةكة
هةمووى ناهيَنم ،كة لة رِاستيدا هةموو ئةمانة دةرخةرى ئةو رِاستيةن كة
هاوةآلن وةكو برابوون و رِيَز و حورمةتى يةكرتيان زانيوة و ئةوةيان بة ضاكى
زانيوة كة كيَ لة نيَوياندا لة هةموويان باشرتة و فةزلَى زياترة و ئةو
شاهيَديةشيان بؤ يةكرت داوة بةرِاشكاوى ،ضؤن وا نابن و بةوشيَوةية نني
لةكاتيَكدا ئةوان ثةروةردةى دةستى كةسيَكن كة خواى ثةروةردطار وةصفى
دةكات و بةرز دةينرخيَنيَت ئةويش ثيَغةمبةرى خواية  ، بةلَىَ ئةو
ثيَغةمبةرة ئازيز و داناية ئةو جيلةى هاوةآلنى وةها ثةروةردة كردبوو وةكو
شاعري دةلَيَت:
كة غةريبيَك دةهاتة نيَو شارةوة دةيووت ئةمة ثيَغةمبةرستانة! ضونكة بة
شيَوازيَك هةلَسوكةوتيان دةكرد دةتووت سبةيينَ قيامةتة ،وة
كؤمةلَطةيةكيان ثيَك هيَنابوو كة تاوانيَكى بضووكى تيَدا وةكو شاخ دياربوو
لةبةر ثاكى و بيَطةرديان ،لة رِاستيدا وةصفى هاوةآلن زؤرة و دريَذة
دةكيَشيَت و لةشويَنى تردا باس كراوة بة دريَذى بؤية ليَرةدا ناضينة ناو ئةو
باسةوة.
سةبارةت بةوةش كة ئةبو هورةيرة لة رِقى عةىل دةلَيَت:
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ثيَغةمبةرى خوا فةرموويةتى :خؤر تةنها بؤ يوشةعى كورِى نون نةبيَت بؤ
كةسى تر رِانةطرياوة.
ضونكة جاريَكيان ثيَغةمبةرى خوا نويَذى عةسرى كرد و سةرى لةسةر رِانى
عةىل دانا و خةوى ليَكةوت هةتا خؤر ئاوابووو عةليش ثيَى خؤش نةبوو
بةخةبةرى بكاتةوة هةتا خؤر ئاوابوو ،بؤية كة بةخةبةر هاتةوة ،عةىل داواى
لة ثيَغةمبةرى خوا كرد كة خؤرى بؤ بطةرِيَنيَتةوة بؤ ئةوةى نويَذى عةسر
بكات ئةويش داواكة قبولَ كردو بة خؤرى فةرموو بطةرِيَرةوة و ئةويش
طةرِايةوة!
لة رِاستيدا ئةم رِووداوة لة هيض كتيَبيَكى صحيحدا نةهاتووة ،بةلَكو
ثيَشةوا ئةلباني لة كتيَيب ( سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة )دا دةلَيَت:
ئةم فةرموودةية ( موضوع )ة واتة :هةلَبةسرتاوة و دروست كراوة هيض
بنضينةيةكى نية ،وة ابن اجلوزى لة كتيَيب ( املوضوعات )دا هيَناويةتى
ودةلَيَت( :موضوع بال شك ) .وة ثيَشةوا اجلوزقاني دةلَيَت( :هذا حديث منكر
مضطرب ).
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وة ئةو جؤرة موعجيزانةش لة هةموو كاتيَكدا رِوونادةن و بؤ ثيَغةمبةران
نةبيَت بؤ كةسى تر نية ،و ديارة ئةم جؤرة كةسانة ئةم رِووداوةيان لة
كؤنةوة هةرباس كردووة بؤية يةكيَكى وةكو شيخ اإلسالم إبن تيمية بة
رِةمحةت بيَت هةر زوو لة كاتى خؤيدا وةآلمى ئةو طومانةى داوةتةوة و ئةو
باسةى رِوون كردؤتةوة ،وةكو دةلَيَت :ثيَغةمبةرى خوا و هاوةآلن جاريَكيان
خةوتبوون بؤ نويَذى بةيانى بة ئاطانةهاتنةوة جا ثيَغةمبةر لة عةىل ضاكرتة و
سوورترة لةسةر عيبادةت و نةفةوتانى نويَذ و كةضى داواى نةكرد خؤر
دووبارة بطةرِيَتةوة بؤ خؤرهةآلت ،يان بةهةمان شيَوة لةكاتى شةرِى
خةندةقدا ثيَغةمبةر سةرقالَ بوو ،بؤى نةكرا نويَذى عةسر بكات و داواشى
نةكرد خؤر بوةستيَت يان بطةرِيَتةوة بؤ ئةوةى نويَذ بكات ،ئةوةبوو دوعاى
لة بيَباوةرِان كرد و فةرمووى " :شغلوان عن الصالة الوسطى صالة العصر حىت
غربت الشمس مأل هللا أجوافهم وبيوُتم انرا "  .ثاشان كةسيَكى وةكو ثيَشةوا
عةىل زؤر لةوة لة خواترسرتة و بةرزترة كة بةو شيَوة ئاسايية نويَذى عةسرى
لةدةست بضيَت و نةيكات تا كاتى خؤرئاوابوون ،لةكاتيَكدا دةزانيَت كة
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ثيَغةمبةرى خوا  فةرموويةتى " :من فاتته صالة العصر فكأَّنا وتر أهله وماله
".1
وة ثيَشةوا ئةلبانيش لةم بارةيةوة وةآلميَكى هةية بؤ ئةو باسة و دةلَيَت:
وةكو رِوون كرايةوة كة ئةو فةرموودةية الى ئةهلى عيلم و ليَكؤلَةران بريتية
لة ( كذب و موضوع ) ،بةآلم ئةطةريش وترا كة ئةم ئوممةتة لة بةنى
ئيسرائيل ضاكرتةو فةزلَى زياترة و ئةطةر بؤ ئةوان خؤر طةرِيَنرابيَتةوة ئةوا ض
رِيَطريَك هةية كة بؤ ثياوضاكانى ئةم ئوممةتةيش بطةرِيَنريَتةوة؟
لةوةآلمدا دةوتريَت :يوشةع خؤرى بؤ نةطةرِيَنرايةوة ،بةلَكو ئاوابوونى
دواخرا و رؤذى بؤ دريَذكرايةوة ،ئةمةش لةوانةية دةرنةكةويَت بؤ خةلَكى و
هةستى ثيَ نةكةن ،ضونكة كورت و دريَذى رؤذ هةنديَ جار ثيَى نازانريَت ،وة
ئيَمة ئةو هةوالَةش بةهؤى فةرمايشتى ثيَغةمبةرةوة  دةزانني و ثيَمان
طةيشتووة ،بؤية هيض رِيَطريةك نية بؤ دريَذبوونةوةى و ئةطةر خوا ويستى
هةبيَت ئةوا ئةجنامى دةدات ،بةآلم يوشةع ثيَويستى بةوة هةبوو وة ناضاربوو
كة رؤذى بؤ دريَذ بكريَتةوة ،ضونكة شةرِكردن حةرام بووة لةسةرى لة ثاش
خؤرئاوابوون ،ئةوةش بةهؤى ئةوةى خواى طةورة هةنديَ كاروكردةوةى
 : 1صححه األلباِن يف "التعليق الرغيب" (.)169 / 1
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لةسةريان حةرام كردبوو لة شةو و رؤذى شةممةدا ،و ئوممةتى حممد
ثيَويستيان بةوة نية و سوودى تيَدا نية بؤيان ،جا ئةطةر كةسيَك نويَذى
عةسرى لةدةست دةرضوو ،دوو حالَةت هةية:
ئةطةر كةمتةرخةم بيَت وبةئةنقةست بيَت ،ئةوا تاوانى لةسةر الناضيَت مةطةر
بة تؤبة نةبيَت ،وة كة تؤبةشى كرد ئيرت ثيَويستى بة طةرِانةوةى خؤر نية
بؤى .ئةطةريش كةمتةرخةم نةبوو وةكو خةوتوو يان بريضوون ئةوا لؤمةى
لةسةر نية كة دواى خؤرئاوابوونيش نويَذى عةسر بكات و رِيَطةى ثيَ دراوة.
وة هةروةها لةاليةكى ترةوة هةر بة ئاوابوونى خؤر ئيرت كاتى نويَذى عةسر
ناميَنيَت و دةردةضيَت ،و نويَذخويَن نويَذةكةي بة نويَذيَكى شةرعى دانانريَت
لةكاتى ديارى كراوى خؤيدا ئةطةريش خؤر بطةرِيَنريَتةوة ،وة ئايةتى:

ﭽ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﭼ طه130 :

ئةو خؤرئاوابوونةية كة دةيزانني ،بؤية ثيَويستة بةندة ثيَش ئةو
خؤرئاوابوونة نويَذةكةى بكات ئةطةريش خؤر دةربضيَتةوة و دواتريش
ئاوابيَت.
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وة ئةو حوكمانةى كة ثةيوةسنت بة خؤرئاوابوونةوة هةموويان رِوودةدةن و
تةواودةبن بةو ئاوابوونة ،بؤمنوونة :رؤذوةوان رؤذوةكةى دةشكيَنيَت و
ئةطةريش خؤر بطةرِيَتةوة ئةوا رؤذوةكةى بةتالَ نةبؤتةوة ،هةرضةندة ئةم
حالَةتة رِوو نادات بؤ كةس ،و بؤ هيض يةكيَكيش رِووى نةداوة ،بؤية
تةقديركردن بؤى تةقديركردنة بؤ شتيَك كة بوونى نية.1
طومانى حةوتةم
نووسةر لة الثةرِة ( ) 55-42دا ديسانةوة طومانى لة زؤرى ذمارةى ئةو
فةرموودانة هةية كة أبو هورةيرة دةيانطيَرِيَتةوة و هةنديَك قياسى باتلَ
دةكات و دةلَيَت :ضؤن دةطوجنيَت أبو هورةيرة لةطةلَ ئةوةى تةنها سيَ
سالَ لةطةلَ ثيَغةمبةرى خوادا بووة كةضى لة هةرضوار خليفةكة و دايكة
عائيشة و ئوسةلةمة فةرموودة زياتر بطيَرِيَتةوة ،جطة لةوةش أبو هورةيرة
خؤى دان بةوةدا دةنيَت كة هيض يةكيَك لةهاوةآلن بة ئةندازةى خؤى
فةرموودةى ال نية جطة لة عبداهلل ى كورِى عةمرى كورِى عاص نةبيَت،
ئةوةش لةبةر ئةوةى ئةو دةينووسى و أبو هورةيرة نةيدةنووسى.

 : 1سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة ,تعليق الشيخ رْحه هللا على حديث رقم.971 :
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كةضى دةبينني ئيَستا لة نيَو كتيَبى فةرموودةدا ذمارةى فةرموودةكانى أبو
هورةيرة زؤر زياترن لةوانةى عبداهلل ى كورِى عةمر !!
وة نووسةر دةلَيَت :ئةم دان ثيَدانانةى أبو هورةيرة كاتيَك بووة
لةسةرةتاى دةستثيَكردنى بةطيَرِانةوةى فةرموودة و بةم ئةندازة خراثة
زيادةرِؤيي نةكردبوو ،بةآلم دواتر زؤر بةخراثى زيادةرِؤيي كرد لة هةلَبةسنت و
طيَرِانةوةى فةرموودة لةسةردةمى موعاويةدا ،كاتيَك كة أبو بكر و عومةر و
عةىل نةمابوون كة طةورةى هاوةآلن بوون و أبو هورةيرة ليَيان دةترسا ،بؤية
كة ئةوان نةمان ئةميش ترسى نةما !!
سةرةتا بةوة دةست دةكةين بة وةآلمدانةوة كة ئةطةر نووسةر لةبةر
بةهيَزى ميَشكى أبو هورةيرة تووشى سةرسورِمان بيَت كة ئةو ذمارة زؤرةى
فةرموودةى ضؤن لةبةربووة ،ئةوا ئيَمة تووشى سةرسورِمان نايةين و جيَطةى
سةرساميش نية ،ضونكة لةنيَو عةرةبدا كةسانيَك هةبوون بةضةندين قات
لةوةى أبو هورةيرة زياتر شتيان لةبةر بووة ،بؤ منوونة:
زؤريَك لة هاوةآلن قورئانى ثريؤزيان لةبةربووةو فةرموودة و شيعريش ،أبو
بكر نةسةب و رِةضةلَةكى عةرةبى لةبةربووة ،عائيشة شيعرى زؤرى

177

ba8.org

ئةبو هورةيرة  ذيان و بةسةرهاتى  ،وةآلمى طومانةكان...................................

