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ەپىزخ    

وشً  یاباهێيیب هه وههرێتهیادهج وهبه وان،دوورگه یًترورهگه له هێىهیه یبرهعه یدورگه یمچهه

و  تىێاڵیهخ یێىهش به یههیشتىاههداه ،وهیهێىىهصروشت وشى ۆیه.بهیههه یم ئاوهه وییهرچاوهوصه

تهه ێششداپله یاس یص اڵتیصهده يوههئ ۆب بىوه ۆوارش همهئه یاون،( ژیوده)به یوشتهده بىون.  ۆتهها

 ههرایهێڵگهخ مهیضتهص شیهێىهم شو به هتریه ڵگهله وامدا بىوههردهبه ێیملماله له وانیاوازهج ۆزهه

ڵیو یضالمئ ینیئا یشتنیگه ێشپ .هردبىو، یبرهعه یدوورگه یمچهه ۆهترۆ

 مییضتهص وهیيیهو ئا یاس یص اڵتیصهده يڕێگهله ڵیداوهو)د.خ( ههرمبهێغهپ یضالم،ئ ینیئا یهاتن ڵگهله

 ێزترهبهدووباره  به ێڵخ یپاش مردو اڵمبه ،ڕوویداوه یاهیداژ یواتش لهمه،ئهوهم بياتههه ویێڵهخ

.وهتهڵهوده تییاصهص ێىه یخضتۆتهصتده وه،ۆتهوترههده

انئ تیڵهوده ێىایو ویێڵهخ ێیوات، ملماله ڕبىوویێپهت به  له هێًیه بىوه نیهڕاده،تاهردوه یضالمیی

تىه ڵگهله تییبهتابه ،ههتهڵهدو واویییههرهصه تهڵهصخه و اڵتىصهر دهصه ها ففان و عه ڕیوى یعىصما

ویڵهوهه اس یص اڵتیصهده ۆهترۆڵىردویو یصتبهمه(بهوهێىهخى ڕێی)خسم له واوییىههس خسمه ۆب وا ئی ر.  یت

هدهبه ۆب ۆشش،ووهوواتهله ویصت وییشییهكىره ێزاههخ یهسر اڵتصهده ێىا  یورهصه وییهێىهشبه وا

.واهداییهباصو عه یوئىمه يڵهمابىه ێىانهله تییبهتابه ،یرهردووهداگ

:شدوو به ۆب شىراوهدابه یههوێژیىهتى مئه

ت، پاشان الفهخه یشتۆتهگه یبتال یبئه ڕیوى یلعه یفهلخه ۆني  چوهله وهۆڵێتهوده مههیه ش یبه

.یلعه ۆب یاههو دوژمىيارئه ۆواريٌ و همهجه ڕیشه

 یبئه ڕیوى یلعه ێهێزهردویب ۆب یهمىعاو واویڵهوهه یً،ففهصه یهگجه له وهۆڵێتهوم دهدووه ش یبه

 هىهر مهصه ێرشىردههدواي هي لهصاههو ههئه ڵگهله وانمیىهههیه ڵماههمىص ێىهله یب،ووۆششتال

بىون. ڵمانمىص
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 ڵماهاهدامىص ەهاول ێاڵیەتیخ یگەریوار یضالمئ ێغەمبەریپ

 ەژیاویل ەصتىەرداهیاند ەرهەڵدەداتەوە،صەرەڕایص

و  یاس یص ەصەاڵتید یضتىیاهەو ۆمەاڵیەتی،خێڵەوانو

 ەمەئ ۆب ەشهمىوه یً.گرهگتر ەدەصتدابێتل ەڕێىەبردهیشیانب

 ێژووییەوانم ەرچاوەص ەپێیب یە"یدەصاع ەویب ەكیفەی"صڕووداوی

 ەزرەجیوخ ەوشئ ێڵیخ ەردوووه ڕەیشكى ێىه ێاڵیەتیخ ێیملماله

 ەنو یمصد ەهریبەبىئ ێىەوتەوە،ئەهجامیشل ڕۆژەدا ەول

بىو  ڕەیشیەتیشو كى ڵماهانمىص فەیەلیخ ەب بىوه ەیشییەنكىر

.ەلیفەخ یداهاو ۆب ەمایەنبى ەب

 ەنو ڕەیشكى ێڵیخ یایدات ەش،هەگرهگ ڕووداوە ەمئ صەرەڕای

 ەماڵەواویبى ێیملماله ڕەهگە، ێگیرهردووەج ەالفەتیانخ ەصەاڵتد

 یەویو ال ەڕێىەبردنب ڕەوتی ەصەرل یگەریوار ۆش یخ ڕەیشهاو كى

اس یص انمىص ێىه ی  ەل ەی،هەگرهگاه ڕووداوە ەو.ئێتداهاب ڵماه

ڵیانخ یگەریوار یارەواد ەاوڕوویاهد یضالمدائ ەصەاڵتید ێژوویم  ێ

ا ەصەرب  ێىازیش ەهمىوه ۆب ەبىوەه ڕووداوەواهەوە ڕاصتەهردویئ

 ڕیوى یعىصماو ێیەمص ەلیفەیخ ەرواریص ەهاتى

ارهردویت ەففان،هەروەهاع  ەبارەتص ەماڵەهەیبى ەوڵەواویه ۆمەتب

اس یص ەصەاڵتید ۆرخىردویك ەب  ەب ەلیفەشخ یخىد یەخداویوبا ی

 ەل ێڵخ یگەری. وارەلیفەشخ یوىشتن یشجارەهسیىەواوی،دواخسم

 ۆتایعىصمان و ەلیفەخ یوىژراو ەب یاصیەوانص ێملمالو

 ەل یيیىە،وەنب ەخۆیەوەب یفراواهتر ێىەیەویش ەهاتىوە،بەڵيىه

ویج  ێژیىەوەیداتى ەم.لیدەهەیًد ەب ەففەیًوص ەمەٌج ەهگەوا

 ێملمالو ەوئ ەرچاوەوان،واریگەریص ێیپ ەوب یورد ەب ەڵدەدەیًه

.ڕوو ەیىەبخ ەبىتالیبئ ڕیوى ەلیع ەصەاڵتید ەصەرل خێاڵیەتیە

:ێتد ێًپ ەرەویص یو دوو باس  ێشەویپ ەل ێژیىەوەیەتى ئەم

 یەهەمدا ەوەرەیت ەخۆدەگرێت،لەل ەوەرت ێس  یەهەم باس ی

 ەڵىێضتیوه ەلیع ەلیفەخ ەرواریص ەهاتى ەرص ۆتەخضت یشىمانت

 ەڕیش ەباش ل ەمدادوو ەتەوەرەی.لیجازوشام وخ ێراقع ەواویهاوچ

 ۆواراهەیه ەوئ ۆب ەرخاهىراوەت ێیەمیشص ە،تەوەرەیهراو ەمەٌج

 یشەوعائ ەالیەنل ەلیع ەلیفەخ یهردو یەتیدژا یەیما ەتەبىوه

.ێروالیەهگراهیانو زوب ەڵحەت

 یەهەمدا ێىدێت،لەتەوەرەیپ ەوەرت ێس  ەل ەمیشدوو باس ی

 ۆنچ ێیدات ە،هەهردوو ەففەیًص ەڕیش ەصتپێىردوید ەب ەمانئاماژ

ڵی ێڵخ یضتەمیص  ەوڵەواویه ەمیشدوو ەوەرەی.تێڕاوەگ ڕۆ

 ەوەرەی.تەلیع ەلیفەخ ێهێزهردویب ۆب ڕوو ەتەخراو ێدات یەیمىعاو

 وانمیىهههیه ڵماههمضى ێىانه ێیملماله ەباش ل ێیەمیشص

.ێىاوەه یضالمئ ەب ڕوایانب ەهىەم ەتحیف ەدوایل ەواهەیوئ

 ەب ێژیىەوەهەتى ەیپىخت ەرچاوەوص یضتیول ەهجامئ لەوۆتایش

.ڕوو ەتەخراو یىگلیزیو ئ ەرەبیع یزماو ەردووه

 

 ەهگیلى و صعوؾدبىووى ح عواعي عه ؾه  :َاجىهیەهەم یباس 

 ػ (656ن/36)ەمەٌح

 :ەبىجالُبئ ڕیهى  ەلیع ەعواعی ؾ ە: َاجىیەهەم جەوەعەی

 یمردو ەگەڵل ەره ێاڵیەتیخ ەمارگیریید ۆویت یەوا ڕوامانب

كیفەیص ەل ێغەمبەرەوەپ ع ەویب ە ژراوە،لەصەردەمی(ه1) یدەصا  ێ

 ەشىهماوه هردوه ەهەرەیچ ۆوەت ەمعىصماهدا ئ ەالفەتیخ

 ەمئ ۆویت ەلیداع ەالفەتیخ ەصەردەمی،ل ەهردوو ەشەیوگ

ییها ەرگ ەرهەم،چىهىەب ەهات ەمارگیرییەد  ەوەواویوار و هردەل ڕەزا

 ەدەوىژرا،گەرعىصمان ه ەلیفەخ ەبىایەه ەویئىم ەماڵەیبى

 ەلیشع ەلیفە،گەرخ ەب ەدەهراه ەلیشع ەوىژرایەعىصمان ه

 ەمەٌج ەهگیي هاشم جوهن ههوه ەلیفەخ ەب ەهرایەه

 ەهگەدووج ەول ڵماهەمىوص ەمىوه ەوو ئ ڕوویىەدەدا ەففەیىیشوص

.ەوىژراد ەه

لیبئ ڕیوى ەلیعىصمان وىژرا،ع ەلیفەخ ەوەیئ دوای  ڕیوى ەبىتا

 ڵماهان،وادەردەهەوێتمىص ەلیفەیخ ەب ەهراو ەبدوملىتەلیبع

 یوىژراو یدوا ەل یەوەوا ەهاتبىو ەدیىەم ەل ۆخەیبارود ەوئ ەهۆیب

 ێگرەوەیج ێتەبب ەهەبىوەئاماد ەلیع ەرەتاعىصمان،ص

 ێًجار ەهدچ ەلیفە،خ ێتەبب ییاهىردووەهاچار ەڵيیعىصمان،خ

بم  ەزیرتانو ەوەهردووەب ەیئاماژ ی،ئەوال ۆب ڕۆیشتىون ەڵيیخ

صىربىون  ەڵيیخ ەبەرئەوەیل ەرماهڕەواتاهبم،بەاڵمف ەوەیل ەباشتر

 ەلیفەیخ ێتەبب ڕازیبىوە ەلیفەبىووی،ئەهجامخ ەصەرل

 ەالیەنل ەلیع ەیعەتىەداویوب ەیعەتدانب ەب ەبارەت(.ص2)ڵماهانمىص

 ەواهەیئ یبەتتا ەن،بەه یاوازج یروبۆچىوویب ەوەهیارەواد ەڵەهاو

 ێریزوب ەواهیشئ ەلیع ەلیفەخ یەتیىردویدژا ۆب ڕابەر ەدواتر بىوه

بىون.ه4)ەیدڵاڵعىب ڕیوى ەڵحەی(و ت3)ەوامع ڕیوى  ەهدێً( 

 ەب ەیعەتیانب ۆیانخ ەزوویوئار ەویضتب ێرو زوب ەڵحەت ێیاهىایەپ

انوخ ەداو ەلیع انخ یبىوو ەلیفەخ ەب ێشترپ ۆی  ێشيیازیپ ەصەرل ۆی

 ەربگرن،بۆیەو ۆصتەپ ەوئ ەهەبىون،ئاماد ڕەتىردۆتەوە ەڵيیخ

 ەوەهردووەب ەیانئاماژ یىەد ە،هەهدێيیداو ەلیع ەب ەیعەتیانب

 ەهاچاریو ب ەترشو ل ێرشمش ێرواریگەریژ ەل ێرو زوب ەڵحەت

 ەمدوو ۆچىوویب ێدەچێت(.پ5) ەلیداوەع ەلیفەخ ەب ەیعەتیانب

اندواتر م ەبىایەواه ەرگ ەىڕاصتربێت،چىه و  ەجێىەدەهێشتب ەدیىەی

.ەدەهرده ەلیع یدژ ەڕیانش

 ەنو یىاهانپشت یبەتتا ەب ەدیىەم ەڵيیخ ەب صەبارەت

انب ەمىوه یاهىردووەباص ەرچاوەوانص  ەداو ەلیع ەلیفەخ ەب ەیعەتی

 ەردەمیص ەل ەیعەتیاهىەداوە،ئەواهیشب ەبێته ەصێًه ەهدچ ەهیات

 بىون ەویئىم ەماڵەیبى ەگەڵول ەبىوەه ۆصتیانوپ ەعىصماهدا پل

(6)

و ەدوایل ەویش،هەئىم ەماڵەیبى ەب صەبارەت  ەلیفەخ یوىژرا

 ەرهەوتىوە،خەلیفەد ەوییەوانئىم ەورەیگ ەنو یەعىصمان،مىعاو

 یەتیوال ەل یالبردو ەوڵیه ەصەاڵتد ەدەصتیگرتى ەگەڵل ەره ەلیع

 ەل ەبىو ە،هەیەهێًشىعب ڕیوى ەیرەیمىغ ەرچیگ ە،شامداو

 ڕیوى یباس ەع ڕیوى ەبدوڵاڵیو ع ێغەمبەرپ ەاڵویهاو

 ەلیع ەلیفەخ ەب ەلی،ئەوەیانع ۆزایئام ەواتەد ەبدوملىتەلیب،هەع

 ەبات،چىهىەاله ەصەروارل ەیەنماو ۆب یەمىعاو ڕاگەیاهدووە،هەوا

ڵێتەوەبه ەصەروارل یەمىعاو ەگەرئ  ەڵيى،ب یەتیىاواتدژا ەنه ێ

 ەعىصمان هاوات یوىژراو ەردەگرێت،وو ۆب یشام ەڵيیخ ەیعەتیب

ییەدوه یاوێيیپ یەمىعاو ەلی،ع ەب ەیعەتىەداویب ۆب ەهاهەیەنب  ەرگ یا

و ەل ۆشیدەواتچاوپ ەیبى ەگەڵل ەیوار ەمئ  ێنیخى یوىژرا

 ەصتید ەعىصمان ب یوىژراو یەمىعاو ەهەیواه ەرگ ەاڵمعىصمان،ب
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هىوب ەواتەد ڕەزایەوانها  ەلیع ەیعەتپێىەداهت،بەاڵمو ب یەتیدژا ۆب یا

 ڕیوى ەهلیص ەوەبىوە(.ئ7)ڕازیىەبىوە ەوانئ ێشيیازەیپ ەمب

شام  یوال ەنو ەدیىەم یىاهاویپشت ەل ەبىو یەهێً ەه ەهیف،خ

 یاوەواویشام پ ەصىىورەواویل ەره ە،بەاڵمشام هردوو ڕەواهەی

هاچار  ەویششام،ئ ڕواتەب ەیانهێشتىوەه ێگرتىوەل ڕێگایان یەمىعاو

(8ەڕاوەتەوە)گ ەلیع ەلیفەخ یال ۆب

 یە،بەاڵممىعاو یال ۆب ەهاردوو ێردراویه ەلیع ەبەصتەم ەمئ بۆ

 ەهدچ ەیماو ۆب ێردراوەهەش یه ەداوەتەوەه ەلیع ەاڵمیو یەمىعاو

 ەلیفەخ یال ۆب ەیهێشتىوەوه ەصەرهردووەب ەصتد ێًماهگ

 ەگەڕاهەوەیب ڕێگەپێدان ەگەڵل یەمىعاو ەوماوەیەئ ەڕێتەوە،دوایبگ

 ەب ەتاڵب ەیەویهام ەگەڵل خۆیص ی ێردراوێيیه ەلی،ع ێردراوەهەیه

 ە:لیاهىوصیىوەت ەوەیئ ەهیا)تێتبىىصر یات یوا ێيیشت ێئەوەیب

 ۆب یەهاردوو ێدراوەل یەیمىعاو ۆری( ومەلیع ۆب یەوەمىعاو

 ەب ەرماویف یىىوصێتب ەهەهام ەل ەبىود یەمىعاو ەلیفە،ئەوەیخ

 ێردراوەهەه ڕابگەیەهێت، ەلیع ەب ەزارب ەهردوو ۆیخ ێردراوەهەیه

 ێنیخى ۆڵەصەهدهەوەیت یداوا یەمىعاو ەوەهردووەب ەیئاماژ

 ەباشع ڕیو وى ەیرەمىغ ەوەی(.ئ9)ەواتعىصمان د

 یادەشەوەز ەب یە،مىعاویەمىعاو ەل ەڕێیاهىردووەچاو

برا ب ێىاویەهەیخى ەدواتر هراص ەهجامیداوە،چىهىەئ  ۆعىصمان 

شام  ەڵيیخ ەصتیه ەلساهیىوەه ەب ەمەیئ یەوششام،مىعاو

 ەوتیهاو مسگ ۆتەبرد ێىاویەهەیخى ەهراص ۆیەب ژێىێت،بىرو

 ەژێرشام ل ەڵيیخ ەل ۆرز ەیەویژمار یمەشلەوە،بەمەشد

 ێنیخى ۆڵەصەهدهەوەیت یو داوا ۆبىوهەتەوەعىصمان و ەهەیهراص

ه مىعاو10)ەهردوو یانعىصما عىصمان  ەوەهردووەب ەیئاماژ یە(.

 ڕۆهەم،بێىەهەیخى ەوم،خاوەویئ ۆزایئام یشمى ەوىژراو ەصتەمب

 ەدەمەد ۆمخ ەصتەوە،مىیشد ەعىصماهم بدات یبيىژاو ەلیع یال

 ەل ەجگ یىردووەداوا یەمىعاو ەوەیئ ڕاصتیدا ە(. ل11)ەوئ ەصتید

 یچیشام ه یەتیوال ەل ەوەیو دوورخضتى ەهێىانوازه ۆب ەهاهەیەنب

 ەمخۆریو خ ڵضۆزترد یەمىعاو ەل ۆرز ەلیع ەبىوە،چىهىەتر ه

 یەتەوەبىا ییئاصا ۆخو بارود یەبگىهجا ۆیب ەلیع ە،گەرعىصمان بىو

ه ەواهەیئ ەرزووه ەوەئ و یصسا ەوىشتىو یانعىصما  ەصەرب یكىرئا

عىصمان  ێنیخى ۆڵەصەهدهەوەیت ەهاویب ەصەپاهدن،مىعاویەد

هیىوەه ەب ەوەیئ  ەبەرامبەربيات ل ەلیع ەلیفەخ یەتیدژا ەلسا

 ۆیخ یئاماهج یەمىعاو ەمەششام،ب ەوالیەتیل ەرهردوید

.ەدەصتهێىاب ەلیع ەلیفەخ یەتیىردویژاەدل

،گ یەمىعاو ەبەصتیم ەل ەیەنئاماژ ەهدچ ەب ەلیع خەلیفە  ەیشتىوە

ه ەواز ل ەهییەئاماد ەوەیب  ەلیفەخ ەب ەلیشو ع ێىێتشام ب

 ەواهەش:لەواتد ەلیع ەڕیش ەشەیباهگ ێت،هەروەهابساه

 ێگەیج ەشام ل یوال ەب ەهیفخ ڕیوى ەهلیص ەب ڕێگەهەدان

 ۆب ەلیع یفەلەخ ێردراوەهەیه ەڕاهەوەیگ ەب یە،ڕێگەهەدانمىعاو

ویو ب  ەتاڵب ەیەویهام ینی.هىصەیەنماو  ەنو ەلیع یهاو ەوارهێىا

 یەمىعاو ەوەیئ یشاهەیەهە،بۆه ەمەشئ ەلیفە،خ ەنو ەنه ۆیخ

 ەترس یم ەب ەیئاماژ یاترز ەوەیئ ەروەهاه ێتهازاه ەخەلیفەب ەلیع

ویش ەشەیو باهگ ەهردوو یەمىعاو  ەهەیهراص ەڕدەوات،بەوارهێىا

رش ۆبىو ب یانو بسواهده ەڵًخ وۆهردهەوەی ۆعىصمان بىو ب  ەڕ،ئیت

ات یگرێتەبەرب یەمىعاو ەرامبەرب ەماه ەویچار ڕێگە یچه ەلیع  ەهی

ویب  ەبياتئاماد یەنصىپا ڕیاریداوەب ەلیع ەبێت،بۆیەه ێزه ەوارهێىا

 ەدیىەم ەل ێيیوتار ەمەشئ ەچىردوی،بۆو ملى یەمىعاو ەڕیش ۆب

 ەڕیش ۆب ەهردنادۆمخ ۆب ەهاهداو ێشىەشىردووە،خەڵيیپ

 ەهردوو ەلیانع یریپشتگ ەدیىەم ەڵيیخ ەل ۆرز یە،ژمارەیەویمىعاو

 ەریيیخ ەلیع ەلیفەخ ەوواتەیل ەاڵم(،ب12شام) ەرص ێرشىردهەه ەل

رو زوب یە،تەڵحەمىعاو ەڕیش ۆب ەبىو ەدیىەم ەڵياویخ ۆهردهەوەیو  ێ

 ەلیفەهردووەخ ەل ڕاگەیاهدووە،داوایان ۆیانخ ێالیەویب

 ەلیش،ع ەمرەهردنع ەبەصتیم ەب ەهىەم ۆب ڕۆنات بۆڵەتیاهبدم

 ەبىبەهریئ یو هچ ێغەمبەرپ ێزاویخ یشەش(عائ13)ێداونپ ڕێگەی

 ەهىەیم ەمارۆهەداگ ەواتیعىصمان و ل یوىژراو ێشپ یم،هەصد

 ەڕێتەوەبگ ەیەوێتد ێًوات ەجىردن،خ یازیه ەجێهێشتبىو،بەب

 ڵیواەه ەهەوێت،د ەدیىەم یاوێيیپ ەب یچاو ەدیىە،لەڕێگام

 یچ ەدیىەم ەل ەوئ ێهێشتنیج یدوا ێپرصیىوە،بەوەیل ۆخەهەیبارود

 یدواتر چ ەیئ یەتیوتى ە،عىصمان وىژراو یەوتى ڕوویداوە؟ئەویش

ر(هردوو14)ەلیع یبىوو ەلیفەخ ەب ەئاماژ یاوەهەشپ ڕوویداوە  ە،ئیت

) ەهىەم ۆب ەڕواتەوەد ەدووبار ەدیىەم ۆب ەگەڕاوەتەوەه یشەعائ

)مسجد ەرەمخ یال ۆب ڕۆیشتىوە ەهىەم ەب ەگاتەوەد ێً(،وات15

يیالحرام(خ يیخ ۆب یو وتار ۆبىهەتەوەو ەدەوریل ەڵ  ەهىەم ەڵ

 ەصتەمياریعىصمان ب ەوەهردووەب ەیئاماژ ەهەیداوتار ە،لەداو

 ە،بەمەشهردوو یعىصماو ێنیخى وەیەهدهەص ۆڵەت ە،داوایوىژراو

(16) .ەوروژێًد ەهىەم ەڵياویخ

:ەمەٌج ەهگیج ەل ێڵخ یگەری: وارەمدوو تەوەرەی

 ەویئىم ەماڵەیبى ۆب ەباش بىو ەلێيیه ێشهاتاهەپ ئەم

هیان،ئەواهەیوال  ەدوایل ڕایاهىردبىو یاوازەواهەوەج ەهاوچەل یەهگرا

و تبىوه ەوەعىصماه یوىژرا  ۆبىهەتەوەو یشەعائ ەهىە،لەدەوریم ەها

 ێشهاتەواویپ یدژ ۆتەگەڕخضت یەهیانوتىاها ێزه ەمىوو ه

 ەواتیل یىىردووەداب ۆریانز ێيیو هىشتر ە(،دواتر پار17داهاتىو)

 ەلیفەخ یدژ ەڕهردنو پاشان ش ەصرەب ۆب ڕۆشتنو  ۆئامادەهردنخ

(18. )ەلیع

 ەهىە،ئەماهیشم ەشتىوهەتەگ ێریشو زوب ەڵحەت ەداوات لەم

ا ڕۆشتىوهەتە ا ەهگەد ڵپ ویه  یو داوا ەهىەم ڕازییەوا

 ەیشتۆتەوارگ ە،ئیترهردوو یانعىصماه ێنیخى ۆڵەصەهدهەوەیت

 ەصتپێبىەند ەوىێىەل ەهەیانوار ەوەیب ەنبى ۆگفتىگ ەوەیئ

 ەوەئ ەصەرل ەن،ئەهجامبى ەیەنچ هاوچ ەل ڕوو ەرەتاوص

(19. )ەنبى ەصرەب ەل ڕوو ڕێىىەوتىون

 ەڵياویخ ەل ەیشتىوە،بەشێًگ ەلیع ەخەلیفەب ەواڵەه ەمئ واتێً

 ەیەئىم ەماڵەیوبى یشەوعائ ێرو زوب ەڵحەت ەگەڵل ەهىەم

 ەڕیش ۆب ەیىردووەئاماد یەیصىپا ەصرە،بەوب ۆب ەڕێىەوتىونب

 ەجێهێشتىوە،بەوب ەدیىەیو م ەوتۆتەڕێه ەلەپ ەشام،بەل یەمىعاو

 ێیاهبگاتپ ەصرەب ەهەبگ و ێبهێڵًج ەب ەهىەم ەوەیئ ێشپ یىایەیه

هبياتەوە،بەاڵمپ ەووارەیانو ل  ەوانئ ڕۆشتىوە ەلیع ەوىتاو ەشیماهیا

(20ه . )ەصرب ەرەوب ەجێهێشتىوەب ەهىەیانم

 ەڵياویخ ەصرەب ەب یشەو عائ ێرو زوب ەڵحەت ەیصىپاه بەگەشتنی

و  ەوانئ ەگەڵل ەصتەیەن،د ەصتەوەدوو د ەبىون ب ەشار ەوئ
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 ەلیع ەلیفەخ یوال ەهیفخ ڕیوى یعىصماو ەگەڵل ەصتەیەند

،شەڕب ەب ەلیع ەشتنیگ ێشبىون،پ ویال ەهێىانل ەصرە  ەلیع یەهگرا

 یانشىضت ەلیع یەهگراویال ڕوویداوە،ئەهجام ەواهداوئ

و  ەرص ینیتاش ەصتگیردەهرێت،دواید ەلیشع ە،والیەهەیخىاردوو

ازادۆیوبر ڕیش  ەشەڕەهەدال ۆچىوهێًب ێیپ ە(.ب21)ەهردوو یان!ئ

ل22وىژراون) ەشه ەدص ەوتخ باش  یىەداد ەرچاوەیەویص ە(.

