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 ماڵپەری بەهەشت 
 :نەوە شەرعیانە باڵو دەکاتەوە کە دەبنە هۆىئەو کتێب و بابەت و لێکۆڵی

شارەزاکردىن موسوڵامنان و پەروەردەکردنیان لەسەر رێگا ڕاستەکەى ئیسالم،  .1

ئەمەش دەستەبەر دەبێ بە گەڕانەوە بۆ پەیڕەوە رەسەنەکەى ئیسالم،کە بریتى یه لە قورئان و 

 سوننەت،بە تێگەشتنى پێشین وپێشەوایاىن ئوممەت.

وباوەڕ و ڕەوشتى موسوڵامنان، لە دیاردەکاىن شیرک و کوفر و پاک کردنەوەى بیر  .2

 .تاوان

 .پااڵوتن و تەصفیەکردىن ئاینى ئیسالم لە بیدعە و بۆچونە داهێرناوەکان .3

وریا کردنەوەى موسوڵامنان لە شوێنەوارى خراپى ڕیوایەتە الواز و  .4

 .هەڵبەسرتاوەکان

وانە جێگیرەکەى ئیسالم و پتەو کردىن برایەىت یەکى ڕاستەقینە لەسەر بناغە فرا .5

 .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 

سالم و خراونەتە نێویەوە بە چەندین دەستەواژەی دەنگ و ڕەنگ و شتانەی كە نامۆن بە ئی

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 
  .ەیی کەخۆت لێی ڕازیتوگوفتارێکی جوان وچاک بەو شێوەی

 
 ى ماڵپەڕى بەهەشتستاف
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سوثاسي خواي مةزن دةكةم بةو شيَوةيةى شايستةيةتي، صةآلت وسةالم 
، يكةةاري مظايايةةةتي كةةة مو ةةةةةدي ثةيام ةريةةةتي  نلةسةةةر رَيَو و

، كةة  سةةرخةراني ثةيام ةةر    وئةازياان و هةروةها لةسةر خؤشةويستان 
وخانةوادة و هاوةَلةكانيةتي، وئةوانةشي شويَويان كةوتون بة ضاكي، دواي خيَاان 
  ئةوة:

... ئةم كتيَ ةي بةردةستت ضةند هةَل ذاردةيةكةة لةة   خويَنةري سةنطني
تا كوشتين  دةميَك لة ميَذوي ئيسالم لة وةفاتي ثةيام ةرةوة »كتيَيب: 
، وئةو ثظس وباسانةى تيَةدا دةرهيَوةظاوة كةة ثةيوةسةتة بةة      « وسةين 

كوشتين  وسةيوةوة، ثاشةان دةسةتكاري كةظاوة وبةؤي زيةاد كةظاوة وليَةي        
كتيَ ةكةةمان   كةمكظاوة ولةكاتي بةراوردا ئةوةت زيةاتظ بةؤ رَون دةبيَتةةوة.   

رِونكردنتتتةورِ رِيستتتح ةك    --كوشتتتحو ةوستتتةي  »ناوليَوةةةا: 
   «. ةك   ورِرويندنةورِ شوبهةك  ورِؤشنكردنةورِ ل ََل
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دةكظيَت، بة هيواي ثظَكظدنةوةي ئةو بؤشةاييةى لةةم بةوارة هةسة  ثيَة     
وبابةتةكة بة شيَوازيَكي زانس  نوسظاوة جياواز لة زاربةةى ئةةو كتيَ انةةى    
لةم بارةيةوة نوسظاون زارتظ بايةخ بةة ورواانةدني هةسةت وسةؤز دةدةن، لةة      

ةوة ئةةةوةمان فيَةةظ بكةةات كةةة سةةودمان ثةةيَ خةةواي بةةةرز ومةةةزن دةثارَيَ ةة
 دةطةيةنيَت وسوديش ان ثيَ بطةيةنيَت بةوةى كة فيَظمان دةكات.

  

ي «عاشورا»ي حمظم 10رَااي  -رمحة اهلل تعاىل-ماطةوتي قازي حم د 
 .1434ساَلي 
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وشةةتين  وسةةةين، نةةةيار وطظوثةةة الرَيَكةةان هةةةر لةةة كؤنةةةوة ك باسةةي
ة بؤ مةرامي خظاث، نةك بة شويَوكةوتين بةَلطة و نوري خوا، قواستويانةتةو

 بةَلكو بة شويَوكةوتين ئارةزوو و هةوا.

لة كاتيَكدا خواي طةورة لة زار شويَين قورئاندا ئامؤاطاري ثيَغةم ةري 
دةكات، كة شويَين هةوا وئارةزوو نةكةويَت، بةَلكو شةويَين ئةةوة    خوا 

دادةبةزيَت، تةنها ئةوة رَووناكي وهيدايةتةة   بؤي بكةويَت كة لة اليةن خواوة
 ، هةر رَيَطا ورَيَ ازيَك لةوة اليدا تاريكي وسةرطةردانية.  

فةرموويةةةتي:  زاربةةةمان بيسةةتوومانة كةةة ثيَغةم ةةةري خةةوا    
ئوةةتةكةم دابةش دةبيَتة سةر  ةفتاو سيَ بةشةوة، هةةموويان لةة ئةاطظن    »

 «.تةنها دانةيةكيان نةبيَت

لةةةو طظوثةةة الرَيَيانةةةى، كةةة هةةةن ئةةةَليَن: ئيَ ةةة ئةةةو  جةةا هةةةر يةةةك
 كؤمةَلةيةين كة رَزطاريان دةبيَت. كةوابوو مظاي ضؤن هةقةكةيان بواسيَت؟
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خواي طةورة لة قورئاندا فيَظي ئةوةمان دةكا كة هيض شتيَك بة بانطةشة 
وئيديعاكظدن نية، بةَلكو ئةبيَت ليَكؤَليوةةوةي لةيَ بكظيَةت، ليَكؤَليوةةوةش     
بظيتيية لة طةرَان بة دواي بة بةَلطةكاندا، كة تا ضةند دروسنت ثاشان تا ضةند 

 بؤ ئةو مةبةستانة دةشيَن.  

                        ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ      ] خةةةواي طةةةةورة دةفةةةةرمويَ:

ئةةةى ئةوانةةةى باوةرَتةةان هيَوةةاوة، ئةطةةةر   »واتةةة:  .[6الحجررتا  ] [ ٹ
َلوةةوة تةا بؤتةان رَوون    طوناهكاريَك هةةواَليَكي بةؤ هيَوةان، ئةةوا ليَةي بكؤ     

 «.دةبيَتةوة

بةرَاس  ميَذووى ئوةةتي ئيسالميش توشي تةيَ ئةاخين و شةيَواندن و    
تَيكداني زار هةاتووة، بةةهؤي ئةةو كؤمةةَط وطظوثانةةى كةة لةة سةةرةتاي         
ئيسالمةوة دروست بوون، هةر كؤمةَلة و هةوَلي داوة بايةخ و طظنطي خةؤي  

يسةةابي بةران ةرةكةةةى، ئةمةةةش زيةةاد بكةةات و بةةةرز بكاتةةةوة لةسةةةر  
 كةليَوانيَكي دروستكظد لة ميَذووي طةورةكاني ئوةةتةكةماندا.  

لةةةنيَو ئوةةتةةدا خةةةَلكانيَك دةبةةيين سةةووري شةةةرعي بةرزانةةدووة لةةة 
خؤشويستين كةسايةتيةكاندا، هةبووة هاوةَلي ثايةبةرز عةةلي كةورَي ئةةبو    
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ةواو ليَتيَكةداوة،  زار خؤشويستوة، خؤشويستويَك كةة سةةري تة    تاليب 
ليَوة طيَظَاوةتةوة كةة ق وَلوةاكظيَ، لةهةةمان     رَوداو و باس و هةواَلي ئاوهاي

كاتيشدا هةوَلي داوة لة بايةخي ئةواني تظ كةم بكاتةوة، وخةةَلكاني تةظ بةة    
لةقةَلةم بةدا، بةمةة سةتةميان     دةستدريَذيكةر بؤ سةر مافةكاني عةلي 

كةظدن لةةو هاوةَلةة     ةنانةت زيةادةرَايي هةم لةخؤيان و هةم لة عةلي كظد، ت
بةرَيَاة سةري كيَشا بؤ وةضةكانيشي، كار طةيشتة ئةةوةى بََةيَن: ئي ةامن و    
دياري كظاون و مةعصومن ، هةر وةكو ضؤن ثيغةم ةران مةعصومن عَيهم 

 السالم. 

خةَلكانيَك بةرَادةيةةك خؤشةيان دةويَةم تةا     »ئةَليَ:  * ئةوة عةلية 
خةَلكانيَكيش بةرَادةيةك رَقيان لةيَم دةبةيَ تةا دةيان اتةة      دةيان اتة ئاطظةوة،

 (1)«.ئاطظةوة

دوو كةس لةسةر من تيا ئةضن: كةسيَكي زيادرَا لة »* هةروةها ئةَليَ: 
 .(2)«خؤشةويستوم، كةسيَكي زيادرَا لة رَق ليَ وومن

                                                           
(. وانظر إسناده صحيح على شرط الشيخني(، وقال العالمة الناصرالدين األلباني )983أخرجه ابن أبي عاصم يف )السنة( برقم )  (1)

 (.256(،و )األمالي(للطوسي )ص2/283(،و )مناقب االمام أمري املؤمنني( )حممد بن سليمان الكويف( )4/108( )469)نهج البالغة( )
 (،  وقال العالمة األلباني )اسناده حسن(. 984ر السابق برقم )املصد  (2)
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 -لةسةر رَاسترتين بؤضةون -ئةم جؤرة بريكظدنةوة و شيَوة زيادةرَةويانةش 
 سةريان هةَلداوة.  « سةدةى سيَيةمي كؤضيةوة»ي نيوةي لة دوا

و  بةَلطةيةي ئةم رَاستيةش ئةوةية: ئةو رَق ليَ ونةةى نيَةوان عةةلي    
دةكةةن، لةة هةةواطَ ورَيوايةات وباسةة       هاوةَلة بةرَيَاةكان، كةة باسةي ليَةوة   

صة يحةكاندا ش  وا نابيوني، بةَلكو بة ثيَضةوانةوة، شتاني وامةان بةيين،   
َلطةن لةسةر مةةزني ئاسة  خؤشويسةتويان لةة بةؤ يةةكرتي، لةطةةطَ        كة بة

بيويين ضةندةها رَوداوي ثظشوطدار لة خؤشةويس  وخؤنةويس  وبظايةتي و 
خنوازي، بة رَادةيةةك كةة هةةر بةة     اداستايةتي ودَلسؤزي وئامؤاطاري وان و

ويذدانيَكي شةيداي رَاس ، ئةوانةة ب يويَةت، ئةةو وتةة سةاختة و دةلةسةة       
 وامواوي و رَقاوي و بوغااويانة بة درا دةخاتةوة.. د

 لةو ويَنة ثرشنطديرينة:

هةر سيَ خةل فة سةر رِيسحةكة: ئةبوبةكري صت ددي،  ووةتةري   * 
كورِي خةتح ب  وومس ني كتورِي وتةاف    هت ني وتةلي دردر  لتة بت        

 خويسحو ا ت مة وبةشديريش دركة  لة ئ ة دركر  و ش يةت ديندي:



 

 

 7 ba8.org 

 ....................................................... 

ئةبوبةةكظ و عومةةر هاتوةة الم و وتيةان: بةؤ      »  َليَ:ئة وةلي * 
 .(1)«و باسيَكي فاتي ةى ال بكةى  الي ثةيام ةري خوا  نارَاي بؤ

هةةر ئيَسةتا بةظَا    » ثيَةي و::   ثةيام ةري خوا  هةروره  ئةَليَ:* 
قةَلغانةكةت بفظاشة و ثارةكةييم بؤ بهيَوة، تا ثيَداويس  ماطَ بؤ )خةؤت( و  

 «. دة بكةم )فاتي ة( ئاما

ئةَليَ: مويش رَايشتم و فظاشتم بة عومساني كةورَي عةةففان    عةلي 
 بة ضوارسةد درهةمي رَةشي كؤضي.  

 كاتيَك كة ثارةكةم ليَوةرطظت و ئةويش قةَلغانةكةى ليَوةرطظ:.  

عومسان وتي: ئايا من بؤ تؤ لة قةَلغانيَك زياتظ ناهيَوم وة تؤش بةؤ مةن   
 مويش و:: بةَليَ.   لة ديظهةم زياتظ ناهيَين؟

 ئةويش وتي: دة ئةو قةَلغانة دياريية لة موةوة بؤ تؤ.  

 مويش قةَلغانةكة و ثارةكةم هيَوا و رَايشتم بؤالي ثةيام ةري خةوا  
قةَلغان و درهةمةكامن خستة بةردةس  و باسي ئةةوةى عومسةامن بةؤ كةظد ،     

ت و بانطي ئةويش دوعاي خيَظي بؤ كظد، ثاشان مشتيَكي لة درهةمةكان طظ
                                                           

 (.43/93، حبار األنوار )39أمالي للطوسي، ص  (1)
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ئةةةى ئةبوبةةةكظ بةةةم » ئةبوبةةةكظي كةةظدو داي بةةة دةسةةتيةوة و فةةةرمووي: 
 .(1)«درهةمانة هةنديَ ثيَداويستيي ماطَ بؤ كضةكةم بكظَة

 ئوم كةلسوةي كضي لة ووةةري كورِي ختةت ب   * وةلي 
 .(2)ة رر درك ت  خوي لة هةةوي   رِيزي بيَ

ة ديويةكانيةةوة نةاو   موداَلةكاني بةناوي بظاو خؤشةويست * وةلي 
دةنيَةةت: ئةبوبةةةكظي صةةدية، عومةةةري كةةورَي خةةةتار، عومسةةاني كةةورَي  

 ، هةروةها ستايشيان دةكات:(3)عةففان

بيويةوة،   بةرَاس  ئة من هاوةآلني ثةيام ةةرم » ئةَليَ:  عةلي 
دة بةخوا كةستان لةوان ناضن، سةويَود بةةخوا بةةهؤي دونيةا نةويسةتيانةوة      

ن سةر و قذيان شيَواو و تؤزاوي بوو ، شةوانيشيان بة شةو دةيانت يين بةيانيا
نويَذ و سوادة و رَاوةستانةوة زيودو دةكظدةوة، جاريَك طؤنايان و جاريَك نيَةو  

بؤ دةربظَيين مَكةضةي و زةليَةي بةؤ خةواي بةةرز و      ]ضةوانيان لةزةوي دةنا 
 طَ، كة باسي ئاخريةتيةان بةؤ دةكةظا وةكةو ئةةوة وابةوو بةسةةر زوخةا        [ثرياز

                                                           
 (.43/130(، )حبار األنوار( )1/369كشف الغمة )  (1)
(. 6/120زوجها ) (، و فرو ع الكايف كتاب الطالق، باب املتوفى عنها5/346فروع الكايف كتاب النكاح، باب تزويج أم كلثوم )  (2)

 (.163 /6(، مصنف عبدالرزاق )7/63وقبلها البيهقي يف السنن الكربى )
 للسمعاني. «األنساب»البن عنبة، و «عمدة الطالب»أنظر كتب األنساب كـ (3)
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وةستابن، بةهؤي دريَذي و زاري سةوادةكانيانةوة خةةويان لةيَ     ةوة [ثشكؤ]
نةدةكةةةوت، وةكةةو ئةةةوةي شةةتيَكي رَةق لةةة نيَةةو ضةةاوانيان بيَةةت و تيَيةةدا 

بكظايةة   بسورَيَتةوة و نةهيَََيَت خبةون و ثشويةك بةدةن، هةركةة باسةي خةوا    
تةةرَ دةكةظد   فظميَسك بة ضةاوةكانياندا دةهاتةة خةوارةوة و دةم و ضةاوياني     

 «.ودةلةرزان و دةهةاان وةكو ضؤن دار لة رَااي باي توند دا دةلةريَتةوة 

عةلي موداَلي هةبوو بةناوى ئةبوبةكظ و عومةر و عومسان، ئةبوبةةكظ و   
(دا كةواران، بةةآلم عومةةريان    طـف عومساني لةطةةطَ  وسةةين لةةرَوداوي )   

 .(1)تةمةني زارتظ كظد

 

 

 

   
 

                                                           
 (. 413(، الشجرة الزكية يف األنساب )42/74حبار األنوار ) (1)
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يةكيَك لة طةورةتظين دراكاني ميَذوو، طوماني ئةو طومةان لةة دآلنةيةة    
رَقيان لة يةكرت بووة ودواموايةتيان لةة   كة وائةزانن هاوةآلني ثةيام ةر 
 ئاست يةكرتدا ثةنهان كظدووة!!

