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 رِيَخؤشكار

سي خواي مةزن دةكةم بةو     صةآلت         سوثا ستةيةتي،  شاي شيَوةيةى 
، يكاري مرؤظايةتي كة موحةممةدي ثةيامبةريةتي نوسةالم لةسةر رِيَنمو

ستان وئازيزان و     هةروة شةوي سةر خؤ ، كة سةرخةراني ثةيامبةر   ها لة
ضاكي،     ،ادة و هاوةَلةكانيةتيخانةوخيَزان و شويَنيان كةوتون بة  شي   وئةوانة

 دواي ئةوة:
سةنطي  ضةند هةَلبذاردةيةكة لة   ... خويَنةري  ستت  ئةم كتيَبةي بةردة

تا كوشتين    دةميَك لة ميَذوي ئيسالم لة وةفاتي ثةيامبةرةوة» :كتييَب
، وئةو ثرس وباسةةانةى تيَدا دةرهيَنراوة كة ثةيوةسةةتة بة  « حوسةةةي 

كوشةةتين حوسةةةينةوة، ثاشةةان دةسةةتكاري كراوة وبؤي زياد كراوة وليَي    
 ردا ئةوةت زياتر بؤ رِون دةبيَتةوة.كةمكراوة ولةكاتي بةراو

،  حوسةةةي   شةةةديردنيني ميما ي»كتيَبةكةمان ناوليَنا: 
رِونكنينةوةى رِاسةةةكيةدار ورِكشةةةنكنينةوةى ةيَن يةدار ورِةوانرنةوةى            

بة هيواي ثرِكردنةوةي ئةو بؤشةةةاييةى لةم بوارة هةسةةة   «.شةةةوكاةدار
نوسراوة جياواز لة زؤربةى ئةو   دةكريَت، وبابةتةكة بة شيَوازيَكي زانس    ثيَ

كتيَبانةى لةم بارةيةوة نوسةةراون زؤرتر بايةب بة وروناندني هةسةةت وسةةؤز   
دةدةن، لة خواي بةرز ومةزن دةثارِيَمةوة ئةوةمان فيَر بكات كة سودمان ثيَ 

 دةطةيةنيَت وسوديشمان ثيَ بطةيةنيَت بةوةى كة فيَرمان دةكات.
 علي خان
   مزطةوتي قازي حممد

 كؤضي 1434شوراي عا
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 ثيَشةكى

نةيار وطروثة الرِيَكان هةر لة كؤنةوة    وشةةةتين حوسةةةةي ، ك باسةةةي 
تةوة بؤ مةرامي خراث، نةك بة شةةةويَنكةوتين بةَلطة و نوري  قواسةةةتويانة

 خوا، بةَلكو بة شويَنكةوتين ئارةزوو و هةوا.
لة كاتيَكدا خواي طةورة لة زؤر شوييَن قورئاندا ئامؤنطاري ثيَغةمبةري 

شوييَن ئةوة      خوا  شوييَن هةوا وئارةزوو نةكةويَت، بةَلكو  دةكات، كة 
بؤي دادةبةزيَت، تةنها ئةوة رِووناكي وهيدايةتة           بكةويَت كة لة اليةن خواوة     

 انية.  ، هةر رِيَطا ورِيَبازيَك لةوة اليدا تاريكي وسةرطةرد
بةري خوا             غةم كة ثَي نة  ما مان بيسةةةتوو بة يةتي:      زؤر فةرموو

شةوة، هةموويان لة ئاطرن       » سيَ بة سةر حةفتاو  ئوممةتةكةم دابةش دةبيَتة 
 .«تةنها دانةيةكيان نةبيَت

ئةو                      مة  ئةَليَ : ئَي هةن  كة  نةى،  يا ثة الرَِي لةو طرو يةك  هةر  جا 
 ظ ضؤن هةقةكةيان بناسيَت؟كةوابوو مرؤ كؤمةَلةيةي  كة رِزطاريان دةبيَت.