لةبةربووة ،كةسيَكى وةكو محاد الراوية زاناترين كةسة بة ميَذوو شيعر و
هةوالَ و نةسةب ونةذاد و زمانى عةرةب و تةنانةت ئةم كةسة لةسةر هةر
ثيتيَكى زمانى عةرةبى دووسةد ثارضة شيعرى طةورةى طيَرِاوةتةوة لةبةر لة
شيعرى جاهيلى ثيَش ئيسالم ،وة يان هاوةلَيَكى وةكو ابن عباس كة زاناى
ئوممةتة لة تةفسريدا ضةند شتى لةبةربووة ،يان زانايةكى وةكو ئةمحةدى
كورِى حةنبةل يةك مليؤن فةرموودةى لةبةربووة ،وةكو أبو زرعة ليَيةوة
دةطيَرِيَتةوة و دةلَيَت " :كان ُيفظ ألف ألف حديث ".1
يان ثيَشةوايةكى وةكو الطيالسي ( كان ُيفظ أربعني ألف حديث)

2

واتة :ضل هةزار فةرموودةى لةبةر بووة.
قال البخاري :أحفظ مائة ألف حديث صحيح ،ومائت ألف حديث غْي صحيح.

3

واتة :سةد هةزار فةرموودةى صحيحم لةبةرةو دووسةد هةزار فةرموودةى
الوازيش.

 : 1علوم اْلديث و مصطلحهِ ,بب :اإلمام أْحد بن حنبل ,ج ,1ص.395 :
 : 2فتح املغيث بشرح ألفية اْلديثِ ,بب :الكالم على املسانيد ,ج ,1ص.116 :
 : 3تدريب الراوي ِف شرح تقريب النواوي ,ج ,1ص.40 :

178

ba8.org

ئةبو هورةيرة  ذيان و بةسةرهاتى  ،وةآلمى طومانةكان...................................

قال مسلم :صن فت هذا المسند الصحيح من ثالِثائة ألف حديث مسموعة.

1

واتة :ئةم موسنةدة صحيحةم لة سيَ سةد هةزار فةرموودةى بيسرتاوةوة
داناوة.
قال أبو زرعة :أحفظ مائة ألف حديث كما ُيفظ اإلنسان سورة قل هو اّلل أحد؛
وِف المذاكرة ثالِثائة ألف حديث .واتة :سةد هةزار فةرموودةم لةبةرة وةكو
ضؤن كةسيَك سورةتى قل هو اّلل أحد ى لةبةرة.
كان إسحاق بن راهويه ميلي سبعني ألف حديث حفظا.
واتة :ئيسحاقى كورِى رِاهةوةى حةفتا هةزار فةرموودةى دةنووسيةوة لةبةر.
وقال يزيد بن هارون :أحفظ َخسة وعشرين ألف حديث إبسناده وال فخر ،وأحفظ
للشاميني عشرين ألف حديث.
واتة :بيست وثيَنج هةزار فةرموودةم لةبةرة بة سةنةدةكانيانةوة و بيست
هةزاريش لة فةرموودةى شاميةكان .كةوابوو أبو هورةيرة لةم بارةيةوة
جياوازنية و جيَطةى رِةخنة نية ،بةتايبةت كاتيَك كة ئةو فةرموودانةى
دةيطيَرِيَتةوة هةمووى صحيح نني و هةنديَكى سةنةدةكةى نةطةيشتووة ثيَى.
 : 1املصدر السابق.
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لةاليةكى ترةوة ثيَغةمبةرى خوا دوعاى بؤ كردووة بؤ ئةوةى شتى
برينةضيَتةوة وةكو ثيَشرت بة دريَذى باسى ليَوة كرا.
وة هةروةها أبو هورةيرة رِاستة بةبةراورد لةطةلَ هةنديَ لة هاوةآلندا
كةمرت لةطةلَ ثيَغةمبةرى خوادا بووة كةئةويش سيَ سالَ بووة ،بةآلم دةبيَ
ئةوة بزانني ئةو ساآلنةى كة أبو هورةيرة لةطةلَ ثيَغةمبةرى خوادا  بووة
تايبةمتةندي خؤى هةبووة وةكو قؤناغيَكى ميَذويي ،ضونكة لةو ضةند سالَةدا
كة ثيَغةمبةرى خوا ريَككةوتنى لةطةلَ قورةيشدا ئةجنام دا ،ئيرت ثيَغةمبةرى
خوا بة تةواوةتى يةكالبوةوة بؤ بانطةواز و ثيَطةياندنى خةلَك و ناردنى
نويَنةر و نيَردراو بؤ جيَطة و شويَنة جياوازةكان و لةاليةكى تريشةوة وةفد و
دةستة و تاقمةكان كؤمةلَ كؤمةلَ دةهاتن بؤ الى و ئيسالم بوونى خؤيانيان
رِادةطةياند و دواتر دةيانيناردة نيَو خةلَك و قةومةكانى خؤيان بؤ
بآلوكردنةوةى ئيسالم و ثيَطةياندن و تيَطةياندنى خةلَكى لة ثةيامى ئيسالم
وةكو خؤى ،كةوابوو ئةو ساآلنة و ئةو قؤناغة ميَذوويية سةردةميَك بوو كة
ضةندين طؤرِانكارى طةورةى سياسى و كؤمةآليةتى و تةشريعى طرنط هاتة
ئاراوة و أبو هورةيرةش لةو كاتانةدا بةبةردةوامى لةطةلَ ثيَغةمبةرى خوادا
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بووة و خؤى لة ناو رِووداوةكاندا بووة و بةضاو بينيويةتى و بة طوىَ
بيستوويةتى و بةدلَيش تيَيطةيشتووة.
ثاشان هةموو ئةو فةرموودانةى كة طيَرِاويةيتيةوة هةمووى لة ثيَغةمبةرى
خواوة نةبووة  ، بةلَكو هةنديَكيشى لة هاوةآلنةوة ريوايةت كردووة و
طيَرِاوةتةوة ،وة ريوايةتى هاوةآلنيش لةيةكرتةوة وةرطرياو و بةناوبانطة،
بؤية كاتيَك ئةم رِاستيانة دةزانني ئةو سةرسورِمانةمان ال دروست نابيَت كة
بؤ نووسةر دروست بووة.
هةلَةيةكى ترى نووسةر ئةوةية كة ( خلفاء الراشدين )ى بةراورد كردووة
بة أبو هورةيرة لة بوارى حيفز و زؤرى فةرموودة طيَرِانةوةدا .ئةم نةزانى و
هةلَة تيَطةيشتنةش لةبةر ضةند هؤيةكة ،بة واتايةكى تر لةبةر ضةند
هؤكاريَكة كة أبو هورةيرة لةوان زياتر فةرموودةى طيَرِاوةتةوة ،لةوانة:
رِاستة جيَنشينةكانى ثيَغةمبةرى خـوا ثيَش أبو هورةيرة موسلَمان بوون و
هاوةلَى ثيَغةمبةربوون ،و بة ئةندازةى أبو هورةيرة فةرموودةيان
نةطيَرِاوةتةوة ،ئةوةش لةبةر ئةوةية ئةوان زياتر طرنطيان داوة بة كاروبارى
دةولَةت و سياسةت وبةرِيَوةبردنى ئيشى خةلَكى و موسلَمانان و حوكم كردندا
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و لةوالشةوة زانا و قورئان خويَن و قازيان دةنارد بؤ شار و شوينةكانيش بؤ
ئةوةى ئةو ئةرك و ئةمانةتةى لةسةر شانيانة بيطةيةنن و خزمةت بكةن لة
ئاراستةكردن و ئامؤذطارى كردنى ئوممةتدا ،واتة خؤيان بة حوكم و
قةزاوةتةوة سةرقالَ بوون و زانايانيشيان تةرخان كردبوو بؤ فيَركردنى
خةلَكى و تيَطةياندنيان .بؤية هةردوو كارةكة بةوثةرِى رِيَكى و داناييةوة
دةرِؤيشت وبةردةوام دةبووو .هةروةكو ضؤن لؤمة و سةرزةنشتى يةكيَكى
وةكو خالدى كورِى وةليد ناكةين لةسةر كةم طيَرِانةوةى فةرموودة لةبةر
سةرقالَ بوونى بة فتوحات و تيَكؤشانةوة لة ثيَناوى خوادا ،ئاوةهاش لؤمة
وسةرزةنشتى أبو هورةيرة ناكةين لةسةر زؤر طيَرِانةوةى فةرموودة لةبةر
سةرقالَ بوون وخؤتةرخان كردنى بؤ زانست وفيَربوونةوة .يان دةكرىَ لؤمة و
سةرزةنشتى كةسانيَكى وةكو عومسان و ابن عباس بكةين لةبةر ئةوةى
خؤيان لةثيَشةوةى جةنط ئاآلهةلَطرى هةلَمةت و ثرؤسةى واآلكارى (
فتوحات ) نةبوون؟ كةوابوو هةركةسيَك ذيَربارو تةرخان كراوة بؤ ئةو كارو
ثيشةيةى بؤى دروستكراوة و بؤيشى ئاسانكراوة ،وةكو ثيَغةمبةرى خوا 
دةفةرمويَت " :كل ميسر لما خلق له " .1
 : 1صحيح البخاري.7551 :
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 خؤ يةكالكردنةوةى أبو هورةيرة بؤ زانست و فيَربوون ودوورةثةريَزى لة سياسةت وحوكمرِانى ،و ثيَويستى خةلَك بؤ زانستةكةى
لةبةر دريَذى تةمةنى.
هةروةها بةراورد كردنى بة دايكة عائيشة ،ئةوةش تيَنةطةيشتنيَكى ترة
كة باس دةكريَت ،وةآلمةكةشى ئةوةية كة دايكة عائيشة لةمالَةكةى خؤيدا
فةتواى بؤ خةلَكى دةدا ،بةآلم أبو هورةيرة ئةلَقةى دةبةست لةناو مزطةوتى
ثيَغةمبةردا و خةلَكى بةضواردةوريةوة بوون ،وة هةروةها لةبةر ئةوةى أبو
هورةيرة زياتر تيَكةآلوى خةلَكى دةكرد و لةناو خةلَكدا بوو بة بةراورد لةطةلَ
دايكة عائيشة بة سيفةتى ئةوةى ئةو ثياوبووة و لة دةرةوة بووة ،لةكاتيَكدا
خواى طةورة بة خيَزانةكانى ثيَغةمبةر  دةفةرمويَت :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭼ { األحزاب } 33:واتة :ئةى هاوسةرانى
ثيَغةمبةر ،لة مالَةكانى خؤتاندا مبيَننةوةو ئؤقرة بطرن و وةكو سةردةمى
نةفامى زينةت وجوانى خؤتان دةرمةخةن .جا بؤية هاتنة ذورةوةى هةموو
ثياويَكيش بؤ الى شةرعى و رِيَطةثيَدراويش نةبوو ،ئةمة جطة لةوةى كة زياتر
دايكة عائيشة ئامؤذطارى ئافرةتانى دةكرد و زؤربةى هةولَ و تيَكؤشانى بؤ
تيَطةياندن و فيَركردنى ئافرةتان بوو .هةرضى ئوم سةلةمةشة ئةويش ديسان
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فةرمان ثيَكراو بوو بةوةى لةمالَ مبيَنيَتةوةو جطة لةوةش وةكو دايكة
عائيشة زانستى ال نةبووة و وةكو ئةويش سةرضاوةى زانست نةبووة بؤ
هاوةآلن و خةلَكيش.
سةبارةت بةوةش كة أبو هورةيرة وتويةتى تةنها عبداهلل ى كورِى عةمر
فةرموودةى لة من زياتر الية لةبةر ئةوةى ئةو دةنووسيَت و من نانووسم ،لةم
بارةيةوة ثيَشةوا إبن حجر بةم شيَوةية وةآلمى ئةو طومانةمان بؤ دةداتةوة:
كة أبو هورةيرة دةلَيَت :ئةو دةنووسيَت و من نانووسم ،ئةمة بةلَطةية كة
أبو هورةيرة دةيهيَنيَتةوة لةسةر زؤريَتى ئةو فةرموودانةى كة الى عبداهلل ى
كورِى عةمرى كورِى عاصة ،وة ئةمة سوودى ئةوةى تيَداية كة أبو هورةيرة
دلَنياية لةوةى لة نيَو هاوةآلندا هيض يةكيَكيان بة ئةندازةى ئةو فةرموودةى
لةال نية ،مةطةر عبداهلل نةبيَت ،لةطةلَ ئةوةشدا ئةوةى هةية و طيَرِراوةتةوة
لة عبداهلل وة كةمرتة لةوةى هةية و طيَرِراوةتةوة لة أبو هورةيرةوة
بةضةندين قات ،جا ليَرةدا كاتيَك كة أبو هورةيرة دةلَيَت " :إالّ ما كان من
عبداهلل  " ...ئةطةر (االستث ناء من قطع ) بيَت ئةوة هيض ئيشكال و طرفتيَكى
تيَدا نية ضونكة ماناكةى بةم شيَوةية دةبيَت :واتة ئةوةى الى عبداهلل ية كة
نووسينةكةية لةطةلَ مندا يةكسان نية ضونكة من نانوومسةوة ،كةوابوو
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نووسينةكة هاوتا نية نةوةك ئةو فةرموودانةى كةلة سنطداية ولةبةريَتى .وة
ئةطةريش (االستث ناء متصل) بيَت ،واتة فةرموودةكانى الى عبداهلل زؤرترن لةو
فةرموودانةى من ،ئةوا هؤكارةكةى لة ضةند رِوويةكةوةية:
 يةكةم :عبداهلل زياتر سةرقالَى عيبادةت و خواثةرستى بوو لةوةى
خةريكى زانست وفيَربوون بيَت ،1هةربؤية طيَرِانةوةى فةرموودة ليَيةوة
كةمـتـرة.
 دووةم :عبداهلل لة ثاش فتوحات زياتر لة مصر و تائيف دةمايةوة و
لةو دوو شارة نيشتةجيَ بوو ،وة ئاشكرايشة كة طةشت كردن بؤ فيَربوونى
زانست بؤ ئةو دوو شارة نةكراوة وةكو ئةوةى بؤ مةدينة دةكرا ،وة أبو
هورةيرةش لة مةدينةدا لة رِيزى ثيَشةوة بوو بؤ فةتوا و طيَرِانةوةى
 : 1بؤ زياتر سةملاندنى ئةو راستية ئةم فةرموودةية دةطيرينةوة كة عبداهلل  خؤى دةيطيريتةوة:
عَنْ سعيد بن ميناء  ,قَالَ  ,سَمِعْت َعبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو َيقُول :قَالَ رَسول اللَّ ِه  -صَلَّى اللَّه عَ َليْهِ وَسَلَّمَ -
جسَدِكَ عَ َليْكَ حَقًّا ,
( :يَا َعبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو! بَلَ َغنِي أنَّك تَصوم النَّهَارَ  ,وَتَقُوم اللَّ ْيلَ فَلَا تَفْ َعلْ؛ فَإِنَّ لِ َ
وَإِنَّ ِلنَ ْفسِكَ عَ َليْكَ حَقًّا  ,صمْ َوأَفْطِرْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ صَوْم الدَّهْرِ)  ,قَالَ :قُلْت يَا رَسولَ اللَّهِ!
إنِّي أَجِد قوَّةً  ,قَالَ( :صمْ صَوْمَ دَاودَ  ,صمْ يَوْما وَأَفْطِرْ يَوْما)  ,قَالَ :وَكَانَ عَبْد اللَّهِ بْن عَمْرٍو يَقُولَ :يا
لَيْتَنِي كُنْت أَخَذْت الرخْصَةَ { .قال األلباني :صحيح (( -صحيح أِب داود)) (.} )2098
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فةرموودة هةتا ئةو كاتةى وةفاتى كرد ،ئةمةش لة زؤرى ئةو كةسانةوة
دةردةكةويَت كة لة أبو هورةيرةوة فةرموودةيان طيَرِاوةتةوة ،وةكو بوخارى
دةلَيَت :هةشت سةد كةس لة تابعني لة أبو هورةيرةوة فةرموودةيان
طيَرِاوةتةوة كة تةنها بؤ أبو هورةيرة نةبيَت بؤ كةسى تر ئةمة رِووى نةداوة.
 سيَيةم :أبو هورةيرة تايبةمتةند بوو بة دوعاكةى ثيَغةمبةرى خوا
بؤى بةوةى كة هيضى لةبيـر نةضيَتةوة.
 ضوارةم :عبداهلل لة شامدا بة ئةندازةى بارى ووشرتيَك كتيَبى ئةهلى
كيتابى دةستكةوت و دةخيـويَندةوةو تةماشاى دةكرد و ليَيةوة شتى
دةطيَرِايةوة ،بؤية زؤريَك لة ثيَشةوايانى فةرموودة دووركةوتنةوة لة
وةرطرتنى فةرموودة ليَيةوة .واّلل أعلم.