ئاي بةرَاس  طومانيَطي ثوضةة، زار دوورة لةةوةى خةواي ثةةروةردطار     
ِْ لالٍنـا ت        ني كظداتةوة ودةفةرمويَت:رَوو  لةقورئاندا ]ُكْنـتمْم خيْيـري ُأٍمـُة ُأْخرتجيـ

ْوني عيـنت امُلْنَكـرت ويتمْؤمانمـوني باالل ـها        واتةة:    .[11]آل عمرتا: تيْأممرموني بااملْعرموفا ويتيْنهـي
بةرَاس  ئيَوة ضاكرتين ئوةةتيَكن بؤ خةَلكي هيَوظابيَتةة دي، فةةرمان بةة    »

جََةوطريي لة خظاثةيش دةكةن و بةاوةرَي دامةةزراو و بةةخوا    ضاكة دةكةن و 
خـري النـا    »دةفةةرمويَت:   يان ئةوةى كة ثةيام ةري خةوا  «. دةهيَون

 «.باشرتيين خةَلك، خةَلكاني سةردةمي مون»، واتة: (1)«قرني

بيَطومان ميَذووى موسوَل انان ثيَويس  بة نوسيوةوةيةكي سةةر لةةنويَ   
سةرضةاوة ثةاك و ثوختةكانيةةوة. بةة تاي ةةترت لةةو        هةية، بةوةرطظتين لةة 
ميَذوونوسةةةة ناموسةةةََ انة هةةةةواطَ هةَل ةسةةةتةكان    جيَطايانةةةةى، كةةةة

                                                           
 (.2509شهادة جور اذا أشهد حديث رقم ) صحيح البخاري كتاب الشهادات، باب ال يشهد على  (1)
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نوسيويانةتةوة، لة كاتيَكدا دةزانني، كة ئوةةتي ئيسالمي ان دةوَلةمةندتظين 
ئوةةتة بة ناوةرَاكي ميَذووةكةي و هةمووي بة سةنةدي ضةسثاو لة لةناوضون 

   ثاراستووة.

 

 .ئةبيَت ميَذوو خبويَويوةوة وةك خويَودنةوةى فةرمودةكاني ثةيام ةر 

خبويَويوةةوة،   جا ئةطةةر ئيَ ةة نانةةويَت فةةرمودةكاني ثةيام ةةر      
دةبيَت بطةرَيَني بةدواي ضةسةثاوي هةواَلةكةة، ئايةا لةة ثةيام ةةري خةواوة       

   ء؟هةواَلي وا ضةسثاوة يا نة

لةة   هةرطيايش ناتوانني رَاس  و ضةسثاوي فةرمودةكاني ثةيام ةر 
هةَل ةستة و بيَ بواغةكان جيا بكةيوةوة، هةةتا تةماشةاي سةةنةد و دةقةي     

زانايةةان طظنطةةي زاريةةان بةةة فةةةرمودة و     هةواَلةكةةة نةكةةةين. ضةةونكة 
، هةواَلخوانةكاني داوة و بةدواي فةرمودةكانياندا رَايشةتوون و ثاآلوتوويانةة  

لةيةكرت جياكظداتةةوة،   يانضعيف دوايش بظَياريان لةسةري داوة و صة يح و
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ئا ليَظةشةوة فةرمودةكانيان لةو شتانة ثاككظداتةوة كة بة دراوة يان بةهةةر  
 شيَوازيَكي تظ خظاوةتة سةري.

بةآلم ميَذوو جياوازة لةة فةةرمودة، دةبيةوني زاريَةك لةة رَيوايةتةةكاني       
جاري واش هةية سةنةدي هةية، بةةآلم هةيض كةام    ميَذوو سةنةدي هةر نية، 

لةو رَاويانةةى كةة لةةناو َريواتةكةةدا هةةن ايانوامةةيان ديةار نيةة، هةيض          
يةكيَكيش لةزانايان نابيوني بة باشي يان بة خظاثي ، بة مةدح و يةان بةةزةم   
)جظح و تعديل( باسياني كظدبيَت، جا لةم  اَلةتةشدا بظَيةاردان لةسةةر ئةةو    

 ورسة، ضونكة  اطَ و باري هةنديَك لة ثياواني سةنةدةكة ناديارن. رَيوايةتة ق

 

لة ساَلي ثةجنا و شةشي كؤضي دا، موعاوية بظَياريدا خةَلكى دواي خؤي 
بةيعةت بدةن بة يةزيدي كورَي، ئا ليَظةدا موعاويةة لةة رَيَضةكةى ئةوانةةى     

كارةكةى هةروا هيَشةتةوة يةا    ثةيام ةرى خوا ثيَش خؤى اليدا، ضونكة 
ئةو ئةبوبةكظى دانا، ثاشان ئةبوبةكظ هاتوو و عومةرى دةست نيشان كظد، دواي 

عومةر هات و شةش كةسي دةست نيشان كظد وبةآلم سةعيدي كورَي زةيدي 
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ليَدةركظدن ضونكة كورَي مامي خؤي بةوو، لةطةةطَ عةبةدوَلكي كةورَي دا، دواي     
هةات، ئةةويش    عةةلي ن هةات و كةسةي ديةاري نةةكظد، ئيو ةا      ئةويش عومسا

ديسةةانةوة كةسةةي دةسةةت نيشةةان نةةةكظد،  ةسةةةنيش وازى لةةيَ هيَوةةا بةةؤ 
 موعاوية. 

بؤية بةة موعاويةةيان ووت: يةان ئةةوةتا وازى لةَي بيَوةة، وةكةو ضةؤن         
كةظدي، يةان ئةةوةتا وةك ئةةبو بكةظى صةدية بكةة و          ثةيام ةرى خوا

كارةكةةى دايةة    ؛خؤت نةبيَ، يان وةك عومةر بكةدابوىَ كة خامي كةسيَك 
شةش كةسةوة خامي خؤي نةبوون، يان ئةةوةتا وازبيَوةة بةا موسةََ انان     دةست 

خؤيان يةكيَك هةَل ذيَظن، بةآلم موعاوية رَازى نةبوو ئيال هةر دةبيَت دواى خةؤى  
 . (1 )) يةزيد (ي كورَي جيَوشني بيَت

بيَ، لة تظسي ئةو شةرَ و ئاشوبةى لةة  ثيَ ئةضيَ اليةنة ضاكةكةى هةَلوةبذارد
كة لة شورادا دةكةوتةوة، طويَظَايةَلى و ئاسايش و سةقامطرييشى لةةو اليةنةةدا   

                                                           
(، مـن طريـق جويريـة بنـِ أعـاء عـن أشـيا  أ ـ          52رواه خليفة بن خياط يف طبقاته)ص   (1)

 املدينة.
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ئةمة ئةطةر واش بيَ هةةر رَاسةت نييةة،     (1 )دةبيويةوة كة يةزيدي كورَي تيَدابووة
 بةَلكو هةق لة شوراداية. 

ئةهَي سونوة و جةماعة ئةَليَن: بةيعةتةكة دروستة، بةآلم ئةم بةيعةتةة  
 عةي دار دةكةن بةهؤي ئةم دووشتةوة:

يةكةم: ئةَليَن ئةمة شتيَكي تازة بو، كةة خيالفةةتى داوةتةة كورَةكةةى     
بةة   خؤى، وةكو ئةوةى ئيرت خيالفةت ب يَت بة ويظاسةت، ئةمة دواى ئةةوةى 

شورا يا دةستويشانكظدنى جطة لة خام بووة، ئةي ض جاى ئةوةى نايكيَكةت  
بَي و كوَرَيكي رَاسةتةوخؤي خةؤتيش بةَي، لةةم َروانطةيةةوة ئةةم مةبدةئةة        
رَةدكظايةوة بة بيَ لةبةر ضاوطظتين كةسةةكة، ئةةوان ئةةو مةبدةئةةيان رَةت     

 كظدةوة كةوا كارةكة ب يَتة ويظاسةت. 

                                                           
 (.166أنظر: )مقدمة ابن خلدون( فص  يف والية العهد )ص   (1)
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يةزيد( شةياوتظ هةةبوون بةؤ خيالفةةت، وةكةو ئةي        دووةم: خةَلكى لة )
عومةر و ئي  زوبةيظ و ئي  عةب اس و  وسةين، جطةة لةمانةةش هةي تةظ     

 زارن. 

سةةةبارةت بةةة ديةةد و بؤضةةونى موبتةديعةةةكان، ئةةةوان وا دةبيةةون كةةة 
ئي امةت و خيالفةت تةنها لة عةلي و كورَةكانيدا دةبيَت، هةربؤيةة ئةةوان   

تةةةنها عةي ةةدار ناكةةةن، بةةةَلكو هةةةموو بةيعةةةتيَك بةيعةتةكةةةي يةزيةةد بة
رَةتدةكةنةوة كة نةدريَت بة عةلي و كورَةكانى، هةر لةسةر ئةةو ئةساسةةش   
ئةوان بةيعةتةكةى ئةبوبةكظ و عومةر و عومسان و موعاوية هةر هةةموويان  
بة نادروست دةزانن، بةبىَ لةبةرضاو طظتوةى بةيعةتدةرةكةة. ضةونكة ئةةوان     

و كورَةكةانى هةةتا رَااى    عةةلي ةت و ئي امةت دياريكظاوة بؤ ئةَليَن خيالف
 قيامةت. 
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ئي  كةسري ضرياكي عةبدوَلكى كورَى موتيع و هاوةَلةكانى دةطيَظَيَتةةوة  
كةة كةورَى عةةلي كةورَى     -كة رَايشتوون بؤالى مو ةةةدى كورَي  ةنةفية 

، ويسةتويانة رَازى بكةةن   - وسةيوة لة باوكةوةئةبو تال ة و بظاى  ةسةن و 
بؤ البظدني يةزيد، ئةويش قايل نةبووة، ئةي  موتيةع وتةي: يةزيةدى كةورَى      

 موعاوية مةي دةخواوةتةوة و نويَذ ناكات.  

مو ةةةديش وتي: من ئةوةم ليَ نةبيويوة كة ئيَوة باسي دةكةن، ئةةمن  
نويَذكظدن، هةوَلى خيَةظ و   رَايشتومةتة الى و ماومةتةوة، بةردةوامة لةسةر

 ضاكةى دةدا، ثظسيارى فيقهي دةكظد و سونوةتةكانى جىَ بةجيَ دةكظد. 

 وتيان: ئةوة لةبةر تؤ خؤي وا دةرخستووة. 

مو ةةةدى كورَى  ةنةفيةش وتى: باشة ضي من تظساندي و هيواى ضي 
ئةطةةر   ليَكظدووم؟ ئيَوة هةرطيا ئةوانةتان ليَى بيويوة كة باسي ليَوة دةكةن؟

ئةو كارانةى بة ثيَش ضاوى ئيَوةوة كظدبيَت، ئةوا بيَطومان ئيَوةش شةةريكي  
وين، ئةطةريش ئةوانةتان ليَ نةبيويوة ئةوا بؤتان  ةآلطَ نيية شايةتي لةسةةر  

 شتيَك بدةن كة نازانن و نةتان بيويوة.  
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 ئةوانيش وتيان: ئةوة الى ئيَ ة رَةواية، طةر ضي نةمشان بيويوة.  

دى كورَى  ةنةفية وتى: خوا ئةمة بةة شةايةتي ق ةوطَ ناكةات،     مو ةةة

            ى      ائ        ]ئيو ا ئةو فةرمايشتةى ثةروةردطارى بؤ خويَودنةوة كة دةفةرمويَ: 

  .[86الزختف  ]            ائ  ەئ  ەئ  وئ

جا ئةو فاسيقيةى دراوةتة ثاطَ يةزيد وةك مةى خواردنةوة و يةاريكظدنى  
، هيضيان بةسةنةديَكى صة يح ليَوةى لةطةطَ مةميون و خظاثةكاري و..  هتد

سابت نةبوون، بؤية بَظوا بةمةة نةاكظيَ و ئةسةلَ باشةيية، ئةيرت خةوا زانةا و        
شارةزاتظة بة  اَلي يةزيد، ئةمةش بةالى ئيَ ةوة طظنط نيية، ئةوة لة بةيين 

 خؤى و خواى خؤي داية. 

ني طظميان مةسةلةكة ئاوهاش بوبيَ، خؤ فاسقيَتى ئي اميش خظوج ليَكظد
 واجب ناكات ئا بةو شيَوةيةى كة رَويداوة، وةك دواجار باسي ليَوة دةكةين.  
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ساَليدا بةيعةت درا بةة   34ى كؤضي و لة تةمةني 60ئةوةبو لة ساَلى 
كةورَى  و عةبةدوَلكى   عةةلي يةزيدى كورَى موعاوية، بةآلم  وسةيين كورَى 

زوبةيظ بةيعةتيان ثيَوةدا، كاتيَك داوايان ليَكظا بةيعةةت بةدةن، عةبةدوَلكى    
كورَى زوبةيظ وتى: ئةم شةو برييَكى ليَدةكةمةوة و بةياني رَاي خؤمتةان ثةيَ   
ئةَليَم، وتيان: باشة، ئيرت هةر كة شةو داهات لة مةديوةةوة بةةرةو مةككةة    

 هةَلهات و بةيعةتى نةدا.  

 الى  وسةيوى كورَي عةلي، وتيان: بةيعةت بدة.   كاتيَك هاتن بؤ

وتى: من بة نهيَوى بةيعةت نادةم، بةَلكو بة ئاشكظا و بةة ثةيَش ضةاوى    
 خةَلكيةوة بةيعةت ئةدةم.

وتيان: باشة، ئةويش هةر كة شةو هةات، بةة دواى عةبةدوَلكى كةورَى     
 زوبةيظةوة هةَلهات.  
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طةيشتة خةَلكى عرياق كة  وسةين بةيعةتى بة يةزيدى كورَى موعاوية 
نةداوة، ئةمانيش يةزيدي كورَى موعاويةةيان ناويَةت، بةةَلكو معاويةشةيان     

كةسةيان   -رَةزاي خوايةان ليَ يَةت  -و كورَةكانى نةةبيَت   عةليناويَت، تةنها 
و  عةلييين كورَى ناويَت، ئةوة بوو هةر هةموويان نامةيان دةنارد بؤ  وسة

تيَيدا دةيان نوسي: ئيَ ة بةيعةمتان بة تؤ داوة و تؤ نةبيَت كةةمسان ناويَةت و   
بةيعةتى يةزيديش لة طةردمنان نةما بةيعةتةكةمان بؤتؤيةة، ئةيرت نوسةظاو و    
نامةكان ئةوةندة زار بوون طةيشتوة زياتظ لة ثيَوج سةد نامة، هةر هةمووى 

 ايان ليَدةكظد بيَت بؤ اليان. لة خةَلكى كوفةوة دةهات و داو

بؤ ئةو مةبةستة  وسةيوى كورَى عةلي، ئامؤزاكةى خةؤي: موسةَي ى   
كورَى عةقيَي كورَي ئةبوتاليب نارد بؤ هيَوةاني هةةواطَ و رَاسةتى و رَوونةى     
مةسةلةكة، كة موسَي ى كورَى عةةقيل طةيشةتة كوفةة دةسةتى كةظد بةة       

ظسيار كظدن، بؤى دةركةوت خةةَلكى يةزيةديان نةاويَ و  وسةةيوى كةورَى      ث
عةليان دةويَت، دوايي لة ماَلةكةى هانيئي كةورَى عةوروةدا مايةةوة، ئةيرت     
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خةَلك كؤمةطَ كؤمةطَ و تاك تةاك دةهةاتن و بةيعةةتيان دةدا بةة موسةَي ي      
 كورَي عةقيل لة جياتى  وسةيوى كورَى عةةلي رَةزاى خةوا لةة هةةموويان    

 بيَت.