بة                 يَك  كة هيض شةةةت كا  مان دة ئةوة ندا فيَري  ئا لة قور طةورة  خواي 
يَت،                  نةوةي لَي بكر يَت ليَكؤَلي ئةب بةَلكو  ية،  راكردن ن يدي طةشةةةة وئ بان
ليَكؤَلينةوةش بريتيية لة طةرِان بة دواي بة بةَلطةكاندا، كة تا ضةند دروسنت    

 يَ .  ثاشان تا ضةند بؤ ئةو مةبةستانة دةش
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  [ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ] خواي طةورة دةفةرمويَ:
تة:   .6احلجرات: يَك                   »وا كار ناه طةر طو ئة ناوة،  تان هَي باوةِر نةى  ئةوا ئةى 

 .«هةواَليَكي بؤ هيَنان، ئةوا ليَي بكؤَلنةوة تا بؤتان رِوون دةبيَتةوة
شيَواندن و         شي تيَ ئاخين و  سالميش تو س  ميَذووى ئوممةتي ئي بةرِا

كداني  ئةو كؤمةلَ و      تيَ بةهؤي  تاي         زؤر هاتووة،  لة سةةةةرة نةى كة  ثا طرو
ست بوون، هةر كؤمةَلة و هةوَلي داوة بايةب و طرنطي خؤي      سالمةوة درو ئي
زياد بكات و بةرز بكاتةوة لةسةةةةر حيسةةةابي بةرانبةرةكةى، ئةمةش               

 كةليَنانيَكي دروستكرد لة ميَذووي طةورةكاني ئوممةتةكةماندا.  
ةتدا خةَلكانيَك دةبيين سةةةنوري شةةةةرعي بةرزاندووة لة          لةنيَو ئومم  

سايةتيةكاندا، هةبووة هاوةَلي ثايةبةرز عةلي كورِي ئةبو        ستين كة شوي خؤ
سةري تةواو ليَتيَكداوة،           تاليب  ستنيَك كة  شوي ستوة، خؤ شوي زؤر خؤ

ناكريَ، لةهةمان          رِوداو و باس و هةواَلي ئاوهاي     ليَوة طيَرِاوةتةوة كة قبوَل
خةَلكاني تر بة بايةخي ئةواني تر كةم بكاتةوة، ودا هةوَلي داوة لة كاتيشةةة

سةر مافةكاني عةلي     ستدريَذيكةر بؤ  ستةميان    دة لةقةَلةم بدا، بةمة 
كردن لةو هاوةَلة      هةم لةخؤيان و هةم لة عةلي كرد، تةنانةت زيادةرِؤيي            

ضةكاني     شا بؤ وة سةري كيَ شتة ئةوةى بَليَ    بةرِيَزة  يمام  و  : ئشي، كار طةي
دياري كراون و مةعصوم  ، هةر وةكو ضؤن ثيغةمبةران مةعصوم  عليهم  

 السالم.  
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خةَلكانيَك بةرِادةيةك خؤشةةةيان دةويَم تا  »ئةَليَ:   * ئةوة عةلية    
دةيانباتة ئاطرةوة، خةَلكانيَكيش بةرِادةيةك رِقيان ليَم دةبَي تا دةيانباتة                 

 (1).«ئاطرةوة
سيَكي زيادرِؤ      دوو كةس »* هةروةها ئةَليَ:  ض : كة سةر م  تيا ئة لة

 .(2)«لة خؤشةويستنم، كةسيَكي زيادرِؤ لة رِق ليَبوومن
  -رِاسترتي  بؤضون لةسةر  -ئةم جؤرة بريكردنةوة و شيَوة زيادةرِةويانةش  

 سةريان هةَلداوة.   «سةدةى سيَيةمي كؤضيةوة»لة دواي نيوةي 

و   بةَلطةيةي ئةم رِاسةةتيةش ئةوةية: ئةو رِق ليَبونةى نيَوان عةلي 
باسةةةة   دةكةن، لة هةوالَ ورِيوايات و     وةهاوةَلة بةرِيَزةكان، كة باسةةةي ليَ       

