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واعیگەعی زێڵ لەؾەع ملمالهێی صەؾەاڵث لە ؾەعصٍمى زهلیفه عەلی هىڕی ئەبىجالیب
(40_35ن661_656/ػ) (حەهگی حەمەٌ -حەهگی ؾ ەففەیً) ب ەهمىهە
2

نالح واهه بي اؾماعُل , 1اؾى هغٍمان ؾىبدان
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گهرمیان  ،كۆلێجى پهروهرده ,بەش ی مێژوو
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رهەڵداوی ئاینی ئیضالم ل
پێش صە 
صیضتەمی خێاڵیەتی ه ۆوارێيی گرهگ بىوە لەبەڕێىەبردوی ژیاوی
وۆمەڵگەی هاوچەهە،بەاڵم لەگەڵ هاتنی ئیضالم وهاتنی بیرۆهەی
یەهتاپەرصتی وای لەئەهداماوی خێڵەوان هردووە تاڕادەیەن
پابەهدیان بە ئایىەهەوە هەبێت،زیاتر لەوەی ب ۆ خێڵەهەیان ،ئەمە
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ی ئیضالمدا بەڕوووی ڕەهگی دا وەتەوە،بەوەیى ە
لەصەردەمی پێغەمبەر 
كىرئان یەهێتی مىصڵماهاوی وەن 
ۆتەوە،لەصەر ئە و بىەمایەش پێغەمبەری

یەن"ئىمم ە"دووپاتىرد
ئیضالم هەوڵەواوی خۆی خضتۆتەگەڕ .
بەمەش زۆربەی خێڵەواوی هیمچەدوورگەهە لە ژێر یەن چەتردا
وۆهردۆتەوە وپابەهدی خۆیان ب ۆ ئیض الم ڕاگەیاهدووە وگرهگیداهیان
ەر لەگەڵ مردوی
اوێس خضتىوە،بەاڵم وادیارە ه 
بە خێڵ پ ەر 
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پێغەمبەری ئیضالم وا ریگەری خێاڵیەتی لەها و مىصڵماهاهدا
لەژیاوی
د ەصتىەرداهیان
صەرهەڵدەداتەوە،صەرەڕای
وۆمەاڵیەتی،خێڵەوان ویضتىیاهە د ەصەاڵتی صیاس ی و
بەڕێىەبردهیشیان لەدەصتدابێت .گرهگت ریً همىوه ەش ب ۆ ئەمە
ڕووداوی"صەكیفەی بەوی صاعیدە"یە بەپێی ص ەرچاوە مێژووییەوان
ملمالهێی خێاڵیەتی هێ ى ك ىڕەیش وهەردوو خێڵی ئەوش وخ ەزر ەجی
لەو ڕۆژەدا لێىەوتەوە،ئەهجامیش ئەب ىبەهری صدیم وەن
بىوه ب ە خەلیفەی مىصڵماهان و ك ىڕەیشیەتیش بىو
كىرەیشییەن 
بە بىەمایەن ب ۆ داهاوی خەلیفە .
صەرەڕای ئەم ڕووداوە گرهگەش،هە تیایدا خێڵی ك ىڕەیش وەن
دەصەاڵت خ ەالفەتیان جێگیرهردووە ،ڕەهگە ملمالهێی بىەماڵەواوی
هاو ك ىڕەیش خ ۆش ی وا ریگەری لەصەر ڕەوتی بەڕێىەبردن و الیەوی
صیاس ی هێ ى مىصڵماهان داهابێت.ئەو ڕووداوە گرهگاهەی،هە ل ە
مێژووی دەصەاڵتی ئیضالمدا ڕوویاهدا وە وادیارە وا ریگەری خێڵیان
ەصەر ئاڕاصتەهردوی ڕووداوەواهەوە هەبىوە ب ۆ همىوهە شێىازی
ب 
هاتىە ص ەرواری خەلیفەی ص ێیەم عىصماو ی و ىڕی
عەففان،هەروەها تۆمەتبارهردوی هەوڵەواوی بىەماڵەهەی صەبارەت
بە كۆرخىردوی د ەصەاڵتی صیاس ی وبایەخداوی خىدی خەلیفەش ب ە
خسمەهسیىەواوی،دواجا ریش وىشتنی خەلیفەش .وا ریگەری خێڵ ل ە
ملمالوێ صیاصیەوان بە وىژراوی خەلیفە عىصمان وۆتای
هەهاتىوە،بەڵي ى ش ێىەیەوی فراواهت ری بەخۆیەوە بیيیىە،وەن ل ە
جەهگەواوی جەمەٌ وصەففەیً بە دیدەهەیً.لەم ت ىێژیىەوەیدا
هەڵدەدەیً بە وردی وبە پێی صەرچاوەوان،واریگەری ئە و ملمالوێ
ەصەر دەصەاڵتی عەلی و ىڕی ئەبىتالیب بخەیىە ڕوو .
خێاڵیەتیە ل 
ئەم ت ىێژیىەوەیە لە پێشەوی و دوو باس ی صەرەوی پێً دێت :
ەوەر لەخۆدەگرێت،لە تەوەرەی یەهەمدا
باس ی یەهەم س ێ ت 
ەر هاتىە صەرواری خەلیفە عەلی وهەڵىێضتی
تیشىمان خضتۆتە ص 
هاوچەواوی عێراق وشام وخیجاز.لەتەوەرەی دووەمدا باش لە شەڕی
جەمەٌ هرا وە،تەوەرەی صێیەمیش ت ەرخاهىراوە ب ۆ ئە و هۆواراهەی
بىوهەتە مایەی دژایەتی هردوی خەلیفە عەلی ل ەالیەن عائیشە و
تەڵحە و زوبێروالیەهگراهیان .
ەوەر پ ێىدێت،لەتەوەرەی یەهەمدا
باس ی دووەمیش لە س ێ ت 
ئاما ژەمان بە دەصتپێىردوی شەڕی صەففەیً هردووە،هە تێیدا چۆن
صیضتەمی خ ێڵ ڕۆ ڵی گێڕاوە.تەوەرەی دووەمیش هەوڵەواوی
مىعا ویەی تێدا خرا وەتە ڕو و ب ۆ بێهێزهردوی خەلیفە عەلی.تەوەرەی
میىه وان
هه 
یه 
صێیەمیش باش لە ملمالهێی هێىان مض ىڵماهه  
وئەواهەی لەدوای فەتحی مەهىە بڕوایان بە ئیضالم هێىاوە .
لەوۆتایش ئەهجام ولیضتی صەرچاوە و پىختەی ت ىێژیىەوەهە ب ە
هەردوو زماوی عەرەبی و ئیىگلیزی خرا وەتە ڕوو .
باس ی یەهەم َ:اجىه ؾه عواعي عه لى و صعوؾدبىووى حەهگی
حەمەٌ(36ن 656/ػ )
جەوەعەی یەهەم َ :اجىە ؾەعواعی عەلی هىڕی ئەبىجالُب :
ەر لەگەڵ مردوی
بڕوامان وایە تۆوی دەمارگیریی خێاڵیەتی ه 
پێغەمبەرەوە لە صە كیفەی بەوی صا عیدە ()1هێژراوە،لەصەردەمی
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هردوه وه ەشىهما

خەالفەتی عىصماهدا ئەم تۆوە چەهەرەی
وگەشەی هردووە ،لەصەردەمی خ ەالفەتی عەلیدا تۆوی ئەم
ەر هاڕەزایی لەوار و هردەوەواوی
دەمارگیرییە هاتە بەرهەم،چىهىە گ 
ا،گەر
بىەماڵەی ئىمەوی هەبىایە خەلیفە عىصمان هەدەوىژر 
ەلیفە،گەر عەلیش

عىصمان هەوىژرایە عەلیش هەدەهرا بە خ
وه ي هاشم جەهگی جەمەٌ
وهن هه 
هەهرایە بە خەلیفە 
وصەففەیىیش ڕوویىەدەدا و ئە و هەمىو مىوصڵماهە لە و دووجەهگە
هە دەوىژرا .
دوای ئەوەی خەلیفە عىصمان وىژرا،عەلی و ىڕی ئەبىتالیب و ىڕی
عەبدوملىتەلیب هرا وە بە خەلیفەی مىص ڵماهان،وادەردەهەوێت
بەهۆی ئە و بارودۆخەی لە مەدیىە هاتبىوە وایەوە لە دوای وىژراو ی
عىصمان،صەرەتا عەلی ئامادەهەبىوە ببێتە جێگرەوەی
عىصمان،خەڵيی هاچا رییاهىردووە بب ێتە خەلیفە ،چەهد جا رێً
خەڵيی ڕۆیشتىون ب ۆ الی،ئە و ئاما ژەی بەوەهردووە وەزیرتان بم
باشت رە لەوەی فەرماهڕەواتاهبم،بەاڵم لەبەرئەوەی خەڵيی صىربىون
ەصەر خەلیفەبىووی،ئەهجام ڕازیبىوە ببێتە خەلیفەی
ل 
مىصڵماهان(.)2صەبارەت بە بەیعەتدان وبەیعەتىەداوی عەلی ل ەالیەن
یاواز ه ەن،بە تایبەت ئەواهەی
ها وەڵە دیارەواهەوە بیروبۆچىووی ج 
ابەر ب ۆ دژایەتیىردوی خەلیفە عەلی ئەواهیش زوبێری
دواتر بىوهە ڕ 
و ىڕی عەوام()3و تەڵحەی و ىڕی عىبەیدڵاڵ( )4بىون.هەهدێً
پێیاهىایە تەڵحە و زوب ێر بەویضت وئا رەزووی خۆیان بەیعەتیان ب ە
ەصەر پێشيیازی
ێشتر بە خەلیفە بىوو ی خۆیان ل 
عەلی دا وە وخۆیان پ 
خەڵيی ڕەتىردۆتەوە ،ئامادەهەبىون ئە و پۆصتە وەربگرن،بۆیە
بەیعەتیان بە عەلی دا وە،هەهدێيی دیىە ئاما ژەیان بەوەهردووە
تەڵحە و زوب ێر لە ژێرواریگەری شمش ێر و لەترش و بەهاچاری
بەیعەتیان بە خەلیفە عەلیداوە ( .)5پێدەچێت بۆچىووی دووەم
ەر واهەبىایە دواتر مەدیىەیان بەجێىەدەهێشت و
ڕاصتربێت،چىهىە گ 
شەڕیان د ژی عەلی هەدەهرد .
صەبارەت بە خەڵيی مەدیىە بە تایبەت پشت یىاهان وەن
ص ەرچاوەوان باصیاهىردووە هەمىو بەیعەتیان بە خەلیفە عەلی دا وە
تەهیا چەهد هەصێً هەبێت بەیعەتیاهىەداوە،ئەواهیش لە صەردەمی
عىصماهدا پلە وپۆصتیان هەبىوە ولەگەڵ بىەماڵەی ئىمەوی بىون
( )6
صەبارەت بە بىەماڵەی ئىمەویش،هە لەدوای وىژراوی خەلیفە
عىصمان،مىعا ویە وەن گەورەی ئىمەوییەوان د ەرهەوتىوە،خەلیفە
ەر لەگەڵ گرتىەدەصتی دەصەاڵت هەوڵی البردوی لە والیەتی
عەلی ه 
شامدا وە ،گەرچی مىغەیرەی و ىڕی شىعبە،هەیەهێً بىوە ل ە
ێغەمبەر و عەبدوڵاڵی و ىڕی عەباس ی و ىڕی

ها وەاڵوی پ
عەبدوملىتەلیب،هە دەواتە ئام ۆزای عەلی،ئەوەیان بە خەلیفە عەلی
ەصەروار الهەبات،چىهىە

ڕاگەیاهدووە،هەوا مىعا ویە ب ۆ ما وەیەن ل
ەصەروار بهێڵێتەوە هەن دژایەتیىاوات ،بەڵي ى

ەگەر مىعا ویە ل
ئ 
بەیعەتی خەڵيی شامی ب ۆ وەردەگرێت ،و وىژراوی عىصمان هاوات ە
ەر
بەهاهەیەن ب ۆ بەیعەتىەداوی بە عەلی ،مىعا ویە پیاوێيی دوهیاییە گ 
ئەم وا رەی لەگەڵ بىەی چاوپ ۆشیدەوات لە وىژراوی خ ىێنی
ەر واهەهەی مىعا ویە وىژراوی عىصمان بە دەصتی
عىصمان،بەاڵم گ 
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هاڕەزایەوان دەواتە بیاهىو ب ۆ دژایەتی و بەیعەتپێىەداهت،بەاڵم عەلی
بەم پێشيیازەی ئەوان ڕازیىەبىوە( .)7ئەوەبىوە صەهلی و ىڕی
خەهیف ،هە یەهێً بىوە لە پشت یىاهاوی مەدیىە وەن والی شام
ەر ل ەصىىورەواوی شام پیاوەواوی
ڕەواهەی شام هردووە،بەاڵم ه 
مىعا ویە ڕێگایان لێگرتىوە هەیانهێشتىوە بڕواتە شام،ئەویش هاچار
ب ۆ الی خەلیفە عەلی گەڕاوەتەوە( )8
ب ۆ ئەم مەبەصتە عەلی هێردراوی هاردووە ب ۆ الی مىعا ویە،بەاڵم
مىعا ویە وەاڵمی عەلی هەداوەتەوە هێردراوەهەش ی ب ۆ ما وەی چەهد
ماهگێً دەصت بەصەرهردووە وهەیهێشتىوە ب ۆ الی خەلیفە
بگەڕێتەوە،دوای ئەوماوەیە مىعا ویە لەگەڵ ڕێگەپێدان بەگەڕاهەوەی
هێردراوەهەی عەلی ،هێردراوێيی خۆیص ی لەگەڵ هامەیەوی بەتاڵ ب ە
بێئەوەی شتێيی وای تیا بىىص رێت(تەهیا ئەوەی تیاهىوصیىوە:ل ە
مىعا ویەوە ب ۆ عەلی) ومۆری مىعا ویەی لێدراوە هاردوویە ب ۆ
خەلیفە،ئەوەی مىعا ویە دەبىو لە هامەهە بیىىوصێت فەرماوی بە
هێردراوەهەی خۆی هردووە ب ەز ار بە ع ەلی ڕابگەیەهێت ،هێردراوەهە
ئاما ژەی بەوەهردووە مىعا ویە داوای تۆڵەصەهدهەوەی خ ىێنی
عىصمان دەوات(.)9ئەوەی مىغەیرە و و ىڕی عەباش
چا وەڕێیاهىردووە لە مىعا ویە،مىعاویە بە زیادەشەوە
ئەهجامیداوە،چىهىە دواتر هراصە خ ىێىاویەهەی عىصمان برا ب ۆ
شام،مىعا ویەوش ئەمەی بە هەلساهیىوە ه ەصتی خەڵيی شام
بىر وژێىێت ،بۆیە هراصە خ ىێىاویەهەی بردۆتە هاو مسگەوتی
ەژێر
ۆر لە خەڵيی شام ل 
دیمەشلەوە،بەمەش ژما رەیەوی ز 
هراصەهەی عىصمان وۆبىوهەتەوە و داوای تۆڵەصەهدهەوەی خ ىێنی
عىصماهیان هردووە ( .)10مىعا ویە ئاما ژەی بەوەهردووە عىصمان
بەصتەم وىژرا وە مىیش ئام ۆزای ئەوم،خاوەوی خ ىێىەهەیم،بڕۆهە
الی عەلی بيىژاوی عىصماهم بداتە دەصتەوە،مىیش خ ۆم دەدەمە
دەصتی ئەو( .)11ل ە ڕاصتیدا ئەوەی مىعا ویە داوایىردووە جگە ل ە
بەهاهەیەن ب ۆ وازهەهێىان و دوورخضتىەوەی لە والیەتی شام هیچی
ۆر لە مىعا ویە دڵضۆزتر و خەمخۆری
تر هەبىوە،چىهىە عەلی ز 
ە،گەر عەلی بۆی بگىهجایە و بارودۆخ ئاصایی بىایەتەوە
عىصمان بىو 
ەصەر
ئەوە هەرزوو ئەواهەی عىصماهیان وىشتىوە صسای كىرئاوی ب 
دەصەپاهدن،مىعاویە بەهاوی تۆڵەصەهدهەوەی خ ىێنی عىصمان
امبەر
ئەوەی بە هەلساهیىوە دژایەتی خەلیفە عەلی بيات لەبەر 
دەرهردوی لەوالیەتی شام،بەمەش مىعا ویە ئاماهجی خۆی
لەدژایەتیىردوی خەلیفە عەلی بەدەصتهێىا .
خەلیفە عەلی بە چەهد ئاما ژەیەن لە مەبەصتی مىعا ویە گەیشتىوە ،
بەوەی ئامادەهییە واز لە شام ب هێىێت و عەلیش بە خەلیفە
بساهێت،هەروەها باهگ ەشەی ش ەڕی عەلی دەوات:لەواهەش
ڕێگەهەدان بە صەهلی و ىڕی خەهیف بە والی شام لە جێگەی
مىعا ویە،ڕێگەهەدان بە گەڕاهەوەی هێردراوەهەی خەلیفە عەلی ب ۆ
ی عەلی وەن
ما وەیەن.هىصینی هامەیەوی بەتاڵ و بەوارهێىاوی ها و 
خۆی هەن وەن خەلیفە ،ئەمەش هیشاهەیەهە،ب ۆ ئەوەی مىعا ویە
یاتر ئاما ژەی بە مەترس ی
عەلی بەخەلیفە هازاه ێت ه ەروەها ئەوەی ز 
مىعا ویە هردووە و باهگەشەی شەڕدەوات،بەوارهێىاوی هراصەهەی
ەڕ،ئیتر

عىصمان بىو بۆ وۆهردهەوەی خەڵً و بسواهدهیان بىو ب ۆ ش
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یگرێتەبەر تەهیا

امبەر مىعا ویە ب
عەلی هیچ ڕێگە چا رەوی هەما بەر 
بەوارهێىاوی ه ێز هەبێت،بۆیە عەلی بڕیاریداوە صىپایەن ئامادەبيات
ب ۆ شەڕی مىعا ویە و ملىەچىردوی،ب ۆ ئەمەش وتا رێيی لە مەدیىە
پێشىەشىردووە،خەڵيی هاهدا وە ب ۆ خۆمادەهردن ب ۆ شەڕی
ۆر لە خەڵيی مەدیىە پشتگیری عەلیان هردووە
مىعا ویە،ژمارەیەوی ز 
ەر شام( ،)12بەاڵم لەوواتەی خەلیفە عەلی خەریيی
لە هێرشىردهە ص 
وۆهردهەوەی خەڵياوی مەدیىە بىوە ب ۆ شەڕی مىعا ویە،تەڵحە و زوب ێر
بێالیەوی خۆیان ڕاگەیاهدووە،داوایان لە خەلیفەهردووە
مۆڵەتیاهبدات بڕۆن ب ۆ مەهىە بە مەبەصتی عەمرەهردن ،عەلیش
ێغەمبەر و هچی ئەبىبەهری

ڕێگەی پێداون ()13عائیشەش خێزاوی پ
صدیم،هە پێش وىژراوی عىصمان و لەواتی گەمارۆهەدا مەهىەی
بەجێهێشتبىو،بە هیازی خەجىردن ،وات ێً دەیەوێت بگەڕێتەوە
مەدیىە،لەڕێگا چا وی بە پیاوێيی مەدیىە دەهەوێت ،هەوا ڵی
بارودۆخەهەی لێپرصیىوە،بەوەی دوای جێهێشتنی ئە و لە مەدیىە چ ی
ڕوویداوە؟ئەویش وت ىیە عىصمان وىژرا وە ،وت ىیەتی ئەی دواتر چ ی
ە،ئیتر
ڕوویداوە پیاوەهەش ئاما ژە بە خەلیفە بىووی عەلی()14هردوو 
عائیشە هەگەڕاوەتەوە ب ۆ مەدیىە دووبا رە دەڕواتەوە ب ۆ مەهىە (
،)15واتێً دەگاتەوە ب ە مەهىە ڕۆیشتىوە ب ۆ الی خەرەم(مسج د
الحرام)خەڵ يی لەدەوری وۆبىهەتەوە و وتا ری ب ۆ خەڵ يی مەهىە
دا وە،لە وتا رەهەیدا ئاما ژەی بەوەهردووە عىصمان بەصتەمياری
وىژرا وە،داوای تۆڵە صەهدهەوەی خ ىێنی عىصماوی هردووە،بەمەش
خەڵياوی مەهىە دەوروژێً )16( .
تەوەرەی دووەم :وا ریگەری خێڵ لە جەهگی جەمەٌ :
ئەم پێشهاتاهە هەلێيی باش بىو ە ب ۆ بىەماڵەی ئىمەوی
و الیەهگراهیان،ئەواهەی لەهاوچە جیاوازەواهەوە ڕایاهىردبىو لەدوای
وىژراوی عىصماهەوە هاتبىوهە مەهىە،لەدەوری عائیشە وۆبىهەتەوە
ۆتەگەڕ د ژی پێشهاتەواوی