1



 : 1فتح الباريِ ,بب :قوله كتابة العلم ,ج ,1ص.207 :
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 أبو هورةيرة و ثيَشةوا عـومـةر
هةنديَك لة ناحةزانى أبو هورةيرة ئةم ريوايةتة باس دةكةن كة ثيَشةوا
عومةر  بة أبو هورةيرةى وتووة " :لترتكن اْلديث عن رسول اّلل صلى اّلل
عليه وسلم أو ألْلقنك أبرض دوس ،وقال لكعب األحبار :لترتكن اْلديث عن
األول أو ألْلقنك أبرض القردة " .1واتة :واز ئةهيَنى لة طيَرِانةوةى فةرموودة
لة ثيَغةمبةرى خواوة  يان ئةوةتا بتطةرِيَنمةوة بؤ خاكى دةوس ،وة بة
كعبى ئةحباريشى وتووة :واز ئةهيَنى لة طيَرِانةوةى قسة لةسةر جيلى يةكةم
يان ئةوةتا بتطةرِيَنمةوة بؤ خاكى مةميون.
لة رِاستيدا وةكو لة طيَرِانةوةكةدا دةردةكةويَت ريَطريةكةى ثيَشةوا عومةر
تةنها بؤ أبو هورةيرة نية و بةلَكو بؤ خةلَكى تريش بووة ،وةهةروةها ثيَشةوا
إبن كةسري هةر خؤى وةآلمى ئةوةش دةداتةوة كة بؤضى عومةر لةو كاتةدا
رِيَطرى لة أبو هورةيرة كردووة كة فةرموودة بطيَرِيَتةوة و دةلَيَت:
ئةم كردارةى ثيَشةوا عومةر  دةطةرِيَتةوة بؤ سياسةتى خؤى كة
بةشيَوةيةكى طشتى وةها ئامؤذطارى خةلَكى دةكرد كة رِيَذةيةكى كةم
 : 1البداية والنهاية ,ج ,8ص.106 :
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فةرموودة بطيَرِنةوة بؤ ئةوةى خةلَكى خراث ليَى نةطةن و بةو هؤيةوة
شويَنى روخصةتةكانى بكةون و طومرِابن ،لةاليةكى ترةوة نةوةك بة هؤى
فةرموودةوة ثشت لة قورئان بكةن و طرنطى بة فةرموودة بدةن ،وة ئةو
كةسةشى كة زؤر فةرموودة بطيَرِيَتةوة دوور نية تووشى هةلَة و بريضوونةوة
بيَت و شتيَك بة دةم ثيَغةمبةرى خواوة بلَيَت كة نةيووتبيَت.
ثاشان ئةوةش بؤ كاتيَكى ديارى كراوة بووة ،ضونكة ثيَشةوا عومةر هةر
خؤى دواى ماوةيةك رِيَطةى بة أبو هورةيرة دا بؤ طيَرِانةوةى فةرموودة ثاش
ئةوةى وةرع و تةقوا و لةخواترسانى أبو هورةيرةى بؤ دةركةوت .وةكو لةم
ريواتةدا هاتووة:
أبو هورةيرةوة دةلَيَت :فةرموودةكانى من طةيشتة ثيَشةوا عـومـةر  و
ئةويش ناردى بة شويَنمدا و وتى :تؤ لةطةلَماندا بووى كاتيَك ئيَمة لةطةلَ
ثيَغةمبةرى خوادا بووين لة مالَى فآلن؟ منيش وومت :بةلَىَ ،دةزامن بؤضى
ثرسيارم ليَ دةكةيت ،ئةويش وتى :بؤضى ثرسيارت ليَ دةكةم؟ منيش ومت:
ئةو رؤذةى كة تؤ باسى دةكةيت ثيَغةمبةرى خوا  فةرمووى " :من كذب
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علي مت عمدا ف لي ت ب وأ مقعده من النار "

1

واتة :ثيَغةمبةرى خوا فةرموويةتى

هةركةسيَك بة ئةنقةست درؤ بةدةم منةوة بكات ئةوا با جيَطايةك لة ئاطر بؤ
خؤى دابنيَت .ئيرت ثيَشةوا عومةريش وتى :ئةطةر وانية ،كةواتة بـرِؤ
فةرموودة بطيَرِةرةوة ،لة طيَرِانةوةيةكى تردا هاتووة كة ثيَشةوا عومةر ثيَى
ووتوة " :كةوابوو ئيَستا هةرضيت دةوىَ لة ثيَغةمبةرى خواوة
بيطيَرِةرةوة".2
بيَطومان ئةم رِيَطةثيَدانةش خؤى لةخؤيدا بريتية لة متمانةكردن بة
أبوهورةيرة و دلَنيابوون لة فةرموودةكانى بةوةى كة لة ثيَغةمبةرى خواوة
دةيطيَرِيَتةوة.
ثاشان كاتيَك ثيَشةوا عـومـةر لةو كاتةدا رِيَطرى ليَى كرد ماناى ئةوة نية
كة تؤمةتبارى أبو هورةيرة بكات بةوةى درؤ دةكات ،ضونكة خؤ عومةر ثيَى
نةووت " :لترتكن الكذب عن رسول اّلل صلى اّلل عليه وسلم " ...ئةطةر واز لة
درؤكردن نةهيَنى ئةوا واو وات ليَ دةكةم  ،بةلَكو بةو شيَوةية بوو كة لة
ثيَشةوة باسى كرا .ثيَشةوا عومةر هةردةم دةيووت " :اشت غلوا ِبلقرآن فإن
 : 1صحيح متواتر :صحيح اجلامع الصغْي ,رقم.6519 :
 : 2ابن عساكر :ص  ،487ج .47
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القرآن كالم اّلل ".واتة :سةرقالَ بن بة قورئانةوة ضونكة قورئان فةرمايشتى
خواية .ثاشان أبو هورةيرة دةلَيَت " :لما ب عث أِب موسى إل العراق قال له:
«إنك َتت ق وما هلم ِف مساجدهم دوي ِبلقرآن كدوي النحل ،فدعهم على ما هم
عليه ،وال تشغلهم ِبألحاديث ،وأان شريكك ِف ذلك " .1واتة :كاتيَك ثيَشةوا
عومةر أبا موساى ئةشعةرى نارد بؤ عيَـراق ثيَى ووت :تؤ دةضيت بؤ الى
طةليَك لة مزطةوتةكانياندا دنطةدنطة و طرمةيةكيان ليَوة ديَت بة هؤى قورئان
خويَندنيانةوة وةكو دةنطى هةنط واية ،بيانهيَلَة لةسةر ئةو حالَةتةى خؤيان
و سةرقالَيان مةكة بة فةرموودةوة.
كةوابوو شيَواز و بةرنامةى ثيَشةوا عومةر ئةوة بووة كة فةرموودة كةم
بطيَرِريَتةوة و ئةطةريش يةكيَك فةرموودة بطيَرِيَتةوة دةبيَت كةسيَكى متمانة
ثيَكراو بيَت و لةو بارةيةشةوة توندى دةنواند بؤ ئةوةى خةلَكى
كةمتةرخةمى نةكةن ،تةنانةت لة ثاش وةفاتى ثيَشةوا عومةريش خةلَكانيَك
تةنها متمانةيان بةو فةرموودانة بوو كةلةسةردةمى عومةردا طيَرِرابوونةوة.