لةوكاتةدا نوع انى كورَى بةشري ئةمريى كوفة بوو، هةركة هةواَلةكةةى   
ثيَطةيشت، وا موسَي ى كورَى عةقيل لة بن دةستيانة و خةةَلك ديَةن و لةة    
جياتي  وسةين بةيعةتى ثىَ دةدةن، واى ثيشاندا كةة هيضةى نةبيسةتووة و    

و دةسةتةكةى   ثةى بةو باسة نةبظدووة، كار طةيشتة ئةوةى هةنةديَك لةةدةور  
ضوون بؤالي يةزيد و هةواَلةكةيان ثيَدا، كة خةَلك بةيعةت دةدةن بة موسَيم 

 و نوع اني كورَي بةشرييش خؤي كةرَ كظدووة. 

بةوهؤيةوة يةزيد فةرماني دا نوع اني كورَي بةشري لةسةر كار البربيَةت  
يادي كظد بةة ئةةمريي كوفةة، خةؤي ئةةمريي بةسةظة بةوو        و عوبةيدوَلكي ز

كوفةشي خستة ثاَلي تا ئةم كيَشةية ضارةسةر بكات، ئةوةبوو عوبةيةدوَلكي  
كورَي زياد لة شةودا طةيشتة كوفةة و دةم و ضةاوى هةلثيَضةابوو، هةةر كةة      
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بةالي خةَلكيَكدا تيَدةثةرَي و سةالمي ليَدةكظدن دةيانوت: وعَيةك السةالم،   
، وايان دةزانةي  وسةةيوة و بةةنهيَين و    زاكةى ثةيام ةري خوائةى كضة

دةم هةَلثيَضظاوي هاتووة، ئيرت عوبةيدوَلكي كةورَي زيةاد زانةي مةسةةلةكة     
دةكةةةن، طةرَايةةةوة  عةةةليجديةةة و خةةةَلكيش ضةةاوةرَيَي  وسةةةيين كةةورَي 

كؤشكةكةي، خامةتكاريَكي خؤي نارد بةَلكو هةواليَكي مةسةلةكة بةيَينَ و  
 يَ سةر مةسةلةكة كيَ بةرَيَوةى دةبا؟ باان

ةةوة هاتووة «محص»ئةويش رَايشت بةو ثيَيةى كة ئةم ثياوة لة ناوضةى 
، ئةا بةةو شةيَوةية    و سيَ هةزار ديواري ثيَية بؤ يارمةتيداني  وسةةين  

دةس  كظد بة ثظسياركظدن تا ماَلةكةى هانيئي كورَي عوروةيةان ثيشةاندا،   
رَي عةقيَي بيين و بةيعةتي ثيَدا و سةيَ هةةزار   كة ضووة اورة موسَي ي كو

ديوارةكةشي ثيَدا، بةو شيَوةية ضةند رَاايَك سةرداني كظدن هةتا بة تةةواوي  
زاني ضيان بةدةستةوةية، ثاشان طةرَايةةوة الي عوبةيةدوَلكي كةورَي زيةاد و     

 دةنط و باسةكةى بؤ طيَظَايةوة. 
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بووني باروداخةكةة و بةيعةتةداني خةةَلكيَكي زار بةة      دواي سةقامطري
موسةَي ي كةوَري عةةقيل، نةاردي بةة دواي  وسةةيودا كةة بةةَريَ بكةةةوة         

لةة رَااي    عةةلي كاروبارةكة ئامادة باشة، ئةةوةبوو  وسةةيين كةورَي    
تةرويةدا دةرضوو بةروة و كوفة، عوبةيدوَلكش بةو كارةى موسةَي ي كةورَي   

ة طوتي: هانيئي كةورَي عةوروةم بةؤ بيَةون، ئةةوانيش      عةقيَي زاني بوو بؤي
 هيَوايان و ثظسياري ليَكظد: 

 موسَي ي كورَي عةقيل لة كويَية؟ وتي: نازامن. 

ئةويش بانطي )مةعقةط(ي خامةتكاري هانيئي كظد، كة هاتةة اورةوة،  
ثيَي وت: ئةمة دةناسي؟ وتي: بةَليَ، كة ناسيةوة ثةشي ان بوويةةوة و زانةي   

فيَََي عوبةيدوَلكي كورَي زياد بةووة، عوبةيةدوَلكي كةورَي زيةاد      مةسةلةكة
 ثيَي وت: موسَي ي كورَي عةقيل لة كويَية؟!  

وتي: بةو خواية ئةطةر لة ايَظ ثيَكامن بيَةت بةةرزي ناكةمةةوة، كةة واي     
 ووت عوبةيدوَلكي كورَي زياد ثياي كيَشا و فةرماني دا زيوداني بكظيَ. 
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كةةة هةواَلةكةةة طةيشةةتة موسةةَي ي كةةورَي عةةةقيل، بةةة ضةةوار هةةةزار 
سةربازةوة لةطةطَ خةَلكي كوفةدا دةوري كؤشةكةكةي عوبةيدوَلكيانةدا، جةا    
لةوكاتةدا عوبةيدوَلك زاريَك دةم سثيةكاني كوفةةي لةة البةوو، بؤيةة ثيَةي      

ل ثاشطةز بكةنةوة، بةَليَين ثارة ووتن: ئةو خةَلكة لة موسَي ي كورَي عةقي
و ثوَليشي ثيَةدان و هةرَةشةةى سةوثاي شةامي لَيكةظدن، ئةةوةبوو ئةةو دةم        
سثيانة دةستيانكظد بة هةَلطةرَانةوة و ثاشطةز كظدنةوةى خةَلك، ئةيرت هةةر   
دايكة و دةهات و كورَةكةى خؤي ئةبظدةوة، هةر ثيةاو و دةهةات و بظاكةةى    

ََة و دةهات و خةَلكي ثاشطةز دةكظدةوة، تا خؤي ئةبظدةوة، هةر سةراك خيَ
واي ليَهات لة كؤي ضوار هةزار كة لةطةَلي بوون، تةنها سي كةس مايةةوة !  
تةنانةت خؤري ئةو رَااة ئاوا نةبوو موسَي ي كورَي عةةقيل تةةنيا كةةوت،    
خةَلك هةمووي رَايكظد، واي ليَهات بة نةاو كؤآلنةةكاني كوفةةدا دةرَايشةت     

كويَ بظَوات، تا داي لةة دةرطةاي مةاَلي ئافظةتيَةك لةة خيَََةي       نةيدةزاني بؤ 
)كيودة( و ثيَي وت: ئاوم دةويَ؟ ئةويش ثيَي سةيظ بوو، وتي: تؤ كيَي؟ وتي: 
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من موسَي ي كورَي عةقيَم، هةواطَ و سةربوردةى خؤي بةؤ طيَظايةةوة، كةة    
وة و خةَلك ليَي هةَلطةرَاونةتةوة و سةريان نةخسةتووة و ثشةتيان داوةتةة ئةا    

 وسةيويش وا لة هاتووة، ضونكة ئةةم ناردبويةة شةويَوية كةة بكةويَتةةرَيَ،      
انةكة بظدية ماَلةوة و خانوويةكي ضةثيان هةبوو لةويَي دانا و ئاوي بؤ هيَوا، 
بةآلم كورَةكةى هةستا و ئيخ اري كظد، شةويَوةكةى ووت بةة عوبةيةدوَلكي    

ماَلةكةيان طظت، هةنةديَك   كورَي زياد، ئةويش هةفتا ثياوي بؤنارد و دةوري
دواي ئةوةى ثةمياني نةكوشتين ليَةوةرطظتن  -شةرَي لةطةطَ كظدن بةآلم دواجار

، كةةة رَايشةةتة اورةوة، -خةةؤي دا بةدةسةةتةوة بظديةةان بةةؤ كؤشةةكي ئةةةمري
 عوبةيدوَلكي كورَي زياد هؤكاري ئةم كارةى ليَثظسي؟ 

. ئةويش وتي: ليعةوتي: بةيعةتيَك لة طةردمنانداية بؤ  وسةيين كورَي 
 بؤ مةطةر بةيعةتيَكي يةزيد لة طةردنتدا نيية؟ ثاشان وتي: دةتكوام.  

موسَيم وتي: رَيَطة بدة با وةسيةت بكةم. وتي: باشةة وةسةيةت بكةة،    
ضاوي طيَظَا، عومةري كورَي سةعدي كورَي ئةبي وةقاصي بةيين، ثيَةي وت:   

رة بةةا تةةؤ نةةايكرتين كةسةةي مةةين كةةة بةةة خامايةةةتي بةةة مةةن دةطةةةي وة
وةسيةتيَكت بؤ بكةم، بظدية سوضيَكي اورةكةوة و ثيَةي ووت كةة: كةسةيَك    
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بويَظيَةةت بةةؤالي  وسةةةين بةةةَلكو بطةرَيَتةةةوة، عومةةةري كةةورَي سةةةعديش 
رَاستةوخؤ ثياويَكي نارد كة بة  وسةين رَابطةيةةنيَت كةار لةةكار تةظازاوة و     

 خةَلكي كوفة فيََيَان ليَكظدووة. 

تةةة بةنظخةةة بةناوبانطةكةةةى خةةؤي ووت: )بةةة موسةةَيم لةةةو كاتةةةدا وو
خاوخيَاانتةوة بطةرَيَوة، خةَلكي كوفة فظيوت نةةدةن، لةة رَاسةتيدا خةةَلكي     
كوفة درايان لةطةطَ تؤ ولةطةطَ مويش كظد، درازنةيش خةاوةن قسةةى خةؤي     

 نيية (. 

لة رَااي عةرةفة موسَي ي كورَي عةقيل كوارا،  وسةةيويش لةة رَااي   
رَيَ، كة دةكاتة رَاايَك ثيَش كوشةتين موسةَي ي كةورَي     تةرويةدا كةوت ووة

 عةقيل.  



بةظَوات،   زاريَك لة هاوةآلن هةوَلياندا نةهيَََن  وسةةيين كةورَي عةةلي   
لةوانةةة: عةبةةدوَلكي كةةورَي عومةةةر، و عةبةةدوَلكي كةةورَي عةةةب اس، و    

ي عةةةمظي كةةورَي عةةاة، و ئةةةبو سةةةعيدي خةةودري، و عةبةةدوَلكي كةةورَ
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عةبدوَلكي كورَي زوبةيظ، و مو ةةةةدي كةورَي  ةنةفيةةى بةظاي، هةةموو      
ئةةتة   ئةمانة كة زانيان  وسةين نيازي كوفةي هةيةة رَيطظيةان ليَكةظد،    

 ووتةي هةنديَك  نة:

 . وةبدوَلآلي كورِي وةبب س:1

ي عةب اس ثيَي وت: لةبةةر  كة  وسةين ويس  بظَوات، عةبدوَلكي كورَ
ئةوة نةبيَت خةَلك طاَلتةمان ثيَ بكات، بة توندي دةمطظتي و نةمدةهيَشةت  

 بظَاي.

 . ئ نب ووةةر:2
شةعيب دةَليَ: ئي  عومةر لة مةككةدا بوو هةةواَلي ثيَطةيشةت كةةوا    
 وسةين وا بةرةو عيَظَاق رَايشتووة، بة دووري سيَ رَااة رَيَوة خؤي طةيانةدة  

 وتي :بؤ كويَ تةشظيف ئةبةي؟  وسةين،

ئةويش وتي: بةرةو عيَظَاق، ثاشان نامةكاني خةَلكي عيَظَاقي ثيشةاندا و  
. ئةي   -فظيويان دابوو رَةزاي خواي ليَيبَ-وتي: ئةوة نامة و بةيعةتةكانيانة 

 عومةر وتي: مةرَا،  وسةين قايل نةبوو.  
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يةل هاتةة الي   ثاشان وتي: دةي فةرمودةيةكت بةؤ دةطيَظَمةةوة، جوبظَةئ  
سةرثشكي كظد لة نيَوان دونيا و ئةاخريةت، ثةيام ةةري خةوا      ثةيام ةر
  إنك ئاخريةتي هةَل ذارد و دونياي نةويست، تؤش ثارضة طؤشتيَكي لةو(

دة بةخوا هةرطيا كةستان ئةةم كةارة ناطظيَتةة دةسةت، خةواى      بضعة منه(، 
نةةبيَ، بةةآلم هةةر    طةورةش ئةم كارةى ليَ النةداون مةطةر بؤ خيَظي خؤتان 

ئامادة نةبوو بطةرَيَتةوة، عةبدوَلك دةس  كظدة مَي و طظيةا و ثيَةي وت: )   
 أستودعك اهلل من قتيل (.

 . وةبدوَلآلي كورِي زوبةير:3

بة  وسةيين وت: بؤ كويَ تةشةظيف ئةبةةي؟ دةرَاي بةؤالي خةةَلكانيَك     
 ايل نةبوو.  ، بةآلم  وسةين ق اباوكتيان كوشت و دايان لة بظاكةت ! مةرَ

 . ئةبو سةو دي خودري:4

وتي: ئةى ئةبوعةبدوَلك من ئامؤاطاريت دةكةم و دَلم بؤت دةسوتيَ، لة 
رَاستيدا ثيَم طةيشتووة كةوا خةَلكانيَك لة سةرخةراني خؤتان لة كوفة داوات 

لة بابةت بةوو لةة بةارةى      ليَدةكةن بظَاي بؤاليان، نةكةى بظَاي، ضونكة طويَم
بةخوا بيَاارم ليَيان و رَقم ليَيانة، ئةوانيش لة مةن بيَةاارن و   كوفةوة دةيوت: 
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رَقيان ليَ ة و هةرطيا وةفايان ليَ نابيين وة هةركةةس بةةوان ب اتةةوة ئةةوا     
بةشيَكي دارَاوي بظداتةوة، بةخوا نة عةزميان هةية لةةكاروباردا، نةة ئةارام    

 دةطظن لةايَظ مششيَظدا.

يويان ووت نةةرَوا بةؤ كوفةة، لةة     * هةروةها لةو كةسانةى كة بة  وسة
 غةيظة صة ابة:

، دواي ئةوةى  وسةين كةوتة رَيَ طةيشتة فةرةزدةقي اةررزدرقي ش وري
شاعري، ثيَي وت: لة كويَوة؟ ئةويش وتي: لة عيَظَاقةوة، وتي: ئةى دةنةط و  

 باسي خةَلكي عيَظَاق ضؤنة؟

يةة، بةمةةيش   وتي: دَليان لةطةطَ تؤية و شريةكانيان لةطةطَ بةةني ئوةةي 
 رَازي نةبوو و وتي: خوا ثشت و ثةناية.

هةواَلي موسَي ي كورَي عةقيل لة رَيَطةى ئةو نيَظدراوةى كة عومةةري  
كورَي سةعد نةاردبووي طةيشةتة  وسةةين،  وسةةين ويسة  بطةرَيَتةةوة،       

بةةخوا  ثظسيَكي بة كورَةكاني موسَي ي كورَي عةقيل كظد، ئةوان وتيان: نةة  
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ناطةرَيَيوةوة هةتا تؤَلةى باوك ان نةكةيوةوة،  وسةيويش هاتةة سةةر رَةئةي    
ئةوان، عوبةيدوَلكي كورَي زياد دواي ئةوةى بةدةرضووني  وسةةيين زانةي،   
فةرمانيدا بة  وَرَري كةوَري يةزيةدي تةةمي ي كةة لةة ثَيشةةوة بةة هةةزار         

لةة نايةك قادسةية    سةربازةوة بظَوات رَيَطة بةة  وسةةين بطظيَةت، ئةةوةبوو     
 طةيشتة  وسةين.  