و هەمىو ه ێز وتىاهایەهیان خضت
داهاتىو( ،)17دواتر پا رە و هىشت رێيی زۆریان داب یىىردووە لەواتی
خۆئامادەهردن و ڕۆشتن ب ۆ بەصرە و پاشان ش ەڕهردن د ژی خەلیفە
عەلی )18( .
لەم واتەدا تەڵحە و زوبێریش گەشتىوهەتە مەهىە،ئەماهیش
ڕۆشتىوهەتە پاڵ دەهگە هاڕازییەواوی مەهىە و داوای
ە،ئیتر وارگەیشتۆتە
تۆڵەصەهدهەوەی خ ىێنی عىصماهیان هردوو 
ئەوەی گفتىگ ۆ بى ەن بەوەی وا رەهەیان لەوىێىە دەصتپێبىەن
ەصەر ئەوە
وصەرەتا ڕو و لە چ هاوچەیەن بى ەن،ئەهجام ل 
ڕێىىەوتىون ڕو و لە بەصرە بىەن )19( .
واتێً ئەم هەواڵە بەخەلیفە عەلی گەیشتىوە،بەشێً لە خەڵياوی
مەهىە لەگەڵ تەڵحە و زوب ێر وعائیشە وبىەماڵەی ئىمەیە
بەڕێىەوتىون ب ۆ بەصرە،بە و صىپایەی ئامادەیىردووە ب ۆ شەڕی
مىعا ویە لەشام،بە پەلە هەوتۆتەڕێ و مەدیىەی بەجێهێشتىوە،بە و
ه یىایەی پێش ئەوەی مەهىە بە جێبهێڵً و بگەهە بەصرە پێیاهبگات
و لەووارەیان پ ەشیماهیاهبياتەوە،بەاڵم تا وەو ى عەلی ڕۆشتىوە ئەوان
مەهىەیان بەجێهێشتىوە بەرە و بەص ره  )20( .
بەگەشتنی صىپاهەی تەڵحە و زوب ێر و عائیشە بە ب ەصرە خەڵياوی
ئە و شا رە بىون بە دوو دەصتەوە ،دەصتەیەن لەگەڵ ئەوان و
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دەصتەیەن لەگەڵ عىصماوی و ىڕی خەهیف والی خەلیفە عەلی
،شەڕ لەهێىان الیەهگراوی عەلی
بىون،پ ێش گ ەشتنی عەلی ب ە بەصرە 
الیەهگراوی عەلی شىضتیان
وئەواهدا ڕوویداوە،ئەهجام
ەر و
خىاردووە،والیەهەی عەلیش د ەصتگیردەهرێت،دوای تاش ینی ص 
ڕیش وب رۆی!ئازادیان هردووە(.) 21بە پێی بۆچىوهێً ل ەشەڕەهەدا
خەوت صەد هەش وىژراون (.)22لە ص ەرچاوەیەوی دیىەدا باش
شەصەد ه ەصىراوە(.)23بە پێی هەهدێً لە
لەوىژراوی
گێڕاهەوەواهیش هەمىو ئەواهەی بەصرە،هە د ەصتیان هەبىوە
لەوىژراوی( .)24عىصماهدا لەم شەڕەدا وىژراون،جگە لەخەركىس ی
و ىڕی زوهێری صەعدی هەبێت،لەواتی شىضتی صىپاه ەی و ىڕی
خەهیف ڕایىردووە لەها و خێڵەهەی خۆی خەشارداوە )25( .
پێش ئەوەی خەلیفە عەلی بگاتە بەصرە لە و پێشهاتە
ەر جێگایەهدا تێپەڕیىە خەڵيی ب ۆ
ئاگادارهرا وەتەوە،بۆیە عەلی بە ه 
الی خۆی باهگىردووە و هامەی ب ۆ خەڵيی وىفە هاردووە بە مەبەصتی
پشتیىاهیلێىردن،خەصەوی و ىڕی بەهىێىەرایەتی هاردووە ب ۆ
ئەوشارە،دوای گفتىگ ۆ و ڕا گ ۆڕیىەوە لەگەڵ خەڵيی شا رەهە،بە پێی
ص ەرچاوەوان ه سیىەی ه ۆ ه ەزار ( )26ه ەش لە وىفەبىون بە الیەهگری
ەڵحە،زوبێر وعائیشە،پێش

عەلی و خۆیان ئاماهردووە ب ۆ شەڕی ت
ئەوەی عەلی بە بەصرە بگات لە زیلاری ه سیً بەصرە پەیىەصتی
صىپاهەی عەلی بىون )27( .
یلار بەرە و
دوای بەڕێىردوی خەلیفە عەلی و صىپاهەی لە ز 
امبەر بە تەڵحە
بەصرە،هەردوو ال بەیەهگەیشتىون.خەلیفە عەلی ب ەر 
وزوب ێر چەهد وتەیەوی وتىوە،داوای لێىردوون واز لەم وا رە به ێنن ،
تەڵحە خەلیفە عەلی تۆمەتبارهردووە بەوىژراوی عىصمان،ئەویش ب ۆ
هیازپاوی و بێبەریىردوی خۆی لە وىژراوی عىصمان بيىژەواوی
هەفریىىردووە(.)28پاشان ڕووی لە زوبێرهردووە:چ هۆوارێً وای
لێىردی ئەم وا رە بىەی؟،ئەویش لەوەاڵمدا وت ىیەتی،چىهىە خۆم
بەشیاوتردەزاهم لەت ۆ ب ۆ خ ەالفەت (.) 29عەلیش ئە و فەرمىدەیەیی
امبەر عەلی
ێغەمبەر بە بیری زوب ێر دەهێىێتەوە :ڕۆژێً دێت لەبەر 

پ
شەڕدەهەی ئەی زوب ێر ت ۆ صتەمياری(.)30ئەمە بىوە صەرەتایەن ب ۆ
دوود ڵی و پەشیماهبىوهەوەی زوب ێر لە وا رەهەی و دەرچىون د ژی
ەصەر زوب ێر درووصتىردووە
یاتر وا ریگەری ل 
عەلی،ئەوەی ز 
پەشیماهبێتەوە لەشەڕی د ژی خەلیفە عەلی و بەجێهێشتنی
ێغەمبەر

یاصر گەورە هاوەڵی پ

صىپاهەی،بیيینی عەماری و ىڕی
بىوە،لەها و صىپاهەی عەلی،چىهىە فەرمىودەیەوی لە پ ێغەمبەرەوە
ەمار
ەميار دەیيىژن،بەاڵم ع 
ەمار دەصتەیەوی یاخی و صت 
دەگێڕهەوە :ع 
ەوىژرێت،زوبێر ترس ی

لەم شەڕە ه ەوىژرا دواتر لە ش ەڕی صەففین د
ەمار بيىژ رێت )31( .
ئەوەی هەبىوە لە شەڕی د ژی عەلی ع 
بەم پێیەش بێت ئەوە عەلی لەصەر ڕاصت بىوە،ئەواهەی د ژیبىون
فەرمىداهە
ئ ەم
یاتر پشتڕاصتی
ز 
صتەميارن،ئەوەی
دەواتەوە،فەرمىودەیەوی دیىەیە،هە لە زماوی عائیشە خۆیەوە
ەر
گێڕدراوەتەوە ،لەوواتەی بەرە و بەصرە ڕۆشتىون،گەشتىىهەتە ص 
ئا وێً بەهاوی خەوائیب(.)32صەگەواوی ئە و هاوچەیە دەصتیان ب ە
ۆر پەشۆواوە،پرصیاریىردووە ئەم جێگە وئا وە
وەڕیىىردووە،عائیشە ز 
و ىێیە؟ ڕێىیشاهدەریش وت ىیەتی ئا وی خەوائیبە،عائیشەش وت ىیە
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مً
خىدا،هەواتە
ب ۆالی
دەگەڕێىەوە
هەمىومان
مبەر لەبارەیەوە دەیگىوت":خ ۆزگە دەمساوی
ئەوهەصەم،پێغە 
صەگەواوی خەوائیب ب ۆ وا متان (مەبەصت ی خێزاهەواوی
بىوە)دەوەڕێت  .)33(":بۆیە عائیشە پ ەشیمان دەبێتەوە
لەدەرچىوهەهەی دەیەوێت بگەڕێتەوە،بەاڵم عەبدوڵاڵی و ىڕی
زوبێری و ىڕی عەوام و و ىڕی ئ ەصمای خىشيی عائیشە،دەڕواتە الی
پىری پێیىتىوە ئەوەی وتی ئێرە ئا وی خەوائیبە ئەوە د رۆیىردووە !.
( )34
هەهدێً لە ص ەرچاوەوان ئاما ژەیان بەوەهردووە دوای گەیشتنی
هەردووالبەیەن چەهد شە و و ڕۆژێً صىپاواهیان ڕووبەڕووی یەن
وەصتاون هیچ بەریەن هەوتيێً ڕوویىەداوە شەوەوان بە هێمنی
بەڕێىراوە،بەاڵم لە پ ڕ شەوێً ولەبەرەبەیاهدا لەها و صىپاهەی
ەر صىپا ی
عەلیەوە بيىژاوی عىصمان هێرشیان هردۆتە ص 
ەڕ ل ە ه ێىان هەردوو ال دەصتی
بەصرەییەوان (،) 35بەمەش ش 
پێىردووە )36( .
خەڵياهێً تىاهیبێتیان صىپایەن لە مەهىەوە وۆبىەهەوە وهەمىو
ەشەڕ و
پالهێً دابڕێژن وئەوڕێگا دوو رە ببڕن و بگەهە ب ەصرە و ب 
خ ىێنڕشتن دەصتی بەصەردابگرن.پاشان صىپایەوی دیىە ب ۆ جەهگی
ئەماهە لە مەدیىەوە بەڕێبىەوێت وبگاتە بەصرە .هەردوالش هەمىو
جۆرە هەرەصتەیەوی جەهگی ئە وواتەیان هەڵگرتبێت،پاشان ڕووبەڕو و
ەڕ لەهێىاهیان
وەن دوژمنی یەن لەبەرامبەر یەن ب ىەصتن،واتێً ش 
ەگەر
ڕووبدات بڵێیت تاواهباران و بيىژان شەڕیان هەڵگیرصاهد!ئ 
ەشەڕ
ەڕ ه ەهاتبن ب ۆ لە مەهىەوە دێىە بەصرە و ب 
ئەماهە ب ۆ ش 
ەصتبەصەر ئەوشارە دەگرن ؟ئەی ب ۆ عەلی صىپایەن وۆدەواتە وە و

د
لە مەدیىەوە دەگاتە بەصرە؟ئەی بۆچی ئەماهە پ ێش دەرچىوهیان ل ە
مەهىە هیچ هەبێت هامەیەهیان ب ۆ خەلیفە هەهاردووە مەبەصت
ودەرچىووی خۆیان ڕوون بىەهەوە ب ۆ خەلیفە عەلی هەوا دەرچىووی
ئەوان ب ۆ تۆڵەصەهدهەوەیە لە بيىژاوی عىصمان؟ئێمە لە هیچ یەن
ەڵحە،زوبێر و عائیشە هە

لەصەرچاوەواهدا بەرچاوماهىەهەوتىوە ت
هێردراوێً هە هامەیەن ئاڕاصتەی خەلیفە عەلی بى ەن و مەبەصتی
خۆیان ڕووهبىەهەوە،بەهەمان ش ێىەش خەلیفە هیچ هێردراوێيی ب ۆ
الی ئەماهە هەهاردووە هەروەن چۆن لە هێىان عەلی و مىعا ویە
هامەگۆڕیىەوە و هێردرا و هەبىوە،تەهیا ل ەصەرچاوەوان باش
ەصەر بەصرە،پێش دروصتبىوو ی
لەوەدەهرێت دوای دەصتگرتً ب 
ەصەر بەصرە
جەهگی جەمەٌ ئەوواتەی ئەوان د ەصتیان ب 
گرتىوە،ئەوجا عەلی هێردراوی هاردووە،هە ئەماهە داوای چی دەهەن.
( )37
ۆر
ز 
مىصڵماهاهدا ئەم ڕووداواهەمان
لە مێژووی
بەرچاودەهەوێت،واتێً دووگروپی مىصڵمان ڕووبەڕووی یەن
ەڕ و وىشتار ڕوویداوە لەهێىاهیان بەدەصتێيی دەرەوی یان
بىهەتەوە ش 
دەصتی گروپێيی یاخی پاواهە ب ۆ ئەوواراهەهراوە،بۆیە وەن تاوی
ەڕ و وىشتاراهە هەهەیً،هە لە ه ێىان
مىصڵمان پ ێىیضتە هيۆڵی لە و ش 
مىصڵماهان ڕوویاهداوە،تاوی مىصڵمان دەبێت پەهد و ئامۆژگاری
لەووارەصاتاهە وەربگرێت و دووبا رەیان هەواتەوە  .
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وۆمەڵگەی مىصڵمان لە ئێضتادا تىش ی چ گێژاوێيی ص ەرلێشێىاوی
بىوتەوە،جارێً شەڕی ش یعە و صىوه ە جا رێً كاعیدە و ئێضتاش
گروپە پ ڕ مەترس ی دا رەهەی داعش،هاه رێت ئێضتا بڵێن ئەماهە
دەصتی دەرەهین،بەڵي ى ئەبێت تێبگەیً ئەمە بەرهەمی شەڕێ يی لە
ەڕ و ئاژاواهە
مێژیىەی هێىان مىص ڵماهاهە،پێماهىایە هەمىو ئە و ش 
ص ەرچاوەهەی جەهگی جەمەٌ وصەففەیىە،پاشان ب ەهۆی ئەم
ەترصیدار

ڵتر وم
ش ەڕاهەوە یەن لە دوای یەن هێشەوان ك ى 
تربىون،چىهىە ص ەرچاوەی هێشەواوی مىصڵماهان لەم دووجەهگەوە
ص ەرچاوەی گرتىو ە بەتایبەتی جەهگی صەففەیً،بەڵي ى ئەبێت
ئەوەبساهین و تێبگەیً ئەم شەڕە لەهێىان دوو الیەوی مىصڵمان
ڕوویداوە،وام مىصڵماهیش ،ئە و مىصڵماهەی مىژدەی بەهەشتی
پێدراوە!ئە و ژهەی بەدایيی ئیماهداران پێىاصەهراوە،هەچی و ىڕەواوی
خۆی بە وىشتدا وە!دەڵێن گىایە ب ۆ تۆڵەصەهدهەوەی خ ىێنی عىصمان
دەرچىون(لەواتێىدا چەهد گێڕاهەوەیەن هەیە ئاما ژە بەوە دەهەن
تەڵحە و عائیشە ڕۆڵیان هەبىوە لە هاهداوی خەڵيی د ژی عىصمان و
ەر
والیەواوی،ئێمە بەگرهگمان ه ەزاهیىوە،بۆیە باصماهىەهردووە)گ 
واش بىو ب ۆ تۆڵەی خ ىێنی عىصمان ئەم دەرچىوهەیان
هردووە.ئەماهە لەماوەی ئە و چل شەوەی گەمارۆداوی عىصمان
لەالیەن هاڕەزاییەواهەوە ل ەوىێ بىون؟خ ۆ وىژراوی عىصمان
چرهەصاتێً هەبىو وىژراو و تەواو،بەڵي ى چل شە و عىصمان بە
هاڕەخەتی و ئازار دواڕۆژەواوی ژیاوی ب ەصەربردووە،بۆچی یارمەتی
عىصماهیان هەدا و ڕزگاریبىەن؟دەڵێن گىایە عىصمان وتىویەتی
هابێت ه ەش یارمەتیمبدات هامەوێت خ ىێنی مىصڵمان ب ە دەصتی
ەر بەبۆهەی
مىصڵمان بەهۆی مىەوە بڕێژرێت ،خ ۆ دەبىو ه 
وەصێتەهەی عىصمان هەدەبىو ئەماهە بەوبیاهىوەوە د ەرچىوهیان
بىردایە.یان ئەوەیە ئەواهە دروشمی تۆڵەی خ ىێنی عىصماهیان ب ۆ
مەبەصت و م ەرامی خۆیان بەوارهێىاوە؟هەروەن مىعا ویەش ب ەواری
هێىاوە )38( .
بەمەش عىصمان دووجار بەوارهێنراوە،یەهەمیان:بىەماڵەی ئىمەیە
پێگەهەی عىصماهیان بەوارهێىا و بەوارە خراپەواهیان خەڵيی ل ێیان
بێزاربىوە تا ئەوەی عىصمان بە د ەصتی خەڵيی هاڕازی
وىژرا وە.دووەمیان:خەڵياهێً د ەرهەوتىون ب ۆ مەبەصت و مەرامی
خۆیان دروشمی تۆڵەی خ ىێنی عىصماهیان ب ەرزهردۆتەوە،چەهدیً
مىصڵماهیان لە و پێىاوەدا بيىشتدا وە.هەرچۆهێً بێت،بەوشێىەیەی
ص ەرچاوەوان باصیاهىردووە جەهگی جەمەٌ دەصتیپێىردووە،
جەهگەهەش لەهسیً واتی خ ۆرهەڵهاتً و لەبەرەبەیان تا وەو ى
امبەر وا ریگەری وتەواوی
خۆرئاوابىون بەردەوامبىوە(.)39زوب ێر لە ب ەر 
مبەر و پاشان ب یيینی
عەلی لە بیرهێىاهەوەی فەرمىودەهەی پێغە 
ەلی،هەر ل ەصەرەتای

یاصر لەڕیسی صىپاهەی ع

عەماری و ىڕی
دەصتپێيی ش ەڕ،شەڕگەهەی بەجێهێشتىوە و ڕوویىردووەتە
ێ الی پیاوێيی
ی وادی ئەلضباع لەو 
هاوچەیەن ه سیً بەصرە بەهاو 
دەشتەوی بەهاوی عەمروی و ىڕی جرمىز لە خێ ڵی تەمیم الدەدا ب ۆ
خەواهەوە،ئەویش لەواتی خەودا دەیيىژێت( ،)40تەڵحەش ل ە
شەڕەهە وىژرا وە() 41م ەرواوی و ىڕی خەهەم،هە ل ە ڕیسی صىپاهەی
تەڵحەبىوە،بەپێی ص ەرچاوەوان تەڵحە بەتیری هەڵەی مەروان
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وىژرا وە،لە مەرواهیشەوە دەگێڕهەوە،بە و ىڕەواوی خەلیفە عىصماو ی
یتر دوای خىێنی باوهتان مەهەون.ب ەوىژراوی
و ىڕی عەففاوی وتىوە":ئ 
تەڵحە مً خ ىێنی باوهتاهم وەرگرتەوە ":بەم گێڕاهەوەیە بێت گىایە
تەڵحە دەصتی لە وىشتنی عىصمان هەبىوە )42(.
ەڕ ل ەالیەن زوبێرەوە پاشان وىژراو ی
دوای چۆڵىردوی مەیداوی ش 
ەر هردایەتی صىپا هەوتىوەتە دەصتی عائیشە،بۆیە
تەڵحە وادیارە ص 
ەڕ بەردەوام دەبێت و مىصڵماهان زیاتر
ئاما ژەشبەوەهراوە ش 
یەهتردەوىژن،تا ئەوەی هىشت رەهەی عائیشە دەدرێت بە زەویدا یان
شمشێر لە چىار پەلی هىشت رەهە ( 43

لە پێدەخرێت ،ئەوە بىوە بە
ەتەصەر زەوی،ئەوجا شەڕەهە وۆتای پێهاتىوە (

)درا وە و خرا و
،)44پاشان خەلیفە عەلی فەرماهیىردووە ه ەژاوەهەی عائیشە
هەڵگرن،بۆئەمەش فەرماوی بە مىخەمەدی و ىڕی ئەبىبەهری برا ی
عائیشە هردووە،هە لە ڕیسی صىپاهەی عەلی بىوە ،هەڵیبگرن و
بیبەهەوە ب ۆ ب ەصرە ،مىخەمەدیش لەگەڵ چەهد ه ەصێً لەهاوەاڵوی
عەلی ئەم وا رەیىردووە )45( .
یاواز
صەبارەت بە وىژراوی صەربازاوی هەردوو ال چەهد بۆچىوهێيی ج 
ەهەزار وىژراو هردووە لەهەردووال،پێىج

هەیە،زۆرێً باصیان ل ە د
ەزار ل ە صىپاهەی خەلیفە عەلی وپێىج ه ەزاریشیان ل ە صىپاهەی
ه 
ەزار لە هەردوو ال
تەڵحە و الیەهگراوی بىو ە( ،)46وترا ویشە هەژدە ه 
وىژرا وە ،صیازدە ه ەز ار لە صىپاهەی تەڵحە و الیەهگراوی،پێىج ه ەز ار
ەزار وىژراو
لەصىپاهەی خەلیفە عەلی( )47باص یش لەخەوت ه 
هرا وە،وتراویشە
و الیەهگراوی
تەڵحە
لەصىپاهەی
خەڤدەهەزار،هەروەها ه سیىەی ه ەز ار هەصیش ل ە صىپاهەی
خەلیفە عەلی وىژرا وە (،)48لەبۆچىوهێ يی دیىەدا باش لەوىژراوی
هراوە لە هەردووال(،)49باصیش لە وىژراو ی
بیضت ه ەزارهەش 
ەزار ل ە
خەڤدەهەز ار لەصىپاهەی ت ەڵحە و الیەهگراوی،پێىج ه 
صىپاهەی عەلی هرا وە )50(.
لە وۆی گێڕاهەوەوان ئەوەمان بۆ ڕووهدەبێتەوە زۆرتریً وىژراو لە
صىپاهەی تەڵحە و الیەهگراوی بىوە،هەمتریً وىژرا ویش ل ەهەردوو ال
دە هەز ار بىوە.ئەمە لە واتێىدابىوە ژما رەی ص ەرجەم جەهگاوەراوی
ەزار بىوە،بیضت ه ەزاریان ل ە
هەردوو ال لە شەڕەهەدا پەهجا ه 
صىپاهەی عەلی و س ی ه ەزاریان لە صىپای بەرامبەربىوە(  )51وەن
ەگەر وەن مىصڵماهێً
ەڕ عەلی لە جەهگەهە صەرهەوتىوە،بەاڵم ئ 
ش 
لە شەڕەهە بڕواهین،ئەوا شىضت و ماڵىێراهییەوی گەورەبىوە ب ۆ
ص ەرجەم بەشداربىواوی شەڕەهە،بەڵي ى شىضتێ يی گەورەبىوە ب ۆ
س ێ مىژدە پێ دراوی بەهەشت!هە لە ب ەرامبەریەن شەڕبىەن و ئە و
هەمىو مىصڵماهە بەهۆی ئەواهەوە بيىژ رێت،شىضتێيی گەورە بىو ە
ب ۆ دایىێً،ئە و هەمىومىداڵەی خۆی بە وىشتدا وە ،ڕۆژاهێً بىو
ئەماهە دەصتەیەوی یەهگرتىوبىون،پشتىپەها و خۆشەویضتی
در  ،ئىخىد و خەهدەق
یەهتربىون،ئەماهە ها وەڵە بەڕێسەواوی بە 
بىون،ڕۆژاهێً بىو بە شمشێرەواهیان خۆیان دەهردە كىرباو ی ب ۆ
در وئىخىد ڕووبەڕووی یەن
یەهتری،وا ئێضتا شمشێرەواوی بە 
ەصەر خۆیان و مىصڵماهان
وەصتاون،ئەووارەصاتە گەورەیەیان ب 
هێىا،هە تا وەو ى ئەمڕۆ بەردەوامی هەیە .
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تەوەرەی صێیەم :هۆوارەواوی دژایەتی هردوی عەلی و ىڕی ئەبىتالیب :
لەوۆتایدا تێبینی ئەوەدەهەیً،چەهد هۆوارێً وایىردووە ئەماهە دژ
بەخەلیفە عەلی دەرچً :
یەهەم:دوای ئەوەی خەالفەت ب ۆ ئەوان هەبىو،خەالفەت بە عەلی
صپێردراوە،عەلی هیچ پ ۆصت و فەرماهڕەوایەوی بە تەڵحە و زوب ێر
هەصپاردووە،ئەگەرچی عەبدوڵاڵی و ىڕی عەباش هەوڵیداوە لەگەڵ
عەلی هەر یەهەیان بياتە والی هاوچەیەن وەن ئەوەی بەعەلی
ڕاگەیاهدووە زوب ێر بىە بەوالی بەص رە و تەڵحەش بىە بەوالی
وىفە،بەاڵم خەلیفە عەلی ئەم پێشيیازەی ڕەتىردۆتەوە( .)52خ ۆ
ەگەر عەلی ئە و پێشيیازەی مىغەیرە وعەبدوڵاڵی دەربارەی مىعا ویە
ئ 
پەصەهدبىردایە لەگەڵ ئ ەم پێشيیازەی عەبدوڵ اڵ ب ۆ تەڵحە و
زوبێر،ئەوا ڕەهگە جەه گی جەمەٌ و صەففەیىیش ڕوویىدایە،بەاڵم وا
یاتر پیاوێيی ئاینی بىوە،هەن پیاوێيی
دە ردەهەوێت عەلی ز 
صیاس ی،هەروەن  )53( madelungپضپۆڕ وشا رەزا لەبىاری مێژووی
یاتر دەگەڕایەوە
ئیضالم ئاما ژەی بەوەهردووە":هەڵىێضتەواوی عەلی ز 
ب ۆ زا ڵبىووی الیەوی ئاینی وخەكیاهەتیەهەی ود ەصتبەردارهەبىون
خاتری واروبا ری صیاس ی )54( .
ەبەر 
لێیان ل 
خەلیفە عەلی ه ەن ئەماوی هەهردووە بەوالی و ئامادەهەبىوە
ئەووارەبيات،بەڵي ى لەماوەی ئە و چىارماهگەی صەرەتای
دەصەاڵتی،هە تەڵحە وزوب ێر لە مەدیىەبىون،لە هیچ ص ەرچاوەیەهدا
بەرچاومان هەهەوتىوە عەلی پەهایبردبێت بۆیان،مەبەصتی
چا رەصەرهردوی هێشە و گرفتەوان و ڕێىخضتنی وا روبارەوان لە دوای
وىژراوی عىصمان و بىون بە خەلیفە بىووی خۆی،ڕەهگە ه ۆواری
اوێس خضتيیان ب ۆ ئەوەبگەڕێتەوە ئەمان لەواتی ئە و چل ڕۆژەی
پەر 
عىصمان گەمارۆ درابىو پاشاهیش وىژرا وە هیچ هەڵىێضتێىیان
هەبىوە لە ئارامىردهەوەی بارودۆخەهە .
ەر لەگەڵ گرتىەدەصتی د ەصەاڵت یەهەم
دووەم:خەلیفە عەلی ه 
وا ری د ەصتیىردووە بە البردوی زۆربەی والیەواوی خەلیفە عىصمان
لەصەرووی هە مىوشیاهەوە والیەواوی بىەماڵەی ئىمەیە ،تەهاهەت
عەلی هەن پشتیبەماهىەبەصتىوە،بەڵي ى تێبینی ئەوەدەهەیً جگ ە
اوێس خضتىو ە
لەبىەماڵەی عەباش ( )55ك ىڕەیشیەواوی بەگشتی پ ەر 
لەبەڕێىردوی واروبا رەواهدا ولەصەروا رالیبردن،هەهدێً لە و والیاهەش
ئەمەیان كەبىڵىەهردووە،هەن لەدەصەاڵت الهەچىون،بەڵي ى
یتر تەڵحە و زوب ێر بۆیان
عەلیشیان بەخەلیفە هەزاهیىوە ،ئ 
دەرهەوتىوە وا ری عەلی كىرش دەبێت و بىەماڵەی ئىمەیە هیازیان
ەر عەلی خراپە،ب ۆ ئەوەی خۆیان پاهبىەهەوە لەوبێدەهگیەی
بەرامب 
امبەر هاڕەزاییەوان ویارمەتی هەداوی خەلیفە
هەڵیاهبژاردبىو لەبەر 
عىصمان،دروشمی تۆڵە صەهدهەوەی خ ىێنی عىصماهیان
بەرزهردەوە .
یە،هەر ل ەڕووداوی