 " : 1البداية والنهاية " :ص  ،107ج .8
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بؤ منوونة:
عن عبد هللا بن عامر اليحصب ،قالَ :سعت معاوية ،ي قول " :إيكم وأحاديث ،إال
حديثا كان ِف عهد عمر ،فإن عمر كان َييف الناس ِف هللا عز وجل ".
واتة :بيستم موعاوية( لةسةر مينبةريَك لة دميةشق ) دةيووت :ئامان نةكةن
زؤر فةرموودة بطيَرِنةوة ،مةطةر فةرموودةيةك لةسةردةمى عومةردا
طيَرِرابيَتةوة ،ضونكة عومةر خةلَكى دةترساند لةثيَناوى خوا.
هةروةها ثيَشةوا نةوةوى لة رِاظةى ئةم ريواتةدا دةلَيَـت:
" ومراد معاوية الن هي عن اإلكثار من األحاديث بغْي ت ث بت لما شاع ِف زمنه من
التحدث عن أهل الكتاب وما وجد ِف كتبهم حني فتحت ب لداَنم وأمرهم ِبلرجوع ِف
األحاديث إل ما كان ِف زمن عمر رضي اّلل عنه لضبطه األمر وشدته فيه وخوف
الناس من سطوته ومنعه الناس من المسارعة إل األحاديث وطلبه الشهادة على ذلك
حىت است قرت األحاديث واشتهرت السنن ".1
واتة :مةبةستى موعاوية ئةوةبوو كة رِيَطرى بكات لة زؤر طيَرِانةوةى
فةرموودة بةبيَ دلَنيايي ئةوةش لةبةر ئةوةى لةسةردةمى ئةودا طيَرِانةوة لة
 : 1شرح النووي على مسلمِ ,بب :النهي عن املسألة ,ج ,7ص.127 :
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ئةهلى كتابةوة بةربآلوبووةوة لة كتيَبةكانيانةوة ،كاتيَك كة شار و
وآلتةكانيان فةتح كران ،بؤية موعاوية فةرمانى بة خةلَكى كرد كة بطةرِيَنةوة
بؤ ئةو فةرموودانةى سةردةمى ثيَشةوا عومةر  ئةوةش لةبةر ئةوةى
عومةر زؤر لةوبارةيةوة بةرِيَك وثيَكى و زةبيت و تونديةوة هةلَسوكةوتى
دةكرد و خةلَكيش دةترسان لة زةبر و دةسةآلتى و رِيَطرى دةكرد لة
ثةلةكردن لة طيَرِانةوةى فةرموودة و داواى شاهيَدى دةكرد لةسةرى هةتا
واى ليَهات فةرموودةكان جيَطريبوون و ناسران و سوننةتةكان بةناوبانط و
بةربآلوبوون.
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 أبو هـورةيـرة و دايكة عـائيشـة
يةكيَكى تر لةو دةروازانةى كة هيَرشى تيَدا دةكريَتة سةر أبو هورةيرة
بريتية لةضةند طفتوطؤيةكى نيَوان ئةو دووهاوةلَة بةرِيَزة كة يةكيَكيان خيَزان
و هةرة خؤشةويستى ثيَغةمبةرى خواية  كة دايكة عائيشةية و ئةوى
تريش هاوةلَ و ياوةرى هةميشةيي وليَ دانةبرِاوى ثيَغةمبةرى خواية كة أبو
هورةيرةية .ئةو رِةخنة و هةرايةى كة لةسةر أبو هورةيرة دروست دةكريَت
لةاليةن ناحةزان و نةيارانيةوة لةم بارةيةوة ئةم فةرموودةيةية كة أبو
هورةيرة دةيطيَرِيَتةوةو دةلَيَـت " :من أصبح جنبا فال صيام له " واتة :ئةوةى
بةلةشطرانيةوة رؤذ بكاتةوة ئةوا رؤذوةكةى دروست نية .بةآلم دواتر دايكة
عائيشة دةلَيَت :وا نية و لةو بارةيةوة فةرموودةيةك دةطيَريَتةوة ثيَضةوانةى
ئةوةى أبو هورةيرة.
سةرةتا بؤ ئةوةى لة رِووداوةكة وةكو خؤى تيَبطةين ثيَويستة تةواوى
بةسةرهاتةكة لة كتيَبيَكى متمانةثيَكراوةوة بطيَرِينةوة ثاشان ليَكؤلَينةوةو
طفتوطؤى لةسةر بكةين ،بؤية ليَرةدا ئةم فةرموودةية لة صحيح موسليمدا
دةطيَرِينةوة وةكو ضؤن ثيَشةوا موسليم دةيطيَرِيَتةوةو دةلَيَت:
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حدثن ُممد بن حات ،حدث نا ُيىي بن سعيد ،عن ابن جريج ،ح وحدثن ُممد بن
رافع - ،واللفظ له  -حدث نا عبد الرزاق بن مهام ،أخربان ابن جريج ،أخربِن عبد
الملك بن أِب بكر بن عبد الرْحن ،عن أِب بكر ،قالَ :سعت أِب هري رة رضي هللا
عنه ،ي قص ،ي قول ِف قصصه« :من أدركه الفجر جن با فال يصم» ،فذكرت ذلك لعبد
الرْحن بن اْلارث  -ألبيه  -فأنكر ذلك ،فانطلق عبد الرْحن وانطلقت معه ،حىت
دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي هللا عن هما ،فسأهلما عبد الرْحن عن ذلك ،قال:
فكلتامها قالت« :كان النب صلى هللا عليه وسلم يصبح جن با من غْي حلم ،ث
يصوم» قال :فانطلقنا حىت دخلنا على مروان ،فذكر ذلك له عبد الرْحن ،ف قال
مروان :عزمت عليك إال ما ذهبت إل أِب هري رة ،ف رددت عليه ما ي قول :قال :فجئ نا
أِب هري رة ،وأبو بكر حاضر ذلك كله ،قال :فذكر له عبد الرْحن ،ف قال أبو هري رة:
أمها قالتاه لك؟ قال :ن عم ،قال :مها أعلم ،ث رد أبو هري رة ما كان ي قول ِف ذلك إل
الفضل بن العباس ،ف قال أبو هري رةَ :سعت ذلك من الفضل ،ول أَسعه من النب
صلى هللا عليه وسلم ،قال :ف رجع أبو هري رة عما كان ي قول ِف ذلك ،ق لت لعبد
الملك :أقالتاِ :ف رمضان؟ قال :كذلك كان يصبح جن با من غْي حلم ث يصوم.