ویل  ەل ەهدێًه ێیپ ە(.ب23)ەصىراوەه ەصەدش  ەوىژرا

هیشگ  ەبىوەه ەصتیاند ەصرە،هەب ەواهەیئ ەمىوه ێڕاهەوەوا

ویل عىصماهدا ل24)ەوىژرا ون،جگ ەڕەداش ەم(.  ەخەركىس یل ەوىژرا

تیه ەعدیص ێریزوه ڕیوى  ڕیوى ەیصىپاه یشىضت ەبێت،لەوا

(25. )ەشارداوەخ ۆیخ ێڵەهەیخ ەهاول ڕایىردووە ەهیفخ

 ێشهاتەپ ەول ەصرەب ەبگات ەلیع ەلیفەخ ەوەیئ پێش

 ۆب ەڵيیخ ێپەڕیىەت ێگایەهداج ەره ەب ەلیع ەتەوە،بۆیەئاگادارهراو

 ەبەصتیم ەب ەهاردوو ەوىف ەڵيیخ ۆب ەیو هام ەباهگىردوو ۆیخ یال

لێىردن،خەصەویپشت  ۆب ەهاردوو ەهىێىەرایەتیب ڕیوى یىاهی

 ێیپ ەهە،بەشار ەڵيیخ ەڵگەل ۆڕیىەوەگ ڕاو  ۆگفتىگ ەوشارە،دوایئ

 یەهگریال ەب ەبىونوىف ەل ەش( ه26)ەزاره ۆه یىەیهس ەرچاوەوانص

 یشە،پێشوعائ ەڵحە،زوبێرت ەڕیش ۆب ەئاماهردوو ۆیانو خ ەلیع

 ەیىەصتیپ ەصرەب ًیهس یلاریز ەبگات ل ەصرەب ەب ەلیع ەوەیئ

(27. )بىون ەلیع ەیصىپاه

 ەرەوب یلارز ەل ەیو صىپاه ەلیع ەلیفەخ ەڕێىردویب دوای

 ەڵحەت ەب ەرامبەرب ەلیع ەلیفە.خەیەهگەیشتىونب ەصرە،هەردووالب

 ێنن،به ەوار ەمواز ل ێىردوونل ە،داوایوتىو ەیەویوت ەهدچ ێروزوب

ارهردووەت ەلیع ەلیفەخ ەڵحەت  ۆب ەویشعىصمان،ئ ەوىژراویب ۆمەتب

 ەواویعىصمان بيىژ یوىژراو ەل ۆیخ ێبەریىردویو ب یازپاویه

اشان 28)ەفریىىردووەه  یوا ۆوارێً:چ هێرهردووەزوب ەل ڕووی(.پ

 ۆمخ یەتی،چىهىەوتى ەوەاڵمدال ەی؟،ئەویشبى ەوار ەمئ ێىردیل

 ەرمىدەیەییف ەوئ ەلیش(.ع29)ەالفەتخ ۆب ەتۆل ەشیاوتردەزاهمب

 ەلیع ەبەرامبەرل ێتد ڕۆژێً:ەهێىێتەوەد ێرزوب یریب ەب ێغەمبەرپ

 ۆب ەرەتایەنص ەبىو ەمە(.ئ30)ەمياریصت ۆت ێرزوب ەیئ ەڕدەهەیش

 یدژ ەرچىونو د ەهەیوار ەل ێرزوب ەشیماهبىوهەوەیو پ ڵیدوود

 ەدرووصتىردوو ێرزوب ەصەرل یگەریوار یاترز ەلی،ئەوەیع

هبێتەوەپ  ەجێهێشتنیو ب ەلیع ەلیفەخ یدژ ەشەڕیل ەشیما

بیيینیصىپاه  ێغەمبەرپ وەڵیها ەورەگ یاصر ڕیوى ەماریع ەی،

 ێغەمبەرەوەپ ەل ەرمىودەیەویف ەلی،چىهىەع ەیصىپاه ە،لەهاوبىو

 ەمارع ەیيىژن،بەاڵمد ەميارو صت یاخی ەصتەیەوید ەمار:ع ەگێڕهەوەد

بێرد ەففینص ەڕیش ەدواتر ل ەوىژراه ەڕەش ەمل  یترس  ەوىژرێت،زو

(31). ێتبيىژر ەمارع ەلیع یدژ ەڕیش ەل ەبىوەه ەوەیئ

 یبىوندژ ە،ئەواهەیبىو ڕاصت ەصەرل ەلیع ەوەئ ێتب ێیەشپ بەم

شت یاترز ەميارن،ئەوەیصت  ەرمىداهەف ەمئ ڕاصتیپ

 ۆیەوەخ یشەعائ یزماو ەل یىەیە،هەد ەواتەوە،فەرمىودەیەوید

 ەرص ڕۆشتىون،گەشتىىهەتە ەصرەب ەرەوب ەوواتەی،ل ێڕدراوەتەوەگ

 ەب ەصتیاند ەیەهاوچ ەوئ ەگەواوی(.ص32)ەوائیبخ ەهاویب ێًئاو

 ەوئاو ێگەج ەمئ ەشۆواوە،پرصیاریىردووەپ ۆرز ەڕیىىردووە،عائیشەو

 یەوتى ەوائیبە،عائیشەشخ یئاو یەتیوتى ڕێىیشاهدەریش ێیە؟وى

ً  ەواتەخىدا،ه ۆالیب ەگەڕێىەوەد ەمىومانه م

مبەرئ  ەمساوید ۆزگە:"خەیگىوتد ەبارەیەوەل ەوهەصەم،پێغە

متان ۆب ەوائیبخ ەگەواویص  ێزاهەواویخ یتەبەص)م وا

 ەبێتەوەد ەشیمانپ یشەعائ ۆیە(. ب33:")ەوەڕێت(دەبىو

 ڕیوى ەبدوڵاڵیع ەڕێتەوە،بەاڵمبگ ەیەوێتد ەدەرچىوهەهەیل

 یال یشە،دەڕواتەعائ یخىشي ەصمایئ ڕیو وى ەوامع ڕیوى ێریزوب

.  !ۆیىردووەدر ەوەئ ەوائیبەخ یئاو ێرەئ یوت ەوەیئ ێیىتىوەپ یپىر

(34)

 ەیشتنیگ یدوا ەوەهردووەب ەیانئاماژ  ەرچاوەوانص ەل هەهدێً

 یەن ڕووبەڕووی یانصىپاواه ڕۆژێًو  ەوش ەهدچ ەردووالبەیەنه

ونو  ێمنیه ەب ەوەوانش ڕوویىەداوە ەوتيێًه ەریەنب یچه ەصتا

 ەیصىپاه ەهاول ەبەرەبەیاهداول ەوێًش ڕپ ەل ەڕێىراوە،بەاڵمب

و ەلیەوەع  یصىپا ەرص ردۆتەه ێرشیانعىصمان ه یبيىژا

 ەصتید ەردوواله ێىانه ەل ەڕش ەمەش(،ب 35) ەصرەییەوانب

(36. )ێىردووەپ

 ەمىووه ۆبىەهەوەو ەهىەوەم ەل یەنصىپا یبێتیانتىاه خەڵياهێً

و  ەشەڕو ب ەصرەب ەهەو بگ ڕنبب ەدوور ەوڕێگاوئ ڕێژنداب ێًپاله

 ەهگیج ۆب یىەد یەوی.پاشان صىپاەصەردابگرنب ەصتید ێنڕشتنخى

 ەمىوه ەردوالش.هەصرەب ەوبگات ەڕێبىەوێتب ەدیىەوەم ەل ەماهەئ

انواتەوئ ەهگیج ەرەصتەیەویه ۆرەج  ڕووبەڕوو ەڵگرتبێت،پاشانه ەی

هیانل ەڕش ەصتن،واتێًبى یەن ەبەرامبەرل یەن یدوژمن ەنو  ەهێىا

ان ش ڵێیتب ڕووبدات  ەگەر!ئەڵگیرصاهده ەڕیانتاواهباران و بيىژ

 ەشەڕو ب ەصرەب ێىەد ەهىەوەم ەل ۆب ەهاتبنه ەڕش ۆب ەماهەئ

و  ەوۆدەواتەو یەنصىپا ەلیع ۆب ەگرن؟ئەید ەوشارەئ ەصتبەصەرد

 ەل ەرچىوهیاند ێشپ ەماهەئ ۆچیب ەصرە؟ئەیب ەگاتەد ەدیىەوەم ەل

انهام ەبێته یچه ەهىەم  ەبەصتم ەهاردووەه ەلیفەخ ۆب ەیەهی

 ەرچىووید ەواه ەلیع ەلیفەخ ۆب ەهەوەبى ڕوون ۆیانخ ەرچىوویود

 یەن یچه ەل ێمەعىصمان؟ئ یبيىژاو ەل ۆڵەصەهدهەوەیەت ۆب ەوانئ

بێرت ەهەوتىوەاهىەرچاومب ەصەرچاوەواهدال  ەه یشەو عائ ەڵحە،زو

 ەبەصتیو م ەنبى ەلیع ەلیفەخ ڕاصتەیئا ەیەنهام ەه ێردراوێًه

 ۆب ێردراوێيیه یچه ەلیفەخ ێىەشش ڕووهبىەهەوە،بەهەمان ۆیانخ

 یەو مىعاو ەلیع ێىانه ەل ۆنچ ەروەنه ەهاردووەه ەماهەئ یال

 اشب ەصەرچاوەوانل ەبىوە،تەهیاه ێردراوو ه ەگۆڕیىەوەهام

 یدروصتبىوو ەصرە،پێشب ەصەرب ەصتگرتًد یدوا ەوەدەهرێتل

 ەصرەب ەصەرب ەصتیاند ەوانئ ەوواتەیئ ەمەٌج ەهگیج

. ەهەند یچ یداوا ەماهەئ ە،هەهاردوو ێردراویه ەلیع ە،ئەوجاگرتىو

(37) 

 ۆرز ڕووداواهەمان ەمئ ڵماهاهدامىص ێژوویم لە

 یەن ڕووبەڕووی ڵمانمىص یدووگروپ ەرچاودەهەوێت،واتێًب

ار  ەڕش ەتەوەبىه انل ڕوویداوەو وىشت  یان ەرەوید ەدەصتێيیب ەهێىاهی

 یتاو ەنو ەوواراهەهراوە،بۆیەئ ۆب ەپاواه یاخی ێيیگروپ ەصتید

اراه ەڕش ەول ۆڵیهي ێىیضتەپ ڵمانمىص  ێىانه ەل ەهەیً،هەه ەو وىشت

 ۆژگاریو ئام ەهدپ ەبێتد ڵمانمىص ڕوویاهداوە،تاوی ڵماهانمىص

 .ەواتەوەه ەیانو دووبار ەربگرێتو ەووارەصاتاهەل
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 ەرلێشێىاویص ێژاوێيیچ گ یتىش  ێضتادائ ەل ڵمانمىص وۆمەڵگەی

 ێضتاشو ئ یدەكاع ێًجار ەو صىوه یعەش ەڕیش ەوە،جارێًبىوت

 ەماهەئ ڵێنب ێضتائ ێتداعش،هاهر ەهەیدار ەترس یم ڕپ ەگروپ

يیش ەرهەمیب ەمەئ ێبگەیًت ەبێتئ ەرەهین،بەڵيىد ەصتید  ەل ەڕێ

هىایەمىص ێىانه ێژیىەیم  ەو ئاژاواه ەڕش ەوئ هەمىو ڵماهاهە،پێما

 ەمئ ەهۆیب ەففەیىە،پاشانوص ەمەٌج ەهگیج ەرچاوەهەیص

 ەترصیداروم ڵتركى ێشەوانه یەن یدوا ەل یەن ەڕاهەوەش

ویه ەرچاوەیص ەتربىون،چىهى انمىص ێشەوا  ەهگەوەدووج ەمل ڵماه

 ەبێتئ ەففەیً،بەڵيىص ەهگیج ەتایبەتیب ەگرتىو ەرچاوەیص

 ڵمانمىص یەویدووال ەهێىانل ەڕەش ەمئ ێبگەیًو ت ەوەبساهینئ

 ەهەشتیب ەیمىژد ڵماهەیمىص ەو،ئ ڵماهیشمىص ڕوویداوە،وام

 ڕەواویوى ىاصەهراوە،هەچیێپ یماهدارانئ ەدایيیب ەیژه ەو!ئێدراوەپ

عىصمان  ێنیخى ۆڵەصەهدهەوەیت ۆب یەگىا ەڵێن!دەوىشتداو ەب ۆیخ

 ەهەندەوەب ەئاماژ ەیەه ێڕاهەوەیەنگ ەهدچ ەواتێىدا)لەرچىوند

عىصمان و  یدژ ەڵيیخ یهاهداو ەل ەبىوەه ڕۆڵیان یشەو عائ ەڵحەت

ئێمەوال اصماهى ەزاهیىوە،بۆیەه ەگرهگمانب یەواوی،  ەر(گەهردووەب

 ەرچىوهەیاند ەمعىصمان ئ ێنیخى ۆڵەیت ۆواش بىو ب

عىصمان  ەمارۆداویگ ەوەیچل ش ەوئ ەماوەیل ەماهە.ئەهردوو

و ن؟خۆبىو ەوىێل ڕەزاییەواهەوەها ەالیەنل عىصمان  یوىژرا

تێًچره  ەعىصمان ب ەوچل ش ەواو،بەڵيىوىژراو و ت ەبىوه ەصا

ویو ئازار دوا ڕەخەتیها  یارمەتی ەصەربردووە،بۆچیب یاویژ ڕۆژەوا

ه  یەتیعىصمان وتىو یەگىا ڕزگاریبىەن؟دەڵێنو  ەداه یانعىصما

 ەصتید ەب ڵمانمىص ێنیخى ەوێتهام یارمەتیمبدات ەشه ێتهاب

خڕێژرێتب ەوەمى ەهۆیب ڵمانمىص  ەبۆهەیب ەره ەبىود ۆ، 

 ەرچىوهیاند ەوبیاهىوەوەب ەماهەئ ەدەبىوعىصمان ه ەصێتەهەیو

 ۆب یانعىصماه ێنیخى ۆڵەیت یدروشم ەواهەئ یەەوەئ یان.یەبىردا

 ەواریب یەشمىعاو ەوارهێىاوە؟هەروەنب ۆیانخ ەرامیو م ەبەصتم

(38. )ێىاوەه

 ەیەئىم ەماڵەی:بىەوارهێنراوە،یەهەمیانعىصمان دووجار ب بەمەش

اب یانعىصماه ێگەهەیپ  ێیانل ەڵيیخ  ەواهیانخراپ ەوارەو ب ەوارهێى

ا ەڵيیخ ەصتید ەعىصمان ب ەوەیتا ئ ێزاربىوەب  ڕازیه

ان.دووەوىژراو  ەرامیو م ەبەصتم ۆب ەرهەوتىوند ەڵياهێً:خەمی

 ەرزهردۆتەوە،چەهدًیان بیعىصماه ێنیخى ۆڵەیت یدروشم ۆیانخ

 ێت،بەوشێىەیەیب ەرچۆهێً.هەبيىشتداو ێىاوەداپ ەول ڵماهیانمىص

 ەصتیپێىردووە،د ەمەٌج ەهگیج یاهىردووەباص ەرچاوەوانص

ت ەهسیًل ەهگەهەشج  ەوىتاو ەبەرەبەیانو ل ۆرهەڵهاتًخ یوا

 ەواویوت یگەریوار ەرامبەرب ەل ێر(.زوب39)ەردەوامبىوەب ۆرئاوابىونخ

مبەرپ ەرمىودەهەیف بیرهێىاهەوەی ەل ەلیع  یيینیو پاشان ب ێغە

اصر ڕیوى ەماریع  ەصەرەتایل ەلی،هەرع ەیصىپاه ەڕیسیل ی

 ڕوویىردووەتەو  ەجێهێشتىوەب ەڕ،شەڕگەهەیش ەصتپێيید

 یاوێيیپ یال ەوێل ەلضباعئ یواد ەهاویب ەصرەب یًهس ەیەنهاوچ

ڵیخ ەجرمىز ل ڕیوى ەمرویع ەهاویب ەشتەوید  ۆب ەداالد ەمیمت ێ

 ەل ەڵحەش(،ت40) ەیيىژێتد ەوداخ ەواتیل ەواهەوە،ئەویشخ

 ەیصىپاه ڕیسی ەل ەهەم،هەخ ڕیوى ەرواوی(م 41)ەوىژراو ەڕەهەش

 ەروانم ەڵەیه ەتیریب ەڵحەت ەرچاوەوانص ەڵحەبىوە،بەپێیت

 یعىصماو ەلیفەخ ڕەواویوى ەگێڕهەوە،بەد ەرواهیشەوەم ە،لەوىژراو

ئەوتىو ەففاویع ڕیوى  ەوىژراوی.بەهەونباوهتان م ىێنیخ یدوا یتر:"

 یەگىا ێتب ێڕاهەوەیەگ ەم:"بەرگرتەوەباوهتاهم و ێنیمً خى ەڵحەت

(42.)ەبىوەعىصمان ه یوىشتن ەل ەصتید ەڵحەت

 یپاشان وىژراو ێرەوەزوب ەالیەنل ەڕش ەیداویم ۆڵىردویچ دوای

 یشە،بۆیەعائ ەصتید ەوتىوەتەصىپا ه یەتیهردا ەرص یارەواد ەڵحەت

 یاترز ڵماهانو مىص ەبێتد ەردەوامب ەڕش ەشبەوەهراوەئاماژ

 یان ەویداز ەب ەدرێتد یشەعائ ەهەیهىشتر ەوەیئ یەهتردەوىژن،تا

 43)ەهەهىشتر ەلیچىار پ ەل شمشێر ەب ەبىو ەوەئ ێدەخرێت،پ ەل

) ێهاتىوەپ ۆتایو ەڕەهەش ەوی،ئەوجاز ەتەصەرو خراو ە(دراو

 یشەعائ ەژاوەهەیه ەرماهیىردووەف ەلیع ەلیفە(،پاشان خ44

بۆئەمەشه  یبرا ەبىبەهریئ ڕیوى ەمەدیمىخ ەب ەرماویف ەڵگرن،

،هەڵیبگرنبىو ەلیع ەیصىپاه ڕیسی ەل ە،هەهردوو یشەعائ و  ە

 ەهاوەاڵویل ەصێًه ەهدچ ەگەڵل ەمەدیش،مىخ ەصرەب ۆب یبەهەوەب

(45. )ەیىردووەوار ەمئ ەلیع

و ەب صەبارەت ازاویص یوىژرا  یاوازج ۆچىوهێيیب ەهدچ ەردوواله ەرب

 ەهەردووال،پێىجل ەوىژراو هردوو ەهەزارد ەل یانباص ەیە،زۆرێًه

 ەیصىپاه ەل ەزاریشیانه ێىجوپ ەلیع ەلیفەخ ەیصىپاه ەل ەزاره

 ەردوواله ەل ەزاره ەژدەه یشە(،وتراو46)ەبىو یەهگراویو ال ەڵحەت

،صیازدەوىژراو وی،پێىجو ال ەڵحەت ەیصىپاه ەل ەزاره ە  ەزاره یەهگرا

وىژراو  ەزاره ەخەوتل یش(باص47)ەلیع ەلیفەخ ەصىپاهەیل

ویوال ەڵحەت ەصىپاهەیل  ە،وتراویشەهراو یەهگرا

 ەیصىپاه ەل ەصیشه ەزاره یىەیهس ەڤدەهەزار،هەروەهاخ

يی(،ل48)ەوىژراو ەلیع ەلیفەخ  ەوىژراویباش ل یىەداد ەبۆچىوهێ

 یوىژراو ەل یش(،باص49)ەردوواله ەل اوەهر ەزارهەشه یضتب

 ەل ەزاره یەهگراوی،پێىجوال ەڵحەت ەصىپاهەیل ەڤدەهەزارخ

(50.)ەهراو ەلیع ەیصىپاه

 ەوىژراو ل ۆرتریًز ڕووهدەبێتەوە ۆب ەوەمانئ ێڕاهەوەوانگ ۆیو لە

 ەهەردووالل یشوىژراو ە،هەمتریًبىو یەهگراویو ال ەڵحەت ەیصىپاه

 ەهگاوەراویج ەرجەمص ەیژمار ێىدابىوەوات ەل ەمە.ئەبىو ەزاره ەد

 ەل ەزاریانه ە،بیضتبىو ەزاره ەهجاپ ەڕەهەداش ەل  ەردوواله

 ەن(و51 )ەرامبەربىوەب یصىپا ەل ەزاریانه یو س  ەلیع ەیصىپاه

هێًمىص ەنو ەگەرئ ەرهەوتىوە،بەاڵمص ەهگەهەج ەل ەلیع ەڕش  ڵما

 ۆب ەورەبىوەگ ڵىێراهییەویشىضت و ما ڕواهین،ئەواب ەڕەهەش ەل

يیشىضت ەڕەهە،بەڵيىش ەشداربىواویب ەرجەمص  ۆب ەورەبىوەگ ێ

دراویپ ەمىژد ێس   ئەوو  ەڕبىەنش ەرامبەریەنب ەل ە!هەهەشتب ێ

 ەبىو ەورەگ ێت،شىضتێيیبيىژر ەواهەوەئ ەهۆیب ڵماهەمىص ەمىوه

بىو  ڕۆژاهێً ە،وىشتداو ەب ۆیخ ەمىومىداڵەیه یىێً،ئەودا ۆب

 ۆشەویضتیو خ یەهگرتىوبىون،پشتىپەها ەصتەیەوید ەماهەئ

ویب ەڵەهاو یەهتربىون،ئەماهە درب ەڕێسەوا ئىخىد و خ ە  ەهدەق، 

انن خێرەواهیاشمش ەبىو ب ڕۆژاهێًبىون،  ۆب یكىرباو ەهردەد ۆی

درب ێرەواویشمش ێضتائ یەهتری،وا  یەن ڕووبەڕوویوئىخىد  ە

ون،ئەووارەصاتەو انگ ەصتا  ڵماهانو مىص ۆیانخ ەصەرب ەورەیەی

.ەیەه ەردەوامیب ەمڕۆئ ەوىتاو ێىا،هەه
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:ەبىتالیبئ ڕیوى ەلیع یهردو یەتیدژا ۆوارەواوی: هێیەمص تەوەرەی