صێیەم :صەبارەت بەعائیشەش ئەوە ئاشىرا
ەبىوە،ئیتر ئاصاییبىو

ئیفىەوە پەیىەهدی ه ێىان عەلی و عائیشە باشى
ڕۆژێً عەلی بب ێت بە خەلیفە عائیشە بەجۆرێً لەجۆرەوان
دژایەتی خۆی ب ۆ دەربڕێت .
هەروەها ت ێبینی ئەوەش دەهەیً زۆربەی زۆری بىەماڵەواوی ك ىڕەیش
هەوتىە دژایەتی خەلیفە عەلی ئەواهەش ی دژایەتیاهىەهردووە هەبىون
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بەالیەهگری،جگە لەبىەماڵەی هاشم هەبێت .بىەماڵەی تەیم  ،عىد ی
 ،عەبدولعەزی  ،ئىمەوی  ،مەخسوم وصەهم هەوتىە دژایەتی
ەر لە صەرەتای دەصەاڵتەهەیەوە هەوڵی الوازهردو ی
عەلی.عەلی ه 
دەصەاڵتی ك ىڕەیشییەواوی دا وە جگە لەوىڕاوی عەباس ی و ىڕی
یاتر پشتی بەئەوضارەوان بەصتىوە،ئەواوی
عەبدوملىتەلیب هەبێت ز 
هردۆتە والی هاوچەوان( .)56وەن ئەوەی كضەمی و ىڕی عەباس ی
بەوالی
(ئام ۆزای)هردووە
عەبدوملىتەلیبی
و ىڕی
مەهىە(.)57عەبدوڵاڵی و ىڕی عەباس ی (ئام ۆزای) هردووە بەوالی
یەمەن ،كەیس ی و ىڕی صەعدی و ىڕی عەبادەی(پشتیىاهان)هردووە
بەوالی میضر( ..)58پێشتریش باصماهىرد ص ەهلی و ىڕی خەهیفی
برایص ی بەفرماهڕەوای شام دەصتىیشان هردووە،بەاڵم مىعا ویە
ئامادەهەبىوە شامی پێبضپێرێت.عەمارەی و ىڕی خضان و ىڕی
شەهاب (پشت یىاهان )ی هردووە بەوالی وىفە()59ئەمەش هیشاهەی
ئەوەیە ك ىڕەیش پشتیان لە عەلی هردووە،عەلیش بەهەمان
ێىە،هەر ئەمەش وای لە خ ەصەوی و ىڕی عەلی هردووە لە وات ی

ش
ێشيیاز هردیت

ڕۆشتن ب ۆ جەهگی جەمەٌ بە باووی وتىوە ":زۆرم ب ۆ پ
بە كضەمت هەهرد،زۆردەترصم لە جێگایەوی چۆڵدا بەوىشتن
بچیت .)60( ":ئ ەم وتەیەی خەصەن هیشاهەی ئەوەیە ك ىڕەیش هەن
پشتی عەلیان گرتب ێت ،بەڵي ى دژایەتیان هردووە،بگرە مەترصیبىون
ەصەر ژیاوی عەلی .
ل 
ڕووداواهە،هەبەصەر عەلی و ىڕی ئەبىتالیب و ىڕی

واتێً ئەم
بەصەردەمی
ب ەراوردیدەهەیً
هاتىوە،
عەبدوملىتەلیب
ۆر لێىچىهیان هەیە،ئەوەتا عەلی وەن
عەبدوملىتەلیبی باپیری( ) 61ز 
،هەر وەن ئەویش هەمىو
باپیری پەهای بردۆتەبەر یەصربییەوان 
ك ىڕەیش هەوتىە دژایەتی تەهیا بىەماڵەی عەباس ی بە د ەصتەوەماوە
وەن چ ۆن عەبدوملىتەلیب تەهیا بىەماڵەی عەبدوملەهافی ب ە
دەصتەوەمابىو ب ۆ پشتگیریىردوی،دەرچىووی ئەواهیش ب ۆ ب ەصرە وەن
دەرچىوهەهەی ك ىڕەیش وایە ب ۆ شام ب ۆ ئەوەی داد وەرێً داد وەریان
ەصەر دەصتىەوتەوان،هەروەن جەهگی جەمەٌ و صەففەیً
بيات ل 
ێشتر
خىدا بڕیاری ڕە وایەتی ب ۆ عەبدوملىتەلیب ف ەراهم هاوی(پ 
ێغەمبەر (د.خ)ڕاصتی الی عەلی بىوە) .

باصماهىرد بە پێی وتەواوی پ
تێبینی ئەوەش دەهەیً ئەوەی تەڵحە  ،زوب ێر و عائیشەی بەیەهەوە
وۆهردووەتەوە د ژی عەلی،خسمایەتی و بىەماڵە بىوە،هەروەن
دەزاهرێت،تەڵحە خسمی ئەبىبەهرە و لە تەیمە،زوبێریش ئەصمای
ەبىبەهر و خىشيی عائیشە هاوصەری بىوە(.)62دەشساهرێت

هچی ئ
دایيی زوب ێر خسمی ه سیيی عەلییە،هە صەفیەی هچی عەبدوملىتەلیب
دایيی بىوە،بەاڵم وا دیارە لە دوای گەورەبىووی عەبدوڵ اڵ و ىڕە
ۆر پەیىەصتی بىەماڵەی عەبدوملىتەلیب
،زوبێر ز 
گەورەهەی زوبێر 
هەبىوە،ئەمەش لە وتەهەی عەلی دەردەهەوێت واتێً لە جەهگی
جەمەٌ بە زوبێری وتىوە:ئەی زوب ێر ئێمە تۆمان بەیەهێً ل ە
هەوەواوی عەبدوملىتەلیب دادەها،تا ئەوەی و ىڕەهەت(مەبەصتی
عەبدوڵاڵ)یە گەورەبىو جیاوازی لە هێىان ئێمە و تۆدا دروصتىرد .
( .)63
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باس ی دووەم :وا ریگەری خێڵ لە جەهگی صەففەیً(37ن657/ز ) 
ەففهیً :
تەوەرەی یەهەم :دەصت پێىردوی شەڕی ص 
لە دوای تەواوبىووی شەڕی جەمەٌ و ئارامبىهەوەی بارودۆخەهە
خەلیفە عەلی جا رێيی تر ه ىێىەری خۆی هاردووە ب ۆ الی مىعا ویە بە
مەبەصتی بەیعەتدان بە عەلی و وازهێىان لە دژایەتیىردوی ،مىعا ویە
ئەمجارەیان هەوڵیداوە پرش و ڕا بە هەهدێً ل ە دەوروبەری بيات
لەواهە عەمروی و ىڕی عاش ()64عەمرو ب ە مىعا ویەی ڕاگەیاهدووە
ه ىێىەرت بىێرە بۆالی صەرهردەواوی دیىەی شام و وىژراوی عىصمان
بخەرە ئەصتۆی عەلی،ب ۆ ئەوەی هاووا ریت بىەن لە جەهگان
د ژی،مىعاویەش پێشيیازەهەی بەهەهد وەرگرتىوە و دەصتی
ێىیتر ه ىێىەرەهەی عەلی
بەجێبەجێىردوی هردووە،بەمەش جا ر 
بێئەهجام گەڕاوەتەوە ب ۆ الی خەلیفە )65(.
ئەووات عەلی لە شا ری وىفە بىوە،چىهىە عەلی لە دوای جەهگی
جەمەٌ وا زی لە مەدیىە هێىاوە و هەگەڕاوەتەوە ب ۆ ئە و شا رە و
وىفەی هردووە ب ە ها وەهدی دەصەاڵتەهەی (.) 66ڕەهگە بۆیە ئەمەش ی
ەوار و جمىجۆڵەواوی مىعا ویەوە ه سیىبێت ،دوای
هردبێت ب ۆ ئەوەی ل 
گەڕاهەوەی هێردرا و خەلیفە عەلی ڕاوێژی بە دەوروبەری خۆی
ە،جارێىیتر بڕیاری شەڕی د ژی مىعا ویەداوە( .)67بەمەش

هردوو
ەڕ دەدەن و دەصتدەهەن ب ە وۆهردهەوەی
هەردوو ال بڕیاڕی ش 
هێز )68(.
دژی یەهتر،دوای بەڕێىردوی صىپای هەردووال،صىپاهەی مىعا ویە
لەپێش صىپاهەی عەلی،دەگاتە هاوچەیەن لە كەراغ ڕووباری ف ىڕات
بەهاوی صەففەیً()69بەهۆی ئە و ش ىێىەشەوە شەڕەهە هاوهرا وە
شەڕی صەففەیً()70لە و هاوچەیەش ب ۆ ئاوخىاردهەوە لە ڕووبارەهە
تەهیا لە و جێگایە تىاهرا وە ئاوگل بدرێتەوە،هە صىپاهەی مىعا ویە
دەصتی بەصەرداگرتىوە،خەلیفە عەلی هێردراوی هاردووە بۆالی
مىعا ویە ب ۆ ئەوەی ڕێگابدەن پێىەوە لە و جێگایەوە ئاو ببەن،لەواتی
هاتنی هێردراودا وەلیدی و ىڕی عىكبە و عەبدوڵاڵی و ىڕی ئەبی صەرح
الی مىعا ویە دەبً.پێشيیازی ب ۆ دەهەن ئە و داوایە ڕەتب ياتەوە و
ڕێگای ئاو هەڵگرتيیان پ ێىەدرێت( .)71ئەوەیان ڕاگەیاهدووە وەن چۆن
عىصماهیان بە تیىىێتی وىشتىوە،بە ه یىای ئەوەی خىدا لە ڕۆژی
هەصتاهەوە ڕێگەی ئا ویان لێبگرێت.ئەمەش یەهێً لە ه ىێىەرەواوی
ت ىڕەهردووە ئاما ژەی بەوە هردووە خىدا لە ڕۆژی هەصتاهەوە وافر و
ەراب خ ۆراوی وەن ئ ێىە(مەبەصتی وەلید و و ىڕی ئەبی
دووڕو و ش 
صرح)ەلە ئاوخىاردهەوە دووردەخاتەوە )72(.
پاشان هێردراوەواوی خەلیفە عەلی داوای وەاڵمی یەهجارییان ل ە
اگەیاهدوون،دواتر خۆتان وەاڵمی

مىعا ویە هردووە،مىعاویەش پێی ڕ
وۆتایی وەردەگرن!ئەوەبىوە ڕێگای ئەوەیان هەداوە صىپاهەی عەلی
ەڕ دەصتیپێىردووە
ئاو لەوجێگایەی ڕووبارەهە بب ەن،بەمەش ش 
ەڕ بىو لە هێىان مىعا ویە وعەلی
ئەمەش یەهەمین ش 
ن
ڕووبدات،لەشەڕەهە الیەهگراوی خەلیفە عەلی صەردەهەو  و د ەصت
ەصەر ئەوجێگایە دەگرن،پاشان عەلی ئەوە بەصىپاهەی
ب 
ێىەصەر

ڕادەگەیەهێت:ئ ێىە وەن ئەوان مەبً ڕێگابدەن ئەواهیش ب
ەن،ئەگەر صتەمی ئەوان هەبىایە ئێمە

ئا وەهە و ئا وی خۆیان بب
صەرهەدەهەوتین لەصەر ئا وەهە )73(.
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خەلیفە عەلی لە هەوڵەوان بەردەوامبىوە ب ۆ ئەوەی مىعا ویە واز ل ە
دژایەتیىردن به ێىێت و ب ێتەوە هاو ڕیسی مىصڵماهان،بۆیە جا رێيی
ێىەر دەهێرێتەوە ب ۆالی مىعا ویە،بەاڵم مىعا ویە وەن هەمىو
دیىە ه ى 
جا رەواوی دیىە ئاما ژەی بە وىژران و خ ىێنی عىصماوی و ىڕی عەففان
هردووە،دووبارەهردهەوەی ئەم وتەیە یەهێً لە ه ىێىەرەواوی عەلی
ت ىڕەهردووە،بۆیە ڕووبەڕو ئاما ژەی بەوەهردووە":ص ىێىد بەخىا ئەی
مىعا ویە ئەوەی هەوڵی ب ۆ دەدەیت الی ئێمە ڕوون و ئاشىرایە،هیچ
شت ێىت دەصتىەهەوت خەڵ يی پێ ف ریىبدەیت و لەخەشتەی بەریت و
چەواشەی بىەیت و دوای خۆتی بخەیت،تەهیا ئەوە هەبێت بڵێیت
پێشەوا و خەلیفەهەتان بەصتەم وىژرا،ئێمەش داوای خ ىێىەهەی
دەهەیً،هەزاهەوان بڕوایان بەم كضەیەت هرد،لە واتێىدا ئاشىرایە
ت ۆ هەمتەرخەم بىویت لە یارمەتیداوی عىصمان ،چىهىە خۆت
خەزتىردووە بيىژ رێت ب ۆ ئەوەی ئەوجێگایە ب ۆ خۆت بێت،لە خىدا
بترصە دژایەتی پیاوێً مەهە لە ت ۆ شیاوترە ب ۆ ئەوشىێىە،":وا دیارە
ۆر ت ىڕەهردووە،بۆیە پێی وتىوە" ئەی
ئەم وتاهەی هێردرا و مىعا ویەی ز 
عەرەبی بیاباوشین ئەواهەی باصتىرد د رۆبىون!،بڕۆن و لێرە
مەمێيىەوە،تەهیا شمش ێر لە هێىاهمان دەبێتە داد وەر )74( .
ئیدی لە دوای ئەم هێردراواهە و بێهیىابىووی عەلی ل ە
مىعا ویە،وردەوردە ڕۆژە ئارامەوان بەرە و مەترس ی هەهگاوی ها وە
یەهتر كڕهردن،ئیدی لە وۆتاییەواوی

بەرە و وا رەصاتە گەورەهە،بەرەو
ەڕ دەصتیپێىردووە،ئەم
ماهگی ژی الحجەی صا ڵی(36ن 656/ز)ش 
ش ەڕاهە وادیارە لەصەرەتاوە لە شێىەی شەڕی پەالماردان وهشاهەوە
بەشێىەی گروپ گروپ بىوە،چىهىە ه ەروەن باصدەهرێت
یەهجار شەڕ ڕوویداوە،ڕۆژی

لەصەرەتای شەڕەوان ڕۆژی وا هەبىوە
یەهتر بىهەوەتەوە( .)75ئەم

واش هەبىوە دووجار ڕووبەڕووی
بارودۆخە چەهد ڕۆژێيی خایاهدووە،دوای ئەوە هەردوو ال شەڕیان
ڕاگرتىوە،بەهۆی هاتنی ماهگی مىخەرەمی صا ڵی (37ن657 /ز)،ه ە
یەهێىە لەوماهگاهەی لە پێش هاتنی ئیضالم و لەواتی هاتن ی
ەڕ و وىشتار تیادا ڕێگە پێىەدراوە )76(.
ئیضالمیش ش 
ئەمەش دوا دەرفەت بىوە عەلی جا رێيی دیىە هێردرا و بىێرێتەوە ب ۆ
الی مىعا ویە،دوای ئەوەی صەراوضەری ئە و ماهگە خەلیفە عەلی
هەوڵی ب ۆ ئاشتی دا وە ،بەاڵم هیچ صىدێيی هەبىوە،چىهىە عەلیش
شتێ يی تا زەی پێىەبىوە ب ۆ مىعا ویە،جگە لەوەی داوای ئەوەی لە
مىعا ویەهردووە واز لە دەصە اڵت و دووبەرەوی به ێىێت،بۆیە
مىعا ویەش هەمان هەڵىێضتی خۆی دووبا رەهردۆتەوە )77(.
ەفەر ل ە
ئەهجام لەگەڵ تەواوبىووی ماهگی مىخەرەم و هاتنی ماهگی ص 
ەڕ د ەصتیپێىردۆتەوە( .)78وەن ئەوەی بڵێی
یەهەم ڕۆژی ماهگ ش 
ەڕ و وىشتنی یەهتریً،وەن پەهدە وىردیەهە
هەردوو ال تامەزرۆی ش 
دەڵێت:مً چا وەڕواوی ئەوڕۆژەم،هە ڕۆژێً زووترب ێت .شەڕەهەش ب ە
صەفەر بەردەوام بىوە(  .)79وەن

د رێژایی دوازدە ڕۆژی ماهگی
ی
شەڕەواوی پ ێش ماهگی مىخەرەم هەبىوە،بەڵي ى جا ر  وا هەبىوە
ڕۆژ بەردەوام بىوە و یەهتریان وىشتىوە )80(.
شەڕەهە شە و و 
بە شەوی
زۆرتریً وىشتىیش ()81لە و شەوەدا بىوە،هە
بێزلێبىوهەوە(لیلە اله ریرە)هاصرا وە،شەڕەهە هە بە تا ریيی شە و و هە بە
ەڕ
هەڵهاتنی خ ۆریش وۆتایی ه ەهاتىوە،بەڵي ى تاه سیىەی چێشتەهگا و ش 
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بەردەوامبىوە،بەپێی هت ێبەهەی ب ەالزەریش ئەو ڕۆژە ش ەڕ ڕاگیراوە
ڕۆژی دوازدەی صەفەری صا ڵی(37ن657 /ز)تیایدا عەمروی و ىڕی
عاش لەها و صىپاهەی مىعا ویە ئاما ژەی بە صىپاهەی هردووە كىرئان
بەرزبىەهەوە بۆ ڕاگرتنی شەڕەهە )82(.
بەوارهێىاوی كىرئاه یش ل ەالیەن صىپاهەی مىعا ویەوە ب ۆ مەبەصتی
صیاس ی و خ ۆڕزگارهردهیان بىوە لە و شىضتەی ڕووی تێىردوون،هەن
ێن،گەر ب ۆ

بۆئەوەی واز لە شەڕی برا وىژی و شەڕی مىصڵماهان به
ێشتر شەڕیاهىەدەهرد و ئە و هەمىو وىشتى ە
ئەم مەبەصتە بىایە پ 
ەصەر هاوب ژیىاهەهە ،ئەوە
ڕوویىەدەدا،دواتریش ڕێىىىەهەوتً ل 
ەصەر هەڵىردوی كىرئان جگە لەمەرام ومەبەصت
باشت ریً بەڵگەیە ل 
هیچی تر هەبىوە،ئەمە جگە لەوەی مەرام ومەبەصتی هەڵىردوی
كىرئان لە وتەهەی خىدی عەمروی و ىڕی عاش
دەردەهەوێت،هەروەن ص ەرچاوەوان باصیاهىردووە،دوای ئەوەی
صىپا ی شام ڕووبەڕووی شىضتی عێراكیەوان ب ىیەوە،صەرهەوتً
ه سیىبىو ب ۆ عێراكییەوان،عەمرو ص ەرهردەی صىپای شام،ب ە
مىعا ویەی ڕاگەیاهدووە":پێشيیازێىت ب ۆ دەهەم ه ێز بەخۆمان
دەبەخشێت صىپای ئەواهیش پەرتەوازە،ئەویش ئەوەیە كىرئان
بەرز دەهەیىەوە،دەڵێین ئەمە لەهێىان ئێمە وئ ێىە داد وەربێت،بەمەش
هەهدێً لەوان بەم پێشيیازە ڕازیدەبً و هەهدێىیش هاڕازی ب ۆ
وەصتاوی شەڕ،ئەهجام دووبەرەوی دەبێتە بەش ی ئەوان )83(.
بەم ش ێىەیە صىپا ی شا مییەوان كىرئاهیان هردە هىوی ڕمەواهیان
وەن ئاما ژەیەن بۆ ڕاگرتنی ش ەڕ،ئەوەی عەمرو پالوی ب ۆ دا ڕشت
صەریگرتىوە،چىهىە ب ەم وا رەی عەمرو جیاوازی لە هێىان صىپاهەی
عەلی هات ەوایەوە،وۆمەڵێً عەلیان هاچارهرد شەڕ ڕابگرێت (
.)84ئەگەرچی عەلی ئاما ژەی بەوەهرد ووە":ئەمە تەهیا
فرتىفێڵێىە،ئەواهە هەن ش ىێىىەوتەی كىرئاهین،بەڵي ى هە ل ە ئایً
دەزاهً هە لە كىرئان!"( .)85وۆمەڵێيی دیىە لە هێ ى صىپاهەی عەلی
لەگەڵ ئەوە هەبىون شەڕ ڕابگیرێت،بەڵي ى لەگەڵ بەردەوامبىووی
شەڕەهە بىون،بۆیە وات ێً بە و وا رە ش ەڕ ڕاگیراوە،بەشێً لەماهە ل ە
عەلی جیابىوهەوە،هەهسیىەی دوازدە() 86ه ەزاربىون ،ڕۆشتىون ب ۆ
ا،دواتر بە خەواریجەوان (