ضةوانةوة، شتاني وامان بيين،        صةحيحةكاندا ش  وا نابينني، بةَلكو بة ثيَ
لةطةلَ  كة بةَلطةن لةسةةةر مةزني ئاسةة  خؤشةةويسةةتنيان لة بؤ يةكرتي،  

نطدار لة خؤشةويس  وخؤنةويس  وبرايةتي     بينيين ضةندةها رِوداوي ثرش  
سؤزي وئامؤنطاري ونن و    ستايةتي ودَل خنوازي، بة رِادةيةك كة هةر بة نو دؤ

ويذدانيَكي شةةةيداي رِاسةة ، ئةوانة ببينيَت، ئةو وتة سةةاختة و دةلةسةةة   
 دونمناوي و رِقاوي و بوغزاويانة بة درؤ دةخاتةوة..  

                                                 
ق، و ال انعالمر انباصممرانن ن ابننا ي  983أخرجه ابن أبي عاصمميف ) لانةممبرق بر يف ل  (1)

شيخي       ل شرط ال صحيح على  سناده  ق،و لمبا ب 4/108ق ل469ق. وا ظر ل هج اننالغرق لإ
 ق.256ق،و لابمانيقنلطوسي لص2/283لاالمام أمري املؤمبنيق لحممن بن سليمان انكو)ق 

 ق،  و ال انعالمر ابننا ي لاسباده حةنق. 984املصنر انةابق بر يف ل  (2)
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 ةو ويَنة ثنشنطرارانة:ة
دةر سيَ خةةيفة سةر رِاسكةدة: مةكوكةدني صيرييق، عو ةري      * 

ةة كؤ               عةةي يةيةر  داني  فار،  عةف مساني دورِي  كاب، عو خةت دورِي 
 خواسكين فاتيمة وكةشراريش يةدةر ةة ما ايةدنر و شايةتيرانرا:

يان: بؤ           » مةة يَ:  عةةي  *  نة الم و وت ئةبوبةكر و عومةر هات
 .(1)«و باسيَكي فاتيمةى ال بكةى  الي ثةيامبةري خوا  ؤي بؤنارِ

هةر ئيَسةةةتا برِؤ     »ثيَي ومت:  ثةيامبةري خوا     دةروةدا مةة يَ:   * 
قةَلغانةكةت بفرؤشة و ثارةكةييم بؤ بهيَنة، تا ثيَداويس  مالَ بؤ )خؤت( و    

 .  «)فاتيمة( ئامادة بكةم 

ئةَليَ: منيش رِؤيشتم و فرؤشتم بة عومساني كورِي عةففان     عةلي 
 بة ضوارسةد درهةمي رِةشي كؤضي.  

 كاتيَك كة ثارةكةم ليَوةرطرت و ئةويش قةَلغانةكةى ليَوةرطرمت.  
عومسان وتي: ئايا م  بؤ تؤ لة قةَلغانيَك زياتر ناهيَنم وة تؤش بؤ م           

  لة ديرهةم زياتر ناهييَن؟ منيش ومت: بةَليَ.
 ئةويش وتي: دة ئةو قةَلغانة دياريية لة منةوة بؤ تؤ.  

منيش قةَلغانةكة و ثارةكةم هَينا و رِؤيشةةةتم بؤالي ثةيامبةري خوا              
      قةَلغان و درهةمةكامن خستة بةردةس  و باسي ئةوةى عومسامن بؤ كرد

                                                 
 ق.43/93، حبار اب وار ل39أماني نلطوسي، ص  (1)
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، ئةويش دوعاي خيَري بؤ كرد، ثاشةةان مشةةتيَكي لة درهةمةكان طرت و   
ئةى ئةبوبةكر بةم  »بانطي ئةبوبةكري كردو داي بة دةسةةتيةوة و فةرمووي: 

 .(1)«يَداويستيي مالَ بؤ كضةكةم بكرِةدرهةمانة هةنديَ ث
  موم دةةسو ي دضي ةة عو ةري دورِي خةتاب  * عةةي 

 .(2) ارة يةدات، خوا ةة دة ويار رِازي كيَ
ستة دينيةكانيةوة ناو     * عةةي  شةوي منداَلةكاني بةناوي براو خؤ