دژ  ەماهەئ یىردووەوا ۆوارێًه ەوەدەهەیً،چەهدئ ێبینیت لەوۆتایدا

:ەرچًد ەلیع ەخەلیفەب

 ەلیع ەب ەبىو،خەالفەته ەوانئ ۆب ەالفەتخ ەوەیئ ی:دوایەهەم

 ێرو زوب ەڵحەت ەب ەرماهڕەوایەویو ف ۆصتپ یچه ێردراوە،عەلیصپ

 ەگەڵل ەوڵیداوەه ەباشع ڕیوى ەبدوڵاڵیع ەصپاردووە،ئەگەرچیه

 ەعەلیب ەوەیئ ەنو ەیەنهاوچ یوال ەبيات یەهەیان ەره ەلیع

 ەوالیب ەبى ەڵحەشو ت ەرەصب ەوالیب ەبى ێرزوب ڕاگەیاهدووە

 ۆ(.خ52) ڕەتىردۆتەوە ێشيیازەیپ ەمئ ەلیع ەلیفەخ ە،بەاڵموىف

 یەمىعاو ەربارەید ەبدوڵاڵیوع ەیرەمىغ ێشيیازەیپ ەوئ ەلیع ەگەرئ

و  ەڵحەت ۆب ەبدوڵاڵع ێشيیازەیپ ەمئ ەگەڵل ەصەهدبىردایەپ

گیج ڕەهگە ێر،ئەوازوب وا  ڕوویىدایە،بەاڵم ەففەیىیشو ص ەمەٌج ەه

 یاوێيیپ ە،هەنبىو ینیئا یاوێيیپ یاترز ەلیع ەهەوێتدەرد

اس ی،هەروەنص  ێژوویم ەبىاریل ەزاوشار ۆڕپضپmadelung(53 ) ی

 ەگەڕایەوەد یاترز ەلیع ەڵىێضتەواوی:"هەوەهردووەب ەیئاماژ یضالمئ

 ەصتبەردارهەبىونود ەكیاهەتیەهەیوخ ینیئا یەویال ڵبىوویزا ۆب

(54. )یاس یص یواروبار یخاتر ەبەرل ێیانل

 ەهەبىوەو ئاماد ەوالیب ەهردووەه ەماویئ ەنه ەلیع ەلیفەخ

 ەرەتایص ەیچىارماهگ ەوئ ەماوەیل ەووارەبيات،بەڵيىئ

 ەرچاوەیەهداص یچه ەدیىەبىون،لەم ەل ێروزوب ەڵحەت ەصەاڵتی،هەد

ان،مەبەصتیب ەهایبردبێتپ ەلیع ەهەوتىوەه ەرچاومانب  ۆی

 یدوا ەل وبارەوانوار ڕێىخضتنیو  ەوانو گرفت ێشەه ەصەرهردویچار

و بىون ب یوىژرا  ۆواریه ۆی،ڕەهگەخ یبىوو ەلیفەخ ەعىصمان و 

 ڕۆژەیچل  ەوئ ەواتیل ەمانئ ەوەبگەڕێتەوەئ ۆب یانخضتي ەراوێسپ

ه ەمارۆعىصمان گ بىو پاشا  ەڵىێضتێىیانه یچه ەوىژراو یشدرا

.ۆخەهەبارود ەوەیئارامىرده ەل ەبىوەه

 یەهەم ەصەاڵتد ەدەصتیگرتى ەگەڵل ەره ەلیع ەلیفە:خدووەم

ویوال ۆربەیز یالبردو ەب ەصتیىردووەد یوار عىصمان  ەلیفەخ یەوا

مىوشیاهەوەه ەصەروویل ویوال ە  ەهاهەتت ەیە،ئىم ەماڵەیبى یەوا

 ەجگ ەوەدەهەیًئ ێبینیت یبەماهىەبەصتىوە،بەڵيىپشت ەنه ەلیع

كى55) ەباشع ەبىەماڵەیل  ەخضتىو ەراوێسپ ەگشتیب یوڕەیشیەوا( 

 یاهەشوال ەول ەصەروارالیبردن،هەهدێًول ەواهداواروبار ەبەڕێىردویل

 ەچىون،بەڵيىاله ەدەصەاڵتل ەبىڵىەهردووە،هەنك ەمەیانئ

هیىوە،ه ەخەلیفەب ەلیشیانع  ۆیانب ێرو زوب ەڵحەت یترئ ەزا

 یازیانه ەیەئىم ەماڵەیو بى ەبێتكىرش د ەلیع یوار ەرهەوتىوەد

انخ ەوەیئ ە،بۆخراپ ەلیع ەربەرامب  ەوبێدەهگیەیل ەهەوەپاهبى ۆی

 ەلیفەخ ەداویه یارمەتیو ڕەزاییەوانها ەبەرامبەرل ەڵیاهبژاردبىوه

ه ێنیخى ەهدهەوەیص ۆڵەت یعىصمان،دروشم  یانعىصما

.ەرزهردەوەب

اشىرا ەوەئ ەعائیشەشب ەبارەت:صصێیەم  ەڕووداویل یە،هەرئ

 ییبىوئاصا ەبىوە،ئیترباشى یشەو عائ ەلیع ێىانه ەیىەهدیپ یفىەوەئ

 ەجۆرەوانل ەجۆرێًب یشەعائ ەلیفەخ ەب ێتبب ەلیع ڕۆژێً

.ەربڕێتد ۆب ۆیخ یەتیدژا

 ڕەیشكى ەماڵەواویبى ۆریز ۆربەیز ەهەیًد ەوەشئ ێبینیت هەروەها

هىەهردووەدژا ەواهەش یئ ەلیع ەلیفەخ یەتیدژا ەوتىەه  ەبىونه یەتیا

 ی، عىد ەیمت ەماڵەی. بىەبێتهاشم ه ەبىەماڵەیل ەالیەهگری،جگەب

 یەتیدژا ەوتىەه ەهموص ەخسوم، م ەوی، ئىم ەبدولعەزی، ع

 یالوازهردو ەوڵیه دەصەاڵتەهەیەوە ەرەتایص ەل ەره ەلی.عەلیع

ویكى ەصەاڵتید  ڕیوى ەباس یع ەوىڕاویل ەجگ ەداو ڕەیشییەوا

 ەصتىوە،ئەواویب ەئەوضارەوانب یپشت یاترز ەبێته ەبدوملىتەلیبع

و56)ەوانهاوچ یوال ۆتەهرد  ەباس یع ڕیوى ەمیكض ەوەیئ ەن(.

 ەوالیب ە(هردووۆزای)ئام ەبدوملىتەلیبیع ڕیوى

 ەوالیب ە( هردووۆزای)ئام ەباس یع ڕیوى ەبدوڵاڵی(.ع57)ەهىەم

 ە(هردوویىاهان)پشتەبادەیع ڕیوى ەعدیص ڕیوى ەیس ی،ك یەمەن

. پ58)یضرم ەوالیب هىرد ص ێشتریش(.  ەهیفیخ ڕیوى ەهلیباصما

 یەمىعاو ە،بەاڵمهردوو ەصتىیشانشام د ەفرماهڕەوایب یص یبرا

 ڕیخضان وى ڕیوى ەمارەی.عێبضپێرێتپ یشام ەهەبىوەئاماد

 یشاهەیه ەمەش(ئ59)ەوىف ەوالیب ەهردوو ی(یىاهان)پشت ەهابش

 ەهەمانب ە،عەلیشهردوو ەلیع ەل یانپشت ڕەیشكى ەوەیەئ

 یوات ەل ەهردوو ەلیع ڕیوى ەصەویخ  ەل یوا ەمەشئ ێىە،هەرش

ازپ ۆب ۆرم:"زەوتىو یباوو ەب ەمەٌج ەهگیج ۆب ڕۆشتن  یتهرد ێشيی

 بەوىشتن ۆڵداچ ێگایەویج ەل ەهرد،زۆردەترصمه ەمتكض ەب

 ەنه ڕەیشكى ەوەیەئ یشاهەیه  ەصەنخ ەیەیوت ەم(.ئ60:" )یتبچ

 ەترصیبىونم ە،بگرەهردوو یەتیاندژا ەڵيىب ێت،گرتب ەلیانع یپشت

.ەلیع یاویژ ەصەرل

 ڕیوى ەبىتالیبئ ڕیوى ەلیع ڕووداواهە،هەبەصەر ەمئ واتێً

وردیدەهەیًب ە،هاتىو ەبدوملىتەلیبع  ەصەردەمیب ەرا

انل ۆر(ز61)یریباپ ەبدوملىتەلیبیع  ەنو ەلیع ەیە،ئەوەتاه ێىچىهی

 ەمىوه ەویشئ ەنو یەصربییەوان،هەر ۆتەبەربرد ەهایپ یریباپ

 ەصتەوەماوەد ەب ەباس یع ەماڵەیبى ەهیات یەتیدژا ەوتىەه ڕەیشكى

 ەب ەبدوملەهافیع ەماڵەیبى ەهیات ەبدوملىتەلیبع ۆنچ ەنو

 ەنو ەصرەب ۆب ەواهیشئ یریىردوی،دەرچىوویپشتگ ۆب ەصتەوەمابىود

ب ۆب یەوا ڕەیشكى ەرچىوهەهەید  ەریاندادو ەرێًدادو ەوەیئ ۆشام 

 ەففەیًو ص ەمەٌج ەهگیج ەنەصتىەوتەوان،هەرود ەصەربيات ل

پیهاو ەراهمف ەبدوملىتەلیبع ۆب یەتیاڕەو ڕیاریخىدا ب ر)  ێشت

.(ەبىو ەلیع یال ڕاصتی)د.خ( ێغەمبەرپ ەواویوت ێیپ ەباصماهىرد ب

 ەیەهەوەب یشەیو عائ ێر، زوب ەڵحەت  ەوەیئ ەهەیًد ەوەشئ تێبینی

 ە،هەروەنبىو ەماڵەو بى ەلی،خسمایەتیع یدژ ۆهردووەتەوەو

 ەصمایئ ەیمە،زوبێریشت ەو ل ەبىبەهرەئ یخسم ەزاهرێت،تەڵحەد

وص یشەعائ یو خىشي ەبىبەهرئ یهچ  ەشساهرێت(.د62)ەبىو ەریها

 ەبدوملىتەلیبع یهچ صەفیەی ەلییە،هەع یيیهس یخسم ێرزوب یيیدا

 ڕەوى ەبدوڵاڵع ەورەبىوویگ یدوا ەل یارەوا د ە،بەاڵمبىو یيیدا

،زوبێرزوب  ەورەهەیگ  ەبدوملىتەلیبع ەماڵەیبى ەیىەصتیپ ۆرز ێر

ت ەردەهەوێتد ەلیع ەهەیوت ەل ەبىوە،ئەمەشه  ەهگیج ەل ێًوا

 ەل ەیەهێًب ۆمانت ێمەئ ێرزوب ەی:ئەوتىو ێریزوب ەب ەمەٌج

 ەبەصتی)مڕەهەتوى ەوەیئ ەها،تاداد ەبدوملىتەلیبع یوەوەواه

. دروصتىرد ۆداو ت ێمەئ ێىانه ەل یاوازیج ەورەبىوگ یە(ەبدوڵاڵع

(63).
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ز (657ن/37)ەففەیًص ەهگیج ەل ێڵخ یگەری: وارەمدوو باس ی

:یًەففهص ەڕیش ێىردویپ ەصت: دیەهەم تەوەرەی

ارود ەوەیو ئارامبىه ەمەٌج ەڕیش ەواوبىوویت یدوا لە  ۆخەهەب

هى ێيیجار ەلیع ەلیفەخ  ەب یەمىعاو یال ۆب ەهاردوو ۆیخ ێىەریتر 

 یەمىعاو یەتیىردوی،دژا ەل ێىانو وازه ەلیع ەب ەیعەتدانب ەبەصتیم

بيات  ەوروبەرید ەل ەهدێًه ەب ڕاپرش و  ەوڵیداوەه ەمجارەیانئ

 ڕاگەیاهدووە یەیمىعاو ەب ەمرو(ع64)اشع ڕیوى ەمرویع ەواهەل

ویص ۆالیب ێرەبى ێىەرتهى و یىەید ەرهردەوا عىصمان  یشام و وىژرا

 ەهگانج ەل ەنبى یتهاووار ەوەیئ ەلی،بۆع ەصتۆیئ ەرەبخ

 ەصتیو د ەرگرتىوەو ەهەهدب ێشيیازەهەیپ ی،مىعاویەشدژ

 ەلیع ێىەرەهەیهى ێىیترجار ە،بەمەشهردوو ەجێبەجێىردویب

(65.)ەلیفەخ یال ۆب گەڕاوەتەوە ێئەهجامب

 ەهگیج یدوا ەل ەلیع ە،چىهىەبىو ەوىف یشار ەل ەلیع ئەووات

و  ەشار ەوئ ۆب ەگەڕاوەتەوەو ه ێىاوەه ەدیىەم ەل یواز ەمەٌج

 ەمەش یئ ۆیەب ڕەهگە(.66)ەصەاڵتەهەید ەهدیهاو ەب ەهردوو ەیوىف

ویو جمىج ەوارل ەوەیئ ۆب ێتهردب  ی،دوا یىبێتهس یەوەمىعاو ۆڵەوا

 ۆیخ ەوروبەرید ەب ڕاوێژی یلەع ەلیفەخ ێردراوه ەڕاهەوەیگ

 ەمەش(.ب67) یەداوەمىعاو یدژ ەڕیش ڕیاریب ە،جارێىیترهردوو

 ۆهردهەوەیو ەب ەصتدەهەنو د ەدەند ەڕش ڕیاڕیب ەردوواله

(68.)ێزه

 یەمىعاو ەردووال،صىپاهەیه یصىپا ەڕێىردویب یەهتر،دوای دژی

 ڕاتفى ڕووباری ەراغك ەل ەیەنهاوچ ەلی،دەگاتەع ەیصىپاه ەپێشل

 ەهاوهراو ەڕەهەش ێىەشەوەشى ەوئ ەهۆی(ب69)ەففەیًص ەهاویب

 ڕووبارەهە ەل ەوەئاوخىارده ۆب ەیەشهاوچ ەو(ل70)ەففەیًص ەڕیش

هراو ێگایەج ەول ەهیات  یەمىعاو ەیصىپاه بدرێتەوە،هەئاوگل  ەتىا

 ۆالیب ەهاردوو ێردراویه ەلیع ەصەرداگرتىوە،خەلیفەب ەصتید

 ەن،لەواتیئاو بب ێگایەوەج ەول ێىەوەپ ڕێگابدەن ەوەیئ ۆب یەمىعاو

 ەرحص ەبیئ ڕیوى ەبدوڵاڵیو ع ەعىكب ڕیوى ەلیدیو ێردراوداه یهاتن

و  ەوەياتڕەتب یەداوا ەوئ ەهەند ۆب ێشيیازی.پەبًد یەمىعاو یال

 ۆنچ ەنو ڕاگەیاهدووە ەوەیان(.ئ71)ێىەدرێتپ ەڵگرتيیانئاو ه ڕێگای

ه  ڕۆژی ەخىدا ل ەوەیئ یىایه ە،بەوىشتىو یىىێتیت ەب یانعىصما

 ێىەرەواویهى ەل یەهێً ەمەش.ئێبگرێتل یانئاو ڕێگەی ەصتاهەوەه

وافر و  ەصتاهەوەه ڕۆژی ەخىدا ل ەهردوو ەوەب ەیئاماژ ڕەهردووەتى

خەرش ڕوودوو  ەبیئ ڕیو وى ەلیدو ەبەصتی)مێىەئ ەنو ۆراویاب 

(72.)ەخاتەوەدوورد ەوەئاوخىارده ەلەصرح(

ویه پاشان ان ەاڵمیو یداوا ەلیع ەلیفەخ ێردراوەوا  ەل یەهجاریی

 ەاڵمیو ۆتانخ ڕاگەیاهدوون،دواتر ێیپ ە،مىعاویەشهردوو یەمىعاو

 ەلیع ەیصىپاه ەداوەه ەوەیانئ ڕێگای ەوەبىوە!ئەردەگرنو ۆتاییو

 ەصتیپێىردووەد ەڕش ەن،بەمەشبب ڕووبارەهە  ەوجێگایەیئاو ل

 ەلیوع یەمىعاو هێىان ەبىو ل ەڕش یەهەمین ەمەشئ

 ەصتو د ەردەهەونص ەلیع ەلیفەخ یەهگراویال ڕووبدات،لەشەڕەهە

 ەصىپاهەیب ەوەئ ەلیع ەگرن،پاشاند ەوجێگایەئ ەصەرب

 ێىەصەرب ەواهیشئ ڕێگابدەن ەبًم ەوانئ ەنو ێىە:ئڕادەگەیەهێت

 ێمەئ ەبىایەه ەوانئ ەمیصت ەن،ئەگەربب ۆیانخ یو ئاو ەهەئاو

(73.)ەهەر ئاوەصەل ەرهەدەهەوتینص

 ەواز ل یەمىعاو ەوەیئ ۆب ەردەوامبىوەب  ەوڵەوانه ەل ەلیع خەلیفە

 ێيیجار ڵماهان،بۆیەمىص ڕیسیهاو  ێتەوەو ب ێىێتبه یەتیىردندژا

 ەمىوه ەنو یەمىعاو یە،بەاڵممىعاو ۆالیب ەهێرێتەوەد ێىەرهى یىەد

و ێنیوىژران و خى ەب ەیئاماژ یىەد ەواویجار  ەففانع ڕیوى یعىصما

ویهى ەل یەهێً ەیەوت ەمئ ەوەیهردهە،دووبارەهردوو  ەلیع ێىەرەوا

 ەیئ ەخىاب ێىد:"صىەوەهردووەب ەیئاماژ ڕووبەڕو ڕەهردووە،بۆیەتى

 یە،هیچو ئاشىرا ڕوون ێمەئ یال ەدەیتد ۆب ەوڵیه ەوەیئ یەمىعاو

يیخ ەصتىەهەوتد ێىتشت و  ەریتب ەخەشتەیو ل یىبدەیتفر ێپ ەڵ

 ڵێیتب ەبێته ەوەئ ەیت،تەهیابخ ۆتیخ یو دوا ەیتبى ەواشەیچ

 ێىەهەیخى یداوا ێمەشوىژرا،ئ ەصتەمب ەلیفەهەتانخ ێشەواوپ

 یەئاشىرا ێىداوات ەهرد،ل ەیەتكض ەمب ڕوایانب ەهەیً،هەزاهەواند

چىهى یارمەتیداوی ەل یتبىو ەمتەرخەمه ۆت  ۆتخ ەعىصمان، 

خىدا  ێت،لەب ۆتخ ۆب ەوجێگایەئ ەوەیئ ۆب ێتبيىژر ەزتىردووەخ

 یارە:"،وا دەوشىێىەئ ۆب یاوترەش ۆت ەل ەهەم یاوێًپ یەتیدژا ەبترص

 ەی" ئەوتىو ێیپ ڕەهردووە،بۆیەتى ۆرز یەیمىعاو ێردراوه ەیوتاه ەمئ

 ێرەو ل ڕۆن!،بۆبىونباصتىرد در ەواهەیئ یاباوشینب ەرەبیع

(74. )ەردادو ەبێتەد ێىاهمانه ەل ێرشمش ەمێيىەوە،تەهیام

 ەل ەلیع ێهیىابىوویو ب ێردراواهەه ەمئ یدوا ەل ئیدی

 ەهاو ەهگاویه ەترس یو م ەرەب ەوانئارام ڕۆژە یە،وردەوردەمىعاو

 ۆتاییەواویو ەل ڕهردن،ئیدیك یەهتر ەورەهە،بەرەوگ ەصاتەوار ەرەوب

 ەصتیپێىردووە،ئەمد ەڕز(ش656ن/36)ڵیصا ەیالحج یژ یماهگ

 ەوەوهشاه ەالماردانپ ەڕیش ێىەیش ەل ەصەرەتاوەل یارەواد ەڕاهەش

بىو  ەشێىەیب اصد ەروەنه ە،چىهىەگروپ گروپ   ەهرێتب

 ڕوویداوە،ڕۆژی ەڕش یەهجار ەبىوەوا ه ڕۆژی ەڕەوانش ەصەرەتایل

 ەم(.ئ75)ەوەتەوەبىه یەهتر ڕووبەڕوویدووجار  ەبىوەواش ه

 ەڕیانش ەردوواله ەوەئ یاهدووە،دوایخا ڕۆژێيی ەهدچ ۆخەبارود

 ەز(،ه657ن/37)ڵیصا ەرەمیمىخ یماهگ هاتنی ڕاگرتىوە،بەهۆی

 یهاتن ەواتیو ل یضالمئ یهاتن ێشپ ەل ەوماهگاهەیل یەهێىە

(76.)ێىەدراوەپ ڕێگە یاداو وىشتار ت ەڕش یضالمیشئ

 ۆب ێرێتەوەبى ێردراوه یىەد ێيیجار ەلیع ەبىو ەرفەتدوا د ئەمەش

 ەلیع ەلیفەخ ەماهگ ەوئ ەراوضەریص ەوەیئ یە،دوایمىعاو یال

اشت ۆب ەوڵیه  ەلیشع ەبىوە،چىهىەه ێيیصىد یچه ەاڵمب ە،داو یئ

يیشت  ەل ەوەیئ یداوا ەوەیل یە،جگەمىعاو ۆب ێىەبىوەپ ەیتاز ێ

 ێىێت،بۆیەبه ەرەویت و دووبەصەاڵد ەواز ل یەهردووەمىعاو

(77.)ەهردۆتەوەدووبار ۆیخ ەڵىێضتیه ەمانه یەشمىعاو

 ەل ەفەرص یماهگ یو هاتن ەرەممىخ یماهگ ەواوبىوویت ەگەڵل ئەهجام

 ڵێیب ەوەیئ ەن(.و78)ەصتیپێىردۆتەوەد ەڕماهگ ش ڕۆژی یەهەم

 یەهەوىرد ەهدەپ یەهتریً،وەن یو وىشتن ەڕش ەزرۆیتام ەردوواله

 ەب ەڕەهەش.شێتزووترب ڕۆژێً ەوڕۆژەم،هەئ ەڕواوی:مً چاوەڵێتد

 ەن(.و79)ەبىو ەردەوامب صەفەر یماهگ ڕۆژی ەدوازد ێژاییدر

 ەبىوەوا ه یجار ەبىوە،بەڵيىه ەرەممىخ یماهگ ێشپ ەڕەواویش

(80.)ەوىشتىو یەهتریانو  ەبىو ەردەوامب ڕۆژو  ەوش ەڕەهەش

ل81)یشوىشتى زۆرتریً  ەویش ەب  ە،هەبىو ەوەداش ەو(

لێزلێبىوهەوەب  ەب ەو ه ەوش یيیتار ەب ەه ە،شەڕەهە(هاصراویرەالهر یلە)

 ەڕش ێشتەهگاوچ یىەیتاهس ەهاتىوە،بەڵيىه ۆتاییو ۆریشخ ەڵهاتنیه



 Journal of the University of Garmian 6 (3), 2019 

  
Page 69 

 
  