  ورَ ثيَي وت: بةرةو كويَ ئةى كضةزاكةى ثةيام ةري خوا؟!

 وتي: بةرةو عيَظَاق. 

ئةويش وتي: كةواتة بطةرَيَوة و باخوا بة تؤ طريادةم نةكات، بطةرَيَوة بؤ 
ئةو شويَوةى ليَوةى هاتووى، يان بظَا بؤ شام بؤالي يةزيد، بةس بةرةو كوفةة  

 مةية. 

سةين قايل نةبوو و دةس  كظد بة رَايشةنت بةةرةو عيَةظَاق،  ةورَرَي      و
 كورَي يةزيديش دةهاتة ثيَشيةوة و رَيَي ثيَ نةدةدا. 

  وسةين ثيَي وت: ليَم دووركةوة لة بار دايكت ضي. 
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 ورَري كورَي يةزيد وتي: دةي سويَود بةخوا هةةر عةةرةبيَكي تةظ ئةةو     
دايكيشي دةكةظدةوة، بةةس ضةي بََةيَم     قسةيةى بكظداية، تؤَلةم لة خؤيي و 
دايكت طةورةى ئافظةتاني دونياية. 

 .)َكْربيالءم ( وسةين لة شويَويَك وةستا ثيَي دةطووتظا كةربةال 

 َكْربيالء. ثظسياري كظد ئةم شويَوة ناوي ضي ية؟ وتيان: 

 سةخََةتي و مةيوةتي.َكْرٌب ويبيالٌء، وتي: 

كةى عومةري كورَي سةةعد طةيشةت كةة امارةيةان ضةوار      كاتيَك سوثا
هةزار سةباز دةبوو، قسةى لةطةطَ  وسةيودا كظد و ثيَي ووت كةة لةطةَليةدا   
بظَوات بؤ عيَظاق الي عوبةيدوَلكي كورَي زياد، رَازي نةبوو. بةآلم كةة بةيين   
مةسةلةكة جيددية، بة عومةري كورَي سةعدي وت: من سةرثشكت دةكةةم  

 سيَ شتدا، يةكيَكيان لة بؤ خؤت هةَل ذيَظة. وتي: ضيية؟  لة نيَوان 

وتي: يان ئةوةتا رَيَطةم بدةى بطةرَيَ ةوة، يان ئةةرَام بةؤ سةووريَك لةةو     
سوورانةى موسََ انان بؤ خؤم جيهاد دةكةةم، يةان ئةةرَام بةؤالي يةزيةد لةة       
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شامدا و دةستم دةخةمة نيَو دةس . عومةري كورَي سةعد وتي: باشةة تةؤ   
ك بويَظة بؤالي يةزيد، مويش يةكيَك دةنيَظم بؤالي عوبةيدوَلكي كةورَي  يةكيَ

زياد، تا باانني ضي ئةبيَت،  وسةين كةسي نةةنارد، بةةآلم عومةةري كةورَي     
 سةعد نيَظدراويَكي نارد بؤالي عةبةيدوَلكي كورَي زياد. 

نيَظدراوةكة طةيشت و  اطَ و مةسةةلةكةي بةؤ باسةكظد، كةة  وسةةين      
ة نيَوان ئةم سيَ شتةدا سةرثشكتان دةكةم، ئي  زيةاد رَازي بةوو بةة    دةَليَ: ل

هةركام لةوانةى  وسةين هةَلي دةبذيَظيَت، بةآلم لةالي عوبةبةدوَلكي كةورَي   
زياد ثياويَك هةبوو بةناوي )شةمظي كورَي زيَ ةوشةن(، كة يةكيَك بةوو لةة   

بيَ، ئيال ئةبيَ بةة  دار و دةستةكاني ئي  زياد، ئةو وتي: نة بةخوا ش  وا نا
 وك ي تؤ رَازي بيَ. عوبةيدوَلك بةم قسةيةى فظيوي خوارد و وتةي: بةةَليَ،   

 ئةبيَت بة  وك ي من رَازي بيَت.

ئةةةوةبو عوبةيةةدوَلكي كةةورَي زيةةاد هةسةةتا بةةةناردني شةةةمظي كةةورَي 
زيَ ةوشةن وثيَي وت: بظَا هةةتا رَازي دةكةةةيت بةة  ةوك ي مةن، ئةطةةر       

 ةةعةةد بةةةمةة رَازي بوو باشةةة.عومةري كورَي سة

 وةطةرنا ئةوة تؤ لة جيَطةى ئةو دةبيتة سةركظدةى سوثا.  
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جا ئي  زياد، عومةري كورَي سةعدى بة ضوار هةزار سةربازةوة ئامادة 
كظدبوو بؤ رَايشنت بؤ ناوضةى )رَةى( و ثيَي وت: مةسةلةكةى  وسةين تةواو 

 يَويشي ثيَ دابوو بيكا بة والي رَةى. بكة و ثاشان لةويَوة بظَا بؤ رَةى، بةَل

شةمظي كورَي زيَ ةوشةن كةوتة رَيَ، هةواَلةكة طةيشتة  وسةةين، كةة   
هةر ئةبيَت بة  وك ي عوبةيدوَلكي كورَي زياد رَازي بيَت، بةرثةضي دايةةوة  
و وتي: )نةخيَظ بةخوا هةرطيا بةة  ةوك ي عوبةيةدوَلكي كةورَي زيةاد رَازي      

 نامب(. 

امارةي ئةوانةى لةطةةطَ  وسةةيودا بةوون هةةفتا و دوو سةوار بةوون و       
سوثاي كوفةش ثيَوج هةزار دةبوون، كة هةر دووال بةران ةر يةةك رَاوةسةتان،   

وتي: بة خؤتانا بضةوةوة و مو اسةةبةيةكي نةفسةي     عةلي وسةيين كورَي 
خةَلكاني وةك ئيَوة لةطةطَ ئةمسالي مودا جبةنطيَ؟ من  خؤتان بكةن، دةكظيَ

كضةزاي ثةيام ةرةكةتامن، لة كاتيَكدا ئيَسةتا هةةموو سةةر زةوى كضةةزاي     
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بةة مةن و    ثةيام ةريَكي تيَدا نيية جطة لة من نةبيَ، ثةيام ةةري خةوا  
 بظاكةمي فةرموو: )ئةم دووانة طةورةى طةجناني بةهةشنت(.

دةدان كة واز لة عوبةيدوَلكي كورَي زيادبيَون و  ئيرت بةردةوام هةر هاني
بيَوة ثاطَ وي، ئةوةبوو سي كةسيان دايانة ثاطَ  وسةين لةوانة  ةرَرَي كةورَي  
يةزيدي تةمي ي سةركظدةى ثيَشةكي سوثاكةى عوبةيدوَلكي كورَي زياد. بة 
  ةرَرَي كورَي يةزيديان وت: تؤ وةكو سةركظدةى ثيَشةكي سوثاكة لةطةةَل ان 

 هاتي، ئيَستا دةرَايتة ثاطَ  وسةين؟!!

ت  بض   سويَند بتةخوي ئتةة  نةاستي خت م سةرث ت        ئةويش وتي:
دةى بةةخوا هةيض شةتيَك بةسةةر     دركةم لة ن َتوي  بةهةشتو و دؤزرختدي     

  بةهةشتدا هةَلوابذيَظم، ئةطةر لةت لةت بكظيَم و بسوتيَوظيَم.

نيةوةرَا و عةسةظي    دواي ئةوة لةة رَااي ثيَةوج شةةةة هةةردوو نويَةذي     
بةجيَهيَوا، ثيَش نويَذي بؤ هةردوو ال كظد، هةم بةة سةوثاكةى عوبةيةدوَلكي    
كوَري زياد، هةم بةوانةى لةطةَليةدا بةوون، لةة ثيشةدا ثيَةي ووتةن: خؤتةان        
بةرنويَذي بؤخؤتان بكةن و ئيَ ةش بؤ خؤمان. وتيان: نابيَ، ئيَ ةش نويَذ لةة  

يوةرَا و عةسظيان لة دواي  وسةيوةوة كظد، دواي تؤوة دةكةين، ئيرت نويَذي ن
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كة نايكي ئيَةوارة بوويةةوة بةة سةوارةكانيانةوة هاتوةة ثَيشةةوة،  وسةةين         
هةنديَكيش خةوت وو هةركة بيوياني وتي: ئةمة ضي ية؟ وتيان: قوربةان بةؤ   

 ثيَشةوة ديَن، وتي: بظَان قسةيان لةطةطَ بكةن، باانن ضيان دةويَ؟ 

ة نيَوانياندا عةب اسي كةورَي عةةلي كةورَي ئةةبو     بيست سوار رَايشنت، ل
تاليب بظاي  وسةيويان تيَدا بوو، قسةيان لةطةطَ كظدن و ثظسياريان ليَكةظدن؟  
ئةوانيش وتيان: يان ئةوةتا بة  وك ي عوبةيدوَلكي كورَي زيةاد رَازي دةبةيَ   

 يان جبةنطيَ. 

  و  سةةين وتيان: با بََيَني بة ئةةبو عةبةدوَلك، طةرَانةةوة بةؤالي  و    
بت   ثيَيان ووت، وتي: ئةمشةو سةبظمان ليَ طظن س ةى هةةواَلتان دةدةيةينَ،   

، ئةيرت ئةةو   نويَذ بكةم  ةةزم لة نويَذكردنة ب  ثةرورردط ري ث ك و ثتريؤزم 
شةوة هةتا بةيان هةر خةةريك نويَةذ و اسةتغفار و دوعةاكظدن بةوو، ئةةو و       

 . -ان بيَرَةزاي خوا لة هةمووي-ئةوانةشي لةطةَليدا بوون 

لة بةرة بةياني رَااي هةيويدا دواي ئةوةى  وسةةين رَازي نةةبوو ب يَتةة    
ديَي ايَظ دةس  عوبةيدوَلكي كورَي زياد، جةةنط لةة نيَةوان هةةردوو الدا     
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دةس  ثيَكظد، هةر دوو تاكة هاوسةنط نةبوون، بؤيةة هةركةة هاوةَلةةكاني    
ن توانةاي ئةةم سةوثايةيان نييةة، هةةموو خةةمَيكيان بةووة         وسةين زانيةا 

، ئةةةوةبوو يةةةك لةةة دواي يةةةك لةةة دةور دةسةة  ثاراسةةتين  وسةةةين 
دةكواران، هةتا كةسيان نةمايةوة جطة لةة  وسةةيين كةورَي عةةلي خةؤي      

 . عةلي كورَيشي نةخؤش بوو.  نةبيَت

كةس نةيدةويَظا دواي ئةوة  وسةين بة دريَذايي ئةو رَااة هةروا مايةوة، 
بظَواتة ثيَشةوة بةشكو بطةرَيَتةوة، كةس نةيدةويست ب يَتة هةؤي كوشةتين،   
ئةمة هةر بةردةام بوو، هةتا شةمظي كورَي زيَ ةوشةن هات و هاواري كةظد  
تياضن، لةبار دايكي خؤتان ضةن، دةوري دةن و بيكةوان، ئةةوانيش هةاتن و     

مششيَظةكةيةوة بة نيَوانيانةدا  دةوريان طظت،  وسةيويش زار بة جواميَظانة بة 
دةرَايشت، زاريَكي ليَيان كوشت، وةكو شيَظ بةوو، بةةآلم زاري لةة زيظةكةي     

 دةباتةوة.  

شةمظ هاواري تيَكظدن: تيا بضن ئةوة ضاوةرَواني ضني ؟! ثةالماري بدةن. 
ئةوانيش ضوونة ثيَشةوة بؤي و كوشتيان. جةا ئةةوةى كةة  ةسةةني كةورَي      

اسةتةوخؤي تيةا هةةبوو: سةيواني كةورَي ئةنةسةي       عةلي كوشت و دةس  رَ
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نةخعي بوو، سةري لة الشةى كظدةوة، هةنديَكيش دةَليَن: شةمظ بةووة، خةوا   
 رَوويان رَةشكا. 

دواي ئةوةى كوارا سةريان بظد بؤ عوبةيدوَلكي كورَي زيةاد لةة كوفةة،    
و عوبةيدوَلك بةو ضوكََةى كة بة دةستيةوة بوو ثياي دةكيَشا و دةخيسةتة نيَة  

لوتيةوة، ئةوةبوو ئةنةسي كورَي مالك هةستا و وتي: بة خوا خظاثةت لةطةةطَ   
ماضةي شةويَين ضةوكََةكةى تةؤي      دةكةم، ئةمن ثةيام ةري خوام بيين 

 . (1 )دةكظد

ئيرباهي ي نةخعي ئةَليَ: ئةطةر لة بكوااني  وسةةين ب وايةةم و ثاشةان    
بةظَام و   خةوادا  خبظايةمة بةهةشتةوة رٍَِووم نةدةهات بةة الي ثةيام ةةري   

 .  (2 )ن يويَت

 

 

 
                                                           

تـاب فضـا   الصـحابة، بـاب مناقـب ا سـن       (،  وانظـر: )صـحيح البخـاري )ك   5107رقم  206 /5)املعجم الكبري( للطرباني، )  (1)
 ( 3748وا سني حديث )

 ( وسنده صحيح.2829رقم: 3/112) املعجم الكبري( للطرباني، )  (2)
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 وسةين خؤي، جةعفةةر،   لة ةنديَلةك ني وةلي كورِي ئةبو ت لب:* 
 عةب اس، ئةبوبةكظ، مو ةةةد، عومسان كوارا.  

 )زةيوولعابدين نا(.  عةلي طةورة،عةبدوَلك لة ةنديَلةك ني ةوسةي : *

 عةبدوَلك، قاسم، ئةبوبةكظ.   ةةسة : * لة ةنديَلةك ني

جةعفةةةر، عةبةةدوَلك، عةبةةدولظَةمحان،  * لتتة ةنديَلتتةك ني وتتةق  :
عةبدوَلكي كورَي موسَي ي كورَي عةقيل، موسَي ي كورَي عةقيل خؤيشةي  

 لة كوفة كوارا.  

عةةون، مو ةةةةد    * لة ةنديَلةك ني وةبتدوَلآلي كتورِي عةوفتةر:   
لةةم جةنطةة ناهاوتايةةدا       ثةيام ةةر  هةادة كةس بس لة ئاط و بةةي 

 كواران.  
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 لة ئوم سةلةمةوة دةَليَ: جوبظةئيةل لةة الي ثةيام ةةري خةوا بةوو      
و وسةيويش الي من بوو،  وسةين دةس  كظد بة طظيان موةيش بةرمةدا و   

، جوبظَةئيةل فةةرمووي: ئةةى     رَايشتة اورةوة بةؤالي ثةيام ةةري خةوا   
مو ةةةةةد خؤشةةيت دةوىَ؟ ئةةةويش فةةةرمووي: بةةةَليَ. فةةةرمووي: دةى    
ئوةةتةكةت دةيكوان، ئةطةريش ئةتةويَ لةة خةؤَلي ئةةو شةويَوةت ثيشةان      
دةدةم كةة تيايةدا دةكواريَةت، ثيشةانيدا، بةيين شةويَوَيكة ثيَةي دةوتظيَةت         

وو رَيَطاكانيةةوة لةة ئةوم    كةربةال.فةرمودةيةكى مةشهوريشة بةآلم لة هةةم 
 سةلةمةوة زةعيفة.

هةر لة ئوم سةلةمةوة دةَليَ: طويَم لة جوؤكة بوو كاتيَك  وسةين كةوارا  
 . (1 )شيوةنيان دةكظد

تةنانةت لة ايانوامةى ئوم سةلةمدا هاتوة ئةَليَ: بةهؤي قةار وخةفةةت   
 خواردنيةوة لةبةر كوشتين  وسةين كؤضي دوايي كظدوة.