1

 : 1صحيح مسلمِ ,بب :صحة صوم من طلع عليه الفجر وه و جنب ,ج ,2ص.779 :
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واتة :أبو بكرى كورِى عبدالرمحن دةلَيَت :لة أبو هورةيرةوة بيستم كة قسةى
دةكرد ،لة نيَو قسةكةيدا ووتى :ئةوةى بة لةشطرانيةوة بطاتة فةجـر ئةوا
رؤذوةكةى دروست نية ،منيش ئةمةم طيَرِايةوة بؤ عبدالرمحنى كورِى حارس
(واتة باوكى ) ئةويش نكؤلَى ليَكرد ،بؤية عبدالرمحن هةستاو بةرِيَكةوت
منيش لةطةلَيدا بووم هةتا ضووينة ذوورةوة بؤ الى عائيشة و ئوم سةلةمة
رضي هللا عن هما عبدالرمحن ثرسيارى ئةوةى ليَكردن ،و ئةوانيش هةردووكيان
ووتيان " :جارى وا هةبووة ثيَغةمبةرى خوا  بةلةشطرانيةوة رؤذى
دةكردةوة بةبيَ ئةوةى خةونيشى بينيبيَت (واتة جيماعى كردبوو) ،ثاشان
بةرؤذو دةبوو
" دةلَيَت :ئيَمةش ضووين هةتا رؤيشتينة ذورةوة بؤ الى مةروان و
عبدالرمحن ئةوةى بؤ طيَرِايةوة ،مةروانيش ووتى :سويَندت دةدةم كة بضيت
بؤ الى أبو هورةيرةو ئةوةى كة وتبووى رِةدى بكةيتةوة بؤى ،ئيَمةش
ضووين بؤ الى أبو هورةيرة ،وة أبو بكر لة هةموو ئةم رِووداوانةدا ئامادةيي
هةبوو ،و عبدالرمحنيش ئةوةى بؤ طيَرِايةوة ،و أبو هورةيرة ووتى:
ئايا ئةوان هةردووكيان ( عائيشة وئوم سةلةمة ) وايان ثيَ ووتى ؟
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ئةويش ووتى :بةلَىَ
أبو هورةيرةش ووتى :ئةوان زاناترن.
ثاشان أبو هورةيرة ئةو هةوالَةى كة بيستبووى طةرِانديةوة بؤ فةزلَى كورِى
عباس ،و وتى :من ئةوةم لة فةزلَةوة بيستووة و لة ثيَغةمبةرى خوام
نةبيستبوو  ، بؤية أبو هورةيرة طةرِايةوة لةو وتةيةى كة ثيَشوتر
وتبوى .منيش بة (عبدامللك)م وت  :ئايا ئةوان بؤ رِةمةزان ووتيان؟ ئةويش
وتى :بةهةمان شيَوة ثيَغةمبةرى خوا بةلةشطراني جيماعةوة رؤذى
دةكردةوةو بةرؤذوش دةبوو.
ثيَش هةموو شتيَك دةبيَت ئةوة بزانني كة شتيَك هةبووة لة نيَو هاوةآلندا
كة ثيَى ووتراوة ( إستدراك ) واتة بةدواداضوون و دلَنايي كردنةوة بؤ قسة و
فةتوايةك كة ثيَشرت داوتة بؤ ئةوةى بزانيت لة كويَدا هةلَةت كردووة و
طومانت هةية ،ئةوةش بة طةرِانةوة بؤالى كةسانيَك كةلة تؤ شارةزاترن لةو
بابةتةدا.
بؤية ضةندين جار يةكيَكى وةكو دايكة عائيشة ثرسيارى كردووة لة أبو بكر و
عومةر و عومسان و عةىل و ابن عمر و أبو هورةيرة و  ...بؤ دلَنايي
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كردنةوة لة هةلَةيةك يان بريضوونةوةيةك ،يان بة ثيَضةوانةوة ئةوانيش و
جطة لةوانيش ضةندين جار بؤ دلَنيايي كردنةوة لة فةرموودةيةك طةرِاونةتةوة
بؤ الى دايكة عائيشة و ثرسياريان ئاراستةى ئةو كردووة ،و لة هةموو
ئةمانةشدا هيض يةكيَكيان تووشى حةرةج و بيَتاقةتى و لووت بةرزى نةبوونة
و بةلَكو بةوثةرِى خؤبةكةمزانيةوة ئةو كارةيان كردووة ضونكة هةموويان
يةك ئاماجنيان هةبووة ئةويش جيَ بةجيَ كردنى شةرعة وةكو خؤى و طةرِان
بةدواى رِاستيدا .و هيض يةكيَكيان كةسى تريانيان بةدرؤ نةخستؤتةوة.
جا دواى خويَندنةوةى ئةو فةرموودةيةى كةلة سةرةوة هيَنامان ،ئايا ئةوة
كةموكورتي و نةنطى تيَداية بؤ أبو هورةيرة يان بة ثيَضةوانةوة شكؤو
سةربةرزى تيَداية بؤى كة بةو ثةرِى شانازيةوة طةرِايةوة بؤ بؤضوون و
قسةكةى عائيشة و ئوم سةلةم و وازى لة قسةكةى خؤى هيَنا ،كة ئةمةش
نيشانةى حةق ويستى و نةبوونى طرذى و دةمارطريية ،ئةطيان نةيئةوت:
ئةوان زاناترن.
وة لةرِاستيشدا ئةم وتةيةى أبو هورةيرةش كة دةلَىَ" :ئةوةى بةلةش
طرانيةوة رؤذ بكاتةوة ئةوا رؤذوةكةى دروست نية" ضةند ئةطةريَك
هةلَدةطريَت ،لةوانة:
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 يةكةم :دةطوجنيَت ئةو وتةيةى أبو هورةيرة بة نةسخ ليَك بدريَتةوة،
واتة ئةو حوكمة هةلَوةشيَنرابيَتةوة لة ثاش ئةوةى كة هةبووة ،ضونكة
لةسةرةتاى ئيسالمةوة جيماع كردن لةسةر رؤذوةوان حةرام بوو لة شةودا لة
ثاش خةوتن ،جا كاتيَك خواى طةورة جيماعى حةآللَ كرد هةتا دةركةوتنى
فةجـر ئةوا دروست و رِيَطة ثيَدراو بوو بؤ كةسى رؤذوطرى لةشطران كة دواى
فةجرى بةسةردا بيَت ثيَش ئةوةى خؤى شؤردبيَت .دةكرىَ أبو هورةيرة
ئةوةى بيستبيَت لة فةزلَةوة لةسةر ئةو حوكمةى كة لة سةرةتاى ئيسالمةوة
هةبووة و ئةو نةيزانيبيَت ،بةآلم هةركة زانى كة عائيشة و ئوم سةلةمة وايان
وتووة ،ئةوكات ثةشيمان بوويةوة.1
 دووةم :ئةو فةرموودةيةى أبو هورةيرة تايبةتة بة كةسيَك كة لة
دواى فةجـرةوة دووربكةويَتةوة لة جيماع ،ضونكة لةكاتى دةركةوتين فةجـر
و دواى دةركةوتنى ،كةسةكة جيماع بكات ئةوا رؤذوةكةى دروست نية.
 سيَيةم :ئةو فةرموودةية بؤ ثلةى كةمالة ،واتة :باشرت واية ئةو
كةسةى جيماع دةكات ثيَش دةركةوتنى فةجر خؤى بشؤريَت ،وة كاتيَك
 " : 1اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على الصحابة " :ص  125وهو قول ابن املنذر ،ويروى أنه أحسن ما
َسع ِف ذلك ،وانظر " أخبار أهل الرسوخ ِف الفقه والتحديث ِبقدار املنسوخ من اْلديث " :ص .29
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ثيَغةمبةرى خوا  الى عائيشة و ئوم سةلةمة واى نةكردووة ،بؤ ئةوةية
بزانريَت كة ئةويش هةر دروست و رِيَطةثيَدراوة.1
يةكيَكى تر لةو طومان و هةلَة تيَطةيشتنانةى نةيار و ناحةزانى أبو
هورةيرة ئةوةية كة دايكة عائيشة رِةخنةى لة أبو هورةيرة طرتووة و ثيَى
ووتوة وةكو ثيَغةمبةرى خوا فةرموودة ناطيَرِيَتةوة و ئةطةر ثيَى بطةيشتماية
ئةوا رِةدم دةدايةوة.
جا با ثيَكةوة تةواوى رِووداو و قسةكان وةكو خؤى بةبيَ ليَ قرتاندن
بطيَرِينةوة ثاشان ثيَم واية ثيَويستى بة وةآلمدانةوة ناكات لةبةر رِوونى
بابةتةكة.
أن عروة بن الزبْي ،حدثه أن عائشة قالت :أال ي عجبك أبو هري رة جاء فجلس إل
جنب حجرت ُيدث ،عن النب صلى هللا عليه وسلم ،يسمعن ذلك ،وكنت أسبح،
ف قام ق بل أن أقضي سبحت ،ولو أدركته لرددت عليه ،إن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم " :ل يكن يسرد اْلديث كسردكم ".2
 " 1اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على الصحابة " :ص .126
 : 2صحيح مسلم.2493 :
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واتة :عوروةى كورِى زوبيَـر دةلَيَـت :عائيشة ووتى :ثيَت سةير نية كة أبو
هورةيرة هات و لة تةنيشت ذورةكةمةوة دانيشت و فةرموودةى دةطيَرِايةوة
لة ثيَغةمبةرى خواوة  و دةنطى بةرز دةكردةوة بؤ ئةوةى من بيبيستم،
منيش لةو كاتةدا نويَذم دةكرد ( نويَذى سوننةت يان ضيَشتةنطاو ) جا ثيَش
ئةوةى من نويَذةكةم تةواو بكةم ئةو هةستا و رؤيشت ،ئةطةر ثيَى
بطةيشتماية ئةوا وةآلميم دةدايةوة ،ضونكة ثيَغةمبةرى خوا  بةو شيَوة
ثةلةيةى ئيَوة فةرموودةى نةدةطيَرِايةوة ( بةلَكو بة هيَواشى و لةسةرخؤيي
بوو ).
يان هةروةكو دايكة عائيشة خؤى شيَوازى قسةى ثيَغةمبةرى خوا 
دةطيَرِيَتةوة و دةلَيَت " :إن رسول اّلل صلى اّلل عليه وسلم ل يكن يسرد اْلديث
كسردكم كان ُيدث حديثا لو عده العاد ألحصاه " .1واتة :ثيَغةمبةرى خوا 
بةو شيَوة ثةلةيةى ئيَوة فةرموودةى نةدةطيَرِايةوة بةلَكو كة قسةى دةكرد
ئةطةر يةكيَك بيويستاية قسةكانى بذميَريَت ئةوا دةيذماردن ( ئةوةندة لةسةر
خؤبوو ).

 : 1متفق عليه.
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جا ئةمة هةموو ئةو بابةتةية كة هةراى لةسةر دروست كراوة ،وةكو لة
خودى دةقةكةوة رِوون و ئاشكراية ،ئةطةر أبو هورةيرة زياد و كةميَكى
بكرداية لةكاتى طيَرِانةوةى فةرموودةكاندا ئةوا دايكة عائيشة دةست بةجيَ
ئاطادارى دةكردةوة ،بةآلم تةنها رِةخنةى ئةوة بووة كة أبو هورةيرة بة
شيَوازيَكى خيَراتر قسةى دةكرد و وةكو ثيَغةمبةرى خوا  هيَواش نةبووة
لة طيَرِانةوةى فةرموودةدا ،لةرِاستيدا ئةوةش جيَطةى طلةيي و تانةدان نية،
ضونكة وةكو ئاشكراية كةسيَك خؤى قسة بكات وةكو كةسيَك نية لةبةر
شتيَك بلَيَتةوة كة خيَراترة بيَطومان .وة ئةمةش بةلَطةية بؤ أبو هورةيرة كة
لةطةلَ ئةو خيَراييةى لة طيَرِانةوةى فةرموودة كةضى هةلَةى نةكردووة و ليَى
تيَك نةضووة.
لة كتيَبى ( عمدة القاري شرح صحيح البخاري )دا هاتووة دةلَيَت" :
واعتذر عن أِب هري رة أبنه كان واسع الرواية كثْي المحفوظ ،فكان ال يتمكن من
المهل عند إرادة التحديث ،كما قال بعض البلغاء :أريد أن أقتصر فتزدحم القواِف
علي ".1

 : 1عمدة القاري شرح صحيح البخاريِ ,بب :صفة النب صلى هللا عليه وسلم ,ج ,16ص.115 :
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ئةو خيَراييةى أبو هورةيرة لةبةر ئةوة بووة كة ئةو خاوةنى طيَرِانةوةيةكى
زؤر و فراوانة و زؤريش فةرموودةى لةبةرة ،بؤية نةيدةتوانى لةكاتى
فةرموودة باس كردندا هيَواش ولةسةر خؤ بيَت ،وةكو هةنديَك لة رِةوان بيَذ و
زمان ثاراوان وتوويانة :دةمةوىَ بة كورتى قسة بكةم بةآلم قافيةكان لة
دةممدا كؤ دةبنةوة( خؤيان ئامادة دةكةن بؤ ووتن ).
لةطةلَ ئةوةى دايكة عائيشة فةرموودةى زؤرى طيَرِاوةتةوة بةآلم ئةمة
واتاى ئةوة نية كة لة أبو هورةيرة زياتر فةرموودةى طيَرِاوةتةوة ،ضونكة
ئةشىَ ئةو بة هؤى كاروبارى ناومالَ و سةرقالَ بوون بة خؤيةوة وةكو
سروشتى ئافرةتان كة ئةركى بةرِيَوةبردنى كارى نيَومالَ رِادةثةرِيَنيَت،
خةريكى كردبيَت لةوةى هةنديَك فةرموودة ببيستيَت ،يان بيستوويةتى و
بريى ضؤتةوة ،بة ثيَضةوانةى أبو هورةيرة كة خؤى يةكالكردبوةوة بؤ
وةرطرتن و طيَرِانةوةى فةرموودة ،ئةم رِاستيةش لةم دةقةدا زياتر
دةسةمليَنريَت با ثيَكةوة ليَى ورد بينةوة:
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أن عائشة قالت ألِب هري رة :أكث رت اْلديث عن رسول اّلل صلى اّلل عليه وسلم
ي أِب هري رة .قال :إِن واّلل ما كانت تشغلن عنه المكحلة واخلضاب ،ولكن أرى
ذلك شغلك عما استكث رت من حديثي .قالت :لعله.1
واتة :عائيشة بة أبو هورةيرةى ووت :ئةى أبو هورةيرة تــؤ زؤر فةرموودة
دةطيَرِيتةوة لة ثيَغةمبةرى خــواوة  ، أبو هورةيرةش ووتى :سويَند بة
خــوا من كلدان و خةنةكردن سةرقالَيان نةكردم لة فةرموودة ،بةآلم واى
دةبينم هةر ئةوةية كة سةرقالَى كرديت لةوةى من زؤر فةرموودة بطيَرِمةوة،
عائيشةش ووتى :لةوانةية ( واتة دوور نية ثيَدةضيَت هـؤكارةكةى ئةوة بيَت
).