 ڕاگیراوە ەڕش ڕۆژە ەوئ ەالزەریشب ێبەهەیهت ەردەوامبىوە،بەپێیب

ت657ن/37)ڵیصا ەفەریص ەیدوازد ڕۆژی  ڕیوى ەمرویع یایداز(

كىرئان  ەهردوو ەیصىپاه ەب ەیئاماژ یەمىعاو ەیصىپاه ەهاوعاش ل

(82.)ەڕەهەش ڕاگرتنی ۆب ەرزبىەهەوەب

وی  ەبەصتیم ۆب یەوەمىعاو ەیصىپاه ەالیەنل یشكىرئاه بەوارهێىا

اس یص  ێىردوون،هەنت ڕووی ەیشىضت ەول ەبىو ۆڕزگارهردهیانو خ ی

 ۆب ێن،گەربه ڵماهانمىص ەڕیو ش یبرا وىژ ەڕیش ەواز ل ۆئەوەیب

 ەوىشتى ەمىوه ەوو ئ ەڕیاهىەدەهردش ێشترپ یەبىا ەبەصتەم ەمئ

 ەوە،ئ یىاهەهەهاوبژ ەصەرل ڕێىىىەهەوتً ڕوویىەدەدا،دواتریش

ان جگ ەڵىردویه ەصەرل ەڵگەیەب یًباشتر  ەبەصتوم ەمەرامل ەكىرئ

 ەڵىردویه ەبەصتیوم ەرامم ەوەیل ەجگ ەبىوە،ئەمەتر ه یچیه

عاش  ڕیوى ەمرویع یخىد ەهەیوت ەكىرئان ل

اص ەرچاوەوانص ەردەهەوێت،هەروەند هىردووە،دوایب  ەوەیئ یا

 یەوە،صەرهەوتًبى ێراكیەوانع تیشىض ڕووبەڕوویشام  یصىپا

 ەشام،ب یصىپا ەرهردەیص ێراكییەوان،عەمروع ۆب یىبىوهس

 ەخۆمانب ێزه ەهەمد ۆب ێشيیازێىت:"پڕاگەیاهدووە یەیمىعاو

كىرئان  ەوەیەئ ەرتەوازە،ئەویشپ ەواهیشئ یصىپا ەبەخشێتد

 ەربێت،بەمەشدادو ێىەوئ ێمەئ ەهێىانل ەمەئ ەرزدەهەیىەوە،دەڵێینب

ا ەهدێىیشو ه ڕازیدەبً ێشيیازەپ ەمب لەوان ەهدێًه  ۆب ڕازیه

(83.)ەوانئ ەش یب ەبێتەد ەرەویدووب ەڕ،ئەهجامش ەصتاویو

م یصىپا ێىەیەش بەم هیان یهىو ەهرد یانكىرئاه ییەوانشا  ڕمەوا

 ڕشتدا ۆب یپالو ەمروع ەڕ،ئەوەیش ڕاگرتنی ۆب ەیەنئاماژ ەنو

 ەیصىپاه ێىانه ەل یاوازیج  ەمروع ەیوار ەمب ەریگرتىوە،چىهىەص

بگرێت ەڕهاچارهرد ش ەلیانع ەوایەوە،وۆمەڵێًهات ەلیع ) ڕا

ات ەمە:"ئەوەوەهردوب ەیئاماژ ەلیع ەگەرچی(.ئ84  ەهی

 یًئا ەل ەه ین،بەڵيىكىرئاه ێىىەوتەیشى ەنه ێڵێىە،ئەواهەفرتىف

 ەلیع ەیصىپاه ێىه ەل یىەد ۆمەڵێيی(.و85كىرئان!")  ەل ەه ەزاهًد

 ەردەوامبىوویب ەگەڵل ڕابگیرێت،بەڵيى ەڕش ەبىونه ەوەئ ەگەڵل

 ەل ەماهەل ڕاگیراوە،بەشێً ەڕش ەوار ەوب ێًوات ۆیەبىون،ب ەڕەهەش

 ۆب ەزاربىون،ڕۆشتىون(ه86)ەدوازد جیابىوهەوە،هەهسیىەی ەلیع

) ەواریجەوانخ ەب ەرورا،دواترخ ەهاویب ەوىف یًهس ەیەنهاوچ

(88.)(هاصران87

 یال ەهێرتەد ەڕ،هىێىەرش ەوەصتاویب ەلیع ەلیفەخ یهاچارهردو دوای

 ەلیع ۆب ەوەیئ ێشيیازیپ یەمىعاو ڕێىىەوتً، ۆب یەمىعاو

 ەدەیًد ێىدیانو صى ەڵبژێریًه ەردوواله ەل ێىەر:دوو هىەهردوو

 ڕاوێژبىەن،هەرو  ۆببىەوەو یەن ەگەڵل ەماهەبً،ئ ێالیەنب

) ەیً( بى89)ڵیووهمان كبىەرده ەصەرچارەهىوس یل ڕیارێىیاهداب

 ێنیخى ەبەصتیم ەنه یەمىعاو ەبێتەوەد ۆماهڕوونب ەمەوە(.ل90

بىو ەلیفەخ ویب ەل ەجگ ە،بەڵيىعىصمان   ۆب ەدروشم ەوئ ەوارهێىا

.ەبىو ەه یىەد یچیه ەوپایەپل ەدەصتهێىاویب

مىعاویە ەمایەبى ەوئ ەصەرل هەردووال  ۆیەوەخ یال ڕازیبىون،

 یضتىیەتیو ەلیشع ەلیفە،خ ەڵبژاردووەه یعاس  ڕیوى ەمرویع

اس یع ڕیوى ەبدوڵاڵیع  ەلیع یرەشدال ەڵبژێرێت،بەاڵمه ۆزایئام ەب

 ێىەریهى ەباشع ە،وىڕیهاچارهراو ەاڵهییەوەهاو ەالیەنل

 ەلیدا،دواترع ەگەڵل ییەه یاوازیوج یەتیمام ڕیوى ەبێت،چىهىەه

 یەهگراویبيات،ال یاری(.د91)ەشتەرئ یمالي یضتىیەتیو ەلیع ەلیفەخ

 ەشعەریانئ ەبىمىصایئ یداوا ەوەی،تائ ڕازیىەبىون ەئەمیشب

تێىدال ێىەربێت،هى ەهردوو  ەلیع ەلیفەخ یەهگیریال ەبىمىصائ ەوا

و  ەوەخضتبىو یدوور ەوىف یەتیوال ەل ەلیع ەبىوە،پێشتریشه

 یە،عەلیو مىعاو ەلیع ێىانه ەهگیج ەل ەبىو ەرێسپ دوورە ەبىمىصائ

(92.)ڕازیبىوە ەبىمىصائ ەب یهاچار ەب

 ڕێىىەوتنی ەصەرل یەومىعاو ەلیع ەلیفەخ یهاو ینیهىص لەواتی

 ەخەلیفەعاش ب ڕیوى ەمروی،ع یىاهییەهەهاوبژ ەصەرل ەردوواله

 یماهدارانئ ەمیریئ ەنو ۆتخ یهاو ێتهاب ەوتىو ەلیع

 ەمەئ ییەتیوتى ە،عەلیشبىىوص ۆتخ ییئاصا یهاو یت،بەڵيىبىىص

ویبتپ یە،هەوا ڕۆژە ەوئ ەنو  ەوایئاشت ەل ڕەیشكى ەرصتا

مبەریانپ ەب ەرصتانو بتپ ڵماهانمىص ێىانه ەیبیەیخىد  ێغە

 ەبىىص ەهیات ەڵيىخىا،ب ێغەمبەریپ ەمەدمىخ یبىىس  ێتوت:"هاب

 ەروەنه ەلیشع ەلیفەخ ۆیە!:"بەبدوڵاڵع ڕیوى ەمەدیمىخ

 ڕیوى ەلیع یىویەتیهىص ەهردوو ێغەمبەریپ

 ۆب ەیهام ەمرو،مىعاویەشع ێىەیش ەهەمان(ب93)ەبىتالیبئ

تیل ێتهاب ەیبەوەهردووەئاماژ یىوەهىص ەلیع ەلیفەخ  ەهىصینهام ەوا

(94.)یبىىس  ەڕدارانباو ەروەریص ەب ۆتخ یهاو یىاهەهەدوو هاوبژ ۆب

 یماهگ ەل یىاهەهە،هەردووهیاندوو هاوبژ ەصەرل ڕێىىەوتً دوای

 ێدراوەپ ۆڵەتیانماهگ م ەشته ەیماو ڕەمەزان،بۆ یتا ماهگ ەفەرص

 ەیەنهاوچ یىاهەهەشدوو هاوبژ ۆبىهەوەیو ێنی(.شى95)ەهەیانوار ۆب

 ەرەتایص ەل ەر(.ه97)ەزروح(ئ96)ەهاویب ەجەهدەٌدوم ەل ەبىو

بيات  یەمىعاو ەل ەرگریب ەداو ەیوەئ ەوڵیه ەمروع ۆبىهەوەهەیانو

 ەل ەهەوار ەڵیداوەه ۆرز ێت،بەڵيىب ێالیەنب یىاهێيیهاوبژ ەنو ەنه

 ەرصەختاهەیص ێت،بەرگریەویب ۆتایو یەمىعاو ەرژەوەهدیب

 ەلیو ع ەلیفەخ ێتەبب ە،مىعاویەهردوو

 ەلیفەخ یيیهس یخسم ەراوێسبخرێت،باصیلەوەهردووە،مىعاویەپ

 یارەواوید ەپیاوەل ەیە،یەهێىەه ەالفەتیخ یو ماف ەعىصماه

)د.خ(  یەخىا ێغەمبەریپ ێزاویخ ەبیبەیئىم خ ڕەیش،برایكى

 ەوڵیداوەه ەبىوە،بەڵيىه ڕازی ەمروع ەیوتاه ەمب ەبىمىصاشئ

 ێگەیج ەل ەلیفەخ ێتەبىر ەتابخ ڕیوى ەریعىم ڕیوى ەبدوڵاڵیع

 ەه ەبىو ەلیع ەلیفەبىویخ ەگەڵل ەه ەلی،واتاع

 ڕازی ەبىمىصائ ێشيیازەهەیپ ەب ەمروش(ع98)یەشمىعاو

 ەصێًه ەصەرل ۆر،ڕێىىەهەوتىونز ێژێيیوتىو یدوا ەبىوە،ئەهجامه

 ەصەاڵتد ەل یەشومىعاو ەلیع ڕێىىەوتىون ەصەرئەوەل ەلیفە،خ ۆب

 ەصێً(ه 99) ۆیاهداخ ێىانه ەل ڵماهانو مىص ێىەوەدووربخر

(100.)ەڵبژێرنه

 ڵماهاویمىص ەل ۆرز ەیەویژمار ەبىوویئاماد ەب ەهجامەئ ەوئ دوای

 ەب ەیو ئاماژ ەهردنكض ۆب ێشدەخاتپ ەبىمىصائ ەردووال،عەمروه

 ە،هردوو ەبىمىوصائ ڵماهبىوویو زوو مىص ەورەییوگ ەمەنت

 یازیو ه ەرامم ەل ەبىمىوصاش،ئ ەدەواتكض ەوئ یدوا ەبەرئەوەل

 ە،ئاماژەیهردوو ەهردنكض بە ەصتید ەوئ ەگەشتىوە،پێشه ەمروع

و  ەلیع ەوەیئ ەصەرل ڕێىەوتین ەردووهمانه ێمە،ئ ەوەهردووەب

انخ ەیىەوە،مىصڵماهاندووربخ ەصەاڵتد ەل یەمىعاو  ەل ەصێًه ۆی

 ڕیوى ەبدوڵاڵیع ەڵبژێرن،ئەگەرچیه ەوار ەمئ ۆب ۆیاهداخ ێىه
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 ەوبا ئ ێڵبازەف یاوێيیپ ەمروع ەوەی،ب ەتەوەهردوو یئاگادار ەباشع

 ەگرهگب ەمەیئ ەبىمىوصائ ەاڵم،ب ەبياتكض ۆت ێشپ

تێًەزاهیىوه  ەب یهاپاو ەمروع ەهردویكض ەرص ۆتەهات ۆرەه ە،وا

 یيیتانب ەڵىیىەخ ەیئ ەوەهردووەب ەیئاماژ ە،هردوو ڕێىەوتىەهەوە

 ەل یەمً مىعاو ەوە،ئەوادوورخضت ەالفەتخ ەل ەلیع ەبىمىوصائ

 ەل یوا ەمروع یەیگفت ێب ەم(ئ101)ەهێمداد ێگەهەیج

 ێىێت،عەمروش(بشىبه102)ەگص ەب ەمروع ەبىمىصاهردووە،ئ

ب103!)ێدرێژگى ەب ەبىمىوصایئ  ێئەهجامب ێىاهیانه ەل ێشەهەه ۆیە(

(104.)ەهاتىو ۆتاییو

 ڵماهان،دوودەصەاڵتیمىص ێىانه ەرتەوازەییپ ۆیه ەبىو ئەمەش

مىعاو ەل یاوازدەرهەوت،دەصەاڵتێًج  یەشام 

 ەلیفەخ ەنو ەلیع ەوىف ەل ڕابەرایەتیىردووە،دەصەاڵتێىیش

انب ێئەوەیب ە،بەهردوو ڕاویخىهم  ەبێت،ئەمەه ەیەهترب ڕوای

ان،ئەمىص ێىانه ەورەهەیگ ەیىەتییەم ۆب ەبىو ەرەتایەنص و ڵماه

 ەتاویتان ب ۆڵیو ەب ێضتائ ەوىتاو ەیىەتییەیم

و  یعەش ییەهەیجىدا خىاز یروباوەڕەدوو ب ڵماهاهەوەیە،ئەویشمىص

ر ەیریص ەرصەختص یدوودوژمن ەنو ەمیشەه ەیە،هەصىوه  یەهت

 یەتیاندوژمىا ەنه ەدەیەنص ەهدچ ێژاییدر ەهەن،بەد

 ەریەهتریص ۆب ەترصییەواهیانم ڵصا یدوا ەل ڵصا ڵبێتەوە،بەڵيىوا

یاتردەبێتز

وی: هەمدوو تەوەرەی  ەصەاڵتید ێهێزهردویب ۆب یەمىعاو ەوڵەوا

:ەلیع ەلیفەخ

 یبىوو ێئەهجامو ب یىاهەهەدوو هاوبژ ۆبىهەوەیو لەدوای

 ەصەرب ەلیع ەهرەوان،هەه ەڕیش ەدوایل ۆبىهەوەوان،بەتایبەتیو

 ەدیب ەلیع ەلیفەخ ۆڵێيیجمىج ەردەهەوێت،هیچص ەواریجەواهداخ

 ۆرز ەلیع ەوەیئ ۆب ەگەڕایەوەد یاترز ەرشام،ئەمەشص ۆب ێتهاهر

 ەویژمار ەمیشەه ەاڵمب رە،وا ەمئ ۆب ەاڵویهاو ەگەڵل ەوڵیداوەه

 ەیانجار ەمئ ۆیە(ب105)ۆشەڕهردنب ەربڕیىوەد ۆیانخ ەیئاماد ەمه

 ەلیع ەرهەوتىوەد ۆب ەوەیئ یەو مىعاو ۆڕاوەگ ۆخەهەبارود

 ێزاربىونو ب ەرتەوازەبىونپ ەهۆیهاوات،ب ۆب ەڕیش ەیصىپاه

رل یەن ەشەڕەل ت ەدواییەهەوان،ئیت تىو ەوەئ یوا  ەصەربيات ێرشه ەها

 ۆیخ ەرهامەهەیو ب ەلیع ەلیفەخ ەصەاڵتید ێرژ یاوەوهاوچ

 ەصتو د ەصەاڵتد ەبىو ب ەیشتنگ ێبەجێبيات،ئەویشج

 یضریم ەیهاوچ یەهەمجار ەمەشئ ۆبىو،ب ەالفەتخ ەصەراگرتنیب

 ەرووبىومب ەب ەوڵەمەهدد ەیەویهاوچ ەه ێرشىردنه ۆب ەڵبژارده

 ۆباش ب ێيیداهات ەصتهێىاوید ۆب ەیەنهاوچ ە،دەبىوەبىو

 ەصەرهردایەتیب ەس یه ەزاره ەشش ەصەاڵتەهەی،صىپایەوید

مىعاو ڕیوى ەمرویع  ەرص ۆتەهارد ەدیجخ ڕیوى یەیعاش و 

بىو106)ەبىبەهرئ ڕیوى ەمەدیمىخ ەلیع یضر،والیەهەیم  ە،دوای(

 ەخىات،بۆیەشىضتد ەمەدمىخ ەیصىپاه ەرگریب ەهدێًه

 ەل ەهدێًه ێیپ ەب ەصتیاند ەهەوێتەد ەصیریئ ەب ەڵدێت،پاشانه

 ەهەشیانو الش ڕیىوەب ەریانص یىىەوەت ەلێىیب صەرچاوەوان

 ەصەاڵتید ەل ەشێًب ەبىب یضرم ێىەیەش ە،بەمصىتاهدوو

(107.)یەمىعاو

 ەلیفەخ یەهگراویال یبىو ەهگد ێوب یضرم ەصەراگرتنیب ەصتد دوای

 ێرش یه ەهاتىو ەوەئ یەوە،واتیبى ڕوون یاترز یەمىعاو ۆب ەوەئ ەلیع

ویهاوچ ەرص ەبيات یاترز  یضرم یگرتن یدوا ەلیفە،خ ێردەصەاڵتیژ ەوا

 ڕەخضاوە یەمىعاو ۆب ەوەئ ی،واتیئابىور ەهێزیب ێگەیەویپ ەنو

 ێزیه ەب ینیئا ێگەیپ ێتبگر ەداهاوچاه ەوئ ەصتبەصەرد ەوڵبداته

 ەصەرهردایەتیب ەس یه ەزاره ێس  ەب یًهس یەویصىپا ەبىوە،بۆیەه

تیئ ەبیئ ڕیوى ەصریب  ڕیوى یعامر ەبىەماڵەیل ڕەش یكى ەرتا

 ەدیىە،لەو م ەهىەم ەرص ێرشىردهەه ۆب ەهردووەئاماد ەیلىئ

و  ەزوڵمب ە،دەصتیگرتىو ەدیىەدام ەصەرب ەصتیز(د660ن/40)ڵیصا

 ەلیع یىاویهاووار و پشت ەصاهەیه ەوئ ەبەرامبەرل ەمىردووەصت

اشان ه108بىون)  ێرشیىردوەتەه ەرتاتئ  ڕیوى یەصىپا ەوب ەر(. پ

 ەل ڕووی ەوەشئ یدوا ەصەرداگرتىوە،ب ەصتیو د ەهىەم ەرص

 یەمەن ڕەوایفرماه ەباشع ڕیوى ە،عىبەیدڵاڵیهردوو یەمەن

 ەرتاتئ ڕیوى اهاوە،دواترد ەصێيیه ۆیخ ێگەیج ەل ەڵهاتىوەه

و  ەیدڵاڵعىب ێگرەهەیج یەمەن ەصەرداگرتنیب ەصتد ەواتیل

 ەمو صت ەزوڵمب ەصتیىردووەد ەوىژێت،لێرەشد ڕێىیص یوى

شام  ۆب ن،پاشانێيىشتىول ەیەویژمار ەلی،ع ەلیفەخ ەالیەهگراویل

(109. )ەڕاوەتەوەگ یەمىعاو یال ۆب

 ێرشىردهەه ۆب یىردووەدروصت ەصتاهەیصىپا و د ەول ەجگ ئەمە

ویصىىور ەرص  ەواویهاوچ ەرص ۆب ێرشىردنه ەنو ەلی،ع ەلیفەخ ەوا

 ەهدێًه یوىژراو ەل ەربازەوە،جگەص ەزاره ەشش ەب ەهبارو ئ یته

ویال ەل ااڵویب ەصتید یەصىپا ەمئ ەلیع ەلیفەخ یەهگرا  ەت

 ەروەها(.ه110) یەمىعاو ۆالیب ەڕاوهەتەوەگ ە،پاشانهردهىردوو

 ێرشیىردۆتەه ەصییەوەه ەدص ەزاروخەوته یەویصىپا ەب یەمىعاو

،صەرەڕایت ەیهاوچ ەرص ویال ەل ەمو صت ڵمزو یما  ەلیع یەهگرا

 ەول ە(.جگ111)ەهەهاوچ ەواتیز ەوۆهردهەوەیب ەصتیاهىردووە،د

ویهاوچ ەرص یەتەهردو یەمىعاو ێرشاهەیه  ەلیفەخ ێردەصەاڵتیژ ەوا

 ۆب ەبەرگرتىت ڕێگای ەهدیًچ یەمىعاو ەهەیًد ەوەئ ینێبیت ەلی،ع

الواز بيات.  ەلیع ەصەاڵتید ەوەیئ ۆب ەلیع یەتیىردویدژا

:ەیىەوەبى ڕوووی ڵێًخا ەچەهدب ەوڵدەدەیًه

 ەڵيیخ یو هاهداو ێالیەتیخ ەرەویدووب ی:دروصتىردویەهەم

 ەبدوڵاڵیع ەوەیئ ەن: وەلیع ەلیفەخ ێردەصەاڵتیژ ەواویهاوچ

میخ ەمرویع ڕیوى  یدروصتىردو ۆب ەهاردوو ەصرەب ۆب ەزرە

 ەمل ەصرەییەوانب ۆریز ۆربەی،ز ەمیمت ێڵیخ ەهاول ەرەویدووب

 ەهاول ەرەدووب هەبى ەمیمییەوانت ەبدوڵاڵع ەیوار ێڵەبىون،بەمخ

 ەلیع یدژ یشتر ەیو اله ەلیع ەلیفەخ ەگەڵل یەن،الیەن

 ەترصییەهردووە،بۆیەم ەمب ەصتیزوو ه ەره ەلیع ەاڵمبىون،ب

او  ەرص یەتییەو هاردو ەدروصتىردوو ەوىف ەمیمییەواویت ەل یصىپ

مىویاویوىرت ه ەماو ێياوی،لەشەڕێيیو هاور ەبدوڵاڵع . ەوىشتىو ە

(112) 

 ەبىصىوفیانئ ڕیوى یەی:مىعاوەصتىەوتد ێداوی:پدووەم

 یەهگراویال ەردەمب ۆتەخضت یایدوه یوار ێشيیازیپ ەهدێىجاره

ه ەلیع ەواز ل ەهردوون،ه ەلی،باهگیع  یپاداشت ەرامبەرداب ێنن،لەب

انباش  یهاوباهگ ەوارهێىاوەب ەصاهەیه ەوئ ۆب یاترز ێبدات،ئەمەش یپ ی

 ەعدیص ڕیوى ەیس یك یضتیو ۆنچ یيیمانب ەبىوە،وەنه یاریاند
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 ەتىهدیب ەوئ ەڵبخەڵەتێيێت،بەاڵمه ەوار ەمب ەبادەع ڕیوى