هاوچەیەن ه سیً وىفە بەهاوی خەرور
)87هاصران )88(.
ەڕ،هىێىەر دەهێرتە الی

دوای هاچارهردوی خەلیفە عەلی بەوەصتاوی ش
مىعا ویە بۆ ڕێىىەوتً ،مىعا ویە پێشيیازی ئەوەی ب ۆ عەلی
ێىەر لە هەردوو ال هەڵبژێریً و ص ىێىدیان دەدەیً
هردووە:دوو ه ى 
اوێژبىەن،هەر

بێالیەن بً،ئەماهە لەگەڵ یەن وۆببىەوە و ڕ
بڕیارێىیاهدا لەصەرچارەهىوس ی هەرد ووهمان كبى ڵی( )89بىەیً (
.)90لەمەوە بۆماهڕوون دەبێتەوە مىعا ویە هەن مەبەصتی خ ىێنی
خەلیفە عىصمان بىوە،بەڵي ى جگە لە بەوارهێىاوی ئە و دروشمە ب ۆ
بەدەصتهێىاوی پلەوپایە هیچی دیىە هە بىوە .
ەصەر ئە و بىەمایە ڕازیبىون ،مىعاویە الی خۆیەوە
هەردوو ال ل 
عەمروی و ىڕی عاس ی هەڵبژاردووە ،خەلیفە عەلیش ویضتىیەتی
عەبدوڵاڵی و ىڕی عەباس ی ئام ۆزای هەڵبژێرێت،بەاڵم لیرەشدا عەلی
لەالیەن ها وەاڵهییەوە هاچارهرا وە،وىڕی عەباش ه ىێىەری
ەلیدا،دواتر

هەبێت،چىهىە و ىڕی مامیەتی وجیاوازی هییە لەگەڵ ع
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خەلیفە عەلی ویضتىیەتی ماليی ئەشتەر (.) 91دیاری بيات ،الیەهگراوی
بەئەمیش ڕازیىەبىون ،تائەوەی داوای ئەبىمىصای ئەشعەریان
هردووە ه ىێىەربێت ،لەواتێىدا ئەبىمىصا الیەهگیری خەلیفە عەلی
هەبىوە،پێشتریش عەلی لە والیەتی وىفە دوو ری خضتبىوەوە و
ەرێس بىوە لە جەهگی هێىان عەلی و مىعا ویە،عەلی
ئەبىمىصا دوورە پ 
بە هاچا ری بە ئەبىمىصا ڕازیبىوە )92(.
لەواتی هىصینی ها وی خەلیفە عەلی ومىعا ویە لەصەر ڕێىىەوتنی
ەصەر هاوب ژیىاهییەهە ،عەمروی و ىڕی عاش بەخەلیفە
هەردوو ال ل 
عەلی وتىوە هابێت ها وی خۆت وەن ئەمیری ئیماهداران
بىىص یت،بەڵي ى ها وی ئاصایی خۆت بىىوصە،عەلیش وت ىییەتی ئەمە
وەن ئەو ڕۆژە وایە،هە بتپەرصتاوی ك ىڕەیش لە ئاشتەوای
خىدەیبیەی ه ێىان مىصڵماهان و بتپەرصتان بە پێغە مبەریان
وت":هابێت بىىس ی مىخەمەد پێغەمبەری خىا،بەڵي ى تەهیا بىىص ە
مىخەمەدی و ىڕی عەبدوڵاڵ!":بۆیە خەلیفە عەلیش ه ەروەن
و ىڕی
عەلی
هىص یىویەتی
هردووە
پێغەمبەری
ئەبىتالیب()93بەهەمان ش ێىەی عەمرو،مىعاویەش هامەی ب ۆ
خەلیفە عەلی هىصیىوە ئاما ژەیبەوەهردووە هابێت لەواتی هامەهىصین
ب ۆ دوو هاوب ژیىاهەهە ها وی خۆت بە صەروەری با وەڕداران بىىس ی )94(.
ەصەر دوو هاوب ژیىاهەهە،هەردووهیان لە ماهگ ی
دوای ڕێىىەوتً ل 
ەفەر تا ماهگی ڕەمەزان،ب ۆ ما وەی ه ەشت ماهگ مۆڵەتیان پێدراوە
ص 
ب ۆ وا رەهەیان (.) 95ش ىێنی وۆبىهەوەی دوو هاوب ژیىاهەهەش هاوچەیەن
ەر لە صەرەتای
بىوە لە دومەجەهدەٌ بەهاوی()96ئەزروح(.)97ه 
وۆبىهەوەهەیان عەمرو هەوڵی ئە وەی دا وە ب ەرگری لە مىعا ویە بيات
ۆر هەڵیداوە وا رەهە ل ە
هەن وەن هاوب ژیىاهێيی بێالیەن ب ێت،بەڵي ى ز 
بەرژەوەهدی مىعا ویە وۆتای ب ێت،بەرگریەوی صەرصەختاهەی
عەلی
و
خەلیفە
ببێتە
هردووە،مىعاویە
پەراوێسبخرێت،باصیلەوەهردووە،مىعاویە خسمی ه سیيی خەلیفە
عىصماهە و مافی خەالفەتی هەیە،یەهێىە لەپیاوە دیارەواوی
ك ىڕەیش،برای ئىم خەبیبەی خێزاوی پێغەمبەری خىایە (د.خ)
ئەبىمىصاش بەم وتاهەی عەمرو ڕازی هەبىوە،بەڵي ى هەوڵیداوە
عەبدوڵاڵی و ىڕی عىمەری و ىڕی خەتاب بى رێتە خەلیفە لە جێگەی
عەلی،واتا هە لەگەڵ خەلیفەبىوی عەلی بىوە ه ە
مىعا ویەش()98عەمروش بە پێشيیازەهەی ئەبىمىصا ڕازی
ەصەر هەصێً
هەبىوە،ئەهجام دوای وتىوێژێيی زۆر،ڕێىىەهەوتىون ل 
ب ۆ خەلیفە ،لەصەرئەوە ڕێىىەوتىون ع ەلی ومىعا ویەش لە د ەصەاڵت
دووربخ رێىەوە و مىصڵماهان لە هێىان خۆیاهدا () 99هەصێً
هەڵبژێرن )100(.
ۆر لە مىصڵماهاوی
دوای ئە و ئەهجامە بە ئامادەبىووی ژما رەیەوی ز 
هەردووال،عەمرو ئەبىمىصا پێشدەخات ب ۆ كضەهردن و ئاما ژەی بە
تەمەن وگەورەیی و زوو مىصڵماهبىووی ئەبىمىوصا هردووە،
ی
لەبەرئەوە دوای ئە و كضەدەوات ،ئەبىمىوصاش لە مەرام و هیاز 
عەمرو هەگەشتىوە،پێش ئە و دەصتی بە كضەهردن هردووە،ئاماژەی
ەصەر ئەوەی عەلی و
بەوەهردووە ،ئێمە هەردووهمان ڕێىەوتین ل 
مىعا ویە لە دەصەاڵت دووربخەیىەوە،مىصڵماهان خۆیان ه ەصێً ل ە
هێ ى خۆیاهدا ب ۆ ئەم وا رە هەڵبژێرن،ئەگەرچی عەبدوڵاڵی و ىڕی
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عەباش ئاگادا ری هردووەتەوە ،بەوەی عەمرو پیاوێيی فێڵبازە با ئە و
پێش ت ۆ كضەبيات ،بەاڵم ئەبىمىوصا ئەمەی بەگرهگ
ەر كضەهردوی عەمرو هاپاوی ب ە
هەزاهیىوە،واتێً هۆرە هاتۆتە ص 
ڕێىەوتىەهەوە هردووە ،ئاما ژەی بەوەهردووە ئەی خەڵىیىە ب یيیتان
ئەبىمىوصا عەلی لە خ ەالفەت دوورخضتەوە،ئەوا مً مىعا ویە لە
جێگەهەی دادەهێم()101ئ ەم بێ گفتیەی عەمرو وای لە
ئەبىمىصاهردووە ،عەمرو بە صەگ()102بشىبه ێىێت،عەمروش
ئەبىمىوصای بە گ ىێدرێژ !()103بۆیە هێشەهە لە ه ێىاهیان ب ێئەهجام
وۆتایی هاتىوە )104(.
ئەمەش بىوە هۆی پەرتەوازەیی هێىان مىص ڵماهان،دوودەصەاڵتی
مىعا ویە
شام
لە
جیاوازدەرهەوت،دەصەاڵتێً
ڕابەرایەتیىردووە،دەصەاڵتێىیش لە وىفە عەلی وەن خەلیفە
ەیەهتر هەبێت،ئەمە

خىهمڕاوی هردووە،بە بێئەوەی بڕوایان ب
صەرەتایەن بىوە ب ۆ مەیىەتییە گەورەهەی ه ێىان مىصڵماهان،ئەو
مەیىەتییەی تا وەو ى ئێضتا بە وۆڵی تان بەتاوی
مىص ڵماهاهەوەیە،ئەویش دوو بیروباوەڕە جىدا خىا زییەهەی ش یعە و
یەهتر

صىوهەیە،هە هەمیشە وەن دوودوژمنی صەرصەخت صەیری
دەهەن،بە د رێژایی چەهد صەدەیەن هەن دوژمىایەتیان
واڵبێتەوە،بەڵي ى صاڵ لە دوای صاڵ مەترصییەواهیان ب ۆ صەریەهتری
زیاتردەبێت 
تەوەرەی دووەم :هەوڵەواوی مىعا ویە ب ۆ بێهێزهردوی دەصەاڵتی
خەلیفە عەلی :
لەدوای وۆبىهەوەی دوو هاوب ژیىاهەهە و ب ێئەهجام بىوو ی
ەصەر
وۆبىهەوەوان،بەتایبەتی لەدوای شەڕی هەهرەوان،هە عەلی ب 
خەواریجەواهدا صەردەهەوێت ،هیچ جمىجۆڵێيی خەلیفە عەلی بەدی
ۆر
یاتر دەگەڕایەوە ب ۆ ئەوەی عەلی ز 
هاه رێت ب ۆ صەرشام،ئەمەش ز 
هەوڵیداوە لەگەڵ ها وەاڵوی ب ۆ ئ ەم وارە ،بەاڵم هەمیشە ژما رەوی
هەم ئامادەی خۆیان دەربڕیىوە بۆشەڕهردن ( )105بۆیە ئەم جا رەیان
بارودۆخەهە گ ۆڕاوە و مىعا ویە ئەوەی ب ۆ د ەرهەوتىوە عەلی
صىپاهەی شەڕی ب ۆ هاوات،ب ەهۆی پەرتەوازەبىون و بێزاربىون
ەصەر
ەدواییەهەوان،ئیتر واتی ئەوە هاتىوە هێرش بيات 

لەشەڕە یەن ل
هاوچەواوی ژ ێر د ەصەاڵتی خەلیفە عەلی و بەرهامەهەی خۆی
جێبەجێبيات،ئەویش گەیشتن بىو بە دەصەاڵت و دەصت
یەهەمجار هاوچەی میضری

بەصەراگرتنی خەالفەت بىو،ب ۆ ئەمەش
هەڵبژارد ب ۆ هێرشىردن هە هاوچەیەوی دەوڵەمەهد بە بەرووبىوم
بىوە،دەبىوە هاوچەیەن ب ۆ دەصتهێىاوی داهاتێيی باش ب ۆ
ەزار هەس ی بەصەرهردایەتی
دەصەاڵتەهەی ،صىپایەوی ش ەش ه 
ەر
عەمروی و ىڕی عاش و مىعا ویەی و ىڕی خەدیج هاردۆتە ص 
میضر،والیەهەی عەلی مىخەمەدی و ىڕی ئەبىبەهر()106بىوە،دوای
هەهدێً ب ەرگری صىپاهەی مىخەمەد شىضتدەخىات،بۆیە
ی دەهەوێتە دەصتیان بە پێی هەهدێً ل ە
هەڵدێت،پاشان بە ئەصیر 
صەرچاوەوان بەلێىی تیىىەوە صەریان بڕیىوە و الشەهەشیان
یضر بىبە بەشێً لە دەصەاڵتی
صىتاهدووە،بەم شێىەیە م 
مىعا ویە )107(.
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یضر وبێ دەهگ بىوی الیەهگراوی خەلیفە
دوای دەصت ب ەصەراگرتنی م 
عەلی ئەوە ب ۆ مىعا ویە زیاتر ڕوون ب ىیەوە،واتی ئەوە هاتىوە هێرش ی
یضر
ەر هاوچەواوی ژێردەصەاڵتی خەلیفە ،دوای گرتن ی م 
یاتر بياتە ص 
ز 
وەن پێگەیەوی بەهێزی ئابىو ری،واتی ئەوە ب ۆ مىعا ویە ڕەخضاوە
ەصتبەصەر ئە و هاوچاهەدا بگ رێت پێگەی ئاینی بە هێزی

هەوڵبدات د
ەزار ه ەس ی بەصەرهردایەتی
هەبىوە،بۆیە صىپایەوی ه سیً ب ە س ێ ه 
عامری و ىڕی

بەصری و ىڕی ئەبی ئەرتاتی ك ىڕەش ی لەبىەماڵەی
ەر مەهىە و مەدیىە،لە
لىئەی ئامادەهردووە ب ۆ هێرشىردهە ص 
ەصەر مەدیىەدا گرتىوە،دەصتی بەزوڵم و
صا ڵی(40ن660 /ز)دەصتی ب 
امبەر ئە و هەصاهەی هاووار و پشت یىاوی عەلی
صتەمىردووە لەبەر 
ەر بە و صىپایە و ىڕی ئەرتات هێرشیىردوەتە
بىون(  .)108پاشان ه 
ەر مەهىە و دەصتی ب ەصەرداگرتىوە ،دوای ئەوەش ڕووی ل ە
ص 
یەمەن هردووە،عىبەیدڵاڵی و ىڕی عەباش فرماهڕەوای یەمەن
اهاوە،دواتر و ىڕی ئەرتات

هەڵهاتىوە ل ە ج ێگەی خۆی هەصێيی د
لەواتی دەصت بەصەرداگرتنی یەمەن جێگرەهەی عىبەیدڵ اڵ و
و ىڕێىیص ی د ەوىژێت،لێرەش د ەصتیىردووە بەزوڵم و صتەم
لەالیەهگراوی خەلیفە عەلی ،ژما رەیەوی لێيىشتىون،پاشان ب ۆ شام
ب ۆ الی مىعا ویە گەڕاوەتەوە )109( .
ئەمە جگە لە و صىپا و د ەصتاهەی دروصتیىردووە ب ۆ هێرشىردهە
ەر هاوچەواوی
ەر صىىو رەواوی خەلیفە عەلی ،وەن هێرشىردن ب ۆ ص 
ص 
ەزار صەربازەوە،جگە لە وىژراوی هەهدێً
ەهبار بە ش ەش ه 
ه یت و ئ 
لە الیەهگراوی خەلیفە عەلی ئەم صىپایە د ەصتی بەتااڵوی
هردهىردووە،پاشان گ ەڕاوهەتەوە ب ۆالی مىعا ویە (.) 110ه ەروەها
مىعا ویە بە صىپایەوی ه ەزاروخەوت صەد ه ەصییەوە هێرشیىردۆتە
ەر هاوچەی تیما ،صەرەڕای زوڵم و صتەم لە الیەهگراوی عەلی
ص 
،دەصتیاهىردووە بەوۆهردهەوەی زەواتی هاوچەهە (.)111جگ ە لە و
ەر هاوچەواوی ژێردەصەاڵتی خەلیفە
هێرشاهەی مىعا ویە هرد ویەتە ص 
ەبەر ب ۆ
عەلی ،تێبینی ئەوە دەهەیً مىعا ویە چەهدیً ڕێگای گرتىت 
دژایەتیىردوی عەلی ب ۆ ئەوەی د ەصەاڵتی عەلی الواز بيات.
هەوڵدەدەیً بەچەهد خاڵێً ڕوووی بىەیىەوە :
یەهەم:دروصتىردوی دووبەرەوی خێالیەتی و هاهداوی خەڵيی
هاوچەواوی ژێردەصەاڵتی خەلیفە عەلی :وەن ئەوەی عەبدوڵاڵی
و ىڕی عەمروی خ ەزرە می ب ۆ بەصرە هاردووە ب ۆ دروصتىردو ی
دووبەرەوی لەها و خێڵی تەمیم  ،زۆربەی زۆری ب ەصرەییەوان لەم
خێڵەبىون،بەم وا رەی عەبدوڵ اڵ تەمیمییەوان ب ىهە دووبەرە لەهاو
یەن،الیەن لەگەڵ خەلیفە عەلی و الهەی ت ریش د ژی عەلی
ەر زوو ه ەصتی ب ەم مەترصییەهردووە،بۆیە
بىون،بەاڵم عەلی ه 
ەر
صىپاوی لە تەمیمییەواوی وىفە دروصتىردووە و هارد ویەتییە ص 
عەبدوڵ اڵ و هاورێياوی،لەشەڕێيی ما وە وىرت هە مىویاوی وىشتىوە .
( )112
دووەم:پێداوی دەصتىەوت:مىعا ویەی و ىڕی ئەبىصىوفیان
ەهدێىجار پێشيیازی وا ری دوهیای خضتۆتە بەردەم الیەهگراوی

ه
عەلی،باهگی هردوون،هە واز لە عەلی ب هێنن،لە بەرامبەردا پاداشتی
یاتر ب ۆ ئە و ه ەصاهەی بەوارهێىاوە هاوباهگ ی
باشیان پ ێبدات،ئەمەش ی ز 
دیاریان هەبىوە،وەن ب یيیمان چۆن ویضتی كەیس ی و ىڕی صەعدی
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و ىڕی عەبادە بەم وا رە هەڵبخەڵەتێيێت،بەاڵم ئە و بەتىهدی
هەڵىێضتی هىاهدووە،بەهەمان شێىە ویضتی وا رێيی لە و ش ێىە
امبەر ه ىێىەرێيی خەلیفە عەلی ئەهجامدا،بەهاوی زیادی و ىڕی
بەر 
خەفضەی تەمیمی،هە پیاوێيی هاودا ری خێڵەهەی بىو ە بەتەهیا باهگ ی
هردووە ئەوەی پێی ڕاگەیاهدووە":داوات لێ دەهەم لەگەڵ خێڵەهەت
ەر ب ەصەریدا ص ەرهەوتم ئەوا
ەڕ بىە ،پەیماهتپێدەدەم گ 
د ژی عەلی ش 
دەتىەمە فەرماهڕەوای یەهێً لە و هاوچەیی خ ۆت دەیخىازی ":ئەویش
ەميار
لەوەاڵمدا وت ىیە":مً با وەڕم بەخىدا هەیە هابمە پشت یىاوی صت 
وتاواهباران )113(.
لەواتی وۆبىوهەوەی دوو هاوب ژیىاهەهەش عەمروی و ىڕی عاش
ەر
شتێ يی لەوبابەتە بەگىێی ئەبىمىصا دەدات ،دیارە ئەمەش ه 
پێشيیازی مىعا ویە بىوە،عەمرو بێ ڕەزامەهدی مىعا ویە هەیتىاهیىوە
بەڵێيێ يی لەوشێىەیە بدات،بەاڵم ئەبىمىصاش ب ەهەمان ش ێىەی
ڕەتدەواتەوه(. .)114عەمروی و ىڕی عاش خۆیص ی ل ە

زیاد ئەمە
امبەر دەصتىەوت بىوەتە الیەهگری مىعا وییە،هەروەن
بەر 
ص ەرچاوەوان باصیاهىردووە مىعا ویە ئەوەی بە عەمرو
ەگەر ب ەصەریدا
ڕاگەیاهدووە":پاڵشت و هاووارم بە د ژی عەلی ئ 
یضر دەبێت (":
ص ەرهەوتین هەتا لە ژیان زیىدووی فرماهڕەوای م 
یضر
 )115مىعا ویەش بەڵێىەهەی بردووەتە صەر،دوای گرتنی م 
عەمروی و ىڕی عاس ی هردووە بە فەرماهڕەوای ئەوهاوچەیە .
صێیەم:دەرمان خىاردهردوی ص ەرهردە دیارەواوی عەلی:دوای ئەوەی
ەر میضری
ئەوە بە عەلی گەیشت مىعا ویە هیازی هێرشىردهە ص 
یضر داوای خ ىێنی عىصمان
هەیە،خەڵياهێىیش د ەرهەوتىون لە م 
دەهەن،عەلی گەیشتۆتە ئە و بڕوایەی دەبێت لێهاتىوتریً هەش بياتە
یضر ب ۆ ئەوەی بتىاهێت ڕووبەڕووی صیاصەتەواوی مىعا ویە
والی م 
بێتەوە،ب ۆ ئەمەش مالیيی و ىڕی ئ ەشتەری دەصتىیشاهىردووە
،مىعا ویە زیرەوی و لێهاتىویی ئەوی لە صەففەیً بیيیبىو،گەیشتبىوە
ئە و بڕوایەی هاتىاهێت بە ئاصاوی ب ەصەریدا زا ڵبێت()116تەهیا ڕێگە
وىشتيیەتی بە بێشەڕهردن و ڕووبەڕووبىوهەوە ،مىعا ویە بە د زییەوە
هەصێ يی هاردووە ب ۆ الی یەهێً لە لێپرصراواوی وۆهردهەوەی باج لە
یضر بە ها وی خابضات ،داوایلێىردووە بە هەرهرخێً بىوە پێش
م 
ە،ئەگەر ئەم