مساني كورِي              تاع، عو خة مةري كورِي  بةكري صةةةديع، عو ئةبو يَت:  دةن
 ، هةروةها ستايشيان دةكات:(3)عةففان

بينيوة،    بةرِاس  ئة م  هاوةآلني ثةيامبةرم  »ئةَليَ:  عةلي 
دة بةخوا كةسةةتان لةوان ناضةة ، سةةويَند بةخوا بةهؤي دونيا نةويسةةتيانةوة  
دةيانتبيين بةيانيان سةر و قذيان شيَواو و تؤزاوي بوو ، شةوانيشيان بة شةو  
ستانةوة زيندو دةكردةوة، جاريَك طؤنايان و جاريَك نيَو      سوندة و رِاوة نويَذ و 

لكةضةةةي و زةليلي بؤ خواي بةرز و  بؤ دةربرِيين م]ضةةةةوانيان لةزةوي دةنا 
 ، كة باسةةةي ئاخريةتيان بؤ دةكرا وةكو ئةوة وابوو بةسةةةةر زوخالَ         [ثريؤز

شكؤ ] سوندةكانيانةوة خةويان ليَ     ةوة [ث ستاب ، بةهؤي دريَذي و زؤري  وة
يدا            يَت و تَي يان ب لة نيَو ضةةةاوان ئةوةي شةةةتيَكي رِةق  نةدةكةوت، وةكو 

                                                 
 ق.43/130ق، لحبار اب وارق ل1/369كشف انغمر ل  (1)
ق، و فرو ع انكا) كتاب انطالق،    5/346فروع انكا) كتاب انبكاح، باب تزو ج أم كلثوم ل       (2)
/ 6ق، مصممممبف عننانرزاق ل 7/63ق. و نلها اننيهقي ) انةممممبن انك   ل  6/120املتوفى عبها زوجها ل  باب  
 ق.163
 نلةمعا ي. «اب ةاب»البن عبنر، و «عمنة انطانب»أ ظر كتب اب ةاب كم (3)
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بكراية   و ثشةةويةك بدةن، هةركة باسةةي خوابسةةورِيَتةوة و نةهيََليَت وةون 
فرميَسةةك بة ضةةاوةكانياندا دةهاتة خوارةوة و دةم و ضةةاوياني تةرِ دةكرد    

 .«ودةلةرزان و دةهةنان وةكو ضؤن دار لة رِؤني باي توند دا دةلةريَتةوة 
عةلي منداَلي هةبوو بةناوى ئةبوبةكر و عومةر و عومسان، ئةبوبةكر               

(دا كونران، بةآلم عومةريان     طفي  لةرِوداوي ) و عومساني لةطةلَ حوسةةةة    
 .(1)تةمةني زؤرتر كرد

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ق. 413ق، انشجرة انزكير ) اب ةاب ل42/74ب وار لحبار ا (1)
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 هاوةالَن هةمويان براي يةك بوون

يةكيَك لة طةورةتري  درؤكاني ميَذوو، طوماني ئةو طومان لة دآلنةية               
رِقيان لة يةكرت بووة ودونمنايةتيان لة         كة وائةزان  هاوةآلني ثةيامبةر       
 ئاست يةكرتدا ثةنهان كردووة!!

ئاي بةرِاسةة  طومانيَطي ثوضةةة، زؤر دوورة لةوةى خواي ثةروةردطار   
جَْت نِلبَّاسِ       رِووني كردؤتةوة ودةفةرمويَت:    لةقورئاندا    ]ُكْبتيُْف خَْيرَ ُأمٍَّر ُأْخرِ

لَّهِ[        بِان بِاملْعرُوفِ وَتَْبهَْونَ عَنِ امُلْبَكرِ وَتُْؤمِبُونَ  تة:    .[11]آل عمران:تَْأمُرُونَ  وا
بةرِاسةة  ئيَوة ضةةاكرتي  ئوممةتيَك  بؤ خةَلكي هيَنرابيَتة دي، فةرمان بة »