 : 1البداية والنهاية ,ج ,11ص.374 :
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 أبـو هـورةيـرة و عبداهلل ى كورِى عـومةر 
جاريَكيان ئةبوهورةيرة ئةم فةرموودةيةى لة ثيَغةمبةرى خواوة
طيَرِايةوة " :من خرج مع جنازة من ب يتها ،وصلى علي ها ،ث تبعها حىت تدفن كان له
قْياطان من أجر ،كل قْياط مثل أحد ،ومن صلى علي ها ،ث رجع ،كان له من األجر
مثل أحد " واتة :هةركةسيَك لةطةلَ جنازةيةكدا لةمالَ دةربضيَت و نويَذى
لةسةر بكات و شويَنى بكةويَت هةتا دةخريَتة طؤرِةوةودفن دةكريَت ،ئةوا
دوو قريات ثاداشتى بؤ هةية ،وة هةر قرياتيَكيش بة ئةندازةى كيَوى
ئوحودة ،وة ئةوةش تةنها نويَذى لةسةر بكات و بطةرِيَتةوة ئةوا بة ئةندازةى
كيَوى ئوحود ثاداشتى بؤ هةية.
عبداهلل ى كورِى عومةريش يةكيَك دةبيَت لةوانةى كة تةنها نويَذى لةسةر
جنازة دةكردو شويَنى نةدةكةوت ،ئةم قسةيةى ئةبوهورةيرةى ثيَ دةطات و
دةلَيَت :ئةبوهورةيرة زؤر فةرموودةمان بؤ دةطيَرِيتةوة ،بؤية ابن عومةر
خةباب دةنيَريَت بؤ الى دايكة عائيشة بؤ دلَنيابوون لة رِاستيَتى ئةو
فةرموودةية ،و خؤيشى لة ناو مزطةوت كؤمةلَيَك وردةبةرد ئةم دةست
وئةودةست ثيَ دةكات وضاوةرِيَى وةآلمى نيَردراوةكةية بؤ الى عائيشة،
ئةوةبوو خةباب طةرِايةوةو وتى دايكة عائيشة دةلَيَت :ئةبوهورةيرة رِاست
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دةلَيَـت ،ئيرت ابن عومةر بةردةكان فرِىَ دةدات بة زةويدا و دةلَيَت :ئاى
ضةندين قريامتان لةدةست دةرضووة.
ثاشان ئةبوهورةيرة ووتى :من مامةلَة وبازرطانى و كشتوكالَ كردن
سةرقالَيان نةكردم لةوةى لةطةلَ ثيَغةمبةرى خوادا مب ،بؤية زؤر لةطةلَيدا
بووم و تةنها ئةوة بةالمةوة طرنط بوو كة ووشةيةكم فيَربكات و ثاروويةك
نامن بداتىَ .دواى ئةوة ابن عومةر بة ئةبوهورةيرةى ووت :ئةى ئةبوهورةيرة
تؤ لةهةموومان زياتر لةطةلَ ثيَغةمبةرى خوادابوويت و لةهةموويشمان
زاناترى بة فةرموودةكانى.1
لة رِاستيدا ئةم بةسةرهاتة بةلَطةية بؤ أبو هورةيرة لة دوو رِووةوة:
 يةكةميان :بة رِاست خستنةوةى أبو هورةيرة لة اليةن دايكة
عائيشةوة.
 دووةميان :زؤرى فةرموودةى أبو هورةيرة كة ضةند فةرموودةى
لةبةرة بةبةراورد لةطةلَ عبداهلل ى كورِى عومةر كة ضةند سووريش بووة
لةسةر فةرموودة بةآلم ئةو فةرموودةيةى نةبيستبوو .ئةمة لةكاتيَكدا كة
 : 1أحكام اجلنائز لأللباِنْ ,حل اجلنازة وأتباعها ,ص.69 – 68 :

205

ba8.org

ئةبو هورةيرة  ذيان و بةسةرهاتى  ،وةآلمى طومانةكان...................................

يةكيَكى وةكو عبداهلل ى كورِى عومةر دووةم هاوةلَة لة نيَو هاوةآلندا لة زؤرى
طيَرِانةوةى فةرموودة.1
يةكيَكى تر لةو هةلَة تيَطةيشتنانةى ناحةزانى أبو هورةيرة ئةم
فةرموودةيةية كة أبو هورةيرة بةشيَكى فةرموودةكةى الية وبيستوويةتى لة
ثيَغةمبةرى خواوة  بةآلم إبن عمر نةيبيستووة و هةر ئةوةندةى كة
اليةتى دةيطيَرِيَتةوة بةآلم أبو هورةيرة بةشةكةى تريشى دةطيَرِيَتةوة،
 : 1بيان أكثر الصحابة حديثا وفتوى:
"أكثرهم -يعن الصحابة -حديثا ،أبو هريرة ،روى َخسة آالف وثالئمائة وأربعة وسبعني حديثا؛ وروى عنه
أكثر من ِثاَّنائة رجل وهو أحفظ الصحابة أسند البيهقي عن الشافعي أنه قال" :أبو هريرة أحفظ من روى
اْلديث ِف دهره" .وروى ابن سعد أن ابن عمر كان يرتحم عليه ِف جنازته ويقول" :كان ُيفظ على املسلمني
حديث النب -صلى هللا عليه وسلم" -ث عبد هللا بن عمر روى ألفي حديث وستمائة وثالثني حديثا ث أنس
بن مالك روى ألفني ،ومائتني وستة وِثانني حديثا ث ابن عباس روى ألفا وستمائه وستني حديثا .ث جابر بن
عبد هللا روى ألفا وَخسائة وأربعني حديثا .ث أبو سعيد اخلدري سعد بن مالك روى ألفا ومائة وسبعني حديثا.
ث عائشة الصديقة أم املؤمنني روت ألفني ومائتني وعشرة وليس ِف الصحابة من يزيد حديثه على ألف غْي
هؤالء.
وأما أكثرهم فتوى فقال ابن حزم" :أكثرهم فتوى مطلقا عمر ،وعلي ،وابن مسعود ،وابن عمر ،وابن عباس،
وزيد بن َثبت وعائشة" .مصدر :قواعد التحديث من فنون مصطلح اْلديث ,ج :1ص.72 :
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كةضى نةيارانى أبو هورةيرة ئةو بةشةى فةرموودةكة بة درؤ لةقةلَةم دةدةن
و دةلَيَن أبو هورةيرة لةبةر بةرذةوةندى خؤى وتوويةتى و بؤى
زيادكردووة!! ئةوةش لةبةر هةلَة تيَطةيشنت لة قسةيةكى إبن عمر كة
دةربارةى أبو هورةيرة دةيلَيَت ،جا با فةرموودةكة و بةسةرهاتةكة وةكو
خؤى بطيَرِينةوة و ثاشان بة وردى و تيَفكرانةوة بيخويَنينةوة ئةوجا ضةند
رِاستيةكمان بؤ دةردةكةويَت :دةقى رِووداوةكة:
عن عمرو بن دينار ،عن ابن عمر« ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر بقتل
الكالب ،إال كلب صيد ،أو كلب غنم ،أو ماشية» ،فقيل البن عمر :إن أِب هري رة
ي قول« :أو كلب زرع» ،ف قال ابن عمر« :إن ألِب هري رة زرعا».

1

واتة :عبداهلل ى كورِى عومةر دةلَيَـت :ثيَغةمبةرى خـوا صلى هللا عليه وسلم
فةرمانى كردووة بة كوشتنى سةطةكان ،تةنها سةطى رِاو يان ئةو سةطةى
لةطةلَ رِان و ئاذةآلنداية ،بة ابن عمر ووترا :أبو هورةيرة دةلَيَـت :سةطى(
ثاسةوانى ) كشتوكالَيش ،ابن عمر ووتى :أبو هورةيرة خاوةنى كشتوكالَة.

 : 1صحيح مسلم.1571 :
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طومانةكةش لةو وشةيةوة سةرضاوةى طرتووة كة ابن عمر وتوويةتى :أبو
هورةيرة خاوةنى كشتوكالَة .واتة :لةبةر ئةوةى خؤى كارى ثيَيةتى و
بةرذةوةندى لةطةلَداية ئةويش بؤثاسةوانى كردنى كشتوكالَةكةيةتى بؤية ئةو
بةشةى ياخود ئةو جؤرة سةطةشى بؤ زياد كردووة ،ئةطةرنا لة
فةرموودةكةدا نةهاتووة .ئةمة واتاى قسةكةيانة.
بؤ وةآلمدانةوةى ئةم طومانةش وةكو زانايان باسيان كردووة ئةوةية كة
إبن عمر بة هيض شيَوةيةك تؤمةتى نةداوةتة ثالَ أبو هورةيرة ،بةلَكو بة
رِاستى خستؤتةوة و مةبةستى ئةوةية كة أبو هورةيرة لةبةر ئةوةى خؤى
سةرقالَى كشتوكالَ بووة و خاوةنى كشتيارية بؤية ئةو فةرموودةيةي لة
ثيَغةمبةرى خواوة لةبةر كردووة و ثاراستوويةتى ،ضونكة سروشتى مرؤظ واية
كة ئةطةر خؤى ثيَويستى بة شتيَك هةبوو زياتر لة ميَشكيدا دةضةسثيَت و
دةميَنيَتةوة بةبةراورد لةطةلَ كةسيَكدا كة خةريكى ئةو ثيشةية نةبيَت.
هةروةها ئةطةر كةسيَك ثيَويستى بة شتيَك هةبيَت زؤر ثرسيار دةربارةى
دةكات و ثاشان ضاوديَرى دةكات ،جا أبو هورةيرةش لةبةر ئةوةى خةريكى
كشتوكالَ بووة و رِاطرتنى سةطى ثاسةوانى كشتوكالَيش رِيَطة ثيَدراوبووة
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لةاليةن ثيَغةمبةرى خواوة  بؤية زياتر ثاراستوويةتى ضونكة خؤى لةناو
كارةكةداية.
هةروةها ئةم فةرموودةية كاتيَك كة هاوةلَيَكى تريش دةيطيَرِيَتةوة،
رِاستةوخؤى دواى فةرموودةكة وتةكةى أبو هورةيرةش باس دةكات و ئةو
هؤكارةش باس دةكات كة بؤضى أبو هورةيرة واى وتووة ،بةبيَ ئةوةى
تؤمةتى تيَدا بيَت.
بؤ منوونة ئةم فةرموودةية:
عن سال ،عن أبيه ،عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال« :من اق تن كلبا ،إال
كلب ضار ،أو ماشية ،ن قص من عمله كل ي وم قْياطان» ،قال سال :وكان أبو هري رة
ي قول« :أو كلب حرث» ،وكان صاحب حرث.

1

لة اليةكى ترةوة تةنها أبو هورةيرة نية كة ئةو فةرموودةيةي طيَرِاوةتةوة
كة باسى سةطى كشتوكالَ دةكات بةلَكو ضةند هاوةلَيَكى تريش ئةو
فةرموودةيةيان طيَرِاوةتةوة ،ئةوجا ضى دةلَيَن سةبارةت بةو هاوةآلنة؟

 : 1صحيح مسلم.1202 :
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ياخود بؤ تةنها ثةجنةى تؤمةت بؤ أبو هورةيرة دريَذ دةكريَـت و ئةو دةكريَت
بة مةبةست؟! بؤ منوونة ئةم فةرموودةية:
عن عبد هللا بن مغفل قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " :لوال أن
الكالب أمة من األمم ألمرت بقتلها فاقتلوا منها األسود البهيم وما من قوم اختذوا
كلبا إال كلب ماشية أو كلب صيد أو كلب حرث إال نقص من أجورهم كل يوم
قْياطان".1
هةروةها لة طيَرِانةوةيةكى تردا إبن عمر خؤيشى ئةو فةرموودةية
دةطيَرِيَتةوة كة باسى سةطى ثاسةوانى كشتوكالَ دةكات ،جا ئةوجا ضى
دةلَيَن بة إبن عمر؟ وة ئةطةر ابن عمر ئةوى بة درؤ خستبيَتةوة ضؤن دةكرىَ
خؤي هةمان فةرموودة بطريِيَتةوة؟! ياخود ئةطةر فةرموودةكة و أبو
هورةيرةش رِاست بن ئةى ضؤن ابن عمر بةدرؤى دةخاتةوة؟ بؤية لة رِاستيدا
فةرموودة و ثياوى فةرموودة زانستيَك نية هةروا بةضاو بتوانيت ليَى
تيَبطةيت هةتا رِاظة و شيكردنةوةى نةخويَنيت و ليَى ورد نةبيتةوة ،ضونكة
هةنديَ جار فةرموودةكة كت و مت ثيَضةوانةى تيَطةيشتنةكةى تؤية كةلة