                                                           
 ( وسنده حسن.1373رقم  2/766فضا   الصحابة( ))  (1)
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امةى ئوم سةلةمدا هاتوة ئةَليَ بة هؤي خةم وخةفةةتي  تةنانةت لة ايانو
 كوشتين  وسةيوةوة كؤضي دوايي كظدوة.

بةآلم ئةوةى كة رَيوات دةكظيَ كةوا لةة ئامسانةةوة خةويَن بةاريوة، يةان      
ئةوةى ديوارةكان خويَواوي بوون، يان بةرديَك بةرز نةدةكظايةوة ئيال ايَظةكةى 

سةةر بربَايةة هةةمووى دةبةووة خةويَن،       هةر خويَن بوو، يان هةر وشرتيَكيان
ئةمانة هةر هةمووي درا و دةلةسة و قسةى ثوضةن، رَضةةيةكي صةة يحي    

نةة بةؤ يةةكيَك لةوانةةى كةة هاوضةةرخي        نيية نة بؤ ثةيام ةةري خةوا  
نيية، تةةنها درايةكةة و بةؤ ورواانةدني      ضعيفيشرَوداوةكة بوون، تةنانةت 

و نةطةيشةةتونةتة   ةد ثضةةظَاونهةسةةت و سةةؤز دةكةةظيَ. رَيوايةةةتانيَكي سةةةن
 رَوداوةكة.

بيين،  هةروةها لة ئي  عةب اسةوة ئةَليَ: لة خةودا ثةيام ةري خوام
لة نيوةرَايةكدا قذي خؤآلوي و شيَواو بوو، شوشةةيةكي هةَلةدةطظت خةويَين    
تيَدا بوو، و:: ئةى ثيَغةم ةري خوا ئةوة ضيية؟ فةرمووي: خويَين  وسةةين  

لةو كاتةوة بة دواييةدا ئةطةةرَيَم تةا ئةةمظَا. عةةةار كةة       و هاوةَلةكانيَ ، 
هةواَلخواني فةرمودةكةية دةَليَةت: ئةمةةمان الي خؤمةان لةبةةركظد، دواي     
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 هةروةها ثةيام ةري خوا (1 )بيوي ان  وسةين لة هةمان ئةو رَااةدا كوارا

 . (2 )دةفةرمويَ: )هةركةس ن يينَ لة خةودا، ئةوا بةرَاس  مين بيويوة ( 

ئةو كةسةى وا فةرماني كوشتين  وسةيين كورَي عةليدا عوبةيةدوَلكي  
كورَي زياد بوو، بةآلم زاري نةبظد يةكسةر كوشتيان، موختاري كورَي ئةةبي  
عوبةيد هةستا كوش  و تؤَلةي  وسةيين ليَ سةندةوة، جةا ئةةم موختةارة    

 ثش  موسَي ي كورَي عةقيَي بةردا و ثاشطةز بوويةوة. لةو كةسانةبوو كة 

هةربؤية ئةم كارة بؤ خةةَلكي كوفةة تؤَلةة سةةندنةوة بةوو لةة نةفسةي        
 خؤيان، ضونكة :

: ئةوان ثش  موسَي ي كورَي عةقيَيان بةةردا، تةا كوشةتيان و    يةكةم
 كةسيشيان جوككةى ليَوة نةهات.  

رطظيان ليَوةةكظد، تةةنها   : كاتيَك  وسةين دةرضوو كةسيان بةة دوورة ش
 ورَرَي كورَي يةزيدي تةمي ي و هاوةَلةكاني نةةبيَت، بةةآلم خةةَلكي كوفةة     

                                                           
 (،  واسناده صحيح.1280رقم  2/788) فضا   الصحابة( )  (1)

 (،  واسناده صحيح. 0128رقم  2/788)فضا   الصحابة( )  (2)
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ئةوان وازيان ليَهيَوا، هةر بؤية دةبيويت سيوة دةكةوتن و ئةةوة دةكةةن كةة     
دةيكةن، هةمووي بؤ سظَيوةوةى ئةو هةَلةيةي باو و باثريانة هةروةك خؤيةان  

 . (1 )ئةَليَن

عومارةى كورَي عومةيظ ئةَليَ: سةري عوبةيدوَلكي كورَي زيةاد و دار و  
دا رَيةا كةظان، دةَلةيَ: كةة     «رَة  ةة »دةستةكةيان هيَوا و لةة ماطةوتةكةةي   

طةيشت ة اليان طويَم ليَ وو دةيانوت ئةوة هات، ئةوة هات، بيويم ماريَكةة،  
ووة نيَو لوتي عوبةيدوَلكي كةورَي زيةادةوة،   بةنيَو سةرةكاندا دةرَايشت تا ض

كةميَك مايةوة و ثاشان هاتة دةر و ضوو تا دياري نةما، ثاشان هةم وتيةان:  
 . (2 )ئةوة هاتةوة، ئةوة هاتةوة، هةمان كاري دووبارة يان سيَ بارة كظدةوة

                                                           
) التوابني( )تؤبةكاران(، وةكو دان ثيَدانانيَك   هةر بؤية ئةو سةوثاي موختارةى كة تؤَلةى  وسةيويان كظدةوة نةاوى خؤيانيان نةابو   (1)

شيعة  وتيندةركة بةو كةمرتخةميةى لة ئاست  وسةين كظديان، ئةمةش سةرةتاي دةركةوتين شيعة بوو وةكو مةزهةبيَكي سياسي، بةآلم
 وةكو مةزهةبيَكي فيكظي و فيقهي دواي ئةوة دةركةوت، دةميَك دواي رَوخاني دةوَلةتي بةني ئوةةيية بوو.

(، واسـناده  3780جامع الرتمـيي( كتـاب املناقـب، بـاب مناقـب ا سـن و ا سـني، حـديث)        ) (2)
 صحيح.
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ئةمةش تؤَلةيةكي خوايي بوو لةم ثياوةى كظدةوة كة دةستيَكي طةةورةى  
 . ين  وسةيين كورَي عةلي داهةبوو لة كوشت

هةروةها لة ئةبو رَةجائي عوتاريديةوة وتوويةتي: جويَن بة عةلي و ئةةو  
هةةبوو وتةي: ئةةم      (1 )   ميةان  «بةهلوجني»خانةوادةية مةدةن، ئيَ ة هاوماَليَكي 

نةابيون خةوا كوشة ، ئةةبو رَةجةا         -واتة:  وسةيين كورَي عةلي-فاسقة 
ياييةكي تووشي ضاوي كظدئةوةبو دةسةت ةجيَ  دةَليَ: ئةوةبوو خواي طةورة سث

  (2 )كويَظي كظد



ثيَش ئةوةى بكوااني  وسةين بواسني، وةرة با ضةند ساَليَك بطةرَيَيوةوة 
دواوة بؤ الي عةلي و  وسةين لةطةطَ شيعةكةياندا، شيعةش واتة سةرخةر و 

قةومةة خؤيانةةوة   هةةمو ئةمانةةش لةة كتةيَيب ئةةو       -اليةنطظ وثشتطري: 
 –دةيطيَظَمةوة 

 

                                                           
 هؤزيَكة لة هؤزةكاني عةرةر.   (1)

 ( وسودة صحيح.2831رقم  3/112)املع م الك ري( ) (2)
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سكاآل لة دةست شيعةكةي دةكات )لةة خةةَلكي كوفةة( و ئةةَليَ: )لةة      
رَاستيا هةموو طةليَك لةة سةتةمي كاربةدةسةتاني تظسةاوة، بةةآلم مةن وام       
ليَهةةاتووة لةةة سةةتةمي ايَةةظ دةسةةتةكامن دةتظسةةم، و: دةرضةةن بةةؤ جيهةةاد  

ان نةطظت، بة نهةيَين و بةة ئاشةكظا بةانطم     دةرنةضوون، و: طويَ بطظن طويَت
كظدن دةنطتان نةبوو، ئامؤاطاريم كظدن وةرتان نةةطظت، بةؤ ئيَةوة ئامةادةن     

وةك نةبوو، بةندةن وةك خاوةن بةندة؟  يك ةتتان بؤ باس دةكةةم ليَةي    بةس
رَادةكةن، بة ئامؤاطاري ضاك ئامؤاطاريتان دةكةم بكوةى ليَدةكةن، قسةةتان  

تان دةدةم لة بةؤ جيهةادي خةةَلكاني زاردار كةضةي ناطةمةة      بؤ دةكةم و هان
هةريةك بؤاليةك بكوةى ليَدةكةن و دةطةرَيَوةوة بؤ   كؤتايي وتةكامن سةبةئيانة

مةجَيسي خؤتان و خؤتان لة ئامؤاطاريةكانتان طيَل دةكةن، بةياني رَاسةتان  
وة، دةكةمةوة كةضةي ئيَةوارة دةطةَريَوةةوة بةؤالم وةكةو قةةوس الر بوونةتةة       

رَاستكةرةوة وةرَس بوو رَاستكظاوةيش ياخي بةوو، ئةةى ئةوانةةى بةة الشةة      
ئامادةن بة عةقلَ ليَظة نني، هةوةس و ئارةزو جياوازةكان، ئةى ئةوانةةى كةة   
واليةكانتان بة دةسةتانةوة طةري هةاتوون، هاورَيَكةةتان مةبةسة  خؤيةةتي       
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اورَيَكةةى شةامتان   طويَظَاَلي خوا دةكا و ئيَوةش سةرثيَضي دةكةةن، بةةآلم ه  
سةرثيَضي خوا دةكا كةضي خةَلكةكة هةر طويَظَايةَلني، قةسةةم بةةخوا  ةةزم    
ئةكظد موعاوية ئيَوةى بؤم بطورَي ايةتةوة بة طؤرَيوةوةى ديوةار بةة درهةةم،    
دةى لة ئيَوة بربداية و ثياويَكي لةواني ثيَم بداية، ئةى خةَلكي كوفة ئةةمن  

دةستانةوة: كةةرَي طويَةدار، آلَلةي قسةةكةر،      طريادةى سيَ و دووانيَ بووم بة
كويَظي ضاودار، نة بةرَيَا و دَلسؤز لةبةيةك طةيشنت، نة بةظادةري سةيقةن لةة    
نارَة ةتي، دةستان بةخؤآل ضيَ، ئةى هاوشيَوةكاني وشةرت كةة ضةاوديَظةكةي    

لةة الكةةى تةظةوة بةكوةى لةيَ      ديار نيية، تا لةاليةكةوة كؤيان دةكةيتةةوة  
  (1 )(دةكةن

ثةةنا  -كارةكة بةمةوة نةوةستا تةنانةةت تؤمةةتي دراشةيان داوة ثةاَلى    
   -بةخوا

رَيوايةةت دةكةا كةة     شةريف رَةزا لة ئةةمريي بظَوادارانةةوة عةةلي    
وتوويةتي: )أما بعد: ئةى خةَلكي عيَظاق ئيَوة وةك اني سك ثةظَ وان، سةكي   

ةكةةي دانةابيَ،   ثظَ بوو بيَ و ماوةى تةواو بوو بيَ ثاشان بةة مةظدويَ  مودالَ  

                                                           
 ( .189-1/181نهج ال الغة ) (1)
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ثاشان ميَظدةكةي مظدبيَ و ماوةى بيَوةانيشةي دريَةذةي كيَشةا بةيَ، ئيو ةا      
خامة دوورةكاني مرياتيان طةظتيبَ، دة بةةخوا بةة ئيختيةاري خةؤم نةةها:       
بؤالتان بةَلكو بةزار ها:، جا ثيَم طةيشتووة كة ئةَليَن: عةةلي درا ئةةكات،   

 . (1 )م (خوا بتان كوايَت ! درا بة دةم كيَوة ئةكة

هةروةها ئةَليَ: )خوا بتان كوايَت ! بةرَاس  دَل تان ثظَ كةظد لةة كةيَم و    
زوخاو و سوط تان ثظَ كظد لة رَق و كيوة و هةناسةةمتان هةةمووى كةظد بةة     
غةم و خةفةت و رَا وبؤضوني موتان بة سةرثيَضي و سةركاي خؤتان ليَ تيَةك  

 . (2 )دام(



خوا وا ئةزامن موعاوية لة مانةة بةؤ مةن باشةرتة، وا ئةةزانن      ئةَليَ: )بة
اليةنطظي مون؟ كةضي ويستيان نكوان، شتومةكةكامنيان تةاآلن كةظد، ثةارة    
وسامانةكةميان بظد، دة بةخوا ئةطةر موعاوية ثةميانيَكم ليَةوةر بطةظيَ كةة    
ة خويَو ي ثيَ بثاريَاريَت و ئةميوم بكات لةة مةاطَ وخيَاانةكةةم ئةةوا باشةرت     

                                                           
 (. 119-1/118نهج البالغة ) (1)
 (. 189 - 1/187نهج البالغة ) (2)
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لةوةى نكوان، ئةوكاتة وخاوخيَاانةكةشم لة دةست ئةضيَت، خؤ ئةطةر لةطةطَ 
موعاويةدا كوشتار بكةم ئةوا ئةو كاتة دةكةن بة مَ دا و بة ئاش  دةخمةنة 

 . (1 )ايَظ دةس (

ق لةبةر سيَ شةت  هةروةها بة شيعةكةى خؤي ئةَليَ: )ئةى خةَلكي عيَظا
 . (2 )داني من و تاآلنكظدني شتومةكةكامن(كوشتين باوكم و ليَوازم ليَ هيَوان:

مو ةةةدي كورَي عةلي كورَي ئةبو تالب كة ناسظاوة بة ئي ووحلةنةفية، 
كظد و ثيَ وت: بةظام ئةةتؤ دةزانةي     ئةميش ئامؤاطاري  وسةيين بظاي 

ي تةؤش وةك  ةاَلي   ئةوان غةدريان لة بابت و بظاكةت كظد، جا ئةتظسم  ةالَ 
 . (3 )ئةوان بيَ و بةدةردى ئةوان بظَاى

كاتيَك  وسةين ثظسةياري ئةةو   -هةروةها شاعريي بةناوبانط فةرةزدةق 
فةرةزدةق وتةي: )دَليةان    -شيعةيةى خؤي ليَكظد، كة ئةم لة اليانةوة ديَتةوة

                                                           
 (. 270( و )يف رحاب أ   البيِ( ص )3/208الندوة  ) (1)

  (.283)لقد شيعين ا سني( ص )  (2)

، 1/454، منتهـى اممـال   75س الفاخرة لعبد ا سـني ص  ، اجملال115(، عاشوراء لإلحسا ي ص 39اللهوف البن طاوو  ص)  (3)
  ..96على خطى ا سني ص 
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لةطةَلتة و شريةكانيان لةسةرتة، بةةآلم فةةرمان لةة ئامسانةةوة دادةبةةزيَت و      
داش ئةوةى بيةويَ دةيكات،  وسةين وتي: )رَاست دةكةى فةةرمان هةةر   خو

بؤ خوداية و هةموو رَاايَ ئةو لة كظدني كاريَكداية، خؤ ئةطةر قةةزاي خةوا   
بة شيَوةيةك هات كة ئيَ ة  ةزمان لةيَ ئةةكظد و ثيَةي رَازي بةووين، ئةةوا      
سوثاسي دةكةين لةسةةر نيع ةتةةكاني، هةةر ئةةويش ثشةت و ثةنايةة بةؤ        
شوكظانة بذيَظي كظدن، ئةطةريش وا نةبوو خؤ ئةطةر كةسيَك نيةتي رَاست بيَ 

 . (1 )و بة نهيَين لة خوا تظس بيَ دوور ناكةويَتةوة(

قسةى لةطةطَ كةظدن ئامةااةى بةؤ ثيَشةيوةيان      كاتيَكيش  وسةين 
كظد، كة ضيان بةسةر باوك و بظاكةى هيَوةاوة، لةة وتاريَكيةدا ئةةَليَ : )خةؤ      

نةكةن و ثةميانةكةةتان بشةكيَون و بةيعةةتي مةن لةة طةةردنتان       ئةطةر ئةوة 
الدةن، ئةوة شتيَكي سةيظ نيية لة ئيَةوة، مةطةةر بةسةةر بةاوك و بظاكةةم و      
موسَي ي كورَي ماةتان نةهيَوا، بةرَاس  مةغظور ئةةو كةسةةية بةة ئيَةوة     

 . (2 )فظيو خبوات(

                                                           
  .3/62، معامل املدرستني 60، لواعج األشجان لألمني ص100، على خطى ا سني ص79اجملالس الفاخرة لعبد ا سني ص   (1)

، تظلـم  39، خـري األصـحاب   172همـوم  ، نفـس امل 194، حبـر العلـوم   1/275، معالي السـبطني  72ـ   3/71معامل املدرستني   (2)
 . 170الز راء 
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يَتة سةةر سةةرخةرانيي )شةيعة(كةيي و سةرزةنشةتيان ئةةكا و      دائةبةز
ئةَليَ: )ئةى خةَلكيوة سويَودتان ئةدةم بةخوا دةزانن كة نوسظاوتان بؤ بةاوكم  
نووسي و ثاشان فيَََتان ليَكظد، طفت و ثةةميان و بةيعةشةتان ثيَةدا و ثاشةان     

ةى وا لةطةَلي بةشةرَ هاتن و سةرشؤرَيتان كةظد، دةك لةة ناوبضةيَ ئةةو كةار     
كظدوتانة، بؤ رَةى خظاثيتان، بة ض رَويةكةوة تةماشاي ثةيام ةري خوا دةكةن 

  كاتيَك ثيَتان ئةَليَ: )عيرتةتي موتان كوشت، ئابظَو ) ورمةت(ي موتان
ئافظةتان لةة   بظد، دة بظَان ئيَوة لة ئومةتي من نني(، ئةوةبوو دةنطي طظياني

بةة هةنةديَكي تظيةان دةيةوت:      هةموو اليةكةوة بةرز بوويةةوة وهةنةديَكيان  
 تياضوونة و بةخؤتان نازانن.