ن و باوةرِي دامةزراو و بةخوا    ضةةةاكة دةكةن و جَلةوطريي لة خراثةيش دةكة      
خري انباس   »دةفةرمويَت:    . يان ئةوةى كة ثةيامبةري خوا        «دةهيَن 

 «.باشرتيين خةَلك، خةَلكاني سةردةمي من »، واتة: (1)« ر ي
بيَطومان ميَذووى موسوَلمانان ثيَويس  بة نوسينةوةيةكي سةر لةنويَ      

وة. بة تايبةترت لةو      هةية، بةوةرطرتين لة سةةةةرضةةةاوة ثاك و ثوختةكانية         
كة      نةى،  يا طا تةكان                 جيَ بةسةةة هةَل هةواَل  نة  ما ناموسةةةَل ميَذوونوسةةةة 

نوسيويانةتةوة، لة كاتيَكدا دةزانني، كة ئوممةتي ئيسالميمان دةوَلةمةندتري   
ئوممةتة بة ناوةرِؤكي ميَذووةكةي و هةمووي بة سةةةةنةدي ضةةةةسةةة او لة           

 لةناوضون ثاراستووة.  
                                                 

 ق.2509صحيح اننخاري كتاب انشهادات، باب ال  شهن على شهادة جور اذا أشهن حن ث ر يف ل  (1)
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 ويَنينةوةئةبيَت ميَذو بة وردي خب

 .ئةبيَت ميَذوو وويَنينةوة وةك خويَندنةوةى فةرمودةكاني ثةيامبةر 
ثةيامبةر                 نةويَت فةرمودةكاني  مة مبا وويَنينةوة،    جا ئةطةر ئَي

دةبيَت بطةرِينَي بةدواي ضةةةةسةةة اوي هةواَلةكة، ئايا لة ثةيامبةري خواوة                
  ء؟هةواَلي وا ضةس اوة يا نة

لة  هةرطيزيش ناتوانني رِاس  و ضةس اوي فةرمودةكاني ثةيامبةر    
هةَلبةسةةتة و بيَ بناغةكان جيا بكةينةوة، هةتا تةماشةةاي سةةةنةد و دةقي  

كة           كةي . ضةةةون نة كة  َلة فةرمودة و           هةوا بة  يان  يان طرنطي زؤر نا زا
هةواَلخوانةكاني داوة و بةدواي فةرمودةكانياندا رِؤيشةةتوون و ثاآلوتوويانة،  

لةيةكرت جياكردؤتةوة،   يانضعيف  دوايش برِياريان لةسةري داوة و صةحيح و  
ئا ليَرةشةوة فةرمودةكانيان لةو شتانة ثاككردؤتةوة كة بة درؤوة يان بةهةر    

 شيَوازيَكي تر خراوةتة سةري.
كاني                تة ية لة رِيوا يَك  فةرمودة، دةبينني زؤر لة  ياوازة  يَذوو ج بةآلم م

ري واش هةية سةةةنةدي هةية، بةآلم هيض كام  ميَذوو سةةةنةدي هةر نية، جا
ية، هيض                         يار ن يان د مة نا يان هةن ن كةدا  تة ناو رِيوا لة كة  نةى  يا لةو رِاو
يةكيَكيش لةزانايان نابينني بة باشةةةي يان بة خراثي ، بة مةد  و يان بةزةم  
سةر ئةو        شدا برِياردان لة سياني كردبيَت، جا لةم حاَلةتة )جر  و ترديل( با

 سة، ضونكة حالَ و باري هةنديَك لة ثياواني سةنةدةكة ناديارن.رِيوايةتة قور
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 بةيعةت دةدريَ بة يةزيدى كورِى موعاوية : 

ضي دا، موعاوية برِياريدا خةَلكى دواي خؤي          شي كؤ شة ساَلي ثةجنا و  لة 
بةيرةت بدةن بة يةزيدي كورِي، ئا ليَرةدا موعاوية لة رِيَضةةةكةى ئةوانةى ثيَش           