 ێىەش ەول ێيیوار یضتیو ێىەش ە،بەهەمانهىاهدوو ەڵىێضتیه

 ڕیوى یادیز ەهجامدا،بەهاویئ ەلیع ەلیفەخ ێىەرێيیهى ەرامبەرب

 یباهگ ەتەهیاب ەبىو ێڵەهەیخ یهاودار یاوێيیپ ەمیمی،هەت ەفضەیخ

 ێڵەهەتخ ەگەڵل ەهەمد ێ:"داوات لڕاگەیاهدووە ێیپ ەوەیئ ەهردوو

 ەوائ ەرهەوتمص ەصەریداب ەرگ ەیماهتپێدەدەمپ ە،بى ەڕش ەلیع یدژ

 ەویش:"ئەیخىازید ۆتخ ەییهاوچ ەول یەهێً ەرماهڕەوایف ەتىەمەد

 ەميارصت یىاویپشت ەهابم ەیەه ەخىداب ەڕم:"مً باویەوتى ەوەاڵمدال

(113.)وتاواهباران

عاش   ڕیوى ەمرویع یىاهەهەشدوو هاوبژ ۆبىوهەوەیو لەواتی

يیشت  ەره ەمەشئ یارە،د ەداتد ەبىمىصائ ەگىێیب ەوبابەتەل ێ

 ەیتىاهیىوەه یەمىعاو ڕەزامەهدی ێب ە،عەمروبىو یەمىعاو ێشيیازیپ

يیب  ێىەیش ەهەمانب ەبىمىصاشئ ەاڵمبدات،ب ەوشێىەیەل ەڵێيێ

 ەل ۆیص یعاش خ ڕیوى ەمروی(. .ع114)ڕەتدەواتەوه ەمەئ یادز

 ییە،هەروەنمىعاو یەهگریال ەتەبىو ەصتىەوتد ەرامبەرب

هىردووەباص ەرچاوەوانص  ەمروع ەب ەوەیئ یەمىعاو یا

 ەصەریداب ەگەرئ  ەلیع یدژ ەو هاووارم ب ڵشت:"پاڕاگەیاهدووە

:")  ەبێتد یضرم ڕەوایفرماه یىدوویز یانژ ەل ەتاه ەرهەوتینص

مىعاو115  یضرم یگرتن ەر،دوایص ەتەبردوو ەڵێىەهەیب یەش(

.ەوهاوچەیەئ ەرماهڕەوایف ەب ەهردوو یعاس  ڕیوى ەمرویع

وید ەرهردەص یخىاردهردو ەرمان:دصێیەم  ەوەیئ ی:دواەلیع یارەوا

 یضریم ەرص ێرشىردهەه یازیه یەمىعاو ەیشتگ ەلیع ەب ەوەئ

عىصمان  ێنیخى یداوا یضرم ەل ەرهەوتىوند ەیە،خەڵياهێىیشه

 ەبيات ەشه ێهاتىوتریًل ەبێتد ڕوایەیب ەوئ ەیشتۆتەگ ەهەن،عەلید

ویص ڕووبەڕووی ێتبتىاه ەوەیئ ۆب یضرم یوال  یەمىعاو یاصەتەوا

ل ەمەشئ ێتەوە،بۆب هىردووەد ەشتەریئ ڕیوى یيیما  ەصتىیشا

 یيیبىو،گەیشتبىوەب ەففەیًص ەل ەویئ ێهاتىوییو ل یرەویز یە،مىعاو

و ەب ێتهاتىاه ڕوایەیب ەوئ  ڕێگە ەهیا(ت116)ڵبێتزا ەصەریداب یئاصا

 ییەوەدز ەب یەمىعاو ڕووبەڕووبىوهەوە،و  ێشەڕهردنب ەب یەتیوىشتي

يیه  ەباج ل ۆهردهەوەیو ێپرصراواویل ەل یەهێً یال ۆب ەهاردوو ەصێ

 ێشپ ەبىو ەرهرخێًه ەب یلێىردووەخابضات، داوا یهاو ەب یضرم

 ەمئ ە،ئەگەربد یهاو ی،لەوال ەنو یضرم ەبگات ەشتەرئ ەوەیئ

 ەوەیئ ێشخابضات  پ ەتبەخشم،بۆیەباج د ێداویپ ەل ەبىەیوار

 ەهراویژ ەهگىینیو ه ێشىازیپ ەتەویضر،ڕۆیشتىم ەاتبگ ەشتەرئ

 یەمىعاو ەواڵەه ەمئ یضتنیب ە(. ب117)ەو مردوو ەداو ەرخىاردد

 ەصتیدوو د ەلیع ەوەهردووە،ب ەی.ئاماژەربڕیىەد ۆیخ ۆشحاڵیخ

 ڕیوى ەماریع ڕایەوە،واتەب ەففەیًص ەشەڕیل ەبىو،یەهێىیانه

اشان 118)ەصتداد ەل یىەید ەصتەهەید یاصر،ئێضتاش (پ

(119.)ەیەه ەهگىیًه ەل ەربازیص اخىد یەتیوتىو

ارهردوچىارەم  یووىژراو ەبێباوەڕب یەهگراویو ال ەلیع ەلیفەخ ی:تاواهب

يیعىصمان:  ەلیفەخ  یەبەرگرتبى یەمىعاو ڕێگایاهەی ەول  یىەد یەهێ

 ەگەڵل ەوئ اڵوهردووەتەوەشام ب ەڵيیخ ەهاول ەلی،ئەوەیع یدژ

 ێىەیانئ ەلیفەهەیو خ ێژهاهەنهى ەڕدەواتش ەڵياهێًخ

م یيەصێه ەوتەیل ە،هەروەنوىشتىو  ەففەیًص ەشەڕیل یشا

 ەلیع ەلیفەخ ەالیەهگراویل یەهێً ەردەهەوێت،واتێًد

 ێىە:"ئ ەاڵمدەداتەوەو ەڵێت،ئەویشه ەشیاوه ۆژگاریىردووە،كضەیئام

انپ ەنو ەوەن،چىهىەئ یەویشا  ەورەهەتاهیشوگ ێىەئ ەیاهدوومگ ێی

(120.)ەوىشتىو ێمەیئ ەلیفەهەیخ ێىەئ ەن،فرماهڕەواهەیهاه ێژهى

 ەوو ئ یەهەمیىەوان ڵماهەمضى ێی: ملمالهێیەمص تەوەرەی

:ێىاوەه ەڕیانباو ەهىەم ەتحیف یدوا ڵماهاهەیمضى

 ەڕش ەوەدەهەیً،ئەمئ ێبینیت ەففەیيشەوەص ەڕیش ڕووداوەواوی لە

 ەصتەبىوە،دەصتەیەهیاندوو د ێىانه ێیوملماله ەڕش ێیەوملماله

و  ۆچىەرانو ەب یانهاو ەواهەیئ ەبىو ێشیىەوانپ ڵماهەمىص

تىو121)یىاهانپشت  یەهگراویوال ەلیع ەلیفەخ ە،ئەماهە( ها

 ەهىەم ڕزگارهردوی ێشپەل ەبىون،ه ەواهەئ یىەد ەصتەیەویبىون،د

 ەڵگرانو ه ێهى ینیئا ەرصەختیص یەتییەویودژا ەرصتبىونبتپ

 یەهگراویوال یەمىعاو ەماهەشئ یىەبىون،ئا ەوئ ەیڕەواویوپ

 یهاچار ەب ەهىەم ڕزگارهردوی ەواتیدواتر و ل ەماهەئ ەاڵمبىون،ب

 ەهدچ ۆچىوهەمانب ەمئ ەملاهدویص ەبىڵىردووە،بۆك ێیانهى ینیئا

 ەب ەففەیًص ەشەڕیل ەردەگریًو ێشیىەوانپ ىصڵماهەم ەیەویوت

 :ەوتىو یەهگراهیانو ال یەمىعاو

 ەلیفەخ یال ەڕواتەد یەمىعاو ێىەریهى ەففەیىداص لەشەڕی

ویهى ەب ەوەیئ ەلی،عەلیع  ەوەل ەیرمص ڕاگەیاهدووە یەمىعاو ێىەرەوا

 ەماڵەیوبى ێمەئ یەتیودژا ەهەند یەمىعاو یریپشتگ ێىەئ ێتد

ت ەهەن،لەد ێغەمبەرپ  ێژیدر ێشیىەیەویپ یەمىعاو ەزاهًد ێىداوا

 ڵماهان،باوویمىص یبىون دژ ەڵێًمۆو یىە،ئەوانئا ەمئ ەهاول ییەه

 ەب ەڕیباو ەهاچاریب ەوەیبىو تا ئ ێغەمبەرەهەیخىدا و پ ەودوژمنیئ

 ەالیب ەلیع ەلیفەخ ەصەففەیىدال ەر(.ه122) ێىاه یضالمئ

ت ەڵياویخ ەل ۆمەڵێًو  ەعىكب ڕیوى ێدەپەڕێت،وەلیدیشام 

 ەمل ەلیشع ە،بۆیەهردوو ەلیع ەب ەكضەهردنب ەصتید ەهاویاهدال

 ێشيیازیپ ێمەئ ەرئەواهەبىونه ەماهەئ ەوەهردووەب ەیئاماژ ەداوات

 ێشيیازیپ ۆیاهدەهرد،ئەواهیشبىهمان ب یضالموئ ڵماهبىونمىص

انئ یەتیدوژمىا ەوۆهەوەل ەره ەرصتی،ئەماهەبتپ  ە،بەاڵمهردوو ێمەی

ب  ەدەصتب ەرهەوتيیانوص ێهێىاشىضتپ ەواویخىا ئ ۆصىپاش 

 ە(.ل123)ڵماهانضالم و مىصیئ ۆبىون ب ەرمەترس یه ەهێىا،ئەماهەه

 ەمرویع ەصەففەیًل ە،واتێًهاتىو یاصریشەوە ڕیوى ەماریع

وشاو ێجارص ەوەهردووەب ەیئاماژ یيیىوە،ب یعاس  ڕیوى  یها

) ەجار ەمچىار ەهگاوم،ئەمجارەیانج ەگەڵیل ێغەمبەرپ

 ەبىو یەهێً ەركا،هەو ڕیوى ەیلیبىد ڕیوى ەبدوڵاڵی(.ع124

ویل  ەففەیىداص ەڕیش ە(ل125)د.خ()ێغەمبەرپ ەهاوەڵەپێشیىەوا

تێًبىو ەلیع ەلیفەخ ەیصىپاه ڕاصتی ڵیبا ەرماهدەیف  ە،وا

وش ەیەویوت ەربازەوانص ۆب یداوەوتار  ەمارع ەهەیوت ێىەیها

ویشاهب ێًجار ەیبەوەهردووەو ئاماژ ەرزارص ەهێىێتەد  ێغەمبەرپ ەشا

(126. )ەمەدوو یجار ەوائ ەبینند ەهگاویً،ئێضتاشج ەواهەئ یدژ

ویصا لەوۆتایی  ەگەڵل ەوڵیداوەه یەمىعاو ەلیداع ەالفەتیخ ڵەوا

 ۆگەرهردویمض یدوا ەمەشئ یبيات،ئاشت ەلیداع ەلیفەخ

 ۆب ەڕیش یەهگراویال یىویەتیزاه یضر،عەلیششام وم ەواویهاوچ

 ەرەوب یەشو مىعاو ەڕواتد یالواز ەرەوب ەصەاڵتیو د ەنهاه

 ەردوواله ەهێىانن لیە ۆڕیىەوەگ ەهام ەهدچ یدوا  ەهێزی،هاچارب

و  یەهتربهێنن،هەریەهە ەشەڕیواز ل یترئ ڕێىىەوتىون ەوەئ ەصەرل
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 یئاماهج ەب یە(مىعاو127)ێتب ۆیداخ ەصەاڵتید ەژێرل ۆیخ ەیهاوچ

 ێنیخى ۆڵەهردهەوەیت یهاو ەب ەماوەه ێًشت ەیشتىەگ ۆیخ

 ێنیخى ەنشام بىو ه ەداو ۆب ەوڵیه ەوئ ەوەیعىصمان.ئ ەلیفەخ

 ڕیووى ەشىعب ڕیوى ەپێشيیازەهەیب ەلیع ەلیفەخ ەگەرعىصمان،ئ

زه ڕازیبىایە،ئەوە ەباشع  ەففەیًص ەڕیش ەنه ەرگی

گىماهمان  ەدەدا،چىهىەه ڕووی ەمەلیشج ەڕیش ڕوویىەدەدا،بەڵيى

ا یەمىعاو ەگەرئ ەوەهییەل  ەلیع ەلیفەخ یدژ ەڕیش اڵیئ

انئ ێریشوزوب ەڵحەت ەوائ ەرزهەهردایەتەوەب  ەربچًد ەدەهرده ەوەی

 یەمىعاو یرۆهەیب ەلیع یدژ ەرچىوند یرۆهەیب ەلی،ع یدژەل

 ەنه یە،مىعاو ەوتىونه یرۆهەیەب ەوئ یدوا ێریشو زوب ە،تەڵحەبىو

 ڕۆژ ەروەهاه یضریش،م ەویخاو ەبىو ۆگەربىو،بەڵيىمض ۆب یشام

 یدوا ەتایبەتیبىو ب یادبىونز ەل یەمىعاو ەختیب ڕۆژ ەدوایل

و لیبئ ڕیوى ەلیع یوىژرا  ەل ەواریجەوانخ ەل یەهێً یتەدەصب ەبىتا

 یەهگراویال ەلیشع یوىژراو یز( دوا660ن/40)ڵیصا ڕەمەزاوی

 ەلیفەیخ ەنو ەلیداع ڕیوى ەصەویخ ەب ەلی،بەیعەتیانع

 ۆڕاوەگ یەتیوال ێبڕینیچاوت یەمىعاو ەیانجار ەم(.ئ128)ڵماهانمىص

 .ەوڵیداوەه ێىاوەداپ ەالفەت،لەوخ ۆب

 ێنیخى ۆڵەصەهدهەوەیت ەبەصتیم ەوڵیبۆداوەه یەمىعاو ئەوەی

 ەصەاڵتید ەدەصتهێىاویب ەوڵیه ەڵيىب ەبىوە،عىصمان ه ەلیفەخ

ئ ێنیخى ۆڵەصەهدهەوەیت یهاو ەژێرل ەداو  ێژەرتى ەنو ێمەعىصمان،

 ێژوویم ەڵگەیەویب ەچەهدب ێىداشى ەهدیًچ ەل ەهەداباص ەهاول

 ەوڵدەدەیً.هەربڕیىوەد ۆمانخ ۆچىوویوب ڕووهىردۆتەوە ەوەمانئ

 ەلیفەو خ ەدیىەم ەرص ەچىوه ەیً،هەبى ەواهەئ ەصەرل ەشكض

ه  یچ ەهىصیانچار ەلیع ەصەاڵتید ۆتاییو ەوىوىشت تاو یانعىصما

وی ێىدهەوەیخى ەهجامیئ ە.لێبەصەرهاتل  ڕابردوو،وچەهد ڕووداوەوا

 ێبەهت ەهدیًچ ەویخاو ەاڵبی،هەص ەلیع ەمەدمىخ ۆردهت ەكێيید

 ەرخاهەیهاوچ ەوتىێژەرەل یضالمدا،یەهێىەئ ێژوویم اریبى ەل

 یەمىعاو ەوەیب ە،ه ەواتد یەمىعاو ەل ێئەهدازەب ەرگریەویب

 یعىصماو ەلیفەخ ێنیخى یداوا ەبىوە،بەڵيىه ەصەاڵتد ەبەصتیم

اشان  ەردەگریًو ەقد ێس  ەهیات ێمە.ئەهردوو یوىژراو ەصتەمب پ

:ەصەردەهەیًل ۆماویخ ەیكض

 ۆڵەصەهدنت ەبىو ل ەڕاصتیب ۆرز یەمىعاو ەوەدەواتب ەئاماژ صەاڵبی

 ەل ۆمەڵێًو ۆصەیەهداب ەبىو ل ەوەعىصمان ئ یبيىژاو ەل

وىشت  ەمىویاویعىصمان بىو گرت و ه یبيىژاو یضرییەوان،هەم

عىصمان  یوىژراو ەل ەبىوه ەصتیاند یضر،هەم ەرهرداهەیص ەو،ئ

تً گر ۆصەیەهداب لە ەمىویاویه یەز(مىعاو656ن/36)ەصاڵیل

(129. )یاویووىشت

 ەگێڕان:" ئاژاوەوەدەواتب ەئاماژ ێبیداهت ەهەمانو ل یەهیتر یگەج لە

ه ەلیفەو خ ەدیىەدام ەصەرب یاندا ەواهەیئ  ەهیدهردش یانعىصما

 ەدڵضۆزیب ۆیانخ ەڕم ێضتیپ ەگىرگ ل ەنو ەلیع ەیصىپاه ەهاول

وی،بۆیەد ەلیع اشت ەل ەزا  ەوەیئ ۆبىو،ب ەرەریانز ڕێىىەوتًو یئ

 یدژ ەهرێتەوەه ێل یانعىصماه وتۆڵەی ەریانص ەپەرژێردرێتەه

ویو  ەبەصتی.)میابىوهەوەج ەلیع ەل یشبىون، دواتر ەهگج ەصتا

 ەوەب ەئاماژ ێبداهت ەمانه یەهیتری ەجێگە(ل130(:")ەواریجەواهەخ

 ەیشام ئاماد ەڕیش ۆب یەیصىپا ەوب ەلی:"عەواتد

 هرەوانەه ەرەو( بەففەیىەص ەڕیش یدوا ەبەصتیهردبىو)م

 یەن ەصەریاهدا،هەیهێشتب یبىون،دا ەوێل ەواریجەوانخ ەوتەڕێه

 ەل ەرچىند ەواهەیئ ەڵێند ێژووهىوصانم ەربچً،د ەصیانه

(131. )ەمتربىونه ەصتد ەهجەواویپ

 ەرص ڕۆیشتىە ەصاهەیه ەوئ ەیژمار ەوەماهڕووهىردۆتەوەئ پێشتر

و  ەزاره ێىانه ەعىصمان وىژرا ل ەلیفەخ ۆیەوەه ەو دواتر ب ەدیىەم

 یانباص ەصەرچاوەوانل ۆرێًز ەبىون،چىهى ەزاره ێس  ۆب ەدص ێىجپ

ان ەشه ێىچضەدپ یضرییەوانم ەیژمار ەوەهردووەل  ەشضەدش ی

 ەییەوانوىف ەیش بىون،ژمارەه ەزاره یاهە،وتىش ەبىو ەشه

 ەوەهراوەل یاتر،باصیشز یانبىون  ەوانئ ێىدەیه ەصرەییەواهیشوب

رو زوب ەڵحەت ێًوات ەمەٌج ێشپ ەشەڕیل  ڕۆشتىە ەاڵهیانو هاو ێ

 یبيىژاو ەمىوه ەڕەداش ەول ە،دروصت بىو ەڕش ەصرەوەهاو ب

 ەوئ ەبێت،دواتره ێرزوه ڕیوى ەركىس یخ ەهیاعىصمان وىژران،ت

و ێضتائ ەواتە.هەوىژرێتد ەهرەوانه ەل ەصەشه  ەعىصمان ل یبيىژا

 یضرییەوانو م ەییەوانوىف ەهیاوىژران.ت ەمىوه ەصرەییەوانب

 ەاڵبیص ۆچىوویب ەپێیب ەوائ یضرییەوانم ەب ەبارەتماون،ص

 ەمىویاویه ۆصەیەهداب ەل یەمىعاو یضرم ەڕابىوهەوەگ ەواهەیئ

اوىشتىو  ەییەوانو وىفەمىو ه یضریم ەمیه ەیەویژمار ە،ئێضت

 ەمەٌج ەل ەلیع ەیصىپاه یپشت ڕبڕەیب ەزاهییند ەنماون،و

 ەلیع ەیصىپاه  یوىژراواو ەیژمار ەرچاوەوانبىون. ص ەییەوانوىف

 ەشه ێىجهەزارپ ۆب ەشه ەزاره ێىانه ەل ەمەٌج ەل

وىژراون  ەڕەداش ەول ەواهەیل ۆرز ەیەویژمار ە،بێگىمانباصىردوو

 ێیپ ەب ەوەماه ەواهەش یجا ئەدیىە،م ەرص ەبىون چىه ەواهەئ

 ەبىوه ەمىویانه ەففەیًص ەڕیش یدوا ەل ەاڵبیص ێڕاهەوەهەیگ

 ەل ەمىویاویه ەلیع یشهاوبراو ێڕاهەوەهەیگ ێیپ ەب ەواریج،هەرخ

 ەل ەدواداچىهەبێتب ەمب ەواتەوىشت، ه ەهرەوانه

ویه ەڕیش ەز( ه658ن/38)ڵیصا  ەصیشه یەن یاداهراوەت ەهرەوا

 یچه ەوەیل ەمەجگە.ئەدیىەم ەرص ەتەچىه ە،هەماوهەتەوەه ەواهەل

و ەگەڵل ەمه ۆرز ەیەویژمار یاداهییەت یگىماو بىو یوىژرا ن عىصمان 

انها ەواهەئ ەدیىە،بەڵێم ەرص ەچىوه ەواهەیل وار  ەل ەربڕیىوەد ڕەزایی

 ەبىوهەه ەوەئ ەگەڵل ەرگیزه ەوی،بەاڵمئىم ەماڵەیبى ەوەواویو هرد

ابيىژر ەلیفەخ  ەلیفەیانخ ەبێته ەمه ەصێيیه ەهدچ ێت،تەهی

.ەوىشتىو

 ەهێىاوە،لەه ەشامل یواز ۆچیز( ب758ن/38)ڵیصا یدوا مىعاویە

 یانبىوه ێىەیەنش یچه ەعىصمان ب ەلیفەخ یبيىژاو ێىداوات

ارهردبىوت ەوەب ەلیص یع ەگەر.ئەمابىو؟ه  ەبىوەه ەصتید ەه ۆمەتب

ویل مىعاویەوا ل ۆوارێًچ ه یتروىژرا ئ ەلیشع ۆعىصمان خ ەوىژرا  ە

 ەواتێىدابيات؟،ل وىڕیص ی ەصەویخ ەڕیش ەلیشع یدوا ەواتد

 ڵەهەیما ەعىصمان،ل ەلیفەخ یوىژراو ەوىتاو ەلیع ڕیوى ەصەویخ

.ەرگریىردووەعىصماهدا ب

 ئەهجام

 ەیكخیىەگ ەجەهەباب ۆ ب ێژیىەوەمانو جى  ێىۆڵیىەوەل ەهجامیئ لە

 :ەوەزىاع  یل  ەهجاماهەیئ ەمئ

 یًصوا ەن)ص.ر( و ەمەصمىخ ێغەمبەع ػ(پ610)ڵیؾا ە:لیەهەم

 ڵؾا ێس  یصوا ەعهەوجىوە,ص ەعەبع ەهیمچەصووعگەیل ێغەمبەع پ
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,ئاقىغاهغصوو یىەهەی,باهگەواػەهەیئا ۆ ب ێنینه ەواػی باهگ ەل  ە

ڕ زؿخ ۆی ز ەوڵێيیَ ەمىوَ  یؿخەمەؾ ەو ئ ەماویه ۆ ب ۆجەگە

 ەهەعگیمچەصووه ەڵياویز ڵەؾا ڵەَایؾا ێاڵیەجییە,هەز

 ۆعوئاػاع ػ  یەجیىغصهێيی.پاف صژاڕاَاجىون ەؾەعی ل

 یؿخەمەؾ ڵماهەواوی,ئەو مىؾ ەڵەو َاو  ۆی ز ەقىەهجەصاویوئ

ع  ەل ێڵەوانز ەمىوَ اهضووە,جىاهیىویەحیێىكيج ێاڵیەجیەییز چىا

 یؿالمئ ەحیئىم ی هاو  ەب یاس یو ؾ ینیئا یاهێيیه ێىەیچ

 یؿالمئ ەیگۆمەڵه ەماو  یانژ  ەل ۆی ز ەهى جاو  یەهبساث,بەحۆعێً

و  یەهگغجىوی ەب  ەوبىونپخ ەعەو ب ەمیكەو َ ەجەوەما

ػی ح ۆی ز یمغصو یصوا ەل ڕۆیكخىوە,بەاڵم  ێىانه ەل یاوا

 ەل ێاڵیەحیز ەماعگیری ص ۆویج ۆجەوایەوە,حاعێىیتر َاج ڵماهانمىؾ

 ەلیفەز ەؾەاڵحیص ێژعاوە,لەؾەعصەمیه ەعەبع ەیصووعگ

 ەلیع ەلیفەز ەعصەمیؾ ەول ەهغصوو ەهەعەیچ ۆوەج ەو عىؾمان ئ

 ەعصەمیؾ ەو ل ەقىهمایىغصووەه ەففەیًو ؾ ەمەٌح ەهگیح ەو ل

بىو  ێاڵیەحیز ەماعگیری ص ەمەفب ەعَەم,ب ۆجەَاج ەلیع ەؾەاڵحیص

 .یاؾیەوانؾ ێملمالو ەل ەقێًب ەب

 ەلیفەز یهىژعاو ەصوایل ەصاو  ۆ ب ەوڵیَ یەمىعاو  ەوەی:ئصووەم

 ێنیزى  ۆڵەؾەهضهەوەیج ەهاوی ب ەؾەاڵثص ەب ەیكدىەعىؾمان گ

 ەلیفەز ەل یەقەوەمىعاو  یازیبىوی ەَۆی ب ەهجامعىؾمان.ئ

 ی صژ  ەل ەعچىونص یرۆهەیب یكەفو عائ ێر , ػوب ەلی,جەلحەع

 ینێزى  ۆڵەؾەهضهەوەیج ەهاوی ب ەعػهغصۆجەوەب ەلیانع

 ەڵىغصووە,بەَۆیەوەَ ڕەػایەجیانها اڵیئا ەلیع ی عىؾمان,صژ 

یه ەب یقىؿت ەحەهگەهەل ەعپابىوە,عەلیب ەمەٌح ەهگیح  ەیاعاو

 یقىؿت یىبىوهەوەیهؼ  ەعەڕایؾ ەففەیىیلؾ ێىاوە,لەحەهگیَ

 ەَەعصوول ل ۆع ػ  ەیەویژماع  یوهىژعاو ەلیع ەعهەوجنیو ؾ یەمىعاو 

 ەوەؾخاویب ەلیع ەلیفەز یبىوو ڕاػی  ڕاگیراوە,بەَۆی  ەڕق

 ەصەؾتیو صواجغ ب ەڵگەڕاهەوەَ ێیل ەیؾىپاه ەل ەڕ,ژماعەیەنق

 ەل ەلی,مىعاویەع یهىژعاو ە,بەهىژعاو  ەوهەؾاهەل یەهێً

 ەل ێًماهگ ەهضچ یصوا یىبىوەجەوە,چىهىەهؼ  ەهەیئاماهج

 ەنو  ەلیع ڕیهى  ەؾەویخ ەعواعی ؾ ەو َاجى ەلیع یهىژعاو

 ەڕهەبىونو باو  ۆؾەعی ب اویەمىع ەواویفكاع  ەلیفە,لەئەهجامیز

نو ب ەنبى ۆ ب یەیمىعاو  ەڕی ق ەوەیب یەهگغاویل  ەب  ەَەما

 یە,مىعاو  ۆ ب ێىاوەَ ەؾەاڵثص ەل ی واػ  ەبەن,هاچاع ص یباوو ەعصیص

و  ەقذگ ۆی ز ێژیىەهەیم ەل ەئاماهج ەب یەمىعاو  ەمەفب

  .ەماڵەهەیبى ێى ه ۆ ب ێڕاهەوەگ ەؾەاڵحیص

  پىزخه

  وٍ به  وان, صووعگه یًجغ  وعٍ گه  له  هێىه یه یب ٍع عه ی صوعگه  هیمچه

 ی م ئاو  هه وی یه عچاٍو وقً وؾه یاباهێيیب  هه  ٍو هغێخه یاصٍح

 ی ێٍىق  به ی هه یكخىاههصاه , ٍو یه ێىىهؾغوقذ وقى  ۆی َ .به یه َه

 ۆ ب  بىوٍ ۆواع ف َ مه ئه یاون,( ژ ی و  صٍ )به یو قخه و صٍ حى ێاڵیهز

  ۆػٍبىون. َ  ۆجهَاج هه ێككضاپ له یاس یؾ اڵحی ؾه صٍ ي ٍو هئ

م  و به هتر  یه ڵ گه له  وامضا بىوهه عصٍ به ێیملماله  له وان یاواٍػح

 یؿالمئ ینیئا یكخنی گه ێلپ  هه عایه ێڵگهز  مه یؿخهؾ ف یه ێٍىق

ڵیه  .هغصبىو, یب ٍع عه ی صووعگه  یمچهه ۆهترۆ

 ي ڕێگه له  ڵیضاٍوو  )ص.ر( َهع مبه ێغهپ یؿالم,ئ ینیئا یَاجن ڵ گه له

م  هه وی ێڵهز می یؿخهؾ  ٍو یيیهو ئا یاس یؾ اڵحی ؾه صٍ

 ێڵز یپاف مغصو اڵم به , ڕوویضاٍو یاهیضاژ  یواح ف له مه ,ئه ٍو بياجه

, ۆجهوج عهه صٍ ێزجغ َ به صووباٍع  به  حی یاؾهؾ ێى ه   یسؿخۆجهؾد صٍ ٍو

 . ٍو جه ڵهو  صٍ

 یؿالمییانئ حی ڵهو  صٍ ێىایو  وی ێڵهز ێیواث, ملماله ڕبىووی ێپهج  به

ی ییهه ٍع ؾه  جه ڵهؾ زه  له هێً یه  بىوٍ ن یه ڕاصٍ,جا هغصٍو  واو

 یعىؾماو اڵحى ؾه ع صٍ ؾه  َاجىه ڵ گه له حی یبهجا به , هه جه ڵهصو 

 ڕێی )زؼم له واوی یىههؼ   زؼمه ۆ ب واوی ڵهو  ففان و َه عه ڕیهى 

 یتر .ئیاس یؾ اڵحی ؾه صٍ ۆهترۆڵىغصویه یؾت به مه (به ٍو ێىهزى 

  ێزاههز یَؼع اڵث ؾه صٍ ێىاویؾته صٍ به ۆ ب ۆقل,ه ٍو وواجه له

 حی یبهجا به , یرهغصووٍصاگ یو ٍع ؾه وی یه ێٍىق به واوی یكییه كىعٍ

 .واهضا ییهباؾ و عه ی و  ئىمه ي ڵهما بىه ێىانه له

 :  ف صوو به ۆ ب  قىغاٍو صابه  یه ٍو ێژیىهجى  م ئه

 یب ئه ڕیهى  یل عه  یفهل زه ۆن ي  چ ٍو له  ٍو ۆڵێخهه صٍ م هه یه ش ی به

و  ئه ۆواعي ٌ و َ مه حه ڕی  ث, پاقان قه لفه زه   یكخۆجه گه یبجال

 .یل عه ۆ ب   یاههصوژمىياع 

ی ڵهو  َه یً, ففه ؾه یهگ حه  له  ٍو ۆڵێخهه م صٍ صووٍ ش ی به  واو

 ێى ه له یب,وهۆقلجال یب ئه ڕیهى  یل عه ێهێزهغصویب ۆ ب  یهمىعاو 

  ێرقىغصههصواي َ ي له ؾاهه و هه ئه ڵ گه له وان میىه هه یه  ڵماههمىؾ

 .بىون ڵمانمىؾ  هىه ع مه ؾه

 