ثاشان وتي: )رَةمحةتي خوا لة كةسيَك ئامؤاطاريةكامن ق ةوطَ دةكةات وة   
وةسيةتةكةم لةة ثيَوةاوي خةوا و ثةيام ةةر و ئةهَوبةيتةكةةى دةثاريَايَةت،       
بيَطومان لة ثيَغةمةري خوادا ضاكرتين منوونةةى سةرمةشةقي و ضةاوليَكةري    

 ؤ ئيَ ة(.هةية ب
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هةةةر هةةةمويان وتيةةان: ئيَ ةةة هةةةموومان طويَظَايةةةطَ و فةرمانةةدارين و 
دةست ان بة تؤوة طظتووة و ثشتت ليَ ناكةين و بةرنادةين، رَةمحةةتي خةوات   
ليَيبَ فةرماني خؤمتان ثيَ بََيَ، ئيَ ة شةرَين لة بؤ شةةرَت و ئاشةتني لةة بةؤ     

سةيَك دةكةةين سةتةمي    ئاشتيت و دةدةيةن لةة يةزيةد و تةبةةرَا لةهةةر كة     
ليَتكظدبيَ، ئةويش وتي: هةى هو، ئةستةمة ئةى خيانةتكار و فيَََ ازيوة، بة 
دةست نةفسي خؤتانةوة طريتان خواردوة، دةتانةوىَ بيَوة دةم موةوة هةةروةك  
بةدةم هاتوةوةتان بؤ باوباثريامن لةوةو ثيَش؟ نةة بةة ثةةروةردطاري وشةرتاني     

ةتةةوة، دويَةينَ بةاوكم لةطةةطَ خانةوادةكةةي      بظيوةكة سةاريَذ نةبوو   سةماكار
كوارا، هةرطيا جةةر  بظَيوةكةةى ثةيام ةةر و ئالوبةيتةكةةيي و بةاوك م و      
كورَةكاني باوك م لة نةبري ناباتةوة، هيَشةتا شةةيدا و  هؤطظيةان لةة زمانةة      
ضةةكؤلةمداية، تةةاَليي لةةة قةةورَ  و طةرومدايةةة، خةةةم و خةفةةةتي لةةة     

 .   (1 )سوط داية(

                                                           
وعبـا    158واألمـني يف لـواعج األشـجان ص     92( وابن طاوو  يف امللهوف ص 2/32ذكر الطربسي  يه اخلطبة يف االحتجاج )  (1)

 317  ا سـني ص  وعبـد الـرزاق املقـرم يف مقتـ     183، وحسني كوراني يف رحاب كـربالء ص  572القمي يف منتهى اممال اجلزء األول ص 
وذكر ـا رضـى القـزويين يف تظلـم الز ـراء ص       360وأعاد ا عبـا  القمـي يف نفـس املهمـوم ص      87ومرتضى عياد يف مقت  ا سني ص 

262 . 
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تيَك بة الي خةَلكي كوفةدا تيَثةةرَي، بةيين شةيوةن دةكةةن     هةروةها كا
ودةطةةرين، ئةةمةةيش ليَيان تورَة بوو وتي: )شةيوةن دةكةةن و دةطةظين لةة     

   . (1 )ثيَواوي ئيَ ة، ئةى كيَ كوشت اني؟



وتي: )ئةى خةَلكي كوفة عةي ة بؤتان، ضةيتانة بةؤ ثشة   وسةةيوتان     
يةةيش كوشةةتان، ثاشةةان ماآلكةةةيتان تةةاآلن كةةظد و بظدتةةان و   بةةةردا و دوا

ئافظةتةكانيتان بة ديل طظت، تووشي مةيوةةت و دةردةسةةريتان كةظد، دةك    
تياضن و دوورضن، ض نةهامةتيةكةة داويةة لةسةةرتان، ض تاوانيَكةة هةةَلتان      
طظتووة لةسةر شانتان، ض خويَوانيَكتان رَاان، ض انانيَكتان دابةة كوشةتان، ض   

آلنيَكتان فةوتان، ض سامانيَكتان بةظد بةة تةاآلن، ثياوانيَكتةان كوشةت      مودا
 . (2 )(ز و بةزةيي لة دَلتان هةَلطرياوة، سؤباشرتيين دواي ثةيام ةر بوون

 
 

                                                           
  .257م تظلم الز راء ص 1996عام  4ط 83مقت  ا سني ملرتضى عياد ص 357نفس املهموم 86امللهوف ص  (1)

 86، مقت  ا سني ملرتضـى عيـاد ص   157،  لواعج االشجان 316مقت  ا سني للمقرم ص  336نفس املهموم  91امللهوف ص  (2)
 . 261تظلم الز راء لرضي بن نيب القزويين ص 
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كاتيَك خةَلكةكة ثيَشوازيان ليَكظد بة طظيان و رَا رَاوة، ثيَي ووتن:       
بةخوا زار بطظين و كةم ثيَ كةنن، بةرَاس   دةطظين و رَا رَاتانة؟ ! ئا»

تازة [عةيب و شورةيية و ئابظَوتان ضوو، ئيرت هةرطيا ثاكي ناكةنةوة 
، ئاخظ ضؤن كوشتين وةضةى كؤتا ثةيام ةر ثاك ]ئابظَوتان ضؤرَيا

 . (1)«دةكةنةوة

لة رَيوايةتيَكي تظدا هاتووة: سةري لة كةااوةكةى درهيَوا و بة خةةَلكي  
وس  ئةى ئةهَي كوفة، ثياوةكانتةان دةمةانكوان و انةةكانتان     كوفةى وت:

 . (2 )بؤمان دةطظين، خوا خؤي دادوةري نيَوان ئيَ ة و ئيَوةية لة رَااي دواييدا

 

هةموو ئةم هؤكةةارانة واي كةةظد ئي ةةامي عةلي ئةو دوو تاآلوةيةان »
ن بكةةن و هةةروةها   بةةةة دةستةوة بضةةايَ و غةةدر لةة ئي ةامي  وسةةي     

موسَي ي كورَي عةقيل بة مةزَلومي لة نيَو ئةواندا بكواريَ و  وسةةين لةة   

                                                           
 وما بعد ا.  295مع ا سني يف نهضته ص  (1)

 .264و تظلم الز راء   365نفس املهموم ص (2)
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كةربةةةالي نايةةك كوفةةة بةةة تيوويةةةتي هةةةر بةةة دةسةةت سةةوثاي كوفةةةوة   
 . (1 )«بكواريَ

لةة رَاسةتيدا ميَةذوو شةاهيدة كةةوا خةةَلكي كوفةة        »هةروةها ئةةَليَ:  
ضؤنيَك بيَ ميَةذووي ئيسةالم   مةشهورن بة غةدر و ثةميان شكاندن، ئيرت هةر 

 «.تيَظَوانيين ضاك نيية لة ئاست ثةميان و ثابةندي خةَلكي كوفةوة

ئةمة ئةوان وا ئةَليَن بةآلم مين سةونين مةزهةةر ئةةَليَم: طةةليَك لةة      
 زانايان وكةَلة ثياواني ئةم ئوةةتة لةويَوة ثيَطةيشنت.

و بكوةكةظدن لةة  وسةةين وازيةان      خةَلكي كوفة بةة وازهيَوةان  »ئةَليَ: 
نةةةهيَوا، بةةةَلكو بةةةهؤي رَةنطةةاورَةنطي هةَلويَسةةتةكانيانةوة هةَلويَسةة    
سيَيةميشيان بؤ ثةيدا بوو، ئةوةش بة ثةلةكظدنيان لة دةرضوون بؤ كةربةال و 
شةرَكظدن لةطةةَط ئي ةامي  وسةةين عَيةة السةالم، لةة كةربةةالش لةةويَ         

                                                           
 . 59موسوعة عاشوراء ص  (1)
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ندني هةَلويَس  وا كة لة رَةزاي شةيتان و خةمشي ثيَشربَكيَيان دةكظد لة ثيشا
 . (1 )«خواي ميهظةبان بوو

* هةروةها ئةَليَ : )هةَلويَستيَكي تظيش دةبيوني كة نيشةانةى نيفةاقي   
خةَلكي كوفةية، عةبدوَلكي كورَي  ةوزةي تةةمي ي ديَتةة بةران ةةر ئي ةام     

فةشة و تا دويَينَ كة ضي خةَلكي كو- وسةين ئةقريَيَينَ:  وسةيوتان تيَداية؟
بوو ثيَ ئةضيَ لةوانةش بةووبيَ كةة نوسةظاويان بةؤ      لة شيعةكةى عةلي 

ئيو ةا ئةةَليَ: ئةةى  وسةةين      -نووسي بيَ يان لةة جةماعةتي)شةةبس(بيَ  
 . (2 )مذدةى ئاطظت ليَيبَ(

مورَتةزا موتةهةري ئةَليَ: )طومةان لةةوةدا نييةة كةةوا خةةَلكي كوفةة       
عةةةلي بةةوون، ئةوانةشةةي  وسةةةيويان كوشةةت هةةةر شةةيعةي ئةةةو  شةةيعةي
 . (3 )بوون(

                                                           
  .61-60يف رحاب كربالء ص   (1)

 . 16يف رحاب كربالء ص   (2)

 (. 1/129) امللحمة ا سينية  (3)
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هةروةها ئةَليَ: )ئيَ ة ثيَشرت ئةوةمان سةةملاند كةةوا ئةةم ضةرياكة لةةم      
رَوانطةيةةةوة زار طظنطةةة، هةةةروةها ومتةةان: كوشةةتين  وسةةةين لةةة اليةةةن  

ةر موسََ انانةوة بةَلكو لة اليةن خودي شيعةوة كة هيَشتا ثةجنا ساَليَك بةسة 
تيَثةرَيووة، بةرَاس  شتيَكي سةةيظة و مةتةةَليَكي    وةفاتي ثةيام ةرةوة 

 . (1 )سةمةرةية و تا بََيَي سةرنج رَاكيَشة(

جا ئةوةى فةرماني كةظ د بةة كوشةتين  وسةةين و ثيَةي دَلشةاد بةوو:        
 عوبةيدوَلكي كورَي زياد بوو. 

واني ئةوةي دةس  لة كوشتين هةبوو: شةمظي كورَي زيَ ةوشةن و سةي 
كورَي ئةنةسي نةخعي بوون. ئةم سيانةش هةموويان اليةنطظي عةةلني و لةة   

 صيففيويشدا لة نيَو سوثاكةي وي بوون. 

عَيةة  -ئةَليَ: )ئةو سوثايةى كةة دةرضةوو بةؤ شةةرَي ئي ةام  وسةةين       
ة سيَ سةد هةزار )!!( بوون، هةر هةمويان خةَلكي كوفةة بةوون، نة    -السالم

شاميةك، نة  ي ازيةك، نة هيوديةك، نة ثاكستانيةك، نةة سةودانيةك، نةة    
                                                           

  (.3/94) امللحمة ا سينية  (1)
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ميسظيةك، نة ئيفظيقيةكيان تيَدا نةبووة، هةر هةموويان كوفةيي بوونة، لةة  
 . (1 )هؤز و عةشريةتة جياوازةكانةوة كؤبوونةوة(

لةة خةةَلكي كوفةة دةطرييَةن ئةوةيةة:       ئةَليَ: وة لةو رَةخوة و طازندانةى كة
بةة  بةو دةردة بةظد و هةسةتان    -عَيه ا السالم-)ئةوان  ةسةني كورَي عةليان 

كةضةي خؤيةان بانطهيَشةتيان     -عَية السةالم -كوشتين  وسةيين كورَي عةلي 
 . (2 )(كظدبوو

)ثاشان بيست هةزار لة خةةَلكي عيَةظاق بةيعةةتيان دابةة  وسةةين و      
ةدريان ليَكظد و بةيعةتي ئةويشيان لةطةردندا بوو، بةآلم خظوجيان ليَكظد و غ

 . (3 )كوشتيان(

 

 

                                                           
 . 89عاشوراء ص   (1)

 .1/26أعيان الشيعة   (04).   113خ الكوفة ص يرتأ  (2)
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ئةوةى مةشهورة لةة كتيَ ةة ايانوامةةيي وميَذوويةكانةدا ئةةو كةسةةى       
رَاستةوخؤ دةس  لة كوشتين  وسةيودا هةةبووة: سةيواني كةورَي ئةنةسةي     
نةخعي و شةمظي كورَي زيَ ةوشةن بوون، سةرطةورةكةشةيان عوبةيةدوَلكي   
 كورَي زياد بووة، جا هةم عوبةيدوَلك و هةم شةمظيش لة شيعةكةي عةلني :

لةةة كتةةيَيب )الظجاط(ةةةةكةيدا  طوســي. عوبةيةةدوَلكي كةةورَي زيةةاد: 1
 . (1 )باسيكظدوة و لة هاوةآلني عةلي هةاماري كظدووة

َ ةوشةن: نةمازي شةهظودي لةة بةارةى شةةمظةوة    . شةمظي كورَي زي2
 . (2 ) ئةَليَ: لة صيففيودا لةرَياي سوثاكةى ئةمريوملوئ وني عَية السالم بووة

 

 

                                                           
 م.م، حتقيق: حممد صادق حبر العلو1961املطبعة ا يدرية ـ النجف1( ط120ترمجة) 54رجال الطوسي ص  (1)
( ترمجـة  4/220 ــ ) 1425)مستدركات علم رجال ا ـديث( للعالمـة علـي النمـازي الشـهرودي، مؤسسـة النشـر االسـالمي ـ             (2)

(6899.) 
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لةو موسي ةتة طةورانةيةة كةة بةسةةر     بيَطومان كوشتين  وسةين 
يَكي تظي تيَدا نةبوو موسََ اناندا هات، ضونكة سةر زةوى كضةزاي ثةيام ةر

خوا لةة خةؤيي و ئةاط و بةيتةكةةي     -جطة لةو نةبيَ و بة مةزَلوميش كوارا 
، هةر بؤية كوشتوةكةى بة نيسة ةت موسةََ اناني سةةر زةويةةوة     -رَازي بيَ

موسي ةتيَكي زار طةورة بوو و بةؤ خؤيشةي شةةهيدي و رَياليَطةظتن و ثَةة      
هةَلي بذارد بؤ ئةاخريةت و نةازو   بةرزكظدنةوة و نايك بوونةوةبوو لة خوا، كة 

 نيع ةتي ئةو بةهةشتة لة جياتي ئةم دونيا سةخت و نارَة ةتة.  