شتةوة يا ئةبوبةكرى    ثةيامبةرى خوا خؤى اليدا، ضونكة   كارةكةى هةروا هيَ
دانا، ثاشةةان ئةبوبةكر هاتوو و عومةرى دةسةةت نيشةةان كرد، دواي ئةو عومةر  
هات و شةش كةسي دةست نيشان كرد وبةآلم سةعيدي كورِي زةيدي ليَدةركردن       
ضونكة كورِي مامي خؤي بوو، لةطةلَ عةبدوَلآلي كورِي دا، دواي ئةويش عومسان 

هات، ئةويش ديسانةوة كةسي دةست     عةليري نةكرد، ئينجا هات و كةسي ديا 
 نيشان نةكرد، حةسةنيش وازى ليَ هيَنا بؤ موعاوية.  

ضؤن ثةيامبةرى    بؤية بة موعاويةيان ووت: يان ئةوةتا وازى ليَ بيَنة، وةكو 
كردي، يان ئةوةتا وةك ئةبو بكرى صةةةديع بكة و كةسةةةيَك دابنىَ كة   خوا

سةوة        ؛ةك عومةر بكةخزمي خؤت نةبيَ، يان و شةش كة ست  كارةكةى داية دة
خزمي خؤي نةبوون، يان ئةوةتا وازبيَنة با موسةةَلمانان خؤيان يةكيَك هةَلبذيَرن،  

) يةزيد (ي كورِي جيَنشني نةبوو ئيال هةر دةبيَت دواى خؤى  بةآلم موعاوية رِازى
 .(1)بيَت

شةرِ و ئاشوبةى لة كة   ثيَ ئةضيَ اليةنة ضاكةكةى هةَلنةبذاردبيَ، لة ترسي ئةو
لة شةةورادا دةكةوتةوة، طويَرِايةَلى و ئاسةةايش و سةةةقامطرييشةةى لةو اليةنةدا      

ئةمة ئةطةر واش بَي هةر رِاسةةةت نيية،         (2)دةبينيةوة كة يةزيدي كورِي تيَدابووة     
 بةَلكو هةق لة شوراداية.  

                                                 
 ق، من طر ق جو ر ر ببت أمساء عن أشياخ أهل املن بر.52رواه خليفر بن خياط ) طنقاتهلص   ق1ل

 ق.166) وال ر انعهن لص أ ظر: لمقنمر ابن خلنونق فصل   ق2ل
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هةلَويَستـى ئةهلى سوننةت و جةماعةت لة بةرامبةر بةيعةتدان 
 كورِى موعاوية: بة يةزيدى

ئةهلي سوننة و جةماعة ئةَليَ : بةيرةتةكة دروستة، بةآلم ئةم بةيرةتة   
 عةيبدار دةكةن بةهؤي ئةم دووشتةوة:

، كة خيالفةتى داوةتة كورِةكةى      شةةةتيَكي تازة بو يةكةم: ئةَليَ  ئةمة      
خؤى، وةكو ئةوةى ئيرت خيالفةت ببيَت بة ويراسةةةت، ئةمة دواى ئةوةى بة 

ستنيشانكردنى جطة لة خزم بووة، ئةي ض جاى ئةوةى نزيكيَكت    شورا يا دة 
ئة             بدة مة ئةم  يةوة  طة لةم رِوان تةوخؤي خؤتيش بيَ،  بَي و كورِيَكي رِاسةةة
رِةدكرايةوة بة بيَ لةبةر ضةةاوطرتين كةسةةةكة، ئةوان ئةو مةبدةئةيان رِةت   

 كردةوة كةوا كارةكة ببيَتة ويراسةت.  
لة )  دووةم هةبوون بؤ خيالفةت، وةكو ئينب   يةزيد( شةةةياوتر     : خةَلكى 

 عومةر و ئينب زوبةير و ئينب عةبباس و حوسةي ، جطة لةمانةش هي تر زؤرن.  
سةةةةبارةت بة ديد و بؤضةةةونى موبتةديرةكان، ئةوان وا دةبين  كة            
ئيمامةت و خيالفةت تةنها لة عةلي و كورِةكانيدا دةبيَت، هةربؤية ئةوان                