 : 1صححه األلباِن ِف " صحيح وضعيف سنن ابن ماجة " رقم .3205 :و صحيح غاية املرام :رقم.148 :
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ميَشكتدا بؤت دروست بووة و بةو هؤيةوة تووشى طومرِايي و هةلَة تيَطةيشنت
دةبيت .ئةو فةرموودةيةش كة ابن عمر دةيطيَرِيَتةوة ئةمة دةقةكةيةتى:
عن أِب اْلكم ،قالَ :سعت ابن عمرُ ،يدث عن النب صلى هللا عليه وسلم قال:
" من اختذ كلبا ،إال كلب زرع ،أو غنم ،أو صيد ،ي ن قص من أجره كل ي وم قْياط ".1
لة رِاستيدا هةنديَك طومان و تؤمةتى تر هةبوون كة رِووبةرِوى أبو هورةيرة
كرابوونةوة ،بةآلم من ليَرةدا ئةوانةى كة ئاماذةم بؤيان كردبوو بة ثيَويستم
زانى كة تؤماريان بكةم ،ضونكة ئةوانة زياتر باس دةكريَن و دةوروذيَنريَن و
ثيَويست بة وةآلمدانةوة دةكةن ،هةرضى ئةوانى ترة كة باسم نةكردن زؤر
الوازن و بة دةطمةنيش باس دةكريَن و شياوى باس كردن نني ،لةاليةكى
تريشةوة لةترسى دريَذبوونةوةى بابةتةكة و بيَزاربوونى خويَنةر لةم
بارةيةوة .بؤية ليَرةدا كؤتايي بة باسةكة ئةهيَنم بة ووتةيةكى ثيَشةوا إبن
خزيـمة ( رمحه اهلل ) كة بةرطرى ئةكات لة أبو هورةيرة و ثؤليَنى ئةو كةسانة
دةكات كة تانة ليَ دةدةن و ثيَم خؤش بوو دةقى قسةكةى خؤى تؤمار
بكةم بؤ ئةوةى خويَنةر زياتر بةرضاو رِوون بيَت لةو بارةيةوة:

 : 1صحيح مسلم.1574 :
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قال ابن خزمية:1
«وإَّنا ي تكلم ِف أِب هري رة لدفع أخباره من قد أعمى اّلل ق لوِبم فال ي فهمون معاِن
األخبار:
 إما معطل جهمي يسمع أخباره الت ي روَنا خالف مذهبهم  -الذي هو كفر -ف يشتمون أِب هري رة ،وي رمونه ِبا اّلل

ت عال قد ن زهه عنه متويها على الرعاء والسفل،

أن أخباره ال ت ث بت ِبا اْلجة؟
 وإما خارجي ،ي رى السيف على أمة ُممد صلى هللا عليه وسلم ،وال ي رى طاعةخليفة ،وال إمام إذا َسع أخبار أِب هري رة  -رضي اّلل عنه  -عن النب صلى هللا عليه
وسلم خالف مذهبهم الذي هو ضالل ،ل َيد حيلة ِف دفع أخباره حبجة وب رهان
كان مفزعه الوقيعة ِف أِب هري رة!
 أو قدري اعت زل اإلسالم وأهله وكفر أهل اإلسالم الذين ي تبعون األقدارالماضية الِت قدرها اّلل ت عاَل ،وقضاها ق بل كسب العباد هلا إذا نظر إَل أخبار
أِب هري رة الِت قد رواها عن النيب صلى للا عليه وسلم يف إث بات القدر مل َيد
 : 1هو أبو بكر ُممد بن إسحاق بن خزمية السلمي ( 311 - 223ه ) ،أحد مشايخ شيوخ اْلاكم .كان إمام
نيسابور ِف عصره ،مجع بني الفقه واالجتهاد ،عال ِبْلديث ،رحل إل بالد كثْية منها :العراق والشام واجلزيرة
ومصر ،لقبه السبكي إبمام األئمة ،له مصنفات كثْية تربو على [ " :]140طبقات ابن السبكي ".130 /2 :
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ِبج ٍة ت ؤيد صحة مقالته الِت هي كفر وشرك ،كانت حجته عند ن فسه أن أخبار
أِب هري رة َل َيوز اَلحتجاج ِبا!.
 أو جاهل ي ت عاطى الفقه ويطلبه من غري مظانه إذا مسع أخبار أِب هري رة فيماُيالف مذهب من قد اجتَب مذهبه ،واختاره ت قليدا بال حج ٍة وَل ب ره ٍ
ان تكلم يف
أِب هري رة ،ودفع أخباره الِت ُتالف مذهبه ،وحيت ُّج ِبخباره على خمالفته إذا كانت
أخباره موافقة لمذهبه ،وقد أنكر ب عض هذه الفرق على أِب هري رة أخبارا مل
ي فهموا معناها أن ذاكر ب عضها ِبشيئة اّلل عز وجل .1» ...
واتة:
لة رِاستيدا تةنها ئةوانة قسة لةسةر أبو هورةيرة دةكةن و تانةى ليَ
دةدةن كة خواى طةورة دلَيانى كويَر كردووة و بةو هؤيةوة لة واتا و ماناى
هةوالَ و دةقةكان تيَ ناطةن ،ئةوانةش ضةند طروثيَكن:
 إِمَّا معَطِّـل جَهْمِـي ئةمـةش كةسـيَكة كـة دةبينيَـت و دةبيسـتيَت كـةهةوالَ و طيَرِانةوةكانى أبو هورةيرة كت و مـت ثيَضـةوانةى مةزهةبةكةيانـة –
كة كوفرة – بؤية جنيَو و قسةى نةشياو بة أبو هورةيرة دةدةن ،و تؤمةتيَك
 " : 1مستدرك " اْلاكم :ص  ،513ج .3
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دةدةنة ثالَى كة خواى طةورة خؤى ثاك رِاى طرتووة لةوة ،ئةو كارةشيان لة
ثيَناو شاردنةوةى رِاستةكان لةسةر خةلَك و شـويَنكةوتةكانى خؤيـان ئـةجنام
دةدةن ،بــةوةى كــة هــةوالَ و طيَرِانــةوةكانى أبــو هــورةيرة هــيض بةلَطةيــةكى
لةسةر دانامةزريَت و ساغ نابيَتةوة.
 َوإِمَّا خَا ِرجِي ،ئةمـةش كةسـيَكة كـة مششـيَر لةسـةر ئوممـةتى حممـد بةكار دةهيَنيَت و طويَرِايةلَى خةليفة و ثيَشةوا و كاربةدةستان ناكـات ،و
لةوالشةوة دةبينيَـت كـة هةنـديَك لةط َيرِانـةوةكانى أبـو هـورةيرة ثيَضـةوانةى
مةزهةبة طومرِاكةيةتى ،وناشتوانيَت بةبةلَطةوة رِوبةرِوى ئةو هةوالَـة رِاسـت و
دروستانةش بوةستيَت ،بؤية هيض ثةناطةيةكى بؤ ناميَنيَتةوة ئةوة نةبيَت كـة
بكةويَتة ويَـزة و طيانى أبو هورةيرة . 
 أَوْ قَدَرِي  :ئةمةش كةسيَكة دوورةثةريَز و طؤشةطري بووة لة ئيسـالم وموسلَمانان و ئةهلى ئيسالم كافر دةكات ،ئةو ئةهلةى كة شويَن ئةو قةدةرة
رِابوردوةى خوا دةكةون كة خواى طةورة بؤى ئةندازةطريى كردووة و برِيارى
لةسةر داوة ثيَش ئةوةى مرؤظةكان ئةجناميشى بدةن ،ئةم جؤرة كةسـةش
كة دةرِوانيَتة ئةو هةواآلنةى أبـو هـورةيرة كـة لـة ثيَغةمبـةرى خـواوة 
طيَرِاويةتيةوة سةبارةت بة سةملاندن و جيَطريكردنى قةزاو قةدةر ،و ئةميش
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هيض بةلَطةيةكى بةدةستةوة نية بؤ ثالَثشتى بؤض وونة كوفرى و شريكيةكةى
خؤى ،بؤية تةنها بةلَطةى الى خؤى ئةوةيـة كـة هةوالَـةكانى أبـو هـورةيرة
دروست نية بةبةلَطة بهيَنريَتةوة.
 أَوْ جَاهِـل :ئةمــةش كةسـيَكة دةيــةويَت رِؤبضـيَت و ســةرقالَ بيَـت بــةفيقهةوة بةآلم جطـة لـة سةرضـاوة رِةسـةنةكةى فيقـه بـؤى دةطـة ِريَت ،كـة
دةبي ستيَت هةنديَك هةوالَى أبو هورةيرة ثيَضةوانةى مةزهةبي ئةو كةسةية كة
ي بةلَطـة هةلَبـذاردووة و شـويَنى
ئةم مةزهةبةكةى ئـةوى بـة كويَرانـة و بـةب َ
كـةوتووة ،بؤيــة قسـة لةســةر أبـو هــورةيرة دةكـات و ئــةو هةواآلنــةى رِةد
دةكاتةوة كة ثيَضةوانةى مةزهةبةكةيةتى و لة هـةمان كاتيشـدا هةنـديَك لـة
هةوالَةكانى أبو هورةيرة بةرِاست دادةنيَت و بةبةلَطـة دايـان دةنيَـت ئةطـةر
هاورِاى مةزهةبةكةى خؤى بيَت....
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كــــؤتـــايي
دواى ئةم طةشتة بة نيَو ذيانى أبو هورةيرةدا و ئاشكراكردنى شاراوةكان
و رؤشنكردنةوةى تاريكيكةكان و رِاستكردنةوةى هةلَةكان و وةآلمدانةوةى
طومانةكان ،بة ثيَويستى دةزامن بة كورتى أبو هورةيرة وةبريى خويَنةر
بهيَنمةوة و ئةو كتيَبة لة ضةند ديَرِيَكدا كؤبكةمةوة بؤ بةرضاورؤشنى زياتر و
مانةوةى لة ميَشكدا زؤرتر.
لة ميانةى ئةو رِاستيانةى ثيَشوودا ئةمانةمان بؤ دةركةوت :أبو هورةيرة
لة خيَزانيَكى يةمةنى عةرةبية و هةر زوو موسلَمان بوو باوةرِى هيَنا لةسةر
دةستى الطفيل بن عمرو ،و ثاشان لة شةوةكانى فةحتى خةيبةردا كؤضى كرد
بؤ مةدينة و ثةيوةست بوو بةثيَغةمبةرى خواوة  و خزمةتى كرد و ئاكار
و هةلَسوكةوتى ئةوى وةرطرت و تيَيدا رِةنطى دايةوة ،و ثيَغةمبةرى خوايش
 هةستى كرد كة زيرةكى و طورج و طؤلَى و ضاالكيةكى تيَدا هةية كردى
بة ضاوساغى ئةهلى صوفة ،وة أبو هورةيرة زؤر بة توندى وابةستةبوو بة
سوننةتةوةو بةلَكو بةوة ناسرا ،و لةو ثيَناوةشدا لة لؤمةى لؤمةكار
نةدةترسا و طويَى نةدةدا ،وة ضاكي و طويَرِايةلَى أبو هورةيرة بؤ دايكى بووة
بة منوونة ،و ئامؤذطارى خةلَكى دةكرد و بانطةوازى بؤ زيندووكردنةوة و
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ثةيرِةوكردنى سووننةت دةكرد و لةو رِيَبازةيشدا جياوازى نةدةكرد لة نيَوان
كاربةدةست و ذيَردةستة و هةذار و دةولَةمةند و طةورة و بضووك.
زانيمان كة ضةند سوورة لةسةر طويَرِايةلَى كردنى خواو ثيَغةمبةرةكةيدا
 ، ضةند خواثةرست و لة خواترسة ،وة دونيانةويستى و فةرمان بة ضاكة
و رِيَطرى لة خراثةى شتيَكى بةرضا و لةبرينةكراوة .هةروةها خؤشويستنى
ثيَغةمبةر و سووربوون لةسةر لةبةركردن و ثاراستنى فةرمايشتةكانى ئةو
هةموو هةولَ و تيَكؤشان و غةميَكى بوو .وة لة ثاش ئةوةش كة خوا دةرووى
ليَ كردةوةو بوو بةخاوةن سامان و خيَزان ،رِابوردوى خؤى لةبرينةكردو
هةميشة خؤبةكةم زان بوو هاوكار و دةست كراوةبوو بؤ هةذار و نةدار و
خاوةن ثيَداويستيةكان.
ئةوةمشان زانى كة كاربةدةست بووة لةسةردةمى ثيَشةوا عومةردا و
بةوثةرِى دةستثاكى و دلَسؤزيةوة ئةركى سةرشانى جيَ بةجيَ كرد ،و
هةروةها هةلَويَستى ئةويشمان زانى لة ساتةوةختى ئاذاوةكةى سةردةمى
ثيَشةوا عومساندا كة ضؤن تا دواساتةكان لةطةلَ ثيَشةواى باوةرِداراندا بووة
و بةرطرى ليَكردووة لةطةلَ هةنديَك لة هاوةآلن و مندالَى هاوةآلنى تردا و
دوابةدواى ئةوةش لة هيض كيَشة و ئالَؤزى و فيتنةيةكدا دةستى تيَكةلَ نةكرد
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و بةشدارى نةكرد و طؤشةطريبوو لة رِووداوةكاندا تةنها بة ئامؤذطارى و
هةولَى نيَوةندطريى نةبيَت.
وة دواى ئةوةش كة بوو بة كاربةدةستى مةدينةش خؤى ليَ نةطؤرِا و
هةميشة تيَكةلَى خةلَك بوو ،يارو هاورِيَى هةذاران و بيَ نةوايان بوو ،تةنانةت
بة كؤلَةدارةوة دةهاتة نيَو مةدينة و بة زةمحةت رِيَطةى بؤ خؤى دةكردةوة
لة نيَو خةلَكيدا ،لةبةر خؤبةكةم زانى و خاكى بووني.
هةروةها غريةت و ئازايةتيشيمان بؤ دةركةوت كة ضةند حةزى لة جيهاد و
تيَكؤشان بووة لة ثيَناوى خوادا وتةنانةت لةطةلَ ثيَغةمبةرى خوادا 
ئامادةيي هةبوو لة دواساتةكانى فةحتى خةيبةردا ،هةروةكو ضؤن لةدواى
ئةوةش لة هةموو غةزاكاندا بةشداربوو ،وة هةر لةبةر ئةو بويَرى و
نةبةرديةى بوو كة ثيَغةمبةرى خوا  لة هةنديَك سرية و كاروانة
سةربازيةكاندا دةينارد و ئةركى ثيَ دةسثارد ،هةروةها بةشدارى لة شةرِى
هةلَطةرِاوةكان ويةرموكيشدا كرد .هاوكات لةطةلَ ئةو ئازايةتى و ويقار
وهةيبةتةى كة هةيبوو واى ليَ نةكردبوو كة كةسيَكى ووشك و دوورةثةريَز
بيَت بةلَكو كراوة و دةم بةخةندة و تيَكةلَ بة هاوةآلن و تةنانةت منداآلنيش
بووةو سوعبةت و يارى لةطةلَ كردوون و نانيشى لةطةلَدا خواردوون.
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ئةوةى دةميَنيَتةوة لة اليةنى زانستى ذيانى أبو هورةيرة ئةوة شاراوة نية
كة ناوبراو ضةند ثةيوةست بوو بة ثيَغةمبةرى خواوة  بةضاو
هةلَسوكةوتى ئةوى دةبينى و بة طوىَ دةيبيست و جارى واش هةبووة ليَى
دةثرسى و ضاوةريَى وةآلم و فةرمايشتى ئةوبوو ،بؤية ثيَغةمبةرى خوا 
ئةوةى تيَدا بةدى كرد كة ضةند سوورة لةسةر فيَربوونى فةرموودة و ليَربِاوة
بؤ ئةو بوارة ،ئينجا خؤى شتى فيَر دةكرد ،و جلوبةرطةكةى لةسةر سنطى
كؤكردةوة بؤ ئةوةى شتى لةبيـر نةضيَتةوة.
ثاشان بينيمان كة ضةند سوور و ثةرؤشة بؤ طةياندن و بآلوكردنةوةى
زانست ولةو ثيَناوةدا ئةلَقةى دروست دةكرد لة فيَرخواز بؤ فيَربوونى
فةرموودة لة حيجاز و عيَراق و شام وبةحرةين و  ...وة خةلَكى دةيانزانى
ضةند زانستى الية و ضةند متمانة ثيَكرا و خاوةن ض ثيَطةو ثايةيةكة بؤ
بةزؤرى لة دةورى كؤدةبونةوة و دةيانويست لةو سةرضاوةوة تيَرئاوبن ،بؤية
زؤرجار لة مالَةكةى خؤى يان لة مزطةوتى ثيَغةمبةر  فةرموودةى
دةطيَرِايةوة ،واتة هةميشة سةرقالَى ئةوةبوو وة نةيدةهيَشت كات وساتى
هةروا بة خؤرِايي برِوات بةبيَ ئةوةى شتيَك فيَرى خةلَكى بكات .هاوكات
ئةوةش ئاشكرا كرا كة ناوبراو ضةند ورد و زةبت بووةو لةو بوارةشدا
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هاوةآلنيَكى زؤر شاهيَديان بؤ داوة وةكو أيوب األنصاري ،وعبد اهلل بن عباس،
وأنس بن مالك جطة لةوانيش.