لةبارةى بكوااني  وسةيوةوة  -بة رَةمحةت بيَ-شيخ االسالم ئي  تةميية 
ئةوةشةةي  وسةةةيين كوشةةت، يةةا هاوكةةاري كةةظد، يةةا رَازي بةةوو  »ئةةةَليَ: 

 «. خةَلكي ليَيبَ بةكوشتين، لة عوةتي خوا و مةالئيكةت و هةموو

بةآلم ئةشََينَي: خؤزطة دةرنةضووباية، بؤ ئةو مةبةستةش زاريَك هاوةَلةة  
بةرَيَاةكان رَيَطظيان ليَكظد، ئةم دةرضوونةى واي لةةو زاردار و زاَل انةة كةظد    

و ثاشةانيش بةة     دةستيان بضيَتة خةويَين كضةةزاكةى ثةيام ةةري خةوا    
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دة شت لةة كوشةتوةكةى كةوتةةوة    مةزَلومي شةهيدي بكةن، بةرَاس  ئةوةن
 كة ئةطةر لة شارةكةى خؤي دةرنةضواية ئةوانة رَوي نةدةدا.

بةآلم كاري خواية جل جاللة، هةر ضييةك خوا تةقديظي بكا ئةةبيَ و بةا   
 خةَلكيش نةيةويَ. 

دواي ئةوساش كوشتين  وسةين لة كوشتين ثةيام ةران مةزن تظ نيية، 
ةالمي خةواي لةسةةر، سةةريان بةظَي و     ئةوةتا ثةيام ةر ية يا سةالت و سة 

هيَوايان كظديان بة مارةيي ئافظةتيَكي داويَن ثيس، هةةروةها زةكةةريا هةةر    
بةكوشنت ضوو و عومةةر و عومسةان و عةةليش هةةر هةةموويان بةة كوشةنت        
رَايشنت، ئةمانة هةموويان لة  وسةين باشرتن خوا لةوان و لة ئةةميش رَازي  

لة نيَوان شةةهيدةكاني صةة ابة وئةاط وبةةيت     بيَ، هةر بؤية جياوازي كظدن 
بةَلطةى بوني هةوا وئارةزو ومةرامي خظاثة، وجائيا نيية مظاي كاتيَك يادي 
كوشتين  وسةين بكات دةست بكات بة لة خؤدان ودةم وضاو رَنني وئةوانةة،  
هةةةةموو ئةمانةةةة لةشةةةةرعدا نةةةةهي ليَكةةةظاوة، ئةةةةوةتا ثةيام ةةةةري  
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وبي َلْيسي ماٍن»دةفةرمويَت: خوا ، واتة: )لة  (1 )«ا ميْن َلَطمي اخُلدمودي وي شيٍق اجُليـم
 ئيَ ة نيية ئةوةى لة طؤنايي دةدا و سوطي دةدريَ(. 

واتة:   ،  (2 )«َأنيا بيرتيٌء ماني الٍصالاَقةا وياَ الاَقةا ويالٍشاق ةا»هةروةها دةفةرمويَ: 
لةةوةى لةة    و)من بةريم لةو ئافظةتةى شيوةن دةكا و لةوةى قةذي دادةرَنةيَ   

 (.سوطي دةدا ودايدةرَنيَ

 ئةو ئافظةتةية بة دةنطي بةرز دةطظي و شيوةن دةكا.: الصالقة

 ئةو ئافظةتةية قذي دادةرَنيَ. ا القة: 

 ئةو ئافظةتةية لة سوطي دةدا و دايدةرَنيَ. الشاقة: 

ٍنهيـا  إتٍن الٍنا احيَة إتذيا َلْم تيتمْب َفإت»دةفةرمويَت: هةروةها ثةيام ةري خوا
. واتةة: )ئةطةةر    (3 )(تمْلبيسم ييْومي القايياميةا داْرًعا ماْن جيـريُب ويساـْربيال ا ماـْن َقطاـريان     

                                                           
(.  و )صحيح مسلم( كتاب االميـان،  بـاب حتـريم    1294صحيح البخاري( كتاب اجلنا ز،  باب ليس منا من شق اجليوب حديث ))  (1)

 (. 103ضرب اخلدود )

(.  و)صحيح مسلم(كتاب االميان، باب حتريم ضرب 1296البخاري )كتاب اجلنا ز، باب ما ينهى من ا لق عند املصيبة )حيح )ص  (2)
 (.140/167اخلدود وشق اجليوب والدعاء بدعوى اجلا لية، حديث رقم )

لم(كتاب االميان، باب حتريم ضرب (.  و)صحيح مس1296صحيح البخاري( كتاب اجلنا ز،  باب ما ينهى من ا لق عند املصيبة )) (3)
 (. 140/167اخلدود وشق اجليوب والدعاء بدعوى اجلا لية، حديث رقم )
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شيوةنكةر تةوبة نةةكات، ئةةوا لةة رَااي قيامةتةدا قةميسةيَكي طةةرَي و       
 خوريان و ثؤشاكيَكي قةتظاني دةكظيَتة بةري(.

اوها رَويدا، ئةةوة  بؤية ثيَويستة لةسةر موسََ ان ئةطةر موسي ةتيَكي ئ
                             ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ] بََيَت كة خواي ثايةبةرز فةرموويةةتي: 

واتة: )ئةوانةةى كةة هةةركات تووشةي بةةآل و       .[156البقتة  ]                ڄ    ڃ       ڃ
ئيَ ة هةر هي خةواين و                               ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ        ]: موسي ةتيَك دةبن، دةَليَن

 وية (. سةرةجناميش ان هةر بؤ الي
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 خةَلك لة كوشتين  وسةين دةبوةوة سيَ كؤمةَلةوة:

وا دةبيةون كوشةتين  وسةةين هةةق بةووة، ضةونكة        ك ةةَلةِ يةكةم:
خظوجي لة ثيَشةواي موسةََ انان كةظدووة و ويسةتوويةتي كةؤكي و تةةبايي      

فةرموويةةتي:    ني ثةيام ةةري خةوا  موسََ انان تيَك بدا. هةةروةها ئةةَليَ  
هةركةس هات و ئيَةوةش ثيَشةةوايةكي خؤتةان هةةبوو كاروبةاري بةةرَيوة       »

دةبظدن، جا ويس  كؤمةَلةكةتان تيَك بشكيَينَ، هةركةسيَك بووة بيكةوان،  
. جا  وسةيويش ويستوويةتي كؤمةَلي موسََ انان تيَكةدا   (1 )«كائوا من كان

بؤية كوشةتوةكةى  « اقتَوة كائوا من كان»دةفةرمويَت:  و ثةيام ةريش 
، كةة رَقيةان لةة  وسةةيين كةورَي       (2 )رَاستة، ئةمةش ووتةى )ناص يةكانة(

 . -رَةزاي خوا لة خؤيي و لة بابي بيَ-عةلي كورَي ئةبو تال ة 

ئةَليَن:  وسةين ئةو ئي امةية كة طويَظَايةةَلي واجةب    ك ةةَلةِ دوورم:
 يم بةم بكظاية. ئةمةش قسةى شيعةكانة.  بووة و ثيَويست بوو كارةكة تةسَ

                                                           
 (. 1852صحيح مسلم(كتاب االمارة،  باب حكم من فرق أمر املسلمني و و جمتمع، حديث رقم ))  (1)

 الواص ة: ئةوانةن كة رَقيان لة عةىل و خانةوادةكةيةتي.   (2)
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كة ووتةى ئةهَي سونوةت و جةماعةتة، ئةَليَن: بةة   ك ةةَلةي س َ ةم:
مةزَلومي كواراوة، بةةآلم كاربةدةسةت نةةبووة واتةة ئي ةام نةةبووة، وةكةو        
خارجيةكيش نةكواراوة، بةَلكو بةة مةةزَلومي كوشةتيان و شةةهيديان كةظد      

) ةسةةن و  وسةةين طةةورةى طةةجناني      دةفةرمويَ: هةروةكو ثةيام ةر
. هةروةك ويستيشي بطةرَيَتةوة، يةان بةظَوات بةؤالي يةزيةد لةة       (1 )بةهةشنت(

شام، بةآلم ئةوةبو رَيَطظيان ليَكظد و وازيان ليَ نةهيَوا هةتا نةبيَتة ديَي ايَةظ  
 دةس  كورَةكةى زياد. 

الي هيض خاوةن ويذدانيَك شارةوة نية كة بة هؤي كوشتين بةَليَ  
 وسةيوةوة ضي كةوتةوة، ودةرضون ئةبيَت بة مةرجة شةرعيةكان، وةكو 
كافظبوني كاربةدةستةكة بة كوفظيَكي رَون ورَةوان، هؤكار طظتوةبةر بة امارة 

يَكي طةورةتظ بةدي بهيَويَت لةوةى وخؤ ثظَضةككظدن، ودةرضونةكة مةصََحةت
ئيَستا، نةوةك لةهةنديَك وآلتاني مةغظبي ئيسالمي ئةمةيان كظد بؤ ئةوةى 

                                                           
  (.3768ميي ( كتاب املناقب،  باب مناقب ا سن وا سني حديث ))أخرجه الرت  (1)
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ماطةوتةكان بة تةواوةتي بكظيَوةوة، كةضي ئةو نةختةش هةبو نةيانهيَشت. 
جا ئةوةى سةيظة هةنديَك لة غةرةزدارةكان ئةَليَن: ئةمةى  وسةين بةَلطةى 

 وةآلمي ئةمةش لة ضةند رَويةكةوة دةبيَت.دروستيَ  دةرضونة، 

 نكوَليكظدني صة ابة بوو لة دةرضونةكةى. -

 وسةين لةوةدوا ثابةند بو بة كؤمةَلي موسََ انانةوة ولة  -
دةرضونةكةى ثاشطةز بويةوة، وتي رَيَطةم بدةن دةرَام بؤالي يةزيد، بةآلم 

 عوبةيدوَلك رَازي نةبو.

إنه رضي اهلل عنه مل يفرق »دةفةرمويَ:  «موهاج السوة»ئي  تةميية لة 
اجلماعة ومل يقت  إال و و طالب للرجوع إىل بلده أو إىل الثغر إو إىل يزيد 

 .«داخال يف اجلماعة معرضا عن تفريق األمة 

يةكيَكي تظ لةو شتة سةيظانة ئةمانة ثيَيان واية ئةطةر كار بةدةست  -
بيَتة سةر  وكم طويَظَايةطَ واجب بة ئيوقالر يان بة زارداري يان شةرَ وشؤرَ 

نية، ئةى ئةطةر  وسةين كاري بةدةست بطظتاية ئةوساش هةر واتان 
 دةوات؟!
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هةنديَك بة ئالوبةيت ثارة دةردةكةن ئةمةش بة شاهيدي خودي 
يوايةت ئالوبةيت رَةزاي خوايان ليَ يَت، تةنانةت كة وتويانة وةرة بؤ عيَظاق رَ

 هةية ئةَليَ بؤ ئةوةبو ة ثارةيان ثيَدةربكةن.

لة ال داية والوهاية هاتوة ئةَليَ: مو ةةةدي كورَي  ةنةفية كة يةكيَكة 
لة سةراني ئالوبةيت كاتيَك ئامؤاطاري  وسةيين كظد نةرَوات، ثيَي وت: 

ئةمانة ئةيانةويَت »، واتة: «إمنا يريدون أن أيكلوا بنا ويشيطوا دماءان»
 «.ارةمان ثيَوة دةركةنث
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شيخ اإلسالم ئةي  تةمييةة دةَلةيَ: )دواي كوشةتين  وسةةين خةةَلك دوو       
 بيدعةيان داهيَوا:

بيدعةى غةم اري و شيوةنكظدن لة رَااي عاشورادا، بةة لةة    يةكةميان:
ودنةةةوةى شةةيوةنوامة و طؤنةةا دان و هةةاواركظدن و طظيةةان و تيوويةةةتي و خويَ

الواندنةوة، كة ئةمانة سةردةكيَشيَ بؤ جويَةو و نةةفظةتكظدن لةة ثيَشةيويان و     
تاوان ةةاركظدني خةةةَلكانيَكي بةةيَ تةةاوان تةنانةةةت جويَةةو بةةة )ثيَشةةكةوتووة  

دةدريَةةةت، هةةةةروةها سةرطوزةشةةةتةى  )الســـابقون األولـــون(يةكةمةةةةكان( 
دةلةسةية، جا ئةةو كةسةةى كةة     كوشتوةكةى دةخويَوظيَتةوة كة زاربةى درا و

ئةم كارةى داهيَواوة مةبةس  كظدنةوةى دةرطاي ئاشور و بةش بةش كظدنةي  
ئوةةت بووة، وةطةرنا ماناي ضيية ئةم يادة هةموو ساَليَك دووبارة بكظيَتةوة و 
خويَن بظَيَذريَ و رَابظدو طةورة بكظيَتةوة خؤ ثيَةوةي ثةيوةسةت بكةظيَ و بةاوش     

 ن(. بكظيَتة طؤرَةكا

بيدعةى خؤشي و شادي و دابةشكظدني شرييين و بةخشني بةة  دووةميان: 
 موداطَ و خيَاان لة رَااي كوشتين  وسةيودا. 
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لة كوفةدا خةَلكانيَك هةبوون اليةةنطظي ئةاط و بةةيت بةوون لةة سةةروي       
هةموويانةةةوة موختةةاري كةةورَي ئةةةبو عوبةيةةدي موتةنةةةبيئي درازن لةطةةةطَ 

قيةان لةة ئةاط و بةةيت بةوو لةة سةةروي هةموويانةةوة         خةَلكانيَكي تظدا كة رَ
 ةجاجي كورَي يوسفي سةقةيف، جا بيدعة بة بيدعة ضارةسةر ناكظيَ بةَلكو بة 

هةةروةك خةواي بةاآل دةفةةرمويَ:      بةرثاكظدني سونوةتي ثةيام ةر دةبيَةت 

 .[156البقرة] [                         ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ ڄ  ڄ    ڃڃ]



يةزيد دةس  لة كوشتين  وسةيودا نةبووة، ئةمةش ديفةاعكظدن نييةة   
لةوةو ثيَشيش رَومنان كظدةوة كةة كةيَ     ، لة يةزيد بةَلكو ديفاعكظدنة لة هةق

  وسةيين كوشتووة.  

بةآلم لةطةطَ ئةوةشدا ئةهَي سونوةت وجةماعةةت بةة هةيض شةيَوةيةك     
ةفةوة هاتووة و فةرمويانة: بةؤ  خؤشيان بة يةزيددا نايةت ، هةروةكو لة سةل

كةسيَك هةية كة بظَواي بة خواو بةة رَااي دوايةي هةةبيَت ويةزيةدي خةؤش      



 

 

 67 ba8.org 

 ....................................................... 

بويَت؟! جا ئةهَي سونوة خؤشيان بة يةزيددا، بةآلم ئةوةي هةق بيَت رَوونةي  
دةكةنةوة، ضونكة هةق لةهةر كةسيَكي تظ عةزياتظة، جا ئةهَي سةونوة نةة   

مشان ئةويَ و نة لةعوةتي ليَ دةكةين، بةآلم ئةوة زياد ئةَليَن و نة كةم، نة خؤ
رَاستيةكة و ئةبيَت رَوون بكظيَتةوة، هةق هةقة وئةةبيَت بطوتظيَةت، ضةونكة    
 خةَلكاني نةيار و نا ةز لة باسكظدني ئةمةدا مةرام و ئاماجني تظيان هةية.