یضر وەن والی،لە ها وی بد
ەشتەر بگاتە م 

ئەوەی ئ
وا رەبىەی لە پێداوی باج دەتبەخشم،بۆیە خابضات پێش ئەوەی
ەشتەر بگاتە میضر،ڕۆیشت ىوەتە پێشىازی و هەهگىینی ژەهراوی

ئ
دەرخىارد دا وە و مردووە( .)117بە بیضتنی ئەم هەواڵە مىعا ویە
خۆشحاڵی خۆی دەربڕیىە.ئاما ژەی بەوەهردووە ،عەلی دوو دەصتی
هەبىو،یەهێىیان ل ەشەڕی صەففەیً بڕایەوە،واتە عەماری و ىڕی
یاصر،ئێضتاش دەصتەهەی دیىەی لە دەصتدا()118پاشان
وتىویەتی خىدا صەربازی لە هەهگىیً هەیە )119(.
ەبێباوەڕ ووىژراو ی

چىارەم:تاواهبارهردوی خەلیفە عەلی و الیەهگراوی ب
یەبەر
خەلیفە عىصمان :یەهێ يی دیىە لەو ڕێگایاهەی مىعا ویە گرتب ى 
د ژی عەلی،ئەوەی لەها و خەڵيی شام ب اڵوهردووەتەوە ئە و لەگەڵ
خەڵياهێً شەڕدەوات ه ىێژهاهەن و خەلیفەهەی ئ ێىەیان
وىشتىوە،هەروەن لەوتەی هەصێ يی شا می لەشەڕی صەففەیً
دەردەهەوێت،واتێً یەهێً ل ەالیەهگراوی خەلیفە عەلی
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ئامۆژگاریىردووە،كضەی هەشیا و هەڵێت،ئەویش وەاڵمدەداتەوە ":ئ ێىە
شایەوی ئەوەن،چىهىە وەن پێیان گەیاهدووم ئێىە وگەورەهەتاهیش
ه ى ێژ هاهەن،فرماهڕەواهەی ئێىە خەلیفەهەی ئێمەی وىشتىوە )120(.
تەوەرەی صێیەم :ملمالهێی مض ىڵماهە یەهەمیىەوان و ئە و
مض ىڵماهاهەی دوای فەتحی مەهىە با وەڕیان هێىاوە :
ەڕ
لە ڕووداوەواوی ش ەڕی صەففەیيشەوە تێبینی ئەوەدەهەیً،ئەم ش 
ەڕ وملمالهێی هێىان دوو دەصتەبىوە،دەصتەیەهیان
وملمالهێیە ش 
مىصڵماهە پێشیىەوان بىوە ئەواهەی ها ویان بە وۆچىەران و
پشتیىاهان( )121هاتىوە،ئەماهە خەلیفە عەلی و الیەهگراوی
بىون،دەصتەیەوی دیىە ئەواهە بىون،هە لەپێش ڕزگارهردوی مەهىە
بتپەرصتبىون ودژایەتییەوی صەرصەختی ئاینی ه ىێ و هەڵگران
وپەیڕەواوی ئە و ئایىەبىون ،ئەماهەش مىعا ویە و الیەهگراوی
بىون،بەاڵم ئەماهە دواتر و لەواتی ڕزگارهردوی مەهىە بە هاچا ری
ئاینی ه ىێیان كەبىڵىردووە،ب ۆ صەملاهدوی ئەم بۆچىوهەمان چەهد
وتەیەوی مىصڵماهە پێشیىەوان وەردەگریً لەشەڕی صەففەیً بە
مىعا ویە و الیەهگراهیان وتىوە  :
لەشەڕی صەففەیىدا ه ىێىەری مىعا ویە دەڕواتە الی خەلیفە
عەلی،عەلی ئەوەی بە ه ىێىەرەواوی مىعا ویە ڕاگەیاهدووە صەیرم لەوە
دێت ئ ێىە پشتگیری مىعا ویە دەهەن ودژایەتی ئێمە وبىەماڵەی
ێغەمبەر دەهەن،لە واتێىدا دەزاهً مىعا ویە پێشیىەیەوی د رێژی

پ
هییە لەها و ئەم ئایىە،ئەوان و ۆمەڵێً بىون د ژی مىصڵماهان،باووی
ئەودوژمنی خىدا و پێغەمبەرەهەی بىو تا ئەوەی بەهاچاری با وەڕی ب ە
ەر ل ەصەففەیىدا خەلیفە عەلی ب ەالی
ئیضالم ه ێىا( .) 122ه 
وۆمەڵێً لە خەڵياوی شام تێدەپەڕێت،وەلیدی و ىڕی عىكب ە
لەهاویاهدا دەصتی بەكضەهردن بە عەلی هردووە،بۆیە عەلیش لەم
واتەدا ئاما ژەی بەوەهردووە ئەماهە هەرئەواهەبىون ئێمە پێشيیازی
مىصڵماهبىون وئیضالم بىهمان بۆیاهدەهرد،ئەواهیش پێشيیازی
ەر لەوۆهەوە دوژمىایەتی ئێمەیان هردووە،بەاڵم
بتپەرصتی،ئەماهە ه 
صىپاش ب ۆ خىا ئەواوی شىضتپێهێىا وص ەرهەوتيیان بەدەصت
هەهێىا،ئەماهە هەرمەترس ی بىون ب ۆ ئیضالم و مىصڵماهان(.)123ل ە
عەماری و ىڕی یاصریشەوە هاتىوە،واتێً ل ەصەففەیً عەمروی
ێجار هاوشاو ی
و ىڕی عاس ی بیيیىوە ،ئاما ژەی بەوەهردووە ص 
ێغەمبەر لەگەڵی جەهگاوم،ئەمجارەیان چىا رەم جا رە (

پ
.) 124عەبدوڵاڵی و ىڕی بىدەیلی و ىڕی وەركا،هە یەهێً بىو ە
لەهاوەڵەپێشیىەواوی پێغەمبەر(د.خ)( )125لە شەڕی صەففەیىدا
فەرماهدەی با ڵی ڕاصتی صىپاهەی خەلیفە عەلی بىوە،واتێً
ەمار
وتا ریداوە ب ۆ صەربازەوان وتەیەوی هاوش ێىەی وتەهەی ع 
ێغەمبەر

دەهێىێتە صەرز ار و ئاما ژەیبەوەهردووە جا رێً شاهبەشاوی پ
د ژی ئەواهە جەهگاویً،ئێضتاش دەبینن ئەوا جا ری دووەمە )126( .
لەوۆتایی صاڵەواوی خەالفەتی عەلیدا مىعا ویە هەوڵیداوە لەگەڵ
خەلیفە عەلیدا ئاشت یبيات ،ئەمەش دوای مضۆگەرهردوی
هاوچەواوی شام ومیضر،عەلیش زاه یىویەتی الیەهگراوی شەڕی ب ۆ
هاهەن و دەصەاڵتی بەرە و الوا زی دەڕوات و مىعا ویەش بەرە و
بەهێزی
،هاچار دوای چەهد هامە گۆڕیىەوە یەن لەهێىان هەردوو ال

یتر واز ل ەشەڕی یەهتربهێنن،هەریەهە و
ەصەر ئەوە ڕێىىەوتىون ئ 
ل 

Journal of the University of Garmian 6 (3), 2019
ەژێر دەصەاڵتی خۆیدا ب ێت ( )127مىعا ویە بە ئاماهج ی
هاوچەی خۆی ل 
خۆی گەیشتىە شت ێً هەماوە ب ە ها وی تۆڵەهردهەوەی خ ىێنی
خەلیفە عىصمان.ئەوەی ئە و هەوڵی ب ۆ دا وە شام بىو هەن خ ىێنی
ەگەر خەلیفە عەلی بەپێشيیازەهەی و ىڕی شىعبە وو ىڕی
عىصمان،ئ 
ەرگیز هەن شەڕی صەففەیً
عەباش ڕازیبىایە،ئەوە ه 
ڕوویىەدەدا،بەڵي ى شەڕی جەمەلیش ڕووی هەدەدا،چىهىە گىماهمان
ەگەر مىعا ویە ئااڵی شەڕی د ژی خەلیفە عەلی
لەوەهییە ئ 
بەرزهەهردایەتەوە ئەوا تەڵحە وزوبێریش ئەوەیان هەدەهرد دەربچً
لە د ژی عەلی ،بیرۆهەی دەرچىون د ژی عەلی بیرۆهەی مىعا ویە
بىوە،تەڵحە و زوبێریش دوای ئە و بیرۆهەیە هەوتىون ،مىعا ویە هەن
ڕۆژ
شامی ب ۆ مضۆگەربىو،بەڵي ى بىوە خا وەوی میضریش ،ه ەروەها 
ڕۆژ بەختی مىعا ویە لە زیادبىون بىو بەتایبەتی دوای
لەدوای 
وىژراوی عەلی و ىڕی ئەبىتالیب بەدەصتی یەهێً لە خەواریجەوان ل ە
ڕەمەزاوی صا ڵی(40ن660 /ز) دوای وىژراوی عەلیش الیەهگراوی
عەلی،بەیعەتیان بە خەصەوی و ىڕی عەلیدا وەن خەلیفەی
مىصڵماهان(.)128ئ ەم جا رەیان مىعا ویە چاوتێبڕینی والیەتی گۆڕاوە
ب ۆ خەالفەت،لە و پێىاوەدا هەوڵیداوە  .
ئەوەی مىعا ویە هەوڵیبۆداوە مەبەصتی تۆڵەصەهدهەوەی خ ىێنی
خەلیفە عىصمان هەبىوە ،بەڵي ى هەوڵی بەدەصتهێىاوی دەصەاڵتی
ێژەر
ەژێر ها وی تۆڵەصەهدهەوەی خ ىێنی عىصمان،ئێمە وەن ت ى 
دا وە ل 
لەها و باصەهەدا لە چەهدیً ش ىێىدا بەچەهد بەڵگەیەوی مێژووی
ئەوەمان ڕووهىردۆتەوە وبۆچىووی خۆمان دەربڕیىوە .هەوڵدەدەیً
ەر مەدیىە و خەلیفە
ەصەر ئەواهە بىەیً،هە چىوهە ص 
كضەش ل 
عىصماهیان وىشت تا وەو ى وۆتایی دەصەاڵتی عەلی چا رەهىصیان چ ی
لێبەصەرهات.لە ئەهجامی خ ىێىدهەوەی ڕووداوەواوی ڕابردوو،وچەهد
دەكێيی دهت ۆر مىخەمەد عەلی صەاڵبی،هە خا وەوی چەهدیً هتێبە
لە ب ىاری مێژووی ئیضالمدا،یەهێىە لەوتىێژەرە هاوچەرخاهەی
بەرگریەوی ب ێئەهدازە لە مىعا ویە دەوات ،هە بەوەی مىعا ویە
مەبەصتی دەصەاڵت هەبىوە،بەڵي ى داوای خ ىێنی خەلیفە عىصماو ی
بەصتەم وىژرا وی هردووە.ئێمە تەهیا س ێ دەق وەردەگریً پاشان
كضەی خۆماوی لەصەردەهەیً :
ۆر بەڕاصتی بىو ل ە تۆڵەصەهدن
صەاڵبی ئاما ژە بەوەدەوات مىعا ویە ز 
لە بيىژاوی عىصمان ئەوە بىو لە بۆصەیەهدا وۆمەڵێً لە
میضرییەوان،هە بيىژاوی عىصمان بىو گرت و هەمىویاوی وىشت
،ئە و صەرهرداهەی میضر،هە دەصتیان هەبىو لە وىژراوی عىصمان
لەصاڵی(36ن656 /ز)مىعا ویە هەمىویاوی لە ب ۆصەیەهدا گ رتً
ووىشتیاوی )129( .
یەهیتر و لەهەمان هتێبیدا ئاما ژە بەوەدەوات ":ئاژا وەگێڕان

لە جیگە
ەصەر مەدیىەدا و خەلیفە عىصماهیان شەهیدهرد
ئەواهەی دایان ب 
ەڕ خۆیان بەدڵضۆزی
لەها و صىپاهەی عەلی وەن گىرگ لە پێضتی م 
عەلی دەزاوی،بۆیە لە ئاشتی وڕێىىەوتً زەرەریان بىو،ب ۆ ئەوەی
هەپەرژێردرێتە ص ەریان وتۆڵەی عىصماهیان لێ هەهرێتەوە د ژی
وەصتاوی جەهگ بىون ،دوات ریش لە عەلی جیابىوهەوە (.مەبەصتی
خەواریجەواهە))130(":لەجێگە یەهیتری هەمان هت ێبدا ئاما ژە بەوە
دەوات":ع ەلی بە و صىپایەی ب ۆ شەڕی شام ئامادەی
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هردبىو(مەبەصتی دوای شەڕی صەففەیىە) بەرە و هەهرەوان
هەوتەڕێ خەواریجەوان لەوێ بىون،دای بەصەریاهدا،هەیهێشت یەن
هەصیان دەربچً ،مێژووهىوصان دەڵێن ئەواهەی د ەرچىن ل ە
پەهجەواوی دەصت هەمتربىون )131( .
ەر
پێشتر ئەوەماهڕووهىردۆتەوە ژما رەی ئە و هەصاهەی ڕۆیشتىە ص 

مەدیىە و دواتر بە هۆیەوە خەلیفە عىصمان وىژرا ل ە هێىان ه ەز ار و
پێىج صەد ب ۆ س ێ ه ەز ار بىون،چىهىە زۆرێً لەصەرچاوەوان باصیان
لەوەهردووە ژما رەی میضرییەوان پ ێىچضەد ه ەش یان شەشضە د
ەزار هەش بىون،ژما رەی وىفەییەوان
هەش بىوە ،وتىشیاهە ه 
وبەصرەییەواهیش ه ێىدەی ئەوان بىون یان زیاتر،باصیش لەوەهراوە
لەشەڕی پێش جەمەٌ وات ێً تەڵحە و زوب ێر و ها وەاڵهیان ڕۆشتىە
ەڕ دروصت بىوە ،لە و شەڕەدا هەمىو بيىژاوی
هاو بەصرەوە ش 
ەبێت،دواتر ئە و

عىصمان وىژران،تەهیا خەركىس ی و ىڕی زوه ێر ه
هەصەش لە ه ەهرەوان دەوىژرێت.هەواتە ئێضتا بيىژاوی عىصمان ل ە
بەصرەییەوان هەمىو وىژران.تەهیا وىفەییەوان و میضرییەوان
ماون،صەبارەت بە میضرییەوان ئەوا بەپێی بۆچىووی ص ەاڵبی
یضر مىعا ویە لە ب ۆصەیەهدا هەمىویاوی
ئەواهەی گەڕابىوهەوە م 
وىشتىوە،ئێضتا ژما رەیەوی هەمی میضری و هەم ىو وىفەییەوان
ماون ،وەن دەزاهیین بڕبڕەی پشتی صىپاه ەی عەلی لە جەمەٌ
وىفەییەوان بىون .ص ەرچاوەوان ژما رەی وىژراواوی صىپاهەی عەلی
ەزار هەش ب ۆ پێىجهەز ار هەش
لە جەمەٌ لە هێىان ه 
ۆر لەواهەی لە و شەڕەدا وىژراون
باصىردووە،بێگىمان ژما رەیەوی ز 
ەر مەدیىە،جا ئەواهەش ی ماهەوە بە پێی
ئەواهە بىون چىهە ص 
گێڕاهەوەهەی ص ەاڵبی لە دوای شەڕی صەففەیً هەمىویان بىوه ە
ەواریج،هەر بە پێی گ ێڕاهەوەهەی هاوبرا ویش عەلی هەمىویاوی ل ە

خ
هەهرەوان وىشت ،هەواتە بەم بەدواداچىهەبێت لە
صا ڵی(38ن658 /ز) هە شەڕی هەهرەواوی تیاداهراوە یەن هەصیش
ەر مەدیىە.ئەمەجگە لەوەی هیچ
لەواهە هەماوهەتەوە،هە چىهەتە ص 
ۆر هەم لەگەڵ وىژراوی عىصمان بىو ن
گىماو ی تیاداهییە ژما رەیەوی ز 
ەر مەدیىە،بەڵێ ئەواهە هاڕەزاییان دەربڕیىوە ل ە وار
لەواهەی چىوهە ص 
ەرگیز لەگەڵ ئەوە هەبىوهە
و هردەوەواوی بىەماڵەی ئىمەوی،بەاڵم ه 
خەلیفە بيىژ رێت،تەهیا چەهد هەصێيی ه ەم هەبێت خەلیفەیان
وىشتىوە .
مىعاویە دوای صا ڵی( 38ن 758/ز) ب ۆچی وا زی لەشام هەهێىاوە،لە
وات ێىدا بيىژاوی خەلیفە عىصمان بە هیچ ش ێىەیەن بىوهیان
ەگەر عەلیص ی بەوە تۆمەتبارهردبىو هە د ەصتی هەبىوە
هەمابىو؟.ئ 
یتر چ هۆوارێً وا لە مىعاویە
لەوىژراوی عىصمان خ ۆ عەلیش وىژرا ئ 
دەوات دوای عەلیش شەڕی خ ەصەوی وىڕیص ی بيات؟،لەواتێىدا
خەصەوی و ىڕی عەلی تا وەو ى وىژراو ی خەلیفە عىصمان،لە ماڵەهەی
عىصماهدا بەرگریىردووە .
ئەهجام
لە ئەهجامی ل ێىۆڵیىەوە و جىێژیىەوەمان بۆ بابەجەهە گەیكخیىە
ئەم ئەهجاماهەی لی زىاعەوە :
یەهەم :لە ؾا ڵی ( 610ػ)پ ێغەمبەع مىخەمەص (ص.ر) وەن صوایً
پ ێغەمبەع لەهیمچەصووعگەی عەعەب صەعهەوجىوە ,صوای س ێ ؾا ڵ
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لە باهگەواػی نه ێنی بۆ ئایىەهەی,باهگەواػەهەی ئاقىغاهغصووە ,
َەمىو َەوڵێيی زۆی زؿخۆجەگە ڕ بۆ هەماوی ئەو ؾ یؿخەمە
ز ێاڵیەجییە,هە ؾاڵەَای ؾاڵە زەڵياوی ه یمچەصوو عگەهە
لەؾەعی
ػۆعوئا ػاع
ص ژایەجیىغصهێيی
ڕاَاجىون .پاف
وئەقىەهجەصاوی زۆی و َاوەڵە مىؾڵماهەواوی,ئەو ؾ یؿخەمە
ز ێاڵیەجیەیی ج ێىكياهضووە,جىاهیىویەحی َەمىو ز ێڵەوان لە چىا ع
چ ێىەی ه یاهێيی ئاینی و ؾ یاس ی بە هاوی ئىمەحی ئ یؿالم
یەهبساث,بەحۆعێً جاوەهى زۆی لە ژیان ماوە هۆمەڵ گ ەی ئ یؿالم
بە یەهگغجىوی ماوەجەوە و َەمیكە بەعەو پخەوبىون
ڕۆیكخىوە,بەاڵم لە صوا ی مغصو ی زۆی ح یاوا ػی ل ە ه ێىان
مىؾڵماهان َاج ۆجەوایەوە,حاعێىیتر جۆوی صەماعگیری ز ێاڵیەحی ل ە
صووعگەی عەعەب ه ێژعاوە,لەؾەعصەمی صەؾەاڵحی زەلیفە
عىؾمان ئەو جۆوە چەهەعەی هغصووە ولە ؾەعصەمی زەلیفە عەلی
و لە حەهگی حەمەٌ و ؾەففەیً هەقىهمایىغصووە و لە ؾەعصەمی
صەؾەاڵحی عەلی َاجۆجە بەعَەم ,بەمەف صەماعگیری ز ێاڵیەحی بىو
بە بەقێً لە ملمالو ێ ؾ یاؾیەوان .
صووەم :ئەوەی مىعاویە َەوڵی بۆ صاوە لەصوای هىژ عاو ی زەلیفە
عىؾمان گەیكدىە بە صەؾەاڵث بەهاوی جۆڵەؾەهضهەوەی زىێنی
عىؾمان.ئەهجام بەَۆی یازیبىوی مىعاویەقەوە لە زەلیفە
عەلی,جەلحە  ,ػوب ێر و عائ یكەف ب یرۆهەی صەعچىون لە صژی
عەلیان بەعػهغصۆجەوە بەهاوی جۆڵەؾەهضهەوەی زىێن ی
عىؾمان,صژی عەلی ئا اڵی ها ڕە ػایەجیان َەڵىغصووە,بەَۆیەوە
حەهگی حەمەٌ بەعپابىوە,عەلی لەحەهگەهە قىؿتی بە هەیا عاو ی
َ ێىاوە,لەحەهگی ؾەففەیىیل ؾەعە ڕای هؼیىبىوهەوەی قىؿت ی
مىعاویە و ؾەعهەوجنی عەلی وهىژ عاو ی ژماعەیەوی ػۆع لەَەعصوول
قەڕ ڕاگیراوە,بەَۆی ڕاػی بىوو ی زەلیفە عەلی بەوەؾخاوی
قەڕ,ژماعەیەن لە ؾىپاهەی لێی َەڵگە ڕاهەوە و صواجغ بەصەؾتی
یەهێً لەوهەؾاهە هىژ عاوە,بە هىژ عاو ی عەلی,مىعاویە ل ە
ئاماهجەهەی هؼیىبىوەجەوە,چىهىە صوای چەهض ماهگ ێً لە
هىژ عاو ی عەلی و َاجىە ؾەعواعی خەؾەوی هىڕی عەلی وەن
زەلیفە,لەئەهجامی فكاعەواوی مىعاویە بۆؾەعی و باوەڕهەبىون
بە لیەهگغاوی بەوەی قەڕی مىعاویەی بۆ بىەن و بەَەما ن
صەعصی باووی صەبەن,هاچاع واػی لە صەؾەاڵث َ ێىاوە بۆ مىعاویە,
بەمەف مىعاویە بە ئاماهجە لە م ێژیىەهەی زۆی گەقذ و
صەؾەاڵحی گ ێڕاهەوە بۆ ه ێى بىەماڵەهەی .
پىزخه
هیمچه صوعگهی عه عٍب ی یههێىه له گهوعٍجغیً صووعگه وان ,بهوٍ
ح یاصٍهغێخهوٍ هه ب یاباهێيی وقً وؾه عچاوٍ یهوی هه م ئاوی
َهیه .به َۆی ؾغوقذ وقىێىىهیهوٍ ,صاه یكخىاهههه ی به ق ێىٍ ی
ز ێاڵیهحى و صٍقخهوی (بهصٍوی ) ژیاون ,ئهمهف َۆواع بىوٍ بۆ
ئهوٍي صٍ ؾهاڵحی ؾ یاس ی لهپ ێككضا هه َاجۆجه بىونَ .ۆػٍ
ح یاواػٍوان له ملمالهێی به عصٍوامضا بىوهه لهگهڵ یههتر و بهم
ق ێىٍیهف ؾ یؿخهمه ز ێڵگه عایههه پ ێل گهیكخنی ئاینی ئ یؿالم
هۆهترۆ ڵی ه یمچه صووعگهی عه عٍب ی هغصبىو. ,
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لهگه ڵ َاجن ی ئاینی ئ یؿالم ,پ ێغهمبه ع (ص.ر) َهوڵیضاوٍ له ڕێگهي
صٍؾهاڵحی ؾ یاس ی و ئایيیهوٍ ؾ یؿخهمی ز ێڵهوی هه م
بياجهوٍ,ئهمه ف له واح ی ژیاهیضا ڕوویضاوٍ ,بهاڵم پاف مغصو ی ز ێڵ
صووباعٍ بهبه َ ێزجغ صٍ عههوجۆجهوٍ ,صٍؾد یسؿخۆجه ه ێى ؾ یاؾهحی
صٍوڵهجهوٍ .
به ج ێپه ڕبىووی واث ,ملمالهێی ز ێڵهوی وێىای صٍوڵهحی ئ یؿالمییان
هغصوٍ,جا ڕاصٍیهن بىوٍ یههێً له زهؾڵهجه ؾه عٍه ییهواو ی
صوڵهجههه ,بهجایبهحی لهگهڵ َاجىه ؾه ع صٍؾهاڵحى عىؾماو ی
هىڕی عه ففان و َهوڵه واوی بۆ زؼمه هؼیىهواوی (زؼم له ڕێی
زىێىهوٍ)بهمهبهؾتی هۆهترۆڵىغصوی صٍؾهاڵحی ؾ یاس ی .ئ یتر
لهوواجه وٍ,هۆقل بۆ بهصٍؾته ێىاوی صٍؾه اڵث َؼعی ز ێزاهه
كىعٍیكییهواوی بهق ێىٍیه وی ؾه عٍوی صاگ یرهغصووٍ ,بهجایبهحی
لهه ێىان بىهماڵهي ئىمهوی و عهباؾ ییهواهضا .
ئهم جىێژیىهوٍیه صابهقىغاوٍ بۆ صوو بهف :
بهش ی یهههم صٍهۆڵێخهوٍ لهوٍي چۆن زهل یفه عه لی هىڕی ئهب ی
جال یب گهیكخۆجه زهلفهث ,پاقان قه ڕی حهمه ٌ و َۆواعي ئهو
صوژمىياعیاهه بۆ عه لی .
بهش ی صووٍم صٍهۆڵێخهوٍ له حههگی ؾهففهیًَ ,هوڵه واو ی
مىعاویه بۆ بێهێزهغصوی عه ل ی هىڕی ئهب ی جال یب,وهۆقل لهه ێى
مىؾڵماهه یهههمیىه وان لهگه ڵ ئهو هه ؾاههي لهصواي َ ێرقىغصهه
ؾه ع مههىه مىؾڵمان بىون .
په عاوێؼٍوان :
 . 1ؾەكیفەی بەوی ؾاع یضە :ح ێگایەن بىوە لە هاو قاعی
مەصیىە .صوای ئەوەی پ ێغەمبەع ص.ر هۆچی صوایىغص,پكدیىاهان
لەم ح ێگەیە هۆبىوهەوە بۆئەوەی ؾەعضی هىڕی عىباصەی
گەوعەی ز ێڵی زەػعەج بىەهە ح ێيكینی .بڕواهە(ابً
كخِبت:الامامتوالؿُاؾت املعغوف بخأعٍش الخلفاء,ث/على
قیري ,ط, 1صاع الايىاء,بیروث,1990,ج,1م م - 21
 22؛ابغاَُم مدمىص:الفخىت امللضؾت عللُت الخسانم فى
الضولت العغبُت الاؾالمُت,ط, 1بیروث,1999,م 46؛عبضالعؼٍؼ
الضوعي:ملضمت فى جاعٍش نضع الاؾالم,ط, 2مغهؼ ص عاؾاث
الىخضة العغبُت,بیروث,. 2007,م 56؛اخمض الكامى و مدمض
عبضالعظُم ابىههغ:الحًاعة الاؾالمُت اهدكاعَا و جأزیرَا في
الحًاعة الاوعوبُت,ب.ط,ب.م,2007- 2006,م). 51
 . 2البالطعي :اوؿاب الاقغاف ,خللت و كضم له :ؾهُل طواع,
عٍاى ػعهلى ,ط , 1صاع الفىغ ,بیروث ,1996,ج,3م 11؛
مدمىص:ؾُاؾتث
واهت
اخمض
َ
علی
لتئِؿالمضا,ى, 1يىاعيغا,ؾلُماوى 104ٌ 2008,؛
مدمض الهالب ی زەلیفەی چىاعەم علی هىڕی
,صاع
جۆفیم,ب .چ
ئەبىجالیب,و/عمغ
املعغفە,بیروث. 141ٌ2008,
 . 3ػوب ێری هىڕی عەوام هىڕی زىەیلض هىڕی ئەؾەصی هىڕی
عەبضولعەوػی هىڕی كىؾەی هىڕی ه یالب,صایيی ؾەفیەی
هىڕی
َاقم
هىڕی
عەبضوملىجەلیب
هچی
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.4