وةزانيشمان كة أبو هورةيرة زانستيَكى زؤرى لة ثيَغةمبةرى خواوة 
وةرطرتبوو بةآلم هةنديَكى بآلوكردةوة ،وة خؤى طرتةوة لة طةياندنى ئةو
بةشةى ترى كة لة سنط و ميَشكيدابوو ،ئةوةش كة بآلوى نةكردةوة ئةو
بابةتانةن كة باسى هةنديَ لة نيشانةكانى رؤذى دوايي و ئةو بةآلو
كارةساتانةن كة بةسةر ئةم ئوممةتةدا ديَت لة طرتنة دةستى دةسةآلت
لةاليةن كاربةدةستانى خراث و ستةمكار و نةشياوةو ،نةوةك ثةيوةست بيَت
بةبابةتى ئةحكام و ئاداب و ئةخالقةوة .ضونكة ناوبراو زؤر سووربووة لة
طةياندنى زانست .بةتايبةت ئةو بابةتانةى كة خةلَكى ثيَويستى ثيَيان هةبيَت
و كاريان ثيَى بكةويَت ،ضونكة دةترسا لةوةى قسةيةك بكات و خةلَكى وةكو
خؤى ليَي تيَنةطةن و بةهؤيةوة تووشى طومرِايي و سةرليَشيَواوى بنب.
هاوكات لةطةلَ ئةوةى خؤى بةكردار بوبوة سةرضاوةيةكى باوةرِثيَكراوى
فةرموودة و جيَ بةجيَكارى فةرموودة.
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ثاشان ناوى ئةو كةسانةمان هيَنا كة أبو هورةيرة فةرموودةى ليَيان
طيَرِاوةتةوة و هةروةها ئةوانةش كة فةرمودةيان لة أبو هورةيرةوة
طيَرِاوةتةوة كة هةشت سةد كةس دةبن لة نيَو هاوةآلن و تابعيندا.
هةروةها ذمارةى ئةو فةرموودانةى كة طيراويةتيةوة بامسان كرد لةهةر يةك
لة " :الكتب الستة " ،و " موطأ اإلمام مالك " و " مسند اإلمام أمحد ،دواتر
باسي هةنديَك لةوانةمان كرد كة وةصف و ستايشى أبو هورةيرة دةكةن لة
كؤن و نويَدا ،كة ضؤن جيَطةى باوةرِ و متمانة بووة و خاوةن ثيَطةوثايةيةكى
بةرز و كةسيَكى رِيَــزدار بووة الى ئةهلى عيلم وفةزلَ .و رِاسترتين رِيَطةمشان
باس كرد لة طيَرِانةوةى فةرموودة لة أبو هورةيرةوة.
دواى ئةمانةش ،هةنديَ لةو طومانانةمان باس كرد و وةآلممان دانةوة كة
دروست كرابوون بؤى و هةمووميان بةبةلَطةى زانستى و ميَذوويي ئاشكراكرد و
لةميانةى ئةم كاروانةدا ئةوةمشان بؤ دةركةوت كة هةنديَك لة تويَذةران و
نووسةران بةزؤر وبة ئةنقةست هةولَ دةدةن طيَرِانةوةكانى أبو هورةيرة الواز
بكةن و كةنارطريى خبةن ضونكة ثيَضةوانةى هةواو ئارةزووةكانى ئةوانة.
وةكو ضؤن بؤمان دةركةوت كة هةنديَك لة نووسةران جيَطةى متمانة نني و
باوةرِثيَكراو نني لة طيَرِانةوةى هةوالَ و رِووداودا ،ضونكة جارى وا هةية
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هةنديَك لة دةقةكان دةطؤرِن و دةستكارى دةكةن ،يان هةوالَ وفةرموودةى
الواز ودروستكراو دةكةنة بةلَطة ،يان هةنديَك جار ووتة و قسةى كةسيَك
دةدةنة ثالَ كةسيَكى ترى جياواز لة بيَذةرةكةى خؤى ،يان بؤى زياد دةكةن
كة تيَيدا نية ،يان ليَى كورت دةكةنةوةو هةر ئةوةندةى دةلَيَن كة لةطةلَ
بؤضوونةكةى خؤياندا بطوجنيَت و دواتر دةيقرتيَنن ،هةموو ئةمةش لة ثيَناو
خراث ناساندنى أبو هورةيرة و شكاندنى شكؤي لةثيَش ضاوى خةلَكى و الواز
كردنى متمانةى ئةهلى سوننة بة أبو هورةيرة و طيَرِانةوةكانى.
بة خؤشحالَيةوة سوثاس بؤ خوا وا توانيمان رِووى رِاستةقينةى هةنديَك
هةوالَ خبةينة رِوو ،بةرطريةك بكةين لة دينى خوا ،ثةيامةكةى،
ثيَغةمبةرةكةى  ، هاوةآلنى ،و بةتايبةت ئةو هاوةلَةى كة بةشيَكى زؤرى
لةم دينةى بؤ طواستينةوة بةوثةرِى متمانة و دلَسؤزيةوة ئةويش أبو
هورةيرةى دةوسى يةمانية رِةزاى خوا لة هةموويان بيَت و خواى طةورة لة
ئامادةكارو خويَنةر و بآلوكةرةوةى ئةم كتيَبةش خؤش بيَت و بيكاتة
تويَشووي سةر ميزانى ضاكةكامنان .بةم شيَوةية كؤتاييمان بةم كتيَبة هيَنا
بةيارمةتى و هاوكارى خواى بةدةسةآلت وبةتوانا.
وصلى اهلل على سيِّدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .واحلمد هلل رب العاملني.
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ثشتيوان حةسةن كةرةم  / 2016/12/7 -ضوارشةممة  /كةالر
لة طرنطرتينى ئةو سةرضاوانةى كة سوودم ليَ بينيوون بؤ ئامادةكردنى ئةم
كتيَبة

 " .1أبو هريرة  ....راوية اإلسالم " للدكتور حممد عجاج اخلطيب.
 " .2عـذرًا أبا هريرة " إعداد :إيـهاب بن فتـحي عاشور.
 " .3الـصحابة " إعداد :أبو إسالم صاحل بن طه عبدالواحد.
 " .4صحابة رسول اهلل و جهودهم يف تعليم القرآن الكريم والعناية به "
إعداد :دكتور أنس أمحد كرزون.
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