بدار                ها عةي بةتةن يد  يةز رةتةكةي  يَك           بةي رةت بةي بةَلكو هةموو  ناكةن، 
سةش       سا سةر ئةو ئة رِةتدةكةنةوة كة نةدريَت بة عةلي و كورِةكانى، هةر لة
ئةوان بةيرةتةكةى ئةبوبةكر و عومةر و عومسان و موعاوية هةر هةموويان                
ضونكة ئةوان ئةَليَ         ضاو طرتنى بةيرةتدةرةكة.  ست دةزان ، بةبىَ لةبةر بة نادرو

 و كورِةكانى هةتا رِؤنى قيامةت.  عةليياريكراوة بؤ خيالفةت و ئيمامةت د
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 ئايا يةزيد شياو بووة بؤ خيالفةت؟

ضريؤكي عةبدوَلآلى كورِى موتيع و هاوةَلةكانى دةطيَرِيَتةوة    ئينب كةسري 
كة كورِى عةلي كورِى    -كة رِؤيشةةةتوون بؤالى موحةممةدى كورِي حةنةفية        
سةينة لة باوكةوة    سةن و حو ستويانة رِازى بكةن   -ئةبو تالبة و براى حة ، وي

يدى كورِى              يةز نةبووة، ئينب موتيع وتي:  يل  قا ئةويش  يد،  يةز بؤ البردني 
 موعاوية مةي دةخواوةتةوة و نويَذ ناكات.  

موحةممةديش وتي: م  ئةوةم ليَ نةبينيوة كة ئيَوة باسي دةكةن، ئةم  
سةر نويَذكردن، هةوَلى خيَر و      شتومةتة الى و ماومةتةوة، بةردةوامة لة رِؤي

 ضاكةى دةدا، ثرسيارى فيقهي دةكرد و سوننةتةكانى جىَ بةجيَ دةكرد.  
 وتيان: ئةوة لةبةر تؤ خؤي وا دةرخستووة.  

ساندي و هيواى        ضي م  تر شة  موحةممةدى كورِى حةنةفيةش وتى: با
ضةةي ليَكردووم؟ ئيَوة هةرطيز ئةوانةتان ليَى بينيوة كة باسةةي ليَوة دةكةن؟  
ئةطةر ئةو كارانةى بة ثيَش ضةةةاوى ئيَوةوة كردبيَت، ئةوا بيَطومان ئيَوةش            

ئةوانةتان لَي نةبينيوة ئةوا بؤتان حةآلَل نيية           شةةةةريكي وي ، ئةطةريش    
 شايةتي لةسةر شتيَك بدةن كة نازان  و نةتان بينيوة.  

 ئةوانيش وتيان: ئةوة الى ئيَمة رِةواية، طةر ضي نةمشان بينيوة.  
موحةممةدى كورِى حةنةفية وتى: خوا ئةمة بة شةةةايةتي قبولَ ناكات،       

ى      ائ      ]خويَندنةوة كة دةفةرمويَ: ئينجا ئةو فةرمايشةةتةى ثةروةردطارى بؤ 

  .{ 86} الزخرف:  [ائ  ەئ  ەئ  وئ
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جا ئةو فاسيقيةى دراوةتة ثالَ يةزيد وةك مةى خواردنةوة و ياريكردنى   
لةطةلَ مةميون و خراثةكاري و..  هتد، هيضيان بةسةنةديَكى صةحيح ليَوةى  
سةةابت نةبوون، بؤية برِوا بةمة ناكريَ و ئةسةةلَ باشةةيية، ئيرت خوا زانا و     

، ئةوة لة   شةةةارةزاترة بة حاَلي يةزيد، ئةمةش بةالى ئَيمةوة طرني نيية           
 بةيين خؤى و خواى خؤي داية.  

طرميان مةسةةةةلةكة ئاوهاش بوبيَ، خؤ فاسةةةقيَتى ئيماميش خرو             
شيَوةيةى كة رِويداوة، وةك دواجار باسي ليَوة     ليَكردني واجب ناكات ئا بةو 

 دةكةي .  