.5

.6
.7

.8
.9

. 10

عەبضوملەهافە,هاؾغاوە بە ئەبىعەبضوڵاڵ ,عەبضوڵاڵی ل ە
ئەؾمائی هچی ئەبىبەهغی ؾضیم بىوە,یەهێً بىوە لە صە
مىژصەپێض عاوەهەی بەَەقذ,بە َۆی ئەوەی لە حەهگی ئىخىص
پاعێؼگاعییەوی زۆهەویؿخاهەی لە پ ێغەمبەع هغصووە صژی
بدپەعؾخاوی كىڕەیل پ ێغەمبەع(ص.ر)هاػهاوی خىاعی
پ ێغەمبە عان
َەمىو
فەعمىیەحی
پ ێبەزص ی,بەوەی
خەواعییەهیان َەیە خەواعی مً ػوبێرە .بڕواهە :ابً
َ
عبضالبر,لبي عمغ ًىؾف بً عبضهللا بً مدمض:الاؾدُعاب في
مدمض
الاصحاب,ث/علي
معغفت
م : 516- 510ابً
البجاوي,ط, 1بیروث,1992,ج,2م
عبضاملدؿً
بً
والنهاًت,ث/عبضهللا
هثیر:البضاًت
جغوي,ط, 1صاعهجغ,ب.م, 1997 ,ج,10م م : 481- 479ابً ابي
خضًض:قغح ههج البالغت,ث/مدمض ابغاَُم,ط, 1صاع الىخاب
العغبي,بغضاص,. 2007,ج,1م. 145
جەڵحەی هىڕی عىبەیضڵاڵی هىڕی عىؾمان هىڕی عەمغوی
هىڕی هەعبی هىڕی ؾەعضی هىڕی ج یمی هىڕی مغعە,صایيی
هاوی ؾەعبەی هچی خەػعەمیە,یەهێىە لە صە
مىژصەپێض عاوەهەی بە َەقخە,هاؾغاو بىوە بەباووی
مىخەمەص,هىڕە مام ی ئەبىبىغی ؾضیلی زەلیفەی یەهەمی
مىؾڵماهان بىوە .بڕواهە (ابً عبضالبر:م.ؽ,ج, 2م م - 764
 770؛ابً هثیر:م.ؽ,ج,10م م  476- 475؛ابً ابى
الحضًض:م.ؽ,ج,1م). 144
ابً الجىػي:املىخظم في جاعٍش امللىن والامم,خللت /مدمض
هخب
عبضاللاصع,ط, 1صاع
عبضاللاصع,مهطفى
العلمُت,بیروث,1992,ج,5م م  66- 63؛ابً الازیر :اليامل
في الخاعٍش,ث/أبى الفضاء عبضاللت اللاض ی,صاع هخب
العلمُت,بیروث. 1987 ,
الطبري :جاعٍش الطبري الامم و امللىن,ب.ط  ,صاع هخب
العلمُت ,بیروث ,ب.ؽ,ج,2م. 698
الضًىىعي,اخمض بً صاوص:ازباع الطىاٌ,ث /عبضاملىعم
الضًً
عامغ,حماٌ
الكُاٌ,ب.ط,الاؾىىضعٍت,ب.ؽ,م 142؛ابً على الخُمى:
الخلفاء الاعبعت,ث/هغم خلمى فغخان,ب.ط ,صاعهخب
م  180- 179؛
املهغٍت,اللاَغة, 1999,م
madelung:succession to Muhammad a study of early
. caliphates,p149
ابً هثیر:م.ؽ,ج,10م 429؛ قىقى أبىزلُل:فى الخاعٍش
الاؾالم,ط, 2صاع الفىغ,صمكم1996,م. 256
الضًىىعي:م.ؽ,م 141؛البالطعي :م .ؽ,ج,3م 13؛
بامۆوی,
گەوعە,و :عبضاللخ یف
جەَاخؿین :ئا ژاوەی
چ,1لەباڵوهغاوەواوی زاهەی چاپ و بەزص ی ڕێىما,ؾلێماوی ,
,2011ب. 42- 41ٌ ٌ,2
على
الجىػي:م.ؽ,ج,5م 77؛ابً
ابً
الخُمى:م.ؽ,م 182؛هبُلت خؿً مدمض:فى جاعٍش الضولت
الجامعُت
املعغفت
العغبُت,ب.ط,صاع
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. 18