هةروةها يةزيد كة عوبةيدوَلكي كورَي زيادي نارد بؤ ئةوةبوو نةةهيََيَت  
 تة كوفةوة، فةةرماني كوشةتين ثيَوةةكظد، بةةَلكو خةودي  وسةةين       بيَ

طوماني خيَظي بة يةزيد هةبوو كاتيَك وتي: )يان ئةةوةتا رَيطةةم بةدةن بةظَام     
 بؤالي يةزيد و بةيعةتي بدةميَ(.
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«
»

وانةى ميَذوو دةطوازنةةوة  شيخ االسالم ئي  تةميية ئةَليَ: )بة ئيتفاقي ئة
يةزيد فةرماني بة كوشتين  وسةين نةكظدووة، بةآلم بؤ ئي  زيادي نووسةي  
كة نةهيَََيَت  وسةين ب يَتةة والةي عيَةظَاق و كةاتيَكيش هةةواَلي كوشةتين       
 وسةين طةيشتة يةزيد نارَة ةتي خؤي دةرخست و طظيانيش لة ماَلةكةيةوة 

ت و بةَلكو رَيَاي لةة ئةةهل و بةيتةكةةى    بيسرتا وة يةكيَكياني بة ديل نةطظ
 طظت و رَيَطةشي دان تا طةرَانةوة شويَين خؤيان.

ئةةا ئةو رَيوايةتانةى باس لةوة دةكةن كة بيَ رَيَاي بةران ةر ئافظةتةاني  
كظدووة و وةكةو ديَةي جةةنط بةظاون بةؤ شةام و        خانةوادةى ثةيام ةر 

ظاوة، ئةمانة هةر هةموو ووتةةى  لةويَش بةهةمان شيَوة بيَظَيَايان لة ئاست ك
ثوضن، بةَلكو بةني ئومةيية بةني هامشيان زار بةة رَيَةادار تةماشةا كةظدوة،     
تةنانةت كاتيَك  ةجاجي كورَيي يوسةفي سةةقةيف رَايشةت فاتي ةةى كضةي      
عةبدوَلكي كورَي جةعفةةري خواسةت، عةبدوملةةليكي كةورَي مةةرَوان ئةةم       

 ةجاج وازي ليَ بيَينَ و تةآلقيدا، جةا   كارةي ق وطَ نةكظد و فةرماني كظد بة
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ئةةةوان بةةةني هةاشة يةةةان بةةةة طةةةةورة وطةةةظان تةةةمةاشةةةا كةةةظدووة،   
تةةنةانةةت هةةرطيةا رَاايَةك لة رَااان هيض ئةافظةتيَكي هةامشي نةكظاوةتةة    

 كةنياةك (.

جا بؤية ئافظةتي هامشي لةو ماوةيةةدا هةميشةة زار بةةرَيَا و طظانةةوة     
  تةماشا كظاوة.

يان دةطوتظيَ سةري  وسةين بظاوة بؤ يةزيد، ئةميش بة هةةمان شةيَوة   
ئيسثات نةبووة، بةَلكو سةري  وسةةين هةةر لةة الي عوبةيةدوَلك بةوو لةة       
كوفة، ثاشان  وسةةين نيَةذرا و كةةس شةويَوةكةى نازانيَةت، بةةآلم ئةةوةي        

 مةشهورة هةر لة كةربةال لة شويَن كوشتوةكةي سثاردويانة. 

 شيخ االسالم ئي  تةميية دةَليَ: خةَلك لة ئاست يةزيد دوو ثةرَ و ناوةنديَكن:

دةمارطظيةان بةؤي هةيةة و خؤشةيان دةويَ و تةنانةةت       درسحةِ يةكتةم: 
 ئيدديعاي ثةيام ةرايةتي و مةعصومةتيشي بؤ دةكةن. 
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تي و تةنانةةت  دةمارطظيان لةسةري هةيةة و رَقيةان ليَيةة    درسحةِ دوورم:
كافظي دةكةن و وا دةبيون كة مونافية بووة و لة رَوكةش خةؤي بةة موسةََ ان    

 . ثيشانداوة و بةآلم بةدطَ مونافية بووة و رَقي لة ثةيام ةر بووة

: )هةردوو بؤضوونةكة هةَلةية، ئةةو ثيةاوة   ]واتة ئي  تةميية[ئيو ا ئةَليَ 
يفةيةك بووة لة خةليفة ثاشةاكان  ثاشايةك بووة لة ثاشاكاني موسََ انان و خةل

  نة ئةمةو نة ئةوة.

سةبارةت بة كوشتين  وسةين ئةةوا بيَطومةان بةة مةةزَل ومي كةوارا و      
شةهيدكظا هةروةك هاوشيَوةكاني تظي ضؤن بةة مةةزَلومي كةواران و شةةهيد     
كظان، كوشتين  وسةيويش سةرثيَضي كظدني خوا و ثةيام ةرة بؤ ئةو كةسةةى  

وكاري كظدووة يان ثيَي رَازي بةووة، ئةمةةش كارةسةاتيَك    كوشتوويةتي يان ها
بوو تووشي موسََ انان هات بة هؤي خيَااني وي و هي تظيشةوة، بةؤ خؤيشةي   

 شةهادةت و ثَة بةرزي و ثاية بََودية(.
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تێ

بيَت لةوانةية لة طظنطرتين ئةو رَوداوانةى كة لة سةردةمي يايد دا رَويدا 
رَووداوي ) ةرَرة( و كوشتاري عةبدوَلكي كورَي زوبةيظ و كوشتين  وسةيين 

 كورَي عةلي بوو بيَت.

بةم هؤيةوة هةنديَك نةفظةتكظدن لة يةزيدي كورَي موعاويةة بةة جةائيا    
دةزانن، هةنديَكي تظيش بة ثيَضةوانةوة، جا ئةوةى نةفظةتكظدن لة يةزيد بةة  

 ةملاندني سيَ شت هةية :جائيا دةزانيَت ثيَويس  بة س

 بيسةمليَويَت كةوا فاسة بووة.  يةكةم:

: بيسةمليَويَت كة ئةو لةةو فاسةقيةى تةوبةةى نةةكظدووة، ضةونكة      دوورم
 ئةطةر بيَ باوةرَ تةوبة بكات خواي ليَي وةردةطظيَت، ض جاي فاسة؟ 

 : بيسةمليَويَت نةفظةتكظدن لة كةسيَكي دياريكظاو جائياة. س َ ةم

ن لة مظدوويةكي ديةاريكظاو جةائيا نييةة، كةة نةةخوا و نةة       نةفظةتكظد
  نةفظةتيان ليَ نةةكظدبيَت، لةة ثةيام ةةري خةواوة     ثةيام ةري خوا 

ــا   ال» ضةسةةثاوة فةرمويةةةتي: ــى مي ــْوا إتَل ــْد َأْفضي ــإتٍنهمم َق ــباوا اأَلْمــوي اتي َف تيسم
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ةى كةة  . واتة: )جويَن بةة مةظدووان مةةدةن، ضةونكة ئةةوان ئةةو       (1 )«َقٍدمموا
 ثيَشيان خست وو ثيَي طةيشنت(.

جا ديين خوايش، لةسةر جويَن بازي بةرثا نةبووة، بةَلكو لةسةر رَةوشت 
جواني بةرثا بووة، هةةر بؤيةة جويَوةدان لةة ديةين خةواي طةةورةدا بةةهيض         

ساـبيابم  دةفةةرمويَت: )  شيَوةيةك جيَي نابيَتةوة، بةَلكو ثةيام ةةري خةوا  
واتة: جويَودان بة موسََ ان فاسقيَتية و دةرضةوونة   (تياُلهم ُكْفٌراْلممْسلامت ُفسموٌق ويقا

 .   (2 )لة فةرماني خوا و كوشتار لةطةطَ كظدنيشي كوفظة(

 اْلَفـاحاشت  ويال ، الل ٍعـانت  ويال ، باالط ٍعانت اْلممْؤمانم َلْيسيهةروةها دةفةرمويَ: )
ةفظةت وةشيَوةر و جويَودةر و ( واتة: موسََ ان تانة وةشيَوةر و ناْلبييايءا ويال ،

 زمان ثيس و بةد ئةدةر نيية.

وةكةةو دةردةكةةةويَت جويَوةةدان بةةة موسةةََ ان فاسةةقيَتية، جةةا كةسةةيش 
نةيطووتووة يةزيد لة دين دةرضةووة، بةةَلكو طةةورةتظيين ئةةوةى لةسةةري      

 دةطوتظيَ: فاسة بووة. 
                                                           

 (. 1393)صحيح البخاري( كتاب اجلنا ز،  باب ما ينهى عن سب األموات،  حديث ) (1)

و)صـحيح مسـلم(كتاب االميـان،     (..  48)صحيح البخاري(كتاب االميان، باب خوف املـؤمن أن بـبع عملـه، حـديث )     (2)
 (. 64سباب املسلم فسوق وقتاله كفر حديث ) باب بيان قول النيب 
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سيقيَتيةى ئةمةش هةروةكو رَومنان كظدةوة بةندة لةسةر سةملاندني ئةو فا
 كة لة يةزيد دا هةبووة، زانيين ئةوةش الي خواي بةرز و ثريازة.  

دةفةرمويَ: )يةكةةم سةوثايةك كةة غةةزاي       ئةوةتا ثةيام ةري خوا
 . (1 )شاري قةيسةر دةكةن خودا ليَيان خؤش بووة(

جا ئةم سوثاية بة سةركظدايةتي يةزيدي كورَي موعاوية بووة، لة سةاَلي  
يَك لة هاوةَلةة بةةرَيَاةكاني لةطةَلةدا بةووة وةكةو: ئةي        ك، دةَليَن هةند 49

 عومةر و، ئي  زوبةيظ و، ئي  عةب اس و، ئةبوو ئةيور. 

ئي  كةسري دةَليَ: ) بةرَاس  يةزيد هةَلةيةكي زار خظاثي كظد كاتيَك لة 
رَوداوي ) ةرَرة(دا فةرماني كةظد بةة ئةةمريي سةوثاكةى موسةَي ي كةورَي       

ةديوة  ةآلطَ كا، كة بةهؤيةوة امارةيةكى زار سةة ابة و  عوق ة، سيَ رَاا م
 موداَلي سة ابة كوارا(.

جا ثوختةى ووتة: ئةوةية دةيدةيوة دةست خواوة، هةروةكو زةهةةبي لةة   
 ( ، نة جويَين ثيَدةدةين نة خؤمشان دةويَ. ال نسبه والحنبهبارةيةوة دةَليَت: )

                                                           
  (.2924)صحيح البخاري(كتاب اجلهاد، باب ماقي  يف قتال الروم حديث) (1)
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ئةوة هاتوة وتويانةة   لة سةلةفيشةوة هةر»شيخ اإلسالميش دةفةرمويَ: 
 «.نة خؤشي ان دةويَت نة جويَويشي ثيَدةدةين

بؤ مةطةر كةسيَك بظَواي بة خوا ورَااي دوايةي  »هةنديَكيشيان وتويانة: 
 «.هةبيَت خؤشي بة يةزيددا ديَت

 وصلى اهلُل وسل مي وبارَك على نبيانا حممُد وعلى آلاها وصحباه.

 * * *   * * *    * * * 
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 5 رِيَخؤشكار

 6 ثيَشةكى

 12 هاوةالَن هةمويان براي يةك بوون

 13 ئةبيَت ميَذو بة وردي خبويَنينةوة

 14 بةيعةت دةدريَ بة يةزيدى كورِى موعاوية

هةلَويَستـى ئةهلى سوننةت و جةماعةت لة بةرامبةر بةيعةتدان بة 
 15 يةزيدى كورِى موعاوية

 16 ت؟ئايا يةزيد شياو بووة بؤ خيالفة

 18 بةيعةت دةدريَت بة يةزيد وحوسةينيش رِةدي دةكاتةوة

 19 خةلَكى عيَرِاق نامة بؤ حوسةين دةنيَرن

 19 حوسةين موسليمي كورِي عةقيل دةنيَريَت

 20 عوبةيدولآَلى كورِي زياد دةكريَت بة ئةمريي كوفة
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 21 بؤ كوفة دةرضووني حوسةين 

 22 ةقيل بةر دةدةنخةلَكي كوفة ثشيت موسليمي كورِي ع

 24 بةرهةلَسيت هاوةآلن لة دةرضوونةكةى حوسةين

 26 حوسةين دةطاتة قادسية

 27 حوسةين دةطاتة كةربةال

 29 حوسةين ئامؤذطاري سوثاي كوفة دةكا و خوايان بري ديَنيَتةوة

 31 شةرِ لة نيَوان هةردوال رِو دةدات

 33 كوذرا؟  كيَ لة خانةوادةكةي ثةيامبةر 

  34ئةوةى دةطوتريَ لة بارةي كوشتنـى حوسةينةوة 

 36 خةلَكي كوفة تؤلَة لة نةفسي خؤيان دةكةنةوة 

 37 سزاي دونيا ثيَش دوارِؤذ

 38 ؟كيَ حوسةينـى كوشت 

 41 غةدري خةلَكي كوفة كة بكوذي حوسةينن
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 48 هةبوو؟ كيَ دةسيت رِاستةوخؤي لة كوشتنـى حوسةيندا 

 49 لة موسيبةتة طةورةكانة كوشتنـى حوسةين

 52 هةلَويَسيت خةلَك لة كوشتنـى حوسةين:

ئةوةى رِويدا بة هؤي دةرضوني حوسةينةوة، ثيَمان نالَيَ 
 53 دةرضون خراثةى ليَدةكةويَتةوة؟

 54 هةنديَك بة ئالوبةيت ثارة دةردةكةن

 55 دوو بيدعةي تازة دواي كوشنتـى حوسةين:

  56امبةر كوشتنـى حوسةين هةلَويَسيت يةزيد لة بةر

 57 بة كؤدةنطي ميَذوونوسان يةزيد حوسةينـى نةكوشتوة

 58 هةلَويَسيت ناوةند لة ئاست يةزيد:

 59 ؟ئايا دروستة نةفرةت لة يةزيد بكريََت

 62 ناوةرِؤك
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 إن شاء اهلل: ضاوةرِيَي ئةم بةرهةمانة بن

تطؤي دةستثاك. تةواو بووة خواى ميهظةبان ضظاي رَوناك لة سريةى ثةيام ةري رَاس  -1
 .«بةر  2»لة ضاثداني ئاسان بكات.

. تةواو من حيث اإلطالة واإلختصارإحتاف األخيار عن كيفية صالة النبـي   -2
 بووة خواى ميهظةبان لة ضاثداني ئاسان بكات.

ة ضاثداني جياوازي نيَوان موسََ انان. هؤكار وضارةسةر.تةواو بووة خواى ميهظةبان ل -3
 ئاسان بكات.

تةواو بووة خواى ميهظةبان لة ضاثداني ئاسان «ناميَكة»تةبةروك كظدن وجؤرةكاني.  -4
 بكات.

ثةروةردةكظدنى موداآلن و بةرثظسياريَتى دايكان و باوكان. تةواو بووة خواى  -5
 «ناميَكة»ميهظةبان لة ضاثداني ئاسان بكات.

 بووة خواى ميهظةبان لة ضاثداني ئاسان بكات.جيهانى جوؤكة و شةيتانةكان.تةواو  -6

 كارةكانى دطَ . تةواو بووة خواى ميهظةبان لةضاثدانى ئاسان بكات -7

رَونكظدنةوةى ناوة ضاكةكاني خواي طةورة. تةواو بووة خواى ميهظةبان لة ضاثداني  -8
 ئاسان بكات.
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اى ميهظةبان لة تةواو بووة خو«.ناميَكة». وةفا و ئةمةكداري ثيَغةم ةري خوا -9
 ضاثداني ئاسان بكات.

 خواى ميهظةبان تةواو بووني ئاسان بكات.« ناميَكة»رَااهةآلتواسى و رَااهةآلتواسان.  -10

خواى ميهظةبان تةواو داويَن ثيسي هؤكارةكاني، كاريطةريةكاني، ضارةسةر.  -11
 بووني ئاسان بكات.

 .ئاسان بكاتميهظةبان تةواو بووني  نةخؤشيةكانى دطَ  خواى -12