 :وان عاوێٍؼ په

 ی هاو قاع  ەل ەبىو ێگایەن:حیضەؾاع ەویب ەكیفەیؾ .1

 یىغص,پكدیىاهانصوا ۆچیص.ر ه ێغەمبەع پ ەوەیئ ی.صواەصیىەم

 ەیعىباص ڕیهى  ەعضیؾ ۆئەوەیب ۆبىوهەوەه ێگەیەح ەمل

ً ڕواهە.بێيكینیح ەهەبى ەػعەجز ێڵیز ەوعەیگ )اب

ش الخلفاء,ث/على  كخِبت:الامامتوالؿُاؾت املعغوف بخأٍع

-21,م م1,ج1990,صاع الايىاء,بیروث, 1قیري, ط

؛ابغاَُم مدمىص:الفخىت امللضؾت عللُت الخسانم فى 22

ؼ 46,م1999,بیروث,1العغبُت الاؾالمُت,طالضولت  ؛عبضالعٍؼ

,مغهؼ صعاؾاث 2الضوعي:ملضمت فى جاعٍش نضع الاؾالم,ط

الكامى و مدمض 56.,م2007الىخضة العغبُت,بیروث, ؛اخمض 

عبضالعظُم ابىههغ:الحًاعة الاؾالمُت اهدكاعَا و جأزیرَا في 

 .(51,م2007-2006الحًاعة الاوعوبُت,ب.ط,ب.م,

اب الاقغاف, خللت و كضم له :ؾهُل طواع, البالطعي:اوؿ .2

اى ػعهلى, ط ,1ٍع ؛ 11,م3,ج1996, صاع الفىغ, بیروث 

اخمض واهت مدمىص:ؾُاؾتث 

ماوى,1لتئِؿالمضا,ى َُ  ی؛ عل2008ٌ104,يىاعيغا,ؾل

 ڕیهى  یعل ەمچىاع  ەلیفەیز یمدمض الهالب

.چ ,صاع ۆفیم,ب/عمغ جەبىجالیب,وئ

 . 2008ٌ141ە,بیروث,املعغف

 ڕیهى  ەؾەصیئ ڕیهى  ەیلضزى  ڕیهى  ەوامع ڕیهى  ێری ػوب  .3

 ەفیەیؾ یالب,صایيیه ڕیهى  ەیكىؾ ڕیهى  ەبضولعەوػیع

 ڕیَاقم هى  ڕیهى  ەبضوملىجەلیبع یهچ
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 ەل ەبضوڵاڵیع ەبىعەبضوڵاڵ,ئ ەب ەبضوملەهافە,هاؾغاوەع

 ەص ەل ەبىو ە,یەهێًبىو یمؾض ەبىبەهغی ئ یهچ ەؾمائیئ

ئىخىص  ەهگیح ەل ەوەیئ ۆی َەَەقذ,بەب ەپێضعاوەهەیمىژص

 ی صژ  ەهغصوو ێغەمبەع پ ەل ۆهەویؿخاهەیز ێؼگاعییەویپاع 

 ی خىاع  ی )ص.ر(هاػهاو ێغەمبەعپ ڕەیلكى  ەعؾخاویبدپ

 ێغەمبەعانپ ەمىوَ ەعمىیەحیف ێبەزص ی,بەوەیپ

ً ڕواهە.بێرەمً ػوب ەواعی خ ەیەَ ەواعییەهیانخ :اب

بي عمغ ًىؾف بً عبضهللا بً مدمض:الاؾدُعاب في 
َ

عبضالبر,ل

الاصحاب,ث/علي مدمض معغفت 

:ابً 516-510,م م2,ج1992,بیروث,1البجاوي,ط

هثیر:البضاًت والنهاًت,ث/عبضهللا بً عبضاملدؿً 

:ابً ابي 481-479,م م10,ج 1997,صاعهجغ,ب.م,1جغوي,ط

بغاَُم,ط ,صاع الىخاب 1خضًض:قغح ههج البالغت,ث/مدمض ا

 .145,م1.,ج2007العغبي,بغضاص,

 ەمغویع ڕیعىؾمان هى  یڕهى  ەیضڵاڵیعىب ڕیهى  ەڵحەیج .4

 ە,صایيیمغع ڕیهى  یمیج ڕیهى  ەعضیؾ ڕیهى  ەعبیه ڕیهى 

 ەص ەل ەػعەمیە,یەهێىەخ یهچ ەعبەیؾ ی هاو 

 ەباوویب ەبىو ەقخە,هاؾغاو َ ەب ەپێضعاوەهەیمىژص

 یەهەمی ەلیفەیز یلیؾض ەبىبىغی ئ یمام ەمەص,هىڕەمىخ

-764,م م2)ابً عبضالبر:م.ؽ,جڕواهە.بەبىو ڵماهانمىؾ

؛ابً ابى  476-475,م م10هثیر:م.ؽ,ج؛ابً 770

 .(144,م1الحضًض:م.ؽ,ج

ش امللىن والامم,خللت/ مدمض  .5 ابً الجىػي:املىخظم في جاٍع

,صاع هخب 1عبضاللاصع,مهطفى عبضاللاصع,ط

؛ابً الازیر: اليامل 66-63,م م5,ج1992العلمُت,بیروث,

ش,ث/أبى الفضاء عبضاللت اللاض ی,صاع هخب  في الخاٍع

 .1987العلمُت,بیروث, 

ش الطبري الامم و امللىن,ب.ط , صاع هخب   .6 الطبري:جاٍع

 .    698,م2العلمُت, بیروث, ب.ؽ,ج

الضًىىعي,اخمض بً صاوص:ازباع الطىاٌ,ث/ عبضاملىعم  .7

عامغ,حماٌ الضًً 

ت,ب.ؽ,م ؛ابً على الخُمى: 142الكُاٌ,ب.ط,الاؾىىضٍع

فغخان,ب.ط, صاعهخب  الخلفاء الاعبعت,ث/هغم خلمى 

ت,الل ؛ 180-179,م م1999اَغة,املهٍغ

madelung:succession to Muhammad a study of early 

caliphates,p149 . 

ش 429,م10ابً هثیر:م.ؽ,ج .8 ؛ قىقى أبىزلُل:فى الخاٍع

 .256م1996,صاع الفىغ,صمكم,2الاؾالم,ط

.ؽ,ج141الضًىىعي:م.ؽ,م .9 ؛ 13,م3؛البالطعي:م

 ۆوی,بام یف:عبضاللخەوعە,وگ ەی:ئاژاو ەَاخؿینج

,  ڕێىما,ؾلێماوی ەزص یچاپ و ب ەیزاه ەباڵوهغاوەواوی,ل1چ

 .42-41,ٌ 2ٌ,ب2011

؛ابً على 77,م5ابً الجىػي:م.ؽ,ج .10

ش الضولت 182الخُمى:م.ؽ,م ؛هبُلت خؿً مدمض:فى جاٍع

العغبُت,ب.ط,صاع املعغفت الجامعُت 

ت, ش الضولت 135,م1993,الاؾىىضٍع ؛ًىلُىؽ فلهاوػن: جاٍع

صي بىعٍضة,خؿین العغبُت,جغ/مدمض عبضالها

 .71-70م م 1968,اللاَغة ,2مإوـ,ط

 .230ی,ٌعل ەمچىاع  ەلیفەی:زیمدمض الهالب یعل .11

 .5,م3الطبري:م.ؽ,ج .12

؛ابً على 141؛الضًىىعي:م.ؽ,م71,م1ابً كخِبت:م.ؽ,ج   .13

 .148,م1؛ابً ابى الحضًض:م.ؽ,ج182الخُمى:م.ؽ,م

 ەبىو ب ەلیع ەیكخىوە,هەواگ یكەعائ ەب ەواڵەَ ەمئ ێًواج .14

 ەوجایەجەئاؾمان بى ەهغصص ەػم:خەوەهغصووەب ەلیفە,ئاماژەیز

 ەلیفەیوز یمامئ ێخەبب ەلیع ەوەیئ ێلپ ەوی ػ  ەع ؾ

؛ابً كخِبت: 120,م3)الطبري:م.ؽ,جڕواهەب ڵماهانمىؾ

 .(45,ٌ 2؛ طه خؿین:ؽ.ر,ج71,م1م.ؽ, ج

ابً الطلطلا:الفسغي فى الاصاب الؿلطاهُت و الضولت  .15

-85الهاصع,بیروث,ب.ؽ, م مالاؾالمُت,ب.ط,صاع 

  147p ,p r: madelung؛12, م3؛الطبري:م.ؽ,ج86

 .80-79,م م5ابً الجىػي:م.ؽ,ج  .16

عي:م.ؽ,ج432,م10ابً هثیر:م.ؽ,ج  .17 :ابً 21,م3؛البالط

ع  العغبي:العىانم مً اللىانم,ث/عما

-300طالبي,ب.ط,مىخبتصاعالترار, اللاَغة,ب.ؽ,م م

 p r: madelung؛  ,  301:148

؛ 183؛ ابً على الخُمى:م.ؽ,م79,م1ت: م.ؽ,جابً كخِب .18

على مدمض الهالبى:خلُلت الخالف بین الصحابت فى معغهتی 

, ؛ 19,م2007الجمل و نفین,ب.ط,صاع ابً الجىػي,اللاَغة

 ەعەجاواویؾ ۆ ب ەوەیەن(::ئاوعصاهڕەهجیباع)ەمینئ ەأخمض خم

 .226م2013ێماوی,,چىاع چغا,ؾل1یؿالم,چئ

ش زلُفت بً .19 ,ث/مهطفى هجُب 1زُاط, ط ابً زُاط:جاٍع

ش 108م1995فىاػ,خىمذ هكلى فىاػ,بیروث, ؛املظفغي:جاٍع

ان,ب.ط,صاع الثلافت لليكغ  ان غاهم ٍػ املظفغي, ث/خامض ٍػ

؛ واٌع 173-172,م م1989والخىػَع,اللاَغة,

ش الكعىب الاؾالمُت ,جغ:هبُت أمین فاعؽ,مىیر  بغوولمان:جاٍع

 .115,م1968,,صاع العلم للمالًین,بیروث5البعلبيى,ط

 .114-113,م م3ابً الازیر:م.ؽ ,ج .20

,م م 10؛ابً هثیر:م.ؽ,ج18-13,م م3الطبري:م.ؽ ,ج .21

434-439  ,444 . 

ت  85,م5ابً الجىػي:م.ؽ,ج .22 ؛مدمض فغج:شخهُاث عؿىٍغ

 .34,صاع الفىغ العغبُت,اللاَغة,ب.ؽ,م2الاؾالمُت,ط

 . 449,م10ابً هثیر:م.ؽ,ج .23

هەئ ەع گ ەباق .24  ەل ڕوویانعىؾمان  ێنیزى  ۆڵەهغصهەوەیج ۆ ب ەما

 ۆ ب ەقاع  ەو عىؾمان ل یبىىژاو یهىژعاو یهغص بىو,صوا ەؾغەب

 یىەیص یبىىژاو ۆ ب ڕۆقدىایەو ب ەحێىەَێكذب ەهەیانقاع  یچ

و  ەوەماه ەقاعەهەصال یىە؟,بەڵىى ص ەواویقاع  ەعىؾمان ل

 بىون؟ . ۆیانز یهغصو ەَێز ب ەعیيیز

؛ابً 123-122,م م3ابً الازیر:م.ؽ ,ج .25

؛على مدمض الهالبى:خلُلت الخالف 449,م10هثیر:م.ؽ,ج

 .29-28بین الصحابت,م م
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 ەبىون ل ەلیع ەلیفەز ەیىەؾتیپ ەؾاهەیه ەو ئ ەیژماع   .26

  ەفق ەباؽ ل یەعلىبی:یاواػەح ەعچاوەوانؾ ەل ەییەوانهىف

ش الُعلىبى,ث /عبضالامیر مهىا, ەهغصوو ەس یه ەػاع َ .)جاٍع

( 80, م2,ج2010وث, , قغهت الاعلمى للمطبىعاث, بیر1ط

ئین زتًاث باؽ لت قتف بإ ختوث َتػاعي هغصووة.)جاعٍش 

( بىلػةعي باؽ لت صة َتػاع ي هغصووة)م.ؽ 110م.ؽ,م

( جتبتعي باس ی لت صواػصة َتػاع هغصووة.) م.ؽ 29,م3,ج

 .(36,م3,ج

,م 10؛ابً هثیر:م.ؽ,ج145-144الضًىىعي:م.ؽ,م م .27

 ؛مدمض185؛ابً على الخُمى:م.ؽ,م447-445م

 .36فغج:م.ؽ,م

 . 38؛مدمض فغج:م.ؽ,م87ابً الطلطلا:م.ؽ,م  .28

 .128,م3ابً الازیر:م.ؽ ,ج  .29

ابى  ابً .30

عي:م.ؽ,ج149,م1الحضًض:م.ؽ,ج ؛عبضالح50,م3؛البالط

,ب.م , 1ؾین وعمت: ملداث عً الثىعاث فى نضع الاؾالم,ط

 .55,م1998

؛الظَبي:صولت 1140,م3(ابً عبضالبر:م.ؽ,ج .31

زغ آلاهافت 21,م1985الاؾالم,ب.ط,بیروث, ؛ اللللكىضي:مأ

فى معالم الخالفت,ث/ عبضالؿخاع اخمض فغج,ب.ط,عالم 

؛ابي الفضاء:املسخهغ في ازباع 102,م1هخب, بیروث, ب.ؽ.ج

ش ابى الفضاء(,ب.ط,مىخبت املخىبی,اللاَغة,  البكغ)جاٍع

 .174,م1ب.م,ج

 ی)ابً ابەهىەو م ەؾغەب ێىانه ەهەوێخەص ێىەئاو  .32

 (.149,م1:م.ؽ,جیضالحض

؛ابً 82,م1:ابً كخِبت: م.ؽ ,ج301ابً العغبى:عىانم,م .33

 .86الطلطلا:م.ؽ,م

 . 173,م1؛ابى الفضاء:م.ؽ,ج24,م3البالطعي:م.ؽ,ج  .34

و  ێر و ػوب ەڵحەج ەیؾىپاه ەؾغەییەوانب یؾىپا ەل ەبەؾذم  .35

گغاویب ەعچاوەوانؾ یەهگغاهیاهە,ػۆعبەیو ل  یكەعائ  ەلیەه

گغاوو ب ەییەوانهىف ەوجىو ەلیانع  ەوجىو ەواهیانئ یەلیەه

 ەیؾىپاه ۆعبەیػ  ەوەیئ ەَۆی ب ەمەفئ ەؾغەییەوان,ڕەهگەب

 ەل ەواهیلئ ەیو ؾىپاه ەبىو ەییەوانهىف ەل ەلیع

 . ەؾغەییەوانب

,م 10؛ابً هثیر:م.ؽ,ج40-39,م م3الطبري:م.ؽ,ج .36

 .454-452م

و  ێر , ػوب ەڵحەج ەلیەنل ەؾغەب ەؾەعاگغجنیب ەؾذص یصوا .37

جا  ۆلیانب ەهاعصوو ەمغی ع ڕیهى  یكعلاع یكەوە,عەلیعائ

 .ەعچىوهەص ەمل یەچ ەوانئ ەعامیو م ەبەؾذم ێذبؼاه

 ێخەوەیاص,واجێًص ەلیمانع ەلیفەز ەیەیوج ەو ئ ەصعوقم ەمب .38

كىعئان  ەب ەلیع یانوج ێیجیابىوهەوەل ەواعیجەوانز

لخىم الا  ی)صعوقمێیجیابىیىەوەل ۆیەب یىەهغصووە,خىهم

 ەیەوی"وجەمەئ یەوجىو ەلی,عەلیلع ی صژ  ەعػهغصەوەهللا(ب

 قمەصعو ەو واجا ئ ڕەوایەها ێیپ ەبەؾخەهەیانم ە,بەاڵمحىاه

 یانجغ  ەبەؾدێيیم ەوانئ ێذ,بەاڵمكىعئان بىغ  ەخىهم ب ەحىاه

)ابً ابى قِبت:املهىف,ث/خمضبً ەبەواعَێىاویل ەبىوەَ

بغاَُم,ط ,مىخبت الغقُض 1عبضهللا,مدمض بً ا

لبياي:خغهت ؛لطُفت ا304,م14,ج2004هاقغون,الؿعىصًت,

َا الي نهاًت العهض  الخىاعج وكاتها و جطىع

؛ مهطفى الكىعت:الاؾالم 28,م2001,بیروث,1الامىي,ط

ت 11بالمظاَب,ط ,الضاع املهٍغ

 .(121,م1996اللبىاهُت,اللاَغة,

 .2ٌ,86؛طتَا خؿین:ؽ.ر,ب42,م3الطبري:م.ؽ ,ج .39

؛ابً 108ابً زُاط:م.ؽ,م .40

ابى ؛ابً 173؛املظفغي:م.ؽ,م87الطلطلا:م.ؽ,م

 . 255؛قىقى ابىزلُل: م.ؽ,م150,م1الحضًض:م.ؽ,ج

الظَبی:صٌو الاؾالم,ب.ط ,ميكىعاث مإؾؿت آلاعلمى  .41

, 1؛اللللكىضي:م.ؽ,ج20,م1985للمطبىعاث,بیروث,

؛ابى عبضهللا 81-80,م م2؛الُعلىبى: م.ؽ,ج102م

ش الخلفاء,ث/مدمض  الؿغوع:بلغت الظغفاء فى طهغي جىاٍع

نهم,ب.ط,مىخبت الثلافُت ا ؛باكغ 34لضًيُت,مهغ,ب.ؽ,مٍػ

ى 
َ
ح طتآلل

َ
ىاوي عیراق,و:خمت نال ظووي زىٍَ َُ ًاؾین:م

ماوى,1ى َُ  .66ٌ.2004,ؾل

؛ابً 43,م3؛البالطعي:م.ؽ,ج 81,م2الُعلىبى:م.ؽ,ج  .42

 .39-38؛مدمض فغج:م.ؽ,م م11زُاط:م.ؽ,م

 ەڕی ق ەهاوهغاو  ەڕەهەق یكەوەعائ ەهەیَىقتر  ۆی َ ەب  .43

 واجا َىقتر. ەمەٌح

؛ابً الازیر:م.ؽ 151-150الضًىىعي:م.ؽ,م م .44

 .140,م3,ج

 .  87؛ابً الطلطلا:م.ؽ,م55-54,م م3الطبري:م.ؽ ,ج .45

؛ابً 174,م1؛ابى الفضاء:م.ؽ,ج112ابً زُاط:م.ؽ,م .46

, 5؛ابً الجىػي:م.ؽ,ج470-469,م م10هثیر:م.ؽ,ج

 .93م

املؿعىصي:مغوج الظَب معاصن الجىَغ,ازخُاع  .47

,وػاعة 1وحعلُم,ث/كاؾم وَب,ط

 .205,م2,ج1988الثلافت,صمكم,

 .102,م1اللللكىضي:م.ؽ,ج  .48

؛ابً 174املظفغي:م.ؽ,م  .49

 .20؛الظَبی:م.ؽ,م112زُاط:م.ؽ,م

 ەمەی/ خیؿالم,وئ ەعەجاواویؾ ۆ ب ەڕاهەوەیەن:گ یكلغ هىعث ف .50

 .2013ٌ,465ێماوی,,ؾل4ەعیض,چؾ ەمەخ

 .55؛عبضالحؿً وعمت:م.ؽ,م129,م3ابً الازیر:م.ؽ ,ج .51

 .   49؛عبضالحؿً وعمت:م.ؽ,م71,م1ابً كخِبت:م.ؽ,ج .52

53. wilferd madelungۆواویػاهى ەل ێكەهگەپ یؿالمىاؾێيی:ئ 

 ەب ە,صواجغ بىو ەواوهغصووەج ێىضویوَامبىعگ زى  یرەكاَ

 یياغۆ ق ەػاهىۆی ل یؿالمییەوانئ ێىضهەزى  ۆفیؿۆعیپغ 

 ەػاهىۆی ل ەعەبیع ەػماویل ۆعصیاویل ۆفیؿۆعی.پغ 1969 ەؾاڵیل

 لەیپ ێؿخائ ەصەلۆهگ.مەصەؾتهێىاوەب 1978ەؾاڵیل ۆهؿفۆعصئ

 ەیماهگایپ ی(ەمیل)ػ ەَاوڕێیانل ێكىەوجىوەپ ێژەعی جى 

 ەو :ئەواهەل اڵوهغاوەیەب ەهضیًچ ەوی. زاو یؿماعیلیئ ێىضویزى 
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 ێىىەوجىواوی)قى ێبیىیىوەؾىصمان ل ێمەئ ێبەیهخ

 یؿالم,ئ ێكیىەواویپ ۆزەلیفەب ێىضهەوەیەنمدمض:زى 

و  یؿالمئ ەئیيؿایيلۆپیضیایل یىغصووەفغاواه ەقضاعیەویب

ع  ێسكێىەعێيیوچاوپ ەع صاه ەنو  ێران,هەئ  ڕاوێژوا

 ۆی ز یبەحیجا ەعگیراوەلەوێبؿایتی.و ەقضاعیىغصووەب

http://www.iis.uk/pro-wilferd-madelung. 

54. succession to Muhammad a, study of early caliphates: 

p.r , p 149. 