. 19

. 20
. 21
. 22
. 23
. 24
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,الاؾىىضعٍت,1993,م 135؛ًىلُىؽ فلهاوػن :جاعٍش الضولت
بىعٍضة,خؿین
عبضالها صي
العغبُت,جغ/مدمض
مإوـ,ط, 2اللاَغة  1968,م م. 71- 70
علی مدمض الهالب ی :زەلیفەی چىاعەم علی. 230ٌ,
الطبري :م.ؽ,ج,3م. 5
ابً كخِبت:م.ؽ,ج,1م 71؛الضًىىعي:م.ؽ,م 141؛ابً على
الخُمى:م.ؽ,م 182؛ابً ابى الحضًض:م.ؽ,ج,1م. 148
واج ێً ئەم َەواڵە بە عائ یكە گەیكخىوە,هەوا عەلی بىو بە
زەلیفە,ئاماژەی بەوەهغصووە :خەػم صەهغص ئاؾمان بىەوجایەجە
ؾەع ػەوی پ ێل ئەوەی عەلی بب ێخە ئ یمام وزەلیفەی
مىؾڵماهان بڕواهە(الطبري :م.ؽ,ج,3م 120؛ابً كخِبت:
م.ؽ ,ج,1م 71؛ طه خؿین:ؽ.ر,ج). 45 ٌ,2
ابً الطلطلا:الفسغي فى الاصاب الؿلطاهُت و الضولت
الاؾالمُت,ب.ط,صاع الهاصع,بیروث,ب.ؽ ,م م- 85
 86؛الطبري :م.ؽ,ج ,3م 12؛p r: madelung,p 147
ابً الجىػي:م.ؽ,ج,5م م. 80- 79
ابً هثیر:م.ؽ,ج,10م 432؛البالط عي :م.ؽ,ج,3م: 21ابً
اللىانم,ث/عما ع
مً
العغبي:العىانم
طالبي,ب.ط,مىخبتصا عالترار ,اللاَغة,ب.ؽ,م م - 300
 301:148؛ p r: madelung ,
ابً كخِبت :م.ؽ,ج,1م 79؛ ابً على الخُمى:م.ؽ,م 183؛
على مدمض الهالبى:خلُلت الخالف بین الصحابت فى معغهتی
الجمل و نفین,ب.ط,صاع ابً الجىػي,اللاَغة ,2007,م 19؛
أخمض خمە ئەمین( ڕەهجیباع)::ئاوعصاهەوەیەن بۆ ؾەعەجاواوی
ئ یؿالم,چ, 1چىاع چغا,ؾل ێماوی2013,م. 226
ابً زُاط:جاعٍش زلُفت بً زُاط ,ط, 1ث/مهطفى هجُب
فىاػ,خىمذ هكلى فىاػ,بیروث1995,م 108؛املظفغي :جاعٍش
املظفغي ,ث/خامض ػٍان غاهم ػٍان,ب.ط,صاع الثلافت لليكغ
واعٌ
م  173- 172؛
والخىػَع,اللاَغة,1989,م
بغوولمان:جاعٍش الكعىب الاؾالمُت ,جغ:هبُت أمین فاعؽ,مىیر
البعلبيى,ط, 5صاع العلم للمالًین,بیروث,1968,م. 115
ابً الازیر:م.ؽ ,ج,3م م. 114- 113
الطبري :م.ؽ ,ج,3م م  18- 13؛ابً هثیر:م.ؽ,ج, 10م م
. 444 , 439- 434
ابً الجىػي:م.ؽ,ج,5م 85؛مدمض فغج:شخهُاث عؿىغٍت
الاؾالمُت,ط, 2صاع الفىغ العغبُت,اللاَغة,ب.ؽ,م. 34
ابً هثیر:م.ؽ,ج,10م. 449
باقە گەع ئەماهە بۆ جۆڵەهغصهەوەی زىێنی عىؾمان ڕوویان ل ە
بەؾغە هغص بىو,صوای هىژ عاو ی بىىژاو ی عىؾمان لەو قاعە بۆ
چی قاعەهەیان بەحێىەَێكذ و بڕۆقدىایە بۆ بىىژاو ی صیىەی
عىؾمان لە قاعەواوی صیىە؟,بەڵىى لەقاعەهەصا ماهەوە و
زەعیيی بەَێز هغصو ی زۆیان بىون؟ .
م 123- 122؛ابً
,ج, 3م
الازیر:م.ؽ
ابً
هثیر:م.ؽ,ج,10م 449؛على مدمض الهالبى:خلُلت الخالف
بین الصحابت,م م. 29- 28
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ژماعەی ئەو هەؾاهەی پەیىەؾتی زەلیفە عەلی بىون ل ە
هىفەییەوان لە ؾەعچاوەوان ح یاواػە :یەعلىبی باؽ ل ە قەف
َە ػاع هەس ی هغصووە (.جاعٍش الُعلىبى,ث /عبضالامیر مهىا,
ط , 1قغهت الاعلمى للمطبىعاث ,بیروث,2010 ,ج ,2م)80
ئین زتًاث باؽ لت قتف بإ ختوث َت ػاعي هغصووة(.جاعٍش
م.ؽ,م ) 110بىلػةعي باؽ لت صة َت ػاع ي هغصووة(م.ؽ
,ج,3م ) 29جتبتعي باس ی لت صواػصة َت ػاع هغصووة (.م.ؽ
,ج,3م). 36
الضًىىعي:م.ؽ,م م  145- 144؛ابً هثیر:م.ؽ,ج,10م
الخُمى:م.ؽ,م 185؛مدمض
على
م  447- 445؛ابً
فغج:م.ؽ,م. 36
ابً الطلطلا:م.ؽ,م 87؛مدمض فغج:م.ؽ,م. 38
ابً الازیر:م.ؽ ,ج,3م. 128
ابى
ابً
الحضًض:م.ؽ,ج,1م 149؛البالط عي :م.ؽ,ج,3م 50؛عبضالح
ؾین وعمت :ملداث عً الثىعاث فى نضع الاؾالم,ط, 1ب.م ,
,1998م. 55
عبضالبر:م.ؽ,ج,3م 1140؛الظَبي:صولت
)ابً
الاؾالم,ب.ط,بیروث,1985,م 21؛ اللللكىضي:مأزغ آلاهافت
فى معالم الخالفت,ث /عبضالؿخاع اخمض فغج,ب.ط,عالم
هخب ,بیروث ,ب.ؽ.ج,1م 102؛ابي الفضاء:املسخهغ في ازباع
البكغ(جاعٍش ابى الفضاء),ب.ط,مىخبت املخىبی,اللاَغة,
ب.م,ج,1م. 174
ئاوێىە صەهەوێخە ه ێىان بەؾغە و مەهىە (ابً اب ی
الحضیض :م.ؽ,ج,1م.)149
ابً العغبى:عىانم,م: 301ابً كخِبت :م.ؽ ,ج,1م 82؛ابً
الطلطلا:م.ؽ,م. 86
البالطعي :م.ؽ,ج,3م 24؛ابى الفضاء:م.ؽ,ج,1م. 173
مەبەؾذ لە ؾىپای بەؾغەییەوان ؾىپاهەی جەڵحە و ػوب ێرو
عائ یكە و لیەهگغاهیاهە,ػۆعبەی ؾەعچاوەوان ب ەلیەه گغاوی
عەلیان وجىوە هىفەییەوان و ب ەلیەه گغاو ی ئەواهیان وجىو ە
بەؾغەییەوان,ڕەهگە ئەمەف بەَۆی ئەوەی ػۆعبەی ؾىپاهەی
عەلی لە هىفەییەوان بىوە و ؾىپاه ەی ئەواهیل ل ە
بەؾغەییەوان .
الطبري :م.ؽ,ج,3م م  40- 39؛ابً هثیر:م.ؽ,ج,10م
م. 454- 452
صوای صەؾذ بەؾە عاگغجنی بەؾغە ل ەلیەن جەڵحە  ,ػوب ێر و
عائ یكەوە,عەلی كعلاعی هىڕی عەمغی هاعصووە بۆلیان جا
بؼاه ێذ مەبەؾذ و مە عامی ئەوان چ یە لەم صەعچىوهە .
بەم صعوقمە ئەو وجەیەی زەلیفە عەلیمان صێخەوەیاص,واجێً
زەواعیجەوان ل ێیجیابىوهەوە وج یان عەلی بە كىعئان
خىهم یىەهغصووە ,بۆیە ل ێیجیابىیىەوە(صعوقم ی لخىم الا
هللا)بەعػهغصەوە صژی عەلی,عەلیل وجىویە ئەمە"وجەیەوی
حىاهە,بەاڵم مەبەؾخەهەیان پێی ها ڕەوایە واجا ئەو صعوقمە
حىاهە خىهم بە كىعئان بىغێذ,بەاڵم ئەوان مەبەؾدێيی جغیان
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َەبىوە لەبەواعَێىاوی (ابً ابى قِبت:املهىف,ث/خمضبً
الغقُض
ابغاَُم,ط, 1مىخبت
بً
عبضهللا,مدمض
هاقغون,الؿعىصًت,2004,ج,14م 304؛لطُفت البياي:خغهت
الخىاعج وكاتها و جطىعَا الي نهاًت العهض
الامىي,ط, 1بیروث,2001,م 28؛ مهطفى الكىعت:الاؾالم
املهغٍت
بالمظاَب,ط, 11الضاع
اللبىاهُت,اللاَغة,1996,م). 121
الطبري :م.ؽ ,ج,3م 42؛طتَا خؿین:ؽ.ر,ب. 86ٌ,2
زُاط:م.ؽ,م 108؛ابً
ابً
ابى
الطلطلا:م.ؽ,م 87؛املظفغي :م.ؽ,م 173؛ابً
الحضًض:م.ؽ,ج,1م 150؛قىقى ابىزلُل :م.ؽ,م. 255
الظَبی:صوٌ الاؾالم,ب.ط ,ميكىعاث مإؾؿت آلاعلمى
للمطبىعاث,بیروث,1985,م 20؛اللللكىضي:م.ؽ,ج,1
م 102؛الُعلىبى :م.ؽ,ج,2م م  81- 80؛ابى عبضهللا
الؿغوع:بلغت الظغفاء فى طهغي جىاعٍش الخلفاء,ث/مدمض
ػٍنهم,ب.ط,مىخبت الثلافُت الضًيُت,مهغ,ب.ؽ,م 34؛باكغ
َ
َ
َ
َ
زىٍ ىاوي عیراق,و:خمت نالح طتآللى
ًاؾین:مُظووي
ىَ 1
,ؾلُماوى. 66ٌ. 2004,
؛البالطعي :م.ؽ,ج,3م 43؛ابً
الُعلىبى:م.ؽ,ج,2م81
زُاط:م.ؽ,م 11؛مدمض فغج:م.ؽ,م م. 39- 38
بە َۆی َىقترەهەی عائ یكەوە قەڕەهە هاوهغاوە قەڕی
حەمەٌ واجا َىقتر.
الازیر:م.ؽ
م  151- 150؛ابً
الضًىىعي:م.ؽ,م
,ج,3م. 140
الطبري :م.ؽ ,ج,3م م 55- 54؛ابً الطلطلا:م.ؽ,م. 87
ابً زُاط:م.ؽ,م 112؛ابى الفضاء:م.ؽ,ج,1م 174؛ابً
هثیر:م.ؽ,ج,10م م  470- 469؛ابً الجىػي:م.ؽ,ج,5
م. 93
الجىَغ,ازخُاع
معاصن
الظَب
املؿعىصي:مغوج
وَب,ط,1وػاعة
وحعلُم,ث/كاؾم
الثلافت,صمكم,1988,ج,2م. 205
اللللكىضي:م.ؽ,ج,1م. 102
املظفغي :م.ؽ ,م 174؛ابً
زُاط:م.ؽ,م 112؛الظَبی:م.ؽ,م. 20
هىعث ف یكلغ :گە ڕاهەوەیەن بۆ ؾەعەجاواوی ئ یؿالم,و /خەمەی
خەمە ؾەعیض,چ,4ؾل ێماوی. 465ٌ,2013,
ابً الازیر:م.ؽ ,ج,3م 129؛عبضالحؿً وعمت:م.ؽ,م. 55
ابً كخِبت:م.ؽ,ج,1م 71؛عبضالحؿً وعمت:م.ؽ,م. 49
: wilferd madelungئ یؿالمىاؾێيی پ ێكەهگە لە ػاهىۆواوی
كاَ یرە وَامبىعگ زىێىضوی جەواوهغصووە ,صواجغ بىوە ب ە
پغۆفیؿۆعی زىێىضهە ئ یؿالمییەوان لە ػاهىۆی ق یياغۆ
لەؾاڵی . 1969پغۆفیؿۆعی لۆعصیاوی لەػماوی عەعەبی لە ػاهىۆی
ئۆهؿفۆعص لەؾاڵی 1978بەصەؾتهێىاوە .مەصەلۆهگ ئ ێؿخا پلەی
جىێژەعی پ ێكىەوجىوە لەَاوڕێیان(ػەمیل)ی پەیماهگای
زىێىضوی ئ یؿماعیلی  .زاوەوی چەهضیً باڵوهغاوەیە ل ەواهە :ئەو
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ل ێبیىیىوە(قىێىىەوجىواوی
ؾىصمان
ئ ێمە
هخ ێبەی
مدمض:زىێىضهەوەیەن بۆزەلیفە پ ێكیىەواوی ئ یؿالم,
بەقضاعیەوی فغاواه یىغصووە لەئیيؿایيلۆپیضیای ئ یؿالم و
ئ ێران,هە وەن صاهەع وچاوپ ێسكێىەعێيی ڕاوێژوا ع
زۆی
جایبەحی
بەقضاعیىغصووە .وەعگیراوەلەوێبؿایتی
. http://www.iis.uk/pro-wilferd-madelung
succession to Muhammad a, study of early caliphates:
. p.r , p 149
لەلپەڕەواوی صاَاجىوصا ئەوە ڕووهضەبێخەوە زەلیفە عەلی ػیاجغ
پكتی بە بىەماڵەی عەباؽ وپكد یىاهان بەؾخىوە و
كىڕەیكییەواوی جغی پە عاوێؼ زؿخىوە .
بغواهت (الضًىىعي :م.ؽ ,م 141؛ pr: ,pp152-155
)madelung
الُعلىبى:م.ؽ,ج,2م 77؛ابً هثیر:م.ؽ,ج, 10م م - 440
. 441
ابً الجىػي:م.ؽ,ج,5م 75؛ p r : madelung ,p155
ابً هثیر:م.ن,ج,10م 429؛ابً الجىػي:م.ؽ,ج,5م. 75
ِبغواهت :ابً هثیر:م.ؽ,ج,10م م  442- 441؛ على مدمض
الهالبى:خلُلت الخالف بین الصحابت ,م م. 33- 32
لەؾەعصەمی عەبضوملىجەلیب َەمىو كىڕەیل ص ژایەحی
عەبضوملىجەلیب صەهەن ,حگە ل ە بىەماڵەی عەبضوملەهاف
هەبێذ,ؾەعەجا ئەم ص ژایەجیە لە هۆفڵی مام یەوە صەؾذ
پ ێضەواث لەؾەع پلە و پایەوان,عەبض وملىجەلیبیل پەها
صەباجەبەع زاڵىاوی لە(یەؾغب) مەصیىە,ؾەع بەزێڵی زەػعەج
بىون,پاقان َەمىو كىڕەیل یەهضەگغن لەؾەع ص ژایەجیىغصوی
بە مەبەؾتی پ ێضاوی بەش ی ئاوی ػەم ػەم و صۆػیىەوەی ػێڕەواوی
هاوی .بڕواهە (:الىىٍغي  :نهاًت الاعب فى فىىن الاصب,ث/على
مدمض,ط, 1صاعهخب العلمُت,بیروث ,2004 ,ج,16م). 33
ابً خبان البؿتی:جاعٍش الصحابت الظًً عوي عنهم
الًىاوي,ط, 1بیروث 1988,م 150؛
الازباع,ث/بىعان
عبضالغخمً عافذ باقا  :نىع مً خُاة
الصحابت,ط, 1بیروث,1992,م م 463, 474؛عبضالحؿین
وعمت:م.ؽ ,م. 64
البالطعي م.ؽ,ج,3م 50؛ابً الازیر:م.ؽ ,ج,3م. 128
ؾەباعەث بە چۆهیەحی ڕۆقخنی عەمغوی هىڕی عاؽ,ه ە
یەهێً بىوە لە پ یاوە صیاعەواوی كىڕەیل ؾەع بە بىەماڵەی
ؾەَم .ئەوە صەگێڕهەوە لە واح ی گەماعۆصاوی عىؾماهضا عەمغو
مەصیىە بەحێضەَێڵێذ صەڕواجە هاوچەی فەلەؾخین لە
قام,واج ێً عىؾمان صەهىژعێذ و ئەوەی پ ێضەگاث عەلی ب ە
زەلیفە َەڵبژێغص عاوە پ ێیىازۆقضەبێذ و مىعاویەف ص ژایەحی
زۆی صەڕبڕیىە,بۆیە َەوڵضەصاث ز ۆی ل ە مىعاویە
هؼیىبياجەوە,ؾەعەجا مىعاویە ػۆع گغهگی پ ێىاصاث,وا
صەعصەهەوێذ عەمغو زۆی یەهێً بىوە لە ها ڕە ػاواوی عىؾمان
و زەڵيی صژی ئەو َاهضاوە,بەاڵم مىعاویە صواجغ صە ػاوێ عەمغو
صژ بە زەلیفە بىوو ی عەلییە و پ یاوێيی ػیغەن و لێهاجىوە
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صەجىاهێذ ؾىوصی ل ێببیىێذ,بۆیە صەیياجە یەهێً لەپیاوەواوی
زۆی و بەواعیضەَیىێذ بۆ ص ژایەحی عەلی .بڕواهە (ابً مؼاخم
مدمض
نفین,ث/عبضالؿالم
:وكعت
م  44- 34؛ابً
َاعون,ب.ط,صا عالجُل,بیروث,1990,م
الازیر:م.ؽ ,ج, 3م م  158- 157؛ مىیر مدمض الغًبان:عمغو
بً عام ,ب.ط .صا عالؿالم,اللاَغة,2011,م م). 375- 371
ابً هثیر:م.ؽ,ج,10م 492؛الىىٍغي :م.ؽ,ج,20م. 60
الُعلىبى:م.ؽ,ج,2م 83؛ باووی ػاگغۆؽ :هىعجە باؾ ێيی
م ێژووی زىێىاوی عەعەب. 135ٌ,
الطبري :م.ؽ ,ج,3م 71؛ابً الجىػي:م.ؽ,ج,5م م - 100
. 101
ؾەباعەث بە ژماعەی ؾىپای َەعصوول گ ێڕهەوەوان
ح یاواػن,بەاڵم ئ ێمە ػیاجغ لە گ ەڵ ئەو ژما عاهەیً,هە ػۆعجغیً
ؾەعچاوە باس ی هغصووە,ئەویل ئەوەیە ژماعەی ؾىپاهەی عەلی
(ابً
بڕواهە
بىوە
زەفخاَە ػاع
زُاط:م.ؽ,م: 116املؿعىصي:الخىبُت و الاقغاف ,م 256؛
املظفغي  :م.ؽ,م 175؛الظ َبی :م.ؽ,م 20؛ابً العضًم:ػبضة
الحلب مً جاعٍش خلب,ث/زلُل مىهىع,ط, 1صاع الىخب
اللللكىضي:م.ؽ,ج,1
العلمُت,بیروث,1996,م 21؛
مَ)102ەعوەَا لەقعغەهەی عەلی هىڕی ئەبىجالیب
زۆش ی,هە وەاڵمی عەمغوی هىڕی عاؽ صەصاجەوە
صەعصەهەوێذ,هە ژماعەی ؾىپاهەی خەفخاَە ػاع بىوە
لەقەڕەهە :لن بدً العاص ی ابً العاص ی  ...ؾبع ین الفا
عاكضی الىىاص ی .بڕواهە (الطبري :م.ؽ,ج,3م 71؛ابً
ؾىپاهەی
,ج,3مَ). 163ەعوەَاژماعەی
الازیر:م.ؽ
بىوە .بڕواهە
هەؽ
ؾەصَە ػاع
مىعاویەف
(ال بالطعي :م.ؽ,ج, 3م م  98- 97؛اللللكىضي:م.ؽ ,ج,1
م 102؛املظفغي :م.ؽ,م ). 175
ؾەففەیً :صەهەوێخە هؼیً ڕەكە لەؾەع ڕووباعی
فىعاث,لەهێىان ڕەكە و بال یؿە(یاكىث الحمىی :معجم
البلضان ,ب ط ,صاعناصع ,ب یروث ,ج1977 ,3م)414
َ
َ
ماهطُ ً لت زتلفتحى عتلى
قتعي ؾتففتًً صواي ؾال َُ ً و
ِ
لت هاويتي ؾتففتًً ِعووٍضاوة(ابً العضًم:م.ؽ,م). 21
ابً هثیر:م.ؽ,ج,10م م  499- 493؛ Hagler , Aaron M :
Repurposed Narratives, The Battle of siffin and the
. Historical memory of the Umayyad Dynasty : p 4
ابً مؼاخم:م.ؽ,م م  161- 160؛ابً الجىػي:م.ؽ,ج,5م
م. 103- 102
م  75- 74؛الىىٍغي :م.ؽ,ج,20م
الطبري :م.ؽ,ج,3م
م.. 665- 64
ي
ابً الازیر:م.ؽ ,ج,3م م  169- 168؛الىىٍغ :م.ن,ج,20م
م. 66- 65
ابً هثیر:م.ؽ,ج,10م 502؛ عهام الضًً عبضالغؤوف
الفىغ
الاؾالمى,ب.ط,صاع
الخاعٍش
الفلى:معالم
العغب ى,اللاَغة,ب.ؽ م. 108
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ْ
َ ُّ
ىع ِع ى َض
َەعوەن ل ە كىعئاه یل ئاماژەی پ ێىغاوە (ئ َّن ِع َّضة الك ُه
َّ َ ْ َ َ َ ِ َ َّ َ َ َ ِ ْ َ
َ
ْلا ْعىَ
َّ ْ َ َ َ َ َ ْ ً
اث و
اب الل ِه ً ىم زل م الؿ ماو ِ
الل ِه از ىا ع كغ ق هغا ِفي ِه خ ِ
َ ٌ
ِم ْن َها أ ْع َب َعت ُخ ُغ ٌم [)...ؾىعة الخىبت ] ] 36واجە :ب ێگىمان ژماعەی
ماهگەوان لی زىا صواهؼە ماهگە,لەهخێبی زىاصا(لىح
املدفىڤ)صا صیاعیىغاوە َ,ەع لەوڕۆژەوە,هە ئاؾماهەوان و
ػەوی صعوؾخىغصووە چىاعماهگی بە خە عامضاهاوە(واجە حەهگ
ج یایضا هاب ێذ بەعپا بىغێذ)(بىعَان مدمض ام ین,ؽ .پٌ,
). 192
الطبري :م.ؽ,ج, 3م م  80- 79؛عبضالغخمً قللم:,الضًً
والؿُاؾت فى الخاعٍش الاؾالمى,ط , 1صاع الجماَیري,بىغاػي
,1991,م. 156
املؿعىصي:مغوج
الظَب,ج,2م 234؛الىىٍغي :م.ؽ,ج,20م. 71
بۆػاهیاعی
بڕواهە(ابً
قەڕەهە
لەؾەع
ػیاجغ
مؼاخم:وكعەؾفین,هە َەمىوهخێبەهە هە ػیاجغ ل ە 650
لپەڕەیە باؽ لەم قە ڕاهە صەواث :الضًىىعي:مم.ؽ:م
م 193- 155؛ابً هثیر:م.ؽ,ج,10م م). 554- 543
)ؾەباعەث بە هىژ عاواو ی َەعصوولف َەعوەن ژماعەی
ؾىپاهەی َەعصوول گ ێڕاهەوەی ح یاواػ ح یاواػ َەیە,بەاڵم ب ە
گكتی ػۆعێً لە ؾەعچاوەوان باؽ لەهىژ عاوی خەفخا َە ػاع
هەؽ لەَەعصوولصەهەن,چلىپێىج َە ػاعیان لەؾىپاهەی
مىعاویە و ب یؿخىپێىج َە ػاع یان لەؾىپاهەی ز ەلیفە عەلی
م  98- 97؛ابً
هىژ عاوە .بڕواهە(البالطعي :م.ؽ,ج,3م
و
البضء
زُاط:م.ؽ,م: 117امللضس ی:هخاب
الخاعٍش,ب.ط,املىخبت الثلافُت الضًيُت ,ب.م,ب.ؽ,.ج,5م
م  218- 217؛املؿعىصي:مغوج
الظَب,,ج,2م 206؛املؿعىصي:الخىبُت
الجىػي:م.ؽ,ج,5م 120؛ابً
والاقغاف,م 256؛ابً
العضًم:م.ؽ ,م 21؛ اللللكىضي:م.ؽ,ج, 1م م - 102
 103؛ابً صخُت اليلبی :أعالم الى هغ املبین في املفايل بین
املدؼون,ط, 1صا عالغغب
ث/مدمض
نفین,
أَل
الاؾالمى,بیروث,1998,م). 59لەهاو َاوەاڵوی ع ەلیضا لەو
ژماعەیەی هىژ عابىون ب یؿذ وپ ێىجیان لەواهەبىون ئاماصەی
صژی
قەڕی
كىڕەیل
بدپەعؾخاوی
بەصعبىون
ابً
.بڕواهە(املؿعىصي :الخىبُتوالاقغاف,م 256؛
الجىػي:م.ؽ,ج,5م 120؛ابً صخُت اليلبی:م.ؽ,م 67؛ابً
العضًم :م.ؽ,م 21؛ابً هثیر:م.ؽ,ج, 10م م  550- 549؛
اللللكىضي:م.ؽ,ج ,1م)102قەؾذ وس ێ هەؾیكیان
لەواهە بىوە,لە ڕێىەوجنی خىصەیبیە وبەیعە عیؼوان ئاماصەبىون
(ابً زُاط:م.ؽ,م). 118
ئەم قەڕ وهىقخنی یەهترییە بە َەمىو ق ێىەیەن پ ێچەواهەی
كىعئاهە زىای گەوعە َەعەقەی ئاگغی صۆػەر لە هەؾاهێً
ْ ً
ُْ
صەواث ,هە بە ب ێخاوان ئ یماهضاعێً بىىژێذ َ(و َم ًْ ًَل خ ْل ُمإ ِم ىا
َ
َّ
َ َ
َ
َّ َ
َ ُ
َ
ُم خ َع ِّم ًضا ف َج َؼاؤ ٍُ َح َه ى ُم ز ِال ًضا ِف َيها َوغ ًِ َب الل ُه َعل ُْ ِه َول َع ى ُه
َ
َ
َو َأ َع َّض ل ُه َعظ ًابا َعظ ً
ُما)[ؾىعە اليؿاو ] 93واجاَ:ەعهەؾێً بە
ِ
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صەؾتی ئەهلەؾذ ئ یماهضاعێً بىىژێذ,ئەوە جۆڵەی ئەو هەؾە
صۆػەزە,هەمغە ج یایضاَ ,ەعوەَا زىال ێیخىڕەبىوە و هەفغینی
ل ێىغصووە و ؾؼایەوی گەوعە و ب ێؿىىعی بۆ ئاماصەیە (.بىعَان
مدمض ام ین :جەفؿیری ئاؾان,هاوەهضی ڕۆقيبیرَ,ەولێر,
.)93ٌ,2004ئەمە حگە لەوەی لە ئایەجێيی جغصا زىای گەوعە
و صاپەعوەع ئاماژەیبەوەهغصووە َەع هەؾێً مغۆڤێً ب ێخاوان و
بەهاخەق بىىژێذ(واجا مىؾ ڵماهیل هەبیذ,بەاڵم گىهاٍ و
جاواو ی گەوعەی ئەهجام هەصابێذ چ حای ئ ەوەی مىؾ ڵماهیل
َ
(م ًْ أ ْح ِل
ب ێذ)وەن ئەوە وایە َەع َەمىو زەڵيی هىقخب ێذ ِ
ْ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ ً َ ْ َ ْ َ
َ َََْ ََ َ
ـ أ ْو
ف
ه
ِطل ً ه خ ب ىا على ب ِني ِئؾغا ِئ ُل أهه مً ك خل هفؿا ِبغ ی ِر ٍ
َ
َ
َ
َّ
َ َّ َ َ
اؽ َحم ً
َْْ
َ َ
ُعا[ )...ؾىعە املائضە
ى ف ىأهما ك خ َل الى َ ِ
فؿ ٍاص ِفي ْلاع ِ
َ] 32ەعوەَا لەحێگایەوی صیىەصا زىای بااڵ صەؾذ
َ
ْ ً َّ
ُْ
َ َ َ َ ُْ
ان ِملإ ِم ًٍ أ ْن ًَل خ َل ُمإ ِم ىا ِئ ل
صەفەعمىێذ ((وما و
َ ًَ
زطأ [)....ؾىعە اليؿاو] 92واجە :بۆ َ یچ ئ یماهضاعێً ه ییە
ئ یماهضاعێيی صیىە بىىژێذ مەگەع ئەوەی هە ػاهێذ و بەَەڵە
ب یىىژێذ(.بىعَان مدمض ام ین :ؽ.پ .). 93ٌ ,ل ێرەوە
پغؾ یاعێً صێخە پ ێل ئایا ئەواهەی لەوقە ڕاهە هىژ عان بەَەڵە
و هە ػاهیی بىوە؟!ئایا ئەواهەی صەهىژ عان لەو قە ڕاهە لە واج ێىضا
َەمىویان مىؾڵمان بىون جاوان و گىهاهی گ ەوعەیان
ئەهجامضابىو وا یەهتریان صەهىقذ .؟!.
اوؿاب:ج, 3م.ؽ,م. 98
ابً عبضعبت الاهضلس ی:العلض الفغٍض, ,ث/مفُض مدمض
كمُعت,ط, 1صاعهخب العلمُت,بیروث,1983,ج ,5م 93؛ابً
هثیر:م.ؽ,ج, 10م م  544- 543؛مدمض هغص على:هخاب
زطط الكام,ب.ط ,صمكم,1925,ج,1م. 139
م  122- 121؛باووى
الجىػي:م.ؽ,ج,5م
ابً
ػاطغؤؽ:ؽ.ر,لل  137- 136؛ Hawtin G.R ; first Dynasty of
islam , the Umayyad caliphate AD 661-750 ,
. secondedition, p 28
ابً مؼاخم:م.ؽ,م 489؛الىىٍغي :م.ؽ,ج,20م. 87
اوة.بغواهت
َت ػاع
يىاع
لت
باؾِل
هغ ِ
(الضًىىعي:م.ؽ,م 196؛املؿعىصي:مغوج
الظَب,ج,2م). 261
زەواعیجەوان :ئەو هۆمەڵەیەبىون,هەلە ؾىپاه ەی زەلیفە
عەلی لەصوای حەهگی ؾەففەیً هە لەهێىاوی زەلیفە عەلی و
مىعاویەی هىڕی ئەبىؾىفیان والی قام ڕوویضاَ,اجىەصەعەوە
ڕۆقتن بۆ هاوچەیەن لەعێراق بەهاوی خغو عا,پ ێیان
وابىوەعەلی بەكىعئان خىهم یىەهغصووە,چىهىە صەبىو
لەقەڕەهە بەعصەوامبىایە هەن بەَەڵىغصوی كىعئان لە لیەن
ؾىپاهەی مىعاویەوە,عەلی قەڕ بىوەؾخێىێذ,بەڵىى صەبىو
بەعصەوام بىایە جازىصا ؾەعهەوجنی پ ێضەبەزص ی و بەیەهجاعی
مىعاویەی قىؿذ پ ێبهێىایە,ئەوەی ػیاجغ ئەم هۆمەڵەیەی
جىو ڕەهغصووە و لەؾىپاهەی عەلی ب ێىەصەعەوە و صوژمىایەحی
عە لی ومىعاویەف بىەن ,چاعەؾەعهغصو ی ه ێكەواوی ه ێىان
زەلیفە و وال ی قام بىو ە لەڕێگای هاوبژیىان لەَەعصوول,ئیتر
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ل ێرەوە ئەم هۆمەڵەیە صعوقمە بەهاوباهگەهەیان بەعػهغصەوە
(لخىم الا هلل,واجا خىهم جەهیا بۆ زىصایە),ژماعەی صەعچىووی
ئەماهە بەپێی ؾەعچاوەوان ح یاواػە ػۆعجغیيیان باؽ لە صواػصە
َە ػاع صەهەن,هەمتریيیان باؽ لە چىاعَە ػاع صەهەن,زەلیفە
عەلی چەهضحاعێً هىێىەعی زۆی هاعصووە بۆلیان,بە مەبەؾتی
گە ڕاهەوە,بۆ صواحاعیل عەبضوڵاڵی هىڕی عەباس ی هاعصووە
جىاه یىیەحی واعیگەعی لەؾەعیان صعوؾدبياث و هؼیىەی ه یىە
لەو ژماعەیەی واػیان لەعەلی َ ێىاوە بگەڕێىێخەوە بۆ هاوڕیؼەواوی
عەلی,ئەواهەقیان ماون ڕۆژ لەصوای ڕۆژ فكاعیان لەؾەع عەلی
صعوؾخىغصووە,بۆیە عەلی لەحەهگی هەَغەواهضا ڕووبەڕوویان
بىوەجەوەوػۆعبەی ػۆعیان هىژ عان,ئ یتر ئەواهەیان ماون ػۆع ڕق
ئەؾخىعبىون بە عامبەع زەلیفە عەلی,جائەوەی یەهێً لەم
زەواعیجاهە بەهاوی عەبضولڕەخماوی هىڕی مىلجم,عەلی
هىقخىوە,صوای عەلیل و لەؾەعصەمی زەلفەحی ئىمەوی و
عەباؾیل لەؾەع قاهۆی ڕووصاوەوان بەعصەوام بىوه یان
َەبىوە و لەقە ڕ و ملمالهێی بىون صژیان .ئەماهیل
لەهاوزۆیاهضا بىون ب ە چەهضیً صەؾخە وجاكم و بۆچىووی
ح یاواػ لەهێىاهیان صعوؾدبىوە .بۆػیاجغ ػاه یاعی لەؾەع
زەواعیجەوان بڕواهە هخ ێبەواوی (الكهغؾخاوى:امللل
والىدل,ث /امیر على مهىا ,على خؿً فاعىع ,ط,3صاع
الفغق,ط,4
املعغفت,بیروث,ج 1993 ,1؛ البغضاصي:الفغق بین ٍ
لبىان 2008,؛مهلح
ص عالفىغ,بیروث,
الحغٍت,بغضاص 1987,؛عطا
حاللى:قإعاجتوان,ب.ى,صاع
َ
املدُضًً:خغواث الخىاعج فى بالص الىىعص و
عبضالغخمان
ماحاوعَا  ,ط, 1مً ميكىعاث مغهؼ الض عاؾاث الىغصًت
,ؾلُماوى.)2007,
م - 221
امللضس ی:م.ؽ,ج, 5م
 226؛الطبري :م.ؽ,ج,3م 108؛لطُفت بياي:م.ؽ,م م - 29
. 30
ابً مؼاخم:م.ؽ,م 493؛الطبري :م.ؽ,ج,3م. 102
ئەوەی قایەوی باؾە لەهىؾغاوی ڕێىىەوجىەهەصا بەَیچ
ق ێىەیەن باس ی زىێنی عىؾمان هەهغاوە,بەڵىى ػیاجغ باؽ لە
چاعەهىوس ی عەلی و مىعاویە هغاوە وەن زاوەن صوو
صەؾەاڵث,ئەو صوو هاوبژیىاهە بڕیاعیان لەؾەع َەعچی صا
پ ێیلایلبن,هۆمەڵێً لەلیەهگغاوی َەعصوول واژۆیان لەؾەع ئەو
هىؾغاوە هغصووە َە ع صوول پ ێیڕاػیبىون,بۆ ػاه یاعی ػیاجغ لەؾە ع
هىؾغاوەهە بڕواهە (ابً مؼاخم:م.ؽ,م م  508- 504؛ابً
كخ یبە  :م.ؽ,ج,1م م 153- 152؛ الضیىىعی :م.ؽ ,م.)194
مال یيی هىڕی ئەقخەع(مال یيی هىڕی خاعس ی ئەقتری
هەزمی)یەهێً بىوە لە پ یاوە صەمڕاؾذ و هاوصاعەواوی
هىفە,یەهێىل بىوە لەو هەؾاهەی ػۆعبەی حا ع ص ژایەحی
وال ییەواوی زەلیفە عىؾماو ی هغصووە,بۆیە بەقضاعییەوی
وا عایی َەبىوە لە ڕۆیكخنی َەع صووحاعی هىفەییەوان بۆ
مەصیىە بە مەبەؾتی ها ڕە ػایی صەڕبغیً صژی وال یەوان( پ ێكتر
باؾماهىغصووە وەهى ؾەعهغصەیەوی صیاعی هىفەییەوان
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ؾەعچاوەوان هاویانهێىاوە,هەص ژایەحی وال ییەواوی عىؾماو ی
هغصووە و لەگەڵ زەڵيان َاجۆجە مەصیىە),صوای هىژ عاو ی
عىؾمان ئەقتر بىوە بە یەهێً لە َاوەڵە صیاعەواوی زەلیفە
عەلی پ یاوێيی جابڵێذ لێهاجىو چاوهەجغؽ بىوەَ,ەمیكە عەلی
پكخ یپێبەؾخىوە,لەقەڕی ؾەففەیً بەقضاعیەوی ب ێىێىەی
َەبىوە,لە َەع قىێيێً ؾىپای زەلیفە قىؿتی زىاعصووە
بەگەقخنی ئەقخەع ئا عاؾخەی قەڕەهە گۆڕاوە .بۆ قەڕەواوی
ئەقتر و ؾەعهەوجىەواوی لە قە ڕی ؾەففەیً بڕواهە(ابً
مؼاخم:م.ؽ,م 172بتصواوة؛ الطبري :م.ؽ,ج, 3م .ؽ ,م
م 100- 82؛ابً الازیر:م.ؽ ,ج,3م م). 197- 175
م - 249
الظَب,ج,2م
 . 92املؿعىصي:مغوج
 250؛امللضس ی:م.ؽ,ج,5م 220؛الضًىىعي:م.ؽ,م م - 192
 193؛عباؽ مدمىص العلاص :مجمىعت العبلغٍاث
الاؾالمُت,ط, 1صاع الىخاب العغبى,بیروث,1971,ج,2م
م. 745- 744
م  509- 508؛ابً
مؼاخم:م.ؽ,م
 . 93ابً
الجىػي:م.ؽ,ج,5م. 125
 . 94ابً كخِبت:م.ؽ,ج,1م 151؛الضًىىعي:م.ؽ,م. 194
 . 95ابً الجىػي:م.ؽ,ج,5م 123؛ابً العضًم:م.ؽ,م. 21
 . 96لبالطعي :م.ؽ,ج,3م 117؛ابً الازیر :م.ؽ ,ج,3م. 206
 . 97ئەػعوح :صەڵێن صەواجە هاوچەی صععای ئ ێؿخا یان قىێيێً
هؼیً لەو,صەقڵێن گىهضێىە لە ئ ێؿخاصا ؾەع
بەئىعصهە(لەپە عاوێؼی
ابً
هخ ێبەهەی
العضیم :م.ؽ,م 21وەعگیراوە :ئ ێؿخا هاوچەیەن لەئىعصن َەیە
بەوهاوە(لەپەعاوێؼی
البالطعي :م.ؽ,ج,3
هخ ێبەهەی
م117وەعگیراوە .).
 . 98ابً مؼاخم:م.ؽ,م م  542- 541؛الضًىىعي:م.ؽ,م
م. 200- 199
 . 99زۆی لەزۆیضا ئەمە گەوعەجغیً گغفخبىوە ئەم صوو هاوبژیىاهە
بۆ مىؾڵماهاهیان صعوؾخىغصووە,چىهىە لە واج ێىضا ئەم واعە
بە ح ێضەَێڵً بۆ مىؾڵماهان ,ئازۆ ئەواهە ه ێن زەلیفە
َەڵبژێغن,لە واج ێىضا هەؽ بىوه یيییە بۆ ئەم واعە وەن ئەَلی
قىعاَ,ەعوەَا صەػگایەهیل ه ییە بۆ ئ ەم واعە,ئایا مىؾڵماهاوی
قام ئەم واعەبىەن یان ع ێراق؟,گەع واع بىەوێخە صەؾذ
قام ییەوان مىعاویە َەڵضەبژێغن,بەمەف ع ێراكییەوان ئەمە
كبىڵىاهەنَ ,ەعوەَا بە پ ێچەواهەقەوە,بۆیە َەع زۆی لە
َ
زۆیضا صیاعە ئەم پ ێكيیاػە بە َ یچ ق ێىەیەن ؾەعیىەصەگغث
 . 100ابً
الجىػي:م.ؽ,ج,5م 127؛البالطعي :م.ؽ,ج,3م 124؛عهام
الضًً عبضالغؤوف الفلى:م.ؽ,م: Hawtin:pr,p29109
كخِبت:
عبضعبتالاهضلس ی:م.ؽ,ج,5م 95؛ابً
 . 101ابً
م.ؽ,ج,1م 157؛عباؽ مدمىصالعلاص:م.ؽ,ج ,2م. 737
َ
َتهضً ً لتؾتعياوةوان باؽ لتوةصةهتن لتو واجتصا ئتم
. 102
َ
ىضؤجتوة(...ف َم َث ُل ُه َه َم َثل ْال َي ْلب ئ ْن َج ْدم ْل َع َل ُهْ
ئاًتجتي زىٍَ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ْ ْ
ًَل َهث [ )...ؾىعة آلاعغاف ] 176واجت حا همىوهتي ئتو
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حإعةهتؾاهت وةهى همىوهتي ؾتط واًت ئتطتع صة عي بىتًذ
َ
َ
بكازُ ِذ َتهاؾت ِبغهتًتحى(.بىعَان مدمض
و زُاًضا َتل
امین:ؽ.ر). 173ٌ,
ىضؤجتوة(م َث ُل َّالظ َ
َ
. 103عتمغوف لتبت عامبتعصا ئتم ئاًتجتي َ
ًً
زىٍ
ِ
َّ ْ َ َ ُ َّ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ
ُ
ىَا ه َم ث ِل ال ِح َم ِاع ًَ ْد ِم ُل [)...ؾىعة
ُخ ِّملىا الخىعاة زم ل م ًد ِمل
َ
]واجا:وٍ ىتي ئتواهتي,هت جتوعاجُان ص عا بتؾتعصا جا
الجمعت 5
َ
زتًغةوٍان هتهغص,وةن
زتًغةوٍبىتن,زاقان َتل ُاهىتطغث و ِ
ِ
َ
َ
ظًً واًت هت باعة َ
ضعٍ َ
طىٍ َ
َ
طغجبِذ(.بىعَان مدمض
هخُبی َتل
امین:ؽ.ر). 553ٌ,
 . 104ابً
مؼاخم:م.ؽ,م 546؛الُعلىبى:م.ؽ,ج,2م 90؛الضًىىعي:م .
ؽ,م. 201
م - 123
. 105البالطعي :م.ؽ,ج,3م 153؛الطبري :م.ؽ,ج,3م
 124؛ابً الازیر:م.ؽ ,ج,3م م. 244 , 225- 223
. 106لەپێل مىخەمەصی هىڕی ئەبىبىغ والی م یؿغ كەیس ی هىڕی
ؾەعضی هىڕی عەباصەی ئەوؿا عی بىوە,مىعاویە ػۆع
ؾ یاؾەحی بەواعَێىاوە بە عامبەع كەیـ,بەاڵم َەمیكە
لەَەوڵەواوی قىؿتی زىاعصووە بە عامبەع ئەم ؾەعهغصە
ئەوؿاعییە,وەن ئەوەی ؾەعەجا َەوڵیضاوە جەماح
بساجەڕێگایی,بەاڵم كەیـ ل ەم واعەی مىعاویە ز ۆی ب ە
صووعگغجىوە,پاقان َەوڵیضاوە جۆمەجباعیبياث بە هىژ عاوی
عىؾمان(ؾەیغە ڕۆ ژاهێً عىؾمان و َاوەاڵوی لەجغس ی
مىعاویە و باووی و َاوق ێىەواوی قاعی مەهىەیان
بەحێهێاڵ,ئەوؿاعەوان صەبىە پكذ و پەهاو لهە و ماڵیان,ئێؿخا
ئەواهە زۆیان بە م یراجگغی عىؾما ن صە ػاهً,جۆمەحی هىقتن
صەصەهەپاڵ ئەواهەی بێهیچ بەعژەوەهضییەن ئەواهیان لە
زۆگغث!پاقان صەیەوێذ بە َەڕەقەهغصن و َ ێرقىغصن بۆ
ؾەع م یؿغ ب یترؾێيێذ,ئەمەف كەیـ جىڕەصەواث
لەهامەیەهضا بۆ مىعاویە صەهىس ێ :ئەی هىڕی صوو
گىمڕاهەعەهە(مەبەؾتی ئەبىؾىوفیان و َىضی صایىێتی)
ؾىێىض بەزىا گەع ب ێیذ بەعەو م یؿغ بەقێىەیەن
قپرػەجضەهەم جەهیا ب یری ڕػگاعهغصوی زۆث ب ێذ,مىعاویە
صە ػاهێذ بەم ڕێگایەف هاجىاه ێذ بەؾە ع كەیـ ػاڵبێذ,بىَخاوی
ئەوەی بۆصەواث كەیـ صەؾتی لەگەڵ مىعاویە
ج ێىەڵىغصووە,صەیەوێذ م یؿغ بياجە بەقێً لەقام ,ئەمە
لەهاو قامضا باڵو صەواجەوە پاقان بە زەلیفە عەلی
صەگاث,بۆیە ع ەلیل بەم كؿاهە بڕواصەواث كەیـ لە وال یەحی
م یؿغ صووع صەزاجەوە ومىخەمەص لەحێگای صاصەهێذ
م - 61
ِبغواهت(الطبري :م.ؽ,ج, 3م
 66؛الىىٍغي :م.ؽ,ج, 20م م ). 119- 116
. 107الُعلىبى:م.ؽ,ج,2م م  95- 94؛ ابً الجىػي:م.ؽ,ج,5م
م 151- 149؛ ابً الازیر:م.ؽ ,ج,3م م. 230- 227
م  100- 99؛البالطعي :م.ؽ,ج,3م
. 108الُعلىبى:م.ن,ج, 2م
م. 212- 211
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. 109ابً الجىػي:م.ؽ,ج,5م م  163- 162؛ابً الازیر:م.ؽ
,ج,3م م. 251- 250
م  203- 201؛الطبري :م.ؽ,ج,3م
. 110البالطعي :م.ؽ,ج,3م
م. 150- 149
 . 111ابً الجىػي:م.ؽ,ج,5م 158؛ابً الازیر:م.ؽ ,ج,3م. 245
م - 136
(الطبري :م.ن,ج,3م
ِ . 112بغواهت
 137؛الىىٍغي :م.ن,ج,20م م). 123- 120
. 113الطبري :م.ؽ,ج,3م 80؛الىىٍغي :م.ؽ,ج,20م. 68
. 114ابً الازیر:م.ؽ ,ج,3م 207؛الىىٍغي :م.ؽ,ج,20م. 94
الاهضلس ی:م.ؽ,ج,5م 92؛ابً
عبضعبت
. 115ابً
كخِبت:م.ؽ,ج, 1م.ؽ,م 117؛مدمضهغص
على:م.ؽ,ج,1م. 137
. 116واج ێً لەؾەعصەمی زەلیفەعەلی لە م یؿغ ها ڕە ػایی
صعوؾخضەبێذ و صاوای جۆڵەؾەهضهەوەی زىێنی عىؾمان
صەهغێذ,عەلی ئاماژەی بەوەهغصووە جەهیا ئەقخەع صەجىاوێ
بەؾەع ه ێكەواوی م یؿغ ؾەعبىەوێذ,صوای مغصو ی ئەقخەع
هامەهەی عەلی صەصۆػعێخەوە,هە بۆ زەڵيی م یؿغی
هىؾ یىوە,لەو هامەیەصا عەلی ئەقخەع بە قمك ێری زىصا
هاوبغصووەَ,ەعوەَا ئاماژەش ی بەوەهغصووە هە قمك ێرەهەی
َەڵەصەواث و هە لەواعصەهەوێذ)بۆ هامەهەی زەلیفە عەلی
لەؾەع ئەقخەع بڕواهە(البالطعي :م.ؽ,ج,3م م - 167
 168؛الطبري  :م.ؽ,ج,3م). 127
. 117البالطعي :م.ؽ,ج,3م 168؛ابً الازیر:م.ؽ,ج, 3م م - 226
 227؛َاصي علىي :فهىٌ مً جاعٍش الاؾالم الؿُاس ی,ط,2
هُلىؾا -كبرم,1999,م م. 215- 214
. 118الطبري :م.ؽ,ج,3م. 127
. 119البالطعي :م.ؽ,ج,3م. 168
 . 120الطبري :م.ؽ,ج,3م 94؛ابً الازیر:م.ؽ ,ج,3م. 190
 . 121بەپێی گ ێڕاهەوەهەی یەعلىبی حگە لەهىعماوی هىڕی بەقیر
یەن
َ یچ
مىزلەص
هىڕی
ومىؾلەمەی
لەپكدیىاهان(ئەوؿاع)هە ڕۆقخىهەجە هاو ؾىپاهەی مىعاویە
وقەڕ صژی زەلیفە عەلی بىەن  (.م.ؽ:ج,2م). 88
 . 122الىىٍغي :م.ؽ,ج,20م. 69
 . 123الطبري :م.ؽ,ج,3م. 95
مؼاخم:م.ؽ,م 340؛ابً
. 124ابً
مىیر
هثیر:م.ؽ,ج,10م 528؛الىىٍغي :م.ؽ,ج,20م 82؛
مدمض الغًبان م.ؽ,م . 390
 . 125ابً الجىػي:م.ؽ,ج,5م. 114
 . 126الطبري :م.ؽ,ج,3م. 85
. 127ابً الجىػي:م.ؽ,ج,5م. 163
عبضعبت
. 128الضًىىعي:م.ؽ,م 216؛ابً
الاهضلس ی:م.ؽ,ج,5م 109؛زلُل مطغان:مغاة الاًام فى
ملخو الخاعٍش العام ,ب.ط ,صاع ماعون عبىص,
ب.م,ب.ؽ,م 229؛ أخمض مدمىص العؿیري :مىحؼ الخاعٍش
الاؾالمى,ط, 1ب.م ,1996,م. 132
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 . 129ژیاوی علی هىڕی ئەبىجالب. 311ٌ,
.ٌ. 130ؽ. 328ٌ,
.ٌ . 131ؽ. 361ٌ,
لیؿتی ؾەعچاوەوان
كىعئاو ی پ یرۆػا -ؾەعچاوەوان بەػماوی عەعەبی
 ابً الازیر:ابي الحؿً على ابى الىغم مدمض بً مدمض بً(ثٌ 630
عبضالىغٍم بً عبضالىاخض الكِباوى
1232/م).
- 1اليامل في الخاعٍش,ث/أبى الفضاء عبضاللت اللاض ی,صاع هخب
العلمُت,بیروث. 1987 ,
البغضاصي:آلبى مىهىع عبضاللاَغ بً طاَغ بً مدمض
(ث1037/ ٌ 429م)
الفغق,ط , 4ص عالفىغ,بیروث ,لبىان. 2008,
 - 2الفغق بین ٍ
حابغ
بً
ًدیي
بً
البالطعي :اخمض
(ث892/ ٌ 279م).
 - 3اوؿاب الاقغاف ,خللت و كضم له :ؾهُل طواع ,عٍاى ػعهلى,
ط , 1صاع الفىغ ,بیروث . 1996,
ابً الجىػي:آلبى الفغج عبضالغخمً بً على بً مدمض
(ث1200/ ٌ 597م).
 - 4املىخظم في جاعٍش امللىن والامم,خللت /مدمض
هخب
عبضاللاصع,ط, 1صاع
عبضاللاصع,مهطفى
العلمُت ,بیروث. 1992,
مدمض
خاجم
البؿتی:ابى
خبان
ابً
(ث965/ ٌ 354م).
 - 5جاعٍش الصحابت الظًً عوي عنهم الازباع,ث /بىعان
الًىاوي,ط , 1صاعالىخب العلمُت,بیروث. 1988,
الحضًض
ابي
ابً
(ث 1258/ ٌ 656م).
 - 6قغح ههج البالغت,ث/مدمض ابغاَُم,ط, 1صاع الىخاب
العغبى,بغضاص. 2007,
ابً زُاط:ابى عمغو زلُفت بً زُاط بً ابى َبیرة املهفغي
(ث854/ ٌ 240م).
 - 7جاعٍش زلُفت بً زُاط,ط, 1ث/م هطفى هجُب فىاػ,خىمذ
هكلى فىاػ,صاعهخب العلمُت,بیروث. 1995,
ابً صخُت اليلبی:آلبى الخطاب عمغ بً الحؿً(ث 1235/ ٌ 633م).
 - 8أعالم الى هغ املبین في املفايل بین أَل نفین,ث/مدمض
املدؼون,ط, 1صا عالغغب الاؾالمى,بیروث. 1998,
خىُفت)
صاوص(ابى
بً
الضًىىعي:اخمض
(ث895/ ٌ 282م).
 - 9الازباع الطىاٌ,ث /عبضاملىعم عامغ ,حماٌ الضًً الكُاٌ,
ب.ط ,الاؾىىضعٍت ,ب.ؽ.
الظَبی:الامام قمـ الضًً مدمض بً اخمض بً عثمان
(ث1345/ ٌ 746م).
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 - 10صوٌ الاؾالم,ب.ط
للمطبىعاث,بیروث. 1985,
الكهغؾخاوى:آلبى فخذ مدمض بً عبضالىغٍم بً ابى بىغ اخمض(ث1153/ ٌ 548م).
 - 11امللل و الىدل ,ث /امیر على مهىا ,على خؿً فاعىع,ط ,3صاع
املعغفت,بیروث. 1993 ,
ابً ابي قِبت:أبى بىغ بً مدمض بً ابغاَُم
(ث849/ٌ235م)
 - 12امل هىف,ث/خمضبً عبضهللا ,مدمض بً ابغاَُم,ط, 1مىخبت
الغقُض هاقغون,الؿعىصًت. 2004 ,
حغٍغ
بً
مدمض
حعفغ
الطبري :ابى
(ث922/ ٌ 310م)
 - 13جاعٍش الطبري الامم و امللىن,ب.ط  ,صاع هخب العلمُت ,بیروث,
ب.ؽ.
ابً الطلطلا:مدمض بً على بً طباطبا املعغوف ألبً الطلطلا
(ث 1309/ ٌ 709م).
 - 14الفسغي فى الاصاب الؿلطاهُت والضوٌ الاؾالمُت,ب.ط,صاع
الهاصع,بیروث,ب.ؽ.
ابً عبضالبر:آبى عمغ ًىؾف بً عبضهللا بً مدمض
(ث1070/ ٌ 463م).
 - 15الاؾدُعاب فى معغفت الاصحاب,ث/على مدمض
البجاوي,ط, 1بیروث. 1992,
ابي عبضهللا الؿغوع,ابى الحؿً على بً عبضالغخمً
(ص  .ث )
 - 16بلغت الظغفاء فى طهغي جىاعٍش الخلفاء:ث/مدمض ػٍنهم ,ب.ط
,مىخبت الثلافت الضًيُت,مهغ,ب.ؽ.
مدمض
بً
الاهضلس ی:اخمض
عبضعبت
ابً
(ث939/ ٌ 328م).
 - 17العلض الفغٍض,ث/مفُض مدمض كمُعت,ط, 1صاعهخب
العلمُت,بیروث. 1983,
 ابً ا لعضًم:للهاخب هماٌ الضًً ابى اللاؾم عمغ بً اخمض بً(ث1261/ ٌ 660م).
َبتهللا
 - 18ػبضة الحلب مً جاعٍش خلب,ث/زلُل مىهىع,ط, 1صاع الىخب
العلمُت,بیروث. 1996,
بىغ
العغبى:ابى
ابً
(ث1148/ ٌ 543م).
 - 19العىانم مً اللىانم,ث/عماع طالبي,ب.ط ,مىخبت
صا عالترار ,اللاَغة,ب.ؽ.
ابً على الخُمى:ابى كاؾم اؾماعُل بً مدمض بً الفًل
(ث1140/ٌ535م).
 - 20الخلفاء الاعبعت,ث/هغم خلمى فغخان,ب.ط ,صاعهخب
املهغٍت,اللاَغة. 1999,
اؾماعُل
الفضاء:عماصالضًً
ابي
(ث1331/ٌ732م).
,ميكىعاث