 یاجغ ػ  ەلیع ەلیفەز بێخەوەڕووهضە ەوەصاَاجىوصا ئ ەلپەڕەواویل .55

و  ەؾخىوەب یىاهانوپكد ەباؽع ەماڵەیبى ەب یپكت

 .ەزؿخىو ەعاوێؼ پ ی جغ  ڕەیكییەواویكى 

 :pp152-155   ,pr؛141بغواهت )الضًىىعي: م.ؽ ,م .56

madelung) 

-440,م م10؛ابً هثیر:م.ؽ,ج77,م2الُعلىبى:م.ؽ,ج .57

441 . 

 p155    ,p r : madelung؛75,م5ابً الجىػي:م.ؽ,ج .58

 .75,م5؛ابً الجىػي:م.ؽ,ج429,م10ابً هثیر:م.ن,ج  .59

؛ على مدمض 442-441,م م10بِغواهت: ابً هثیر:م.ؽ,ج   .60

 . 33-32الهالبى:خلُلت الخالف بین الصحابت ,م م

 یەحیصژا ڕەیلكى  ەمىوَ ەبضوملىجەلیبع ەؾەعصەمیل  .61

 ەبضوملەهافع ەماڵەیبى ەل ەحگ ەهەن,ص ەبضوملىجەلیبع

 ەؾذص یەوەمام ۆفڵیه ەل ەجیەیصژا ەمئ ەبێذ,ؾەعەجاه

 ەهاپ  یەوان,عەبضوملىجەلیبیلو پا ەپل ەؾەع ل ێضەواثپ

 ەػعەجز ەزێڵیب ەصیىە,ؾەع ( میەؾغب)ەل ڵىاویزا ەباجەبەع ص

 یەجیىغصویصژا ەؾەع ل یەهضەگغن  ڕەیلكى  ەمىوَ قانبىون,پا

و  ەش یب ێضاویپ ەبەؾتیم ەب  ێڕەواویػ  ۆػیىەوەیو ص ەمػ  ەمػ  ی ئا

غي: نهاًت الاعب فى فىىن الاصب,ث/على ڕواهە.بی هاو  ):الىٍى

 .( 33,م16, ج2004,صاعهخب العلمُت,بیروث, 1مدمض,ط

ش الصحابت الظًً عوي عنهم  .62 ابً خبان البؿتی:جاٍع

؛ 150م1988,بیروث,1الازباع,ث/بىعان الًىاوي,ط

عبضالغخمً عافذ باقا : نىع مً خُاة 

؛عبضالحؿین 463,474,م م1992,بیروث,1الصحابت,ط

 .64عمت:م.ؽ, مو

 . 128,م3؛ابً الازیر:م.ؽ ,ج50,م3البالطعي م.ؽ,ج .63

 ەعاؽ,ه ڕیهى  ەمغویع ڕۆقخنی ۆهیەحیچ ەب ەباعەثؾ .64

 ەماڵەیبى ەب ەع ؾ ڕەیلكى  یاعەواویص یاوەپ ەل ەبىو یەهێً

 ەمغوعىؾماهضا ع ەماعۆصاویگ یواح ەل ەگێڕهەوەص ەوە.ئەَمؾ

 ەل ەلەؾخینف ەیهاوچ ەڕواجەص ەحێضەَێڵێذب ەصیىەم

 ەب ەلیع ێضەگاثپ ەوەیو ئ ەهىژعێذعىؾمان ص ێًقام,واج

 یەحیصژا یەفو مىعاو  ێیىازۆقضەبێذپ ەڵبژێغصعاوەَ ەلیفەز

 یەمىعاو  ەل ۆی ز ەوڵضەصاثَ ەڕبڕیىە,بۆیەص ۆی ز

 ێىاصاث,واپ یگغهگ ۆع ػ  یەمىعاو  یىبياجەوە,ؾەعەجاهؼ 

عىؾمان  ڕەػاواویها ەل ەبىو یەهێً ۆی ز ەمغوع ەعصەهەوێذص

 ەمغوع ەػاوێصواجغ ص یەمىعاو  ە,بەاڵمَاهضاو  ەو ئ ی صژ  ەڵيیو ز

 ێهاجىوەو ل یغەنػ  یاوێيیو پ ەلییەع یبىوو ەلیفەز ەصژ ب

 ەپیاوەواویل یەهێً ەیياجەص ێببیىێذ,بۆیەل یؾىوص  ەجىاهێذص

)ابً مؼاخم  ڕواهە.بەلیع یەحیصژا ۆ ب ەواعیضەَیىێذو ب ۆی ز

:وكعت نفین,ث/عبضالؿالم مدمض 

؛ابً 44-34,م م1990َاعون,ب.ط,صاعالجُل,بیروث,

؛ مىیر مدمض الغًبان:عمغو 158-157,م م3الازیر:م.ؽ ,ج

 .(375-371,م م2011بً عام ,ب.ط. صاعالؿالم,اللاَغة,

غي:م.ؽ,ج492,م10ابً هثیر:م.ؽ,ج .65  .60,م20؛الىٍى

 ێيیباؾ ە:هىعجۆؽػاگغ  ی؛ باوو83,م2الُعلىبى:م.ؽ,ج  .66

 .135ەعەب,ٌع ێىاوی زى  ێژووی م

-100,م م5؛ابً الجىػي:م.ؽ,ج71,م3الطبري:م.ؽ ,ج  .67

101 . 

 ێڕهەوەوانگ  ەعصوول َ یؾىپا ەیژماع  ەب ەباعەثؾ  .68

 ۆعجغًیػ  ەیً,هەژماعاه ەو ئ ەڵگ ەل یاجغ ػ  ێمەئ یاواػن,بەاڵمح

 ەلیع ەیؾىپاه ەیژماع  ەوەیەئ ە,ئەویلهغصوو یباس  ەعچاوەؾ

)ابً  ڕواهەب ەبىو ەفخاَەػاع ز

؛ 256:املؿعىصي:الخىبُت و الاقغاف, م116زُاط:م.ؽ,م

؛ابً العضًم:ػبضة 20:م.ؽ,مَبی؛الظ175املظفغي: م.ؽ,م

ش خلب,ث/زلُل مىهىع,ط ,صاع الىخب 1الحلب مً جاٍع

, 1؛ اللللكىضي:م.ؽ,ج21,م1996العلمُت,بیروث,

 ەبىجالیبئ ڕیهى  ەلیع ەقعغەهەیل ەعوەَا(102َم

  ەصاجەوەعاؽ ص ڕیهى  ەمغویع ەاڵمیو  ش ی,هەۆ ز

 ەبىو ەفخاَەػاع خ ەیؾىپاه ەیژماع  ەعصەهەوێذ,هەص

الفا  ین... ؾبعیابً العاص  یالعاص  بدً:لنەقەڕەهەل

؛ابً 71,م3)الطبري:م.ؽ,ج ڕواهە.بیالىىاص  یعاكض

 ەیؾىپاه ەعوەَاژماعەی.(163َ,م3الازیر:م.ؽ ,ج

 ڕواهە.بەبىو ەؽه ەصَەػاع ؾ یەفمىعاو 

, 1؛اللللكىضي:م.ؽ ,ج98-97,م م3بالطعي:م.ؽ,ج)ال

 .( 175؛املظفغي:م.ؽ,م 102م

 ڕووباعی  ەؾەعل ڕەكە یًهؼ  ەهەوێخە:صەففەیًؾ .69

:معجم ی الحمى  یاكىث)یؿەو بال ڕەكە ەهێىانفىعاث,ل

 (414م1977, 3ج یروث,البلضان, ب ط, صاع ناصع, ب

ً لت زتلفتحى عتلى  .70 َُ ً و ماهط َُ قتعِي ؾتففتًً صواي ؾالَ

ضاوة)ابً العضًم:م.ؽ,م  .( 21لت هاويتي ؾتففتًً ِعوٍو

 : Hagler , Aaron M؛  499-493,م م10ابً هثیر:م.ؽ,ج .71

Repurposed Narratives, The Battle of si ffin and the 

Historical memory of the Umayyad Dynasty : p 4 . 

,م 5؛ابً الجىػي:م.ؽ,ج161-160بً مؼاخم:م.ؽ,م ما  .72

 .103-102م

غي:م.ؽ,ج75-74,م م3الطبري:م.ؽ,ج  .73 ,م 20؛الىٍى

 ..665-64م

غي:م.ن,ج169-168,م م3ابً الازیر:م.ؽ ,ج  .74 ,م 20؛الىٍى

 . 66-65م

؛ عهام الضًً عبضالغؤوف 502,م10ابً هثیر:م.ؽ,ج .75

ش الاؾالمى,ب.ط,صاع الفىغ  الفلى:معالم الخاٍع

 .108ى,اللاَغة,ب.ؽ مالعغب
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َض  ێىغاوەپ ەیئاماژ  یلكىعئاه ەل ەعوەنَ .76
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َ
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ْ
ِه از

َّ
الل

 ُخُغٌم ...(]ؾىعة الخىبت
ٌ
ْعَبَعت

َ
 ەیژماع  ێگىمان:بە[ [ واج36ِمْنَها أ

زىاصا)لىح  هگە,لەهخێبیما ەزىا صواهؼ  یل  ەوانماهگ

و  ەوانئاؾماه ەوڕۆژەوە,هەل ەع ,َ یاعیىغاوە(صا صڤاملدفى 

 ەهگح ە)واجەعامضاهاوەخ ەب یچىاعماهگ ەصعوؾخىغصوو ەوی ػ 

ٌ ین,ؽ()بىعَان مدمض امێذبىغ  ەعپاب ێذهاب یایضاج .پ,

192). 

؛عبضالغخمً قللم,:الضًً 80-79,م م3الطبري:م.ؽ,ج .77

ش  الاؾالمى,طوالؿُاؾت فى  , صاع الجماَیري,بىغاػي 1الخاٍع

 .156,م1991,

املؿعىصي:مغوج   .78

غي:م.ؽ,ج234,م2الظَب,ج  .71,م20؛الىٍى

هەب ەڕەهەق ەؾەع ل یاجغ ػ  ۆػاهیاعی ب .79 )ابً ڕوا

 650ەل یاجغ ػ  ەه ەمىوهخێبەهەَ ەؾفین,هەمؼاخم:وكع

هەق ەمباؽ ل ەڕەیەلپ :الضًىىعي:مم.ؽ:م  ەواثص ەڕا

 .(554-543,م م10؛ابً هثیر:م.ؽ,ج193-155م

 ەیژماع  ەعوەنَ ەعصوولفَ یهىژعاواو ەب ەباعەث(ؾ .80

 ەب ەیە,بەاڵمَ یاواػ ح یاواػ ح ێڕاهەوەیگ ەعصوول َ ەیؾىپاه

 ەػاع َ ەفخاخ ەهىژعاویباؽ ل ەعچاوەوانؾ ەل ۆعێًػ  یگكت

 ەؾىپاهەیل ەػاعیانَ ەَەعصوولصەهەن,چلىپێىجل ەؽه

 ەلیع ەلیفەز ەؾىپاهەیل یان  ەػاعَ یؿخىپێىجو ب یەمىعاو 

؛ابً 98-97,م م3)البالطعي:م.ؽ,جڕواهە.بژعاوەهى 

:امللضس ی:هخاب البضء و 117زُاط:م.ؽ,م

ش,ب.ط,املىخبت الثلافُت الضًيُت, ب.م,ب.ؽ.,ج ,م 5الخاٍع

؛املؿعىصي:مغوج 218-217م

؛املؿعىصي:الخىبُت 206,م2الظَب,,ج

؛ابً 120,م5الجىػي:م.ؽ,ج ؛اب256ًوالاقغاف,م

-102,م م1ج؛ اللللكىضي:م.ؽ,21العضًم:م.ؽ, م

؛ابً صخُت اليلبی: أعالم الىهغ املبین في املفايل بین 103

,صاعالغغب 1أَل نفین, ث/مدمض املدؼون,ط

و  ەهاو .(ل59,م1998الاؾالمى,بیروث,  ەو ل ەلیضاع ەاڵویَا

 ەیئاماص ەواهەبىونل ێىجیانوپ یؿذهىژعابىون ب ەیەیژماع 

 ڕەیلكى  ەعؾخاویبدپ ی صژ  ەصعبىونب ەڕی ق

؛ ابً 256:الخىبُتوالاقغاف,مي)املؿعىصڕواهە.ب

؛ابً 67؛ابً صخُت اليلبی:م.ؽ,م120,م5الجىػي:م.ؽ,ج

؛ 550-549,م م10؛ابً هثیر:م.ؽ,ج21العضًم: م.ؽ,م

 ەؾیكیانه ێوس  ەؾذ(ق102, م1اللللكىضي:م.ؽ,ج

 ەبىونئاماص یؼوانع  ەیعەوب ەیبیەخىص ڕێىەوجنی ە,لەبىو ەواهەل

 .(118)ابً زُاط:م.ؽ,م

 ێچەواهەیپ ێىەیەنق ەمىوَ ەب یەهترییە یوهىقخن ەڕ ق ەمئ  .81

 ەؾاهێًه ەل ۆػەرص ی ئاگغ  ەعەقەیَ ەوعەگ یزىا ەكىعئاه
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 ەفغینیو ه ێیخىڕەبىوەزىال ەعوەَاَ یایضا,ج ۆػەزە,هەمغەص

.)بىعَان ەیەئاماص ۆ ب ێؿىىعیو ب ەوعەگ یەویو ؾؼا ێىغصووەل
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 ەَەڵەو ب ەػاهێذه ەوەیئ ەگەع م ێذبىىژ یىەص یماهضاعێيیئ

 ێرەوە.(.ل93:ؽ.پ , ٌین.)بىعَان مدمض امیىىژێذب

 بەَەڵەهىژعان  ەوقەڕاهەل ەواهەیئ یائا ێلپ ێخەص یاعێًپغؾ

 ێىضاواج ەل ەڕاهەق ەو ل ەهىژعانص ەواهەیئ یا!ئاە؟بىو ەػاهییو ه

 ەوعەیانگ یبىون جاوان و گىهاه ڵمانمىؾ ەمىویانَ

 .؟!.ەهىقذص یەهتریانوا  ەهجامضابىوئ

 . 98,م.ؽ,م3اوؿاب:ج  .82

ض, ,ث/مفُض مدمض  .83 ابً عبضعبت الاهضلس ی:العلض الفٍغ

؛ابً 93, م5,ج1983,صاعهخب العلمُت,بیروث,1كمُعت,ط

؛مدمض هغص على:هخاب 544-543,م م 10هثیر:م.ؽ,ج

 .139,م1,ج1925زطط الكام,ب.ط ,صمكم,

؛باووى 122-121,م م5ابً الجىػي:م.ؽ,ج .84

 Hawtin G.R ; first Dynasty of؛137-136ػاطغؤؽ:ؽ.ر,لل

islam , the Umayyad caliphate AD 661-750 , 

secondedition, p 28 . 

غي:م.ؽ,ج489ابً مؼاخم:م.ؽ,م   .85  . 87,م20؛الىٍى

باؾِل لت يىاع  َتػاع هغاوة.بِغواهت   .86

؛املؿعىصي:مغوج 196)الضًىىعي:م.ؽ,م

 .(  261,م2الظَب,ج

 ەلیفەز ەیؾىپاه هەلەۆمەڵەیەبىون,ه ەو :ئەواعیجەوانز  .87

و  ەلیع ەلیفەز ەهێىاویل ەه ەففەیًؾ ەهگیح ەصوایل ەلیع

 ڕوویضا,َاجىەصەعەوەقام  یوال ەبىؾىفیانئ ڕیهى  یەیمىعاو 

 ێیانخغوعا,پ ەهاوی ب ەعێراقل ەیەنهاوچ ۆ ب ڕۆقتن

 ەبىوص یىەهغصووە,چىهىەخىهم ەكىعئانب ەعەلیوابىو

 یەنل  ەكىعئان ل ەَەڵىغصویب ەنه ەعصەوامبىایەب ەقەڕەهەل

 ەبىوص ەؾخێىێذ,بەڵىى بىو ەڕ ق یەوە,عەلیمىعاو  ەیؾىپاه

 ەیەهجاعی و ب ێضەبەزص یپ ەعهەوجنیجازىصا ؾ یەبىا ەعصەوامب

 ۆمەڵەیەیه ەمئ یاجغ ػ  ێبهێىایە,ئەوەیقىؿذ پ یەیمىعاو 

 یەحیو صوژمىا ێىەصەعەوەب ەلیع ەؾىپاهەیو ل ڕەهغصووەجىو

 ێىانه ێكەواویه یەؾەعهغصوچاع  ەن,بى یەفومىعاو  یلەع

 ەَەعصوول,ئیتر ل یىانهاوبژ  ەڕێگایل ەقام بىو یو وال ەلیفەز
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 ەعػهغصەوەب ەهاوباهگەهەیانب ەصعوقم ۆمەڵەیەه ەمئ ێرەوەل

 ەعچىوویص ەی(,ژماع یەزىصا ۆ ب ەهیا)لخىم الا هلل,واجا خىهم ج

 ەصواػص ەان باؽ لۆعجغیيیػ  یاواػەح ەعچاوەوانؾ ەپێیب ەماهەئ

 ەهەن,زەلیفەص ەػاع چىاعَ ەباؽ ل ەهەن,هەمتریيیانص ەػاع َ

 ەبەؾتیم ۆلیان,بەب ەهاعصوو ۆی ز ێىەعی هى  ەهضحاعێًچ ەلیع

 ەهاعصوو ەباس یع ڕیهى  ەبضوڵاڵیع یلصواحاع  ەڕاهەوە,بۆ گ

 یىەه یىەیصعوؾدبياث و هؼ  ەؾەعیانل یگەعی واع  یىیەحیجىاه

 ڕیؼەواویهاو  ۆ ب ەڕێىێخەوەبگ ێىاوەَ ەعەلیل یانواػ  ەیەیژماع  ەو ل

 ەلیع ەؾەع ل یانفكاع  ڕۆژ  ەصوایل ڕۆژ ماون  ەلی,ئەواهەقیانع

 ڕووبەڕوویان ەَغەواهضاه ەحەهگیل ەلیع ە,بۆیەصعوؾخىغصوو

 ڕق  ۆعماون ػ  ەواهەیانئ یتر هىژعان,ئ ۆعیانػ  ەجەوەوػۆعبەیبىو

 ەمل یەهێً ەلی,جائەوەیع ەلیفەز ەعامبەع ب ەؾخىعبىونئ

 ەلیمىلجم,ع ڕیهى  ەبضولڕەخماویع ەهاوی ب ەهەواعیجاز

و  ەوی ئىم ەلفەحیز ەؾەعصەمیو ل ەلیلع ە,صوایهىقخىو

 یانبىوه ەعصەوامب ڕووصاوەوان ۆی قاه ەؾەع ل ەباؾیلع

ڕ و ل ەبىوەَ  ەماهیل.ئیانبىون صژ  ێیو ملماله ەقە

 ۆچىوویوجاكم و ب ەؾخەص ەهضیًچ ەبىون ب ەهاوزۆیاهضال

 ەع ەؾل یاعی ػاه ۆػیاجغ .بىوەصعوؾدب ەهێىاهیانل یاواػ ح

)الكهغؾخاوى:امللل  ێبەواویهخ ڕواهەب ەواعیجەوانز

,صاع 3والىدل,ث/ امیر على مهىا, على خؿً فاعىع, ط

, 4؛ البغضاصي:الفغق بین الٍفغق,ط1993, 1املعغفت,بیروث,ج

؛مهلح 2008صعالفىغ,بیروث, لبىان,

ت,بغضاص, ؛عطا 1987حاللى:قإعاجتوان,ب.ى,صاع الحٍغ

ضًً:خغواث ا َُ املد لخىاعج فى بالص الىىعص و عبضالغخمان 

الىغصًت  1ماحاوعَا , ط الضعاؾاث  مغهؼ  ,مً ميكىعاث 

 (.2007,ؾلُماوى,

-221,م م5امللضس ی:م.ؽ,ج .88

-29؛لطُفت بياي:م.ؽ,م م108,م3؛الطبري:م.ؽ,ج226

30 . 

 . 102,م3؛الطبري:م.ؽ,ج493ابً مؼاخم:م.ؽ,م .89

 ەَیچب ڕێىىەوجىەهەصا ەهىؾغاوی ل ەباؾ یەویقا ەوەیئ  .90

 ەباؽ ل یاجغ ػ  ەهغاوە,بەڵىى عىؾمان ه ێنیزى  یباس  ێىەیەنق

و  یەو مىعاو  ەلیع ەهىوس یچاع  صوو  ەنزاو  ەنو  ەهغا

صا  ەعچیَ ەؾەع ل ڕیاعیانب یىاهەصوو هاوبژ  ەؾەاڵث,ئەو ص

 ەو ئ ەؾەع ل ۆیانواژ  ەعصوول َ ەلیەهگغاویل ێیلایلبن,هۆمەڵێًپ

ع َ ەهغصوو ەهىؾغاو  ع ل یاجغ ػ  یاعی ػاه ێیڕاػیبىون,بۆ صوول پ ە  ەؾە

؛ابً 508-504)ابً مؼاخم:م.ؽ,م مڕواهەب ەهەهىؾغاو 

 (.194:م.ؽ, م یىىعی؛ الض153-152,م م1: م.ؽ,جیبەكخ

 ەقتری ئ یخاعس  ڕیهى  یيی)مالەقخەعئ ڕیهى  یيیمال .91

 ەواویو هاوصاع  ەمڕاؾذص یاوەپ ەل ەبىو یەهێً(ەزمیه

ع صژا ۆعبەیػ  ەؾاهەیه ەو ل ەبىو ە,یەهێىلهىف  یەحیحا

 ەقضاعییەویب ە,بۆیەهغصوو یعىؾماو ەلیفەز ییەواویوال

 ۆ ب ەییەوانهىف ی صووحاع  ەع َ ڕۆیكخنی ەل ەبىوەَ ییواعا

 ێكتر ) پیەوانوال ی صژ  ەڕبغیًص ڕەػاییها ەؾتیبەم ەب ەصیىەم

 ەییەوانهىف یاعی ص ەعهغصەیەویؾ ەهى و  ەباؾماهىغصوو

 یعىؾماو ییەواویوال یانهێىاوە,هەصژایەحیهاو  ەعچاوەوانؾ

 یهىژعاو ی(,صواەصیىەم ۆجەَاج ەڵيانز ەگەڵو ل ەهغصوو

 ەلیفەز یاعەواویص ەڵەَاو  ەل یەهێً ەب ەبىو ەقتر عىؾمان ئ

 ەلیع ە,َەمیكەبىو ەجغؽچاوه ێهاجىول ڵێذجاب یاوێيیپ ەلیع

 ێىێىەیب ەقضاعیەویب ەففەیًؾ یپێبەؾخىوە,لەقەڕی پكخ

 ەزىاعصوو یقىؿت ەلیفەز یؾىپا ێيێًقى  ەع َ ەبىوە,لەَ

 ەڕەواویق ۆ .بۆڕاوەگ ەڕەهەق ەیئاعاؾخ ەقخەع ئ ەگەقخنیب

ڕی ق ەل ەعهەوجىەواویو ؾ ەقتر ئ هەب ەففەیًؾ ە )ابً ڕوا

.ؽ, م 3بتصواوة؛ الطبري:م.ؽ,ج 172مؼاخم:م.ؽ,م ,م

 .(197-175,م م3؛ابً الازیر:م.ؽ ,ج100-82م

-249,م م2املؿعىصي:مغوج الظَب,ج .92

-192؛الضًىىعي:م.ؽ,م م220,م5؛امللضس ی:م.ؽ,ج250

اث ؛عباؽ 193 مدمىص العلاص :مجمىعت العبلٍغ

,م 2,ج1971,صاع الىخاب العغبى,بیروث,1الاؾالمُت,ط

 .745-744م

؛ابً 509-508ابً مؼاخم:م.ؽ,م م .93

 .  125,م5الجىػي:م.ؽ,ج

 . 194؛الضًىىعي:م.ؽ,م151,م1ابً كخِبت:م.ؽ,ج   .94

 .21؛ابً العضًم:م.ؽ,م123,م5ابً الجىػي:م.ؽ,ج .95

 .206,م3:م.ؽ ,ج؛ابً الازیر117,م3لبالطعي:م.ؽ,ج .96

 ێيًێقى  یان ێؿخائ یصععا ەیهاوچ ەواجەص ەڵێن:صەػعوحئ  .97

 ەع ؾ ێؿخاصائ ەل ێىەگىهض ەو,صەقڵێنل یًهؼ 

ابً  ێبەهەیهخ ەپەعاوێؼی )لەئىعصهەب

 ەیەَ ەئىعصنل ەیەنهاوچ ێؿخا:ئەعگیراوەو 21:م.ؽ,میمالعض

, 3البالطعي:م.ؽ,ج ێبەهەیهخ ەپەعاوێؼی )لەوهاوەب

 .(.ەعگیراوەو 117م

؛الضًىىعي:م.ؽ,م 542-541ابً مؼاخم:م.ؽ,م م  .98

 .200- 199م

 یىاهەصوو هاوبژ  ەمئ ەگغفخبىو ەوعەجغیًگ ەمەئ ەزۆیضال ۆی ز .99

 ەواع  ەمئ ێىضاواج ەل ە,چىهىەصعوؾخىغصوو ڵماهاهیانمىؾ ۆ ب

 ەلیفەز ێنه ەواهەئ ۆ ئاز ڵماهان,مىؾ ۆ ب ێضەَێڵًح ەب

 ەَلیئ ەنو  ەواع  ەمئ ۆ ب یيییەبىوه ەؽه ێىضاواج ەڵبژێغن,لەَ

هاویمىؾ یا,ئاەواع  ەمئ ۆ ب ییەه ەػگایەهیلص ەعوەَاقىعا,َ  ڵما

 ەؾذص ەوێخەواع بى ێراق؟,گەع ع یان ەبىەنواع  ەمقام ئ

ضەبژێغن,بەمەفَ یەمىعاو  ییەوانقام  ەمەئ ێراكییەوانع ەڵ

َاَ ڵىاهەن,كبى   ەل ۆی ز ەع َ ێچەواهەقەوە,بۆیەپ ەب ەعوە

كيیاػەپ ەمئ یاعەص ۆیضاز
َ
 ەعیىەصەگغثؾ ێىەیەنق یچَ ەب ێ

ابً  .100

؛عهام 124,م3؛البالطعي:م.ؽ,ج127,م5الجىػي:م.ؽ,ج

 :109Hawtin:pr,p29الضًً عبضالغؤوف الفلى:م.ؽ,م

؛ابً كخِبت: 95,م5ابً عبضعبتالاهضلس ی:م.ؽ,ج .101

 .737, م2؛عباؽ مدمىصالعلاص:م.ؽ,ج157,م1م.ؽ,ج

ً لتؾتعياوةوان باؽ لتوةصةهتن لتو واجتصا ئتم .102 ًَ َتهض

ُِْه  ئاًتجتي
َ
ْدِمْل َعل

َ
ِب ِئْن ج

ْ
ل
َ
ي

ْ
ِل ال

َ
َمث

َ
ُه ه

ُ
ل
َ
َمث

َ
ىضؤجتوة)...ف زىٍَ

...( ]ؾىعة آلاعغاف 
ْ

َهث
ْ
ل [واجت حا همىوهتي ئتو 176ًَ
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عي بىتًذ  حإعةهتؾاهت وةهى همىوهتي ؾتط واًت ئتطتع صة