مإؾؿت

آلاعلمى
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 - 21املسخهغ في ازباع البكغ(جاعٍش ابى الفضاء),ب.ط,مىخبت
املخىبی,اللاَغة ,ب.م.
مؿلم
بً
عبضهللا
مدمض
كخِبت:ابى
ابً
(ث889/ٌ276م).
 - 22الامامتوالؿُاؾت املعغوف بخأعٍش الخلفاء,ث/على قیري ,ط1
,صاع الايىاء,بیروث. 1990,
اللللكىضي,أخمض بً عبضهللا اللللكىضي الكافعى (ثٌ 820
1417/م).
 - 23مأزغ آلاهافت فى معالم الخالفت,ث /عبضالؿخاع اخمض فغج,
ب.ط ,عالم هخب ,بیروث ,ب.ؽ.
 ابً هثیر:للحافظ عماصالضًً ابي الفضاء اؾماعُل ابً عمغ بً(ث1372/ ٌ 774م).
هثیراللغَص ی الضمكلى
عبضاملدؿً
بً
والنهاًت,ث/عبضهللا
البضاًت
- 24
جغوى,ط, 1صاعهجغ,ب.م. 1997,
املىلغي
مؼاخم
بً
مؼاخم:لىهغ
ابً
(ث827/ٌ212م).
 - 25وكعت نفین,ث/عبضالؿالم مدمض َاعون,ب.ط ,صا عالجُل
,بیروث. 1990,
الحؿین
املؿعىصي:على
(ث957/ ٌ 346م).
 - 26مغوج الظَب معاصن الجىَغ,ازخُاع وحعلُم,ث/كاؾم
وَب,ط, 1وػاعة الثلافت,صمكم. 1988,
 - 27الخىبُت و الاقغاف,ث/عبضهللا اؾماعُل ,ب.ط ,مإؾؿت وكغ
املىابع الثلافُت الاؾالمُت ,اًغان,ب.ؽ.
املظفغي :قهاب الضًً ابغاَُم بً ابى الضم الحمىي
(ث1244/ ٌ 642م).
 - 28جاعٍش املظفغي ,ث /خامض ػٍان غاهم ػٍان ,ب.ط,صاع الثلافت
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