ِذ َتهاؾت بِغهتًتحى.)بىعَان مدمض  َُ بكاز
َ
و زُاًضا َتل

 .(173امین:ؽ.ر,ٌ

ًَ عتمغوف لتبتعامبتعص.103 ِظً
َّ
ُل ال

َ
ىضؤجتوة)َمث ا ئتم ئاًتجتي زىٍَ

ْدِمُل...(]ؾىعة  ًَ ِحَماِع 
ْ

ِل ال
َ
َمث

َ
ا ه ََ ى

ُ
ْدِمل ًَ ْم 

َ
مَّ ل

ُ
 ز

َ
ْىَعاة

َّ
ىا الخ

ُ
ل ُخّمِ

ىتي ئتواهتي,هت جتوعاجُان صعا بتؾتعصا جا 5الجمعت  [واجا:وٍَ

هتهغص,وةن  ان  ُاهىتطغث و زتًِغةٍو
َ
بىتن,زاقان َتل زتًِغةٍو

ًًَ واً ظ ضعٍَ ذ.)بىعَان مدمض طىٍَ َِ طغجب
َ
بی َتل َُ ت هت باعة هخ

 .( 553امین:ؽ.ر,ٌ

ابً  .104

.90,م2؛الُعلىبى:م.ؽ,ج546مؼاخم:م.ؽ,م ؛الضًىىعي:م

 .201ؽ,م

-123,م م3؛الطبري:م.ؽ,ج153,م3البالطعي:م.ؽ,ج.105

 .244,  225-223,م  م3؛ابً الازیر:م.ؽ ,ج124

 ڕیهى  ەیس یك یؿغ م یوال ەبىبىغ ئ ڕیهى  ەمەصیمىخ ەپێلل.106

عی ئ ەباصەیع ڕیهى  ەعضیؾ  ۆع ػ  ە,مىعاویەبىو ەوؿا

 ەمیكەَ ەیـ,بەاڵمك ەعامبەع ب ەواعَێىاوەب یاؾەحیؾ

 ەعهغصەؾ ەمئ ەعامبەع ب ەزىاعصوو یقىؿت ەَەوڵەواویل

 ەماحج ەوڵیضاوەَ ەعەجاؾ ەوەیئ ەوؿاعییە,وەنئ

 ەب ۆی ز یەمىعاو  ەیواع  ەمل ەیـك ەڕێگایی,بەاڵمبساج

 یهىژعاو ەب جباعیبياثۆمەج ەوڵیضاوەَ ە,پاقانصووعگغجىو

 ەجغس یل ەاڵویعىؾمان و َاو  ڕۆژاهێً ەیغەعىؾمان)ؾ

 ەهىەیانم ی قاع  ێىەواویو َاوق یو باوو یەمىعاو 

 ڵیان,ئێؿخاو ما ەله ەهاو پكذ و پ ەبىەص ەحێهێاڵ,ئەوؿاعەوانب

هىقتن  ەػاهً,جۆمەحیص نعىؾما یراجگغی م ەب ۆیانز ەواهەئ

 ەل ەواهیانئ ەعژەوەهضییەنب ێهیچب ەواهەیئ ەصەهەپاڵص

َ  ەڕەقەهغصنَ ەب ەیەوێذ!پاقان صۆگغثز  ۆ ب ێرقىغصنو

 ڕەصەواثجى  ەیـك یترؾێيێذ,ئەمەفب یؿغ م ەع ؾ

صوو  ڕیهى  ەی:ئەهىس ێص یەمىعاو  ۆ ب ەهامەیەهضال

( یىێتیصا یو َىض ەبىؾىوفیانئ ەبەؾتی)مڕاهەعەهەگىم

 ەقێىەیەنب یؿغ م ەعەو ب ێیذب ەع گ ەزىاب ێىضؾى 

 ێذ,مىعاویەب ۆثز ڕػگاعهغصوی یری ب ەهیاج ەجضەهەمقپرػ

ع ب ێذهاجىاه ڕێگایەف ەمب ەػاهێذص  ڵبێذ,بىَخاویػا ەیـك ەؾە

 یەمىعاو  ەگەڵل ەؾتیص ەیـك ۆصەواثب ەوەیئ

 ەمەئ ەقام,ل ەقێًب ەبياج یؿغ م ێىەڵىغصووە,صەیەوێذج

 ەلیع ەلیفەز ەب پاقان ەواجەوەص اڵو قامضا ب ەهاو ل

 یەحیوال ەل ەیـك ڕواصەواثب ەكؿاه ەمب ەلیلع ەگاث,بۆیەص

گایل ەمەصومىخ ەزاجەوەصووع ص یؿغ م  ەهێذصاص ەحێ

-61,م م3بِغواهت)الطبري:م.ؽ,ج

غي:م.ؽ,ج66  .(119-116,م م 20؛الىٍى

,م 5؛ ابً الجىػي:م.ؽ,ج95-94,م م2الُعلىبى:م.ؽ,ج.107

 .230-227,م م3؛ ابً الازیر:م.ؽ ,ج151-149م

,م 3طعي:م.ؽ,ج؛البال 100-99,م م2الُعلىبى:م.ن,ج.108

 .212-211م

؛ابً الازیر:م.ؽ 163-162,م م5ابً الجىػي:م.ؽ,ج.109

 .251-250,م م3,ج

,م 3؛الطبري:م.ؽ,ج203-201,م م3البالطعي:م.ؽ,ج.110

 . 150-149م

 .245,م3؛ابً الازیر:م.ؽ ,ج158,م5ابً الجىػي:م.ؽ,ج .111

-136,م م3بِغواهت )الطبري:م.ن,ج.112

غي:م.ن,ج137  .(123-120,م م20؛الىٍى

غي:م.ؽ,ج80,م3م.ؽ,جالطبري:.113  .68,م20؛الىٍى

غي:م.ؽ,ج207,م3ابً الازیر:م.ؽ ,ج.114  .94,م20؛الىٍى

؛ابً 92,م5ابً عبضعبت  الاهضلس ی:م.ؽ,ج.115

؛مدمضهغص 117,م.ؽ,م1كخِبت:م.ؽ,ج

 .  137,م1على:م.ؽ,ج

 ڕەػاییها یؿغ م ەل ەلیفەعەلیز ەؾەعصەمیل ێًواج.116

عىؾمان  ێنیزى  ۆڵەؾەهضهەوەیج یو صاوا ەبێذصعوؾخض

 ەجىاوێص ەقخەع ئ ەهیاج ەوەهغصووەب ەیئاماژ  ەهغێذ,عەلیص

 ەقخەع ئ یمغصو ەعبىەوێذ,صوایؾ یؿغ م ێكەواویه ەؾەع ب

 یؿغی م ەڵيیز ۆ ب ەصۆػعێخەوە,هەص ەلیع ەهەیهام

زىصا  ێری قمك ەب ەقخەع ئ عەلی ەیەصاهام یىوە,لەو هىؾ

 ێرەهەیقمك ەه ەوەهغصووەب ەش یئاماژ  ە,َەعوەَاهاوبغصوو

 ەلیع ەلیفەز ەهەیهام ۆ (بەواعصەهەوێذل ەو ه ەڵەصەواثَ

-167,م م3)البالطعي:م.ؽ,جڕواهەب ەقخەع ئ ەؾەع ل

 .(127,م3؛الطبري: م.ؽ,ج168

-226,م م3؛ابً الازیر:م.ؽ,ج168,م3البالطعي:م.ؽ,ج.117

ش الاؾالم الؿُاس ی,ط227 , 2؛َاصي علىي:فهٌى مً جاٍع

 .215-214,م م1999كبرم,-هُلىؾا

 .127,م3الطبري:م.ؽ,ج.118

 .168,م3البالطعي:م.ؽ,ج.119

 .190,م3؛ابً الازیر:م.ؽ ,ج94,م3الطبري:م.ؽ,ج .120

 ەقیر ب ڕیهى  ەهىعماویل ەحگ یەعلىبی ێڕاهەوەهەیگ ەپێیب .121

 یەن یچَ ەصمىزل ڕیهى  ەمەیومىؾل

 یەمىعاو  ەیهاو ؾىپاه ڕۆقخىهەجە ە(هەوؿاع)ئەپكدیىاهانل

 .(88,م2.) م.ؽ:جەنبى ەلیع ەلیفەز ی صژ  ەڕ وق

غي:م.ؽ,ج .122  .69,م20الىٍى

 . 95,م3الطبري:م.ؽ,ج .123

؛ابً 340ابً مؼاخم:م.ؽ,م.124

؛ مىیر 82,م20؛الىىٍغي:م.ؽ,ج528,م10هثیر:م.ؽ,ج

 .390مدمض الغًبان م.ؽ,م 

 . 114,م5ابً الجىػي:م.ؽ,ج .125

 . 85,م3الطبري:م.ؽ,ج .126

 . 163,م5ابً الجىػي:م.ؽ,ج.127

؛ابً عبضعبت 216الضًىىعي:م.ؽ,م.128

الاًام فى  ؛زلُل مطغان:مغاة109,م5الاهضلس ی:م.ؽ,ج

ش العام ,ب.ط ,صاع ماعون عبىص,  ملخو الخاٍع

ش 229ب.م,ب.ؽ,م ؛ أخمض مدمىص العؿیري:مىحؼ الخاٍع

 .132,م1996,ب.م ,1الاؾالمى,ط
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 .311ەبىجالب,ٌئ ڕیهى  یعل یاویژ .129

 .328ٌ.ؽ,ٌ.130

 .361ٌ.ؽ,ٌ .131

 ەعچاوەوانؾ لیؿتی

 یرۆػپ یكىعئاو-

 ەعەبیع ەػماویب ەعچاوەوانؾ-ا

الحؿً على ابى الىغم مدمض بً مدمض بً ابً الازیر:ابي  -

م بً عبضالىاخض الكِباوى                )ث ٌ 630عبضالىٍغ

 م(.1232/

ش,ث/أبى الفضاء عبضاللت اللاض ی,صاع هخب -1 اليامل في الخاٍع

 .1987العلمُت,بیروث, 

                        البغضاصي:آلبى مىهىع عبضاللاَغ بً طاَغ بً مدمض                                   

 م(1037ٌ / 429)ث

 .2008, صعالفىغ,بیروث, لبىان,4الفغق بین الٍفغق,ط -2

البالطعي:اخمض بً ًدیي بً حابغ                                                                               

 م(.892ٌ / 279)ث

اى ػعهلى, اوؿاب الاقغاف, خللت و كضم له :ؾهُل  -3 طواع, ٍع

 .1996, صاع الفىغ, بیروث ,1ط

ابً الجىػي:آلبى الفغج عبضالغخمً بً على بً مدمض                                                          

 م(.1200ٌ / 597)ث

ش امللىن والامم,خللت/ مدمض  -4 املىخظم في جاٍع

,صاع هخب 1عبضاللاصع,مهطفى عبضاللاصع,ط

 .1992,بیروث,العلمُت

ابً خبان البؿتی:ابى خاجم مدمض                                                                              

 م(.965ٌ / 354)ث

ش الصحابت الظًً عوي عنهم الازباع,ث/ بىعان  -5 جاٍع

 .1988, صاع الىخب العلمُت,بیروث,1الًىاوي,ط

                                                                                   ابً ابي الحضًض               

 م(.1258ٌ / 656)ث 

بغاَُم,ط -6 ,صاع الىخاب 1قغح ههج البالغت,ث/مدمض ا

 .2007العغبى,بغضاص,

َبیرة املهفغي                                               ابً زُاط:ابى عمغو زلُفت بً زُاط بً ابى 

 م(.854ٌ / 240)ث

ش زلُفت بً زُاط,ط -7 ,ث/مهطفى هجُب فىاػ,خىمذ 1جاٍع

 .1995هكلى فىاػ,صاعهخب العلمُت,بیروث,

ابً صخُت اليلبی:آلبى الخطاب عمغ بً الحؿً                                                               -

 م(.1235ٌ / 633)ث 

املبین  -8 في املفايل بین أَل نفین,ث/مدمض أعالم الىهغ 

 .1998,صاعالغغب الاؾالمى,بیروث,1املدؼون,ط

الضًىىعي:اخمض بً صاوص)ابى خىُفت(                                                                        

 م(.895ٌ / 282)ث

الازباع الطىاٌ,ث/ عبضاملىعم عامغ, حماٌ الضًً الكُاٌ,  -9

ت, ب.ؽ.ب.ط, الا   ؾىىضٍع

الظَبی:الامام قمـ الضًً مدمض بً اخمض بً عثمان                                                      

 م(.1345ٌ / 746)ث

صٌو الاؾالم,ب.ط ,ميكىعاث مإؾؿت آلاعلمى  -10

 .1985للمطبىعاث,بیروث,

م بً ابى بىغ  اخمض      -                                      الكهغؾخاوى:آلبى فخذ مدمض بً عبضالىٍغ

 م(.1153ٌ / 548)ث

, صاع 3امللل و الىدل ,ث/ امیر على مهىا, على خؿً فاعىع,ط -11

 .1993املعغفت,بیروث, 

ابً ابي قِبت:أبى بىغ بً مدمض بً ابغاَُم                                                                

 م(849ٌ/235)ث

بغاَُم,طامل -12 ,مىخبت 1هىف,ث/خمضبً عبضهللا, مدمض بً ا

 .2004الغقُض هاقغون,الؿعىصًت, 

غ                                                                             الطبري:ابى حعفغ مدمض بً حٍغ

 م(922ٌ / 310)ث

ش الطبري الامم و امللىن,ب.ط , صاع هخب العلمُت, بیروث -13 , جاٍع

 ب.ؽ.

ابً الطلطلا:مدمض بً على بً طباطبا املعغوف ألبً الطلطلا                                          

 م(.1309ٌ / 709)ث 

الؿلطاهُت والضٌو الاؾالمُت,ب.ط,صاع  -14 الفسغي فى الاصاب 

 الهاصع,بیروث,ب.ؽ.

                                        ابً عبضالبر:آبى عمغ ًىؾف بً عبضهللا بً مدمض                  

 م(.1070ٌ / 463)ث

الاؾدُعاب فى معغفت الاصحاب,ث/على مدمض  -15

 .1992,بیروث,1البجاوي,ط

ابي عبضهللا الؿغوع,ابى الحؿً على بً عبضالغخمً                                                       

 )ص . ث (

فى طهغي  -16 نهم ,ب.ط بلغت الظغفاء  ش الخلفاء:ث/مدمض ٍػ جىاٍع

 ,مىخبت الثلافت الضًيُت,مهغ,ب.ؽ.

ابً عبضعبت الاهضلس ی:اخمض بً مدمض                                                                       

 م(.939ٌ / 328)ث

ض,ث/مفُض مدمض كمُعت,ط -17 ,صاعهخب 1العلض الفٍغ

 .1983العلمُت,بیروث,

ً ابً ا - لعضًم:للهاخب هماٌ الضًً ابى اللاؾم عمغ بً اخمض ب

 م(.1261ٌ / 660َبتهللا                                     )ث

ش خلب,ث/زلُل مىهىع,ط -18 ,صاع الىخب 1ػبضة الحلب مً جاٍع

 .1996العلمُت,بیروث,

                                      ابً العغبى:ابى بىغ                                                     

 م(.1148ٌ / 543)ث

العىانم مً اللىانم,ث/عماع طالبي,ب.ط, مىخبت  -19

 صاعالترار, اللاَغة,ب.ؽ.

الخُمى:ابى كاؾم اؾماعُل بً مدمض بً الفًل                                                   ابً على 

 م(.1140ٌ/535)ث

عت,ث/هغم خلمى فغخان,ب.ط, صاعهخب الخلفاء الاعب -20

ت,اللاَغة,  .1999املهٍغ

ابي الفضاء:عماصالضًً اؾماعُل                                                                               

 م(.1331ٌ/732)ث
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ش ابى الفضاء(,ب.ط,مىخبت  -21 املسخهغ في ازباع البكغ)جاٍع

 املخىبی,اللاَغة, ب.م.

كخِبت:ابى مدمض عبضهللا ًب مؿلم                                                                        ابً

 م(.889ٌ/276)ث

ش الخلفاء,ث/على قیري, ط -22  1الامامتوالؿُاؾت املعغوف بخأٍع

 .1990,صاع الايىاء,بیروث,

ٌ  820اللللكىضي,أخمض بً عبضهللا اللللكىضي الكافعى )ث

 م(.1417/

مأزغ آلاهافت فى معالم الخالفت,ث/ عبضالؿخاع اخمض فغج,  -23

 ب.ط, عالم هخب, بیروث, ب.ؽ.

ابً هثیر:للحافظ عماصالضًً ابي الفضاء اؾماعُل ابً عمغ بً  -

ص ی الضمكلى                  )ث  م(.1372ٌ / 774هثیر اللَغ

البضاًت والنهاًت,ث/عبضهللا بً عبضاملدؿً  -24

 .1997هجغ,ب.م,,صاع 1جغوى,ط

مؼاخم املىلغي                                                                         ابً مؼاخم:لىهغ بً 

 م(.827ٌ/212)ث

وكعت نفین,ث/عبضالؿالم مدمض َاعون,ب.ط ,صاعالجُل  -25

 .1990,بیروث,

                                           املؿعىصي:على الحؿین                                          

 م(.957ٌ / 346)ث

مغوج الظَب معاصن الجىَغ,ازخُاع وحعلُم,ث/كاؾم  -26

 .1988,وػاعة الثلافت,صمكم,1وَب,ط

الخىبُت و الاقغاف,ث/عبضهللا اؾماعُل, ب.ط, مإؾؿت وكغ  -27

 املىابع الثلافُت الاؾالمُت, اًغان,ب.ؽ.

غاَُم بً ابى الضم الحمىي                                                       املظفغي:قهاب الضًً اب

 م(.1244ٌ / 642)ث

ان, ب.ط,صاع الثلافت  -28 ان غاهم ٍػ ش املظفغي, ث/ خامض ٍػ جاٍع

 .1989لليكغ و الخىػَع, اللاَغة,

                                  امللضس ی:للمطهغ بً طاَغ                                                

 م(.965ٌ/ 355)ث

ش,ب.ط,املىخبت الثلافُت الضًيُت, ب.م,  -29 هخاب البضء و الخاٍع

 ب.ؽ.

غي: قهاب الضًً اخمض بً عبضالىَاب                                                                الىٍى

 م(.1332ٌ / 733)ث

, صاع 1الاصب, ث/ على مدمض َاقم, طنهاًت الاعب فى فىىن  -30

 .2004هخب العلمُت, بیروث, 

ًاكىث الحمىي:قهاب الضًً ابى عبضهللا ًاكىث بً عبضهللا  -

 م(.1228ٌ / 626الحمىي الغومى البغضاصي                 )ث

 .1977معجم البلضان, ب.ط, صاع ناصع, بیروث ,  -32

َب                                                        الُعلىبى:اخمض بً ابى ٌعلىب بً حعفغ بً و 

 م(.904ٌ / 292)ث

ش الُعلىبى,ث / عبضالامیر مهىا, ط -33 , قغهت الاعلمى 1جاٍع

 .2010للمطبىعاث, بیروث, 

 ەعەبیع یػماو ەب ژێضەعەوان

 ابغاَُم مدمىص:

فى الضولت العغبُت الاؾالمُت  -34 , الفخىت امللضؾت عللُت الخسانم 

 . 1999, بیروث ,  1ط

 أخمض مدمىص العؿیري:

ش الاؾالمى , ط -35  .1996, ب.م ,  1مىحؼ الخاٍع

 أخمضالكامى ومدمض عبضالعظُم ابىههغ:

ُت  -36 الحًاعة الاؾالمُت اهدكاعَا وجأزیرَا في الحًاعة الاوعب

 . 2007-2006,ب.ط,ب.م ,

 زلُل مطغان:

ش العام ,  -37 ب.ط , صاع ماعون عبىص مغاة الاًام فى ملخو الخاٍع

 ,ب.م ,  ب.ؽ .

 قىقى أبىزلُل:

ش الاؾالم,ط -38  .1996,صاع الفىغ,صمكم,2فى الخاٍع

 عباؽ مدمىص العلاص:

اث الاؾالمُت,ط -39 ,صاع الىخاب 1مجمىعت العبلٍغ

 .1971العغبى,بیروث,

 عبضالحؿین وعمت:

 .1998, ب.م ,  1ملداث عً الثىعاث فى نضع الاؾالم , ط  -40

 غخمً عافذ الباقا:عبضال

 .1992, بیروث ,  1نىع مً خُاة الصحابت , ط -41

 عبضالغخمً قللم :

ش  الاؾالمى , ط  -42 فى الخاٍع الجماَیري  1الضًً و الؿُاؾت  , صاع 

 .1991, بىغاػي , 

ؼ الضوعي:  عبضالعٍؼ

ع الاؾالم,ط -43 ش نض ,مغهؼ صعاؾاث الىخضة 2ملضمت فى جاٍع

 .2007العغبُت,بیروث,

 الضًً عبضالغؤوف الفلى:عهام 

العغبى,اللاَغة  -44 ش الاؾالمى,ب.ط ,صاع الفىغ  الخاٍع معالم 

 ,ب.ؽ.

ضًً: َُ  عطا عبضالغخمان املد

الىىعص و ماحاوعَا , ط -45 ,مً  1خغواث الخىاعج فى بالص 

 .2007ميكىعاث مغهؼ الضعاؾاث الىغصًت ,ؾلُماوى,

 على مدمض الهالبى:

فى معغهتی الجمل و  خلُلت الخالف بین الصحابت -46

 .2007نفین,ب.ط,صاع ابً الجىػي,اللاَغة,

 واٌع بغوولمان:

ش الكعىب الاؾالمُت,هلل الى العغبُت:هبُت أمین فاعؽ,مىیر  -47 جاٍع

 .1968,صاع العلم للمالًین,بیروث,5البعلبيى,ط

 لطُفت البياي:

خغهت الخىاعج وكاتها و جطىعَا الى نهاًت العهض  -48

 .2001لىخب العلمُت,بیروث,,صاع ا1الامىي,ط

 مدمض فغج :

ت الاؾالمُت , ط -49 , صاع الفىغ العغبُت ,  2الشخهُاث العؿىٍغ

 اللاَغة , ب.ؽ .

 مدمض هغص على:

 .1925هخاب زطط الكام , ب.ط , صمكم ,  -50
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 مهطفى الكىعت:

بالمظاَب , ط -51 اللاَغة ,  11أؾالم  ت اللبىاهُت ,  الضاع املهٍغ  ,

1996 . 

 مدمض الغًبان:مىیر 

 .2011عمغو بً عام ,ب.ط .  صاعالؿالم , اللاَغة ,  -52

 هبُلت خؿً مدمض:

فى جاعٍش الضولت العغبُت,ب.ط,صاع املعغفت  -53

ت,  .1993الجامعُت,الاؾىىضٍع

 َاصي علىي:

ش الاؾالم الؿُاس ی,ط -54  .1999كبرم, -,هُلىؾا2فهٌى مً جاٍع

 ًىلُىؽ فلهاوػن :

ش الضولت الع -55 غبُت , جغحمت/ مدمض عبضالهاصي بىعٍضة, جاٍع

 . 1968, اللاَغة , 2خؿین مإوـ, ط

 یهىعص یػماو ەب ژێضەعەوان

 (:ڕەهجیباع)ەمینئ ەأخمض خم

 ێماوی,,چىاع چغا,ؾل1یؿالم,چئ ەعەجاواویؾ ۆ ب ەوەیەنئاوعصاه -56

2013. 

 مدمىص: ەأخمض واه

 . 2008,  ێماوی, چىاعچغا , ؾل 1, چ ەئیؿالمضال یاؾەثؾ -57

 : یاؾینباكغ 

,  ێماوی,ؾل 1چ ەاڵڵیگ ڵحنا ە:خمیراق,وع ێىاوی زى  یژووی م -58

2004. 

 :ۆؽػاگغ  یباوو

 2005, ب.چ , ب.ف  ەعەبع ێىاوی زى  ێژووی م ێيیباؾ ەهىعج -59

. 

 :ینبىعَان مدمض ام

 .2004,  ەولێر , َ ڕۆقيبیر  ەهضیئاؾان,هاو  ەفؿیری ج  -60

 :ینخؿ ەَاج-

 ەباڵوهغاوەواوی,ل1چ ۆوی,بام یف:عبضالخەوعە,وگ ەیئاژاو  -61

 . 2011,  ێماوی, ؾل ڕێىما ەزص یچاپ و ب ەیزاه

 :یمدمض الهالب ەلیع

و:عمغ  ەبىجالیب,ئ ڕیهى  یعل ەمچىاع  ەلیفەیز -62

 :یكلغهىعث ف .2008ە,بیروث,.چ,صاعاملعغفۆفیم,بج

 ەمەخ ەمەی, و:خ یؿالمئ ەعەجاواویؾ ۆ ب ەڕاهەوەیەنگ -63

 .  465, ٌ 2013,  ێماوی, ؾل 4, چ ەعیضؾ

 :یمهلح حالل

 .1987یە,بغضاص,.چ ,صاع الحغ ۆعاجەوان,بق -64

 یىگلیزی ئ یػماو ەب ژێضەعەوان
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