 بةيعةت دةدريَت بة يةزيد وحوسةينيش رِةدي دةكاتةوة

ساَلى  ئةوةبو  ضي و لة تةمة 60لة  ساَليدا بةيرةت درا بة   34ني ى كؤ
و عةبدوَلآلى كورِى   عةلييةزيدى كورِى موعاوية، بةآلم حوسةةةةيين كورِى 

زوبةير بةيرةتيان ثَينةدا، كاتيَك داوايان ليَكرا بةيرةت بدةن، عةبدوَلآلى                 
كورِى زوبةير وتى: ئةم شةةةو برييَكى ليَدةكةمةوة و بةياني رِاي خؤمتان ثيَ 

ة، ئيرت هةر كة شةةةو داهات لة مةدينةوة بةرةو مةككة  ئةَليَم، وتيان: باشةة
 هةَلهات و بةيرةتى نةدا.  

 كاتيَك هات  بؤ الى حوسةينى كورِي عةلي، وتيان: بةيرةت بدة.  
ضاوى      شكرا و بة ثيَش  وتى: م  بة نهيَنى بةيرةت نادةم، بةَلكو بة ئا

 خةَلكيةوة بةيرةت ئةدةم.
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بة دواى عةبدوَلآلى كورِى  وتيان: باشةةة، ئةويش هةر كة شةةةو هات،  
 زوبةيرةوة هةَلهات.  

 خةلَكى عيَرِاق نامة بؤ حوسةين دةنيَرن :

طةيشةةةتة خةَلكى عرياق كة حوسةةةةي  بةيرةتى بة يةزيدى كورِى              
بةَلكو                     يَت،  ناو يان  ية عاو يدي كورِى مو يةز مانيش  ئة نةداوة،  ية  عاو مو

  -اي خوايان ليَبيَترِةز-و كورِةكانى نةبيَت  عةليمراويةشيان ناويَت، تةنها 
كةسيان ناويَت، ئةوة بوو هةر هةموويان نامةيان دةنارد بؤ حوسةيين كورِى    

و تيَيدا دةيان نوسةةةي: ئيَمة بةيرة ان بة تؤ داوة و تؤ نةبيَت كةمسان   عةلي
ناويَت و بةيرةتى يةزيديش لة طةردمنان نةما بةيرةتةكةمان بؤتؤية، ئيرت                     

بوون طةيشتنة زياتر لة ثيَنج سةد نامة، هةر   نوسراو و نامةكان ئةوةندة زؤر
 هةمووى لة خةَلكى كوفةوة دةهات و داوايان ليَدةكرد بيَت بؤ اليان.  

 حوسةين موسليمي كورِي عةقيل دةنيَريَت :

سةينى كورِى عةلي،    ستة حو سليمى    ئامؤزاكةى خؤي:بؤ ئةو مةبة مو
و رِاسةةةتى و رِوونى   كورِى عةقيلي كورِي ئةبوتاليب نارد بؤ هيَناني هةوالَ      

مةسةةةلةكة، كة موسةةليمى كورِى عةقيل طةيشةةتة كوفة دةسةةتى كرد بة  
ثرسةةةيار كردن، بؤى دةركةوت خةَلكى يةزيديان ناويَ و حوسةةةةينى كورِى  
عةليان دةويَت، دوايي لة ماَلةكةى هانيئي كورِى عوروةدا مايةوة، ئيرت              

دةدا بة موسةةةليمي   خةَلك كؤمةلَ كؤمةلَ و تاك تاك دةهات  و بةيرةتيان           
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كورِي عةقيل لة جياتى حوسةةةةينى كورِى عةلي رِةزاى خوا لة هةموويان           
 بيَت.
لةوكاتةدا نوعمانى كورِى بةشري ئةمريى كوفة بوو، هةركة هةواَلةكةى   

ستيانة و خةَلك ديَ  و لة       سليمى كورِى عةقيل لة ب  دة شت، وا مو ثيَطةي
شا    سةي  بةيرةتى ثىَ دةدةن، واى ثي ستووة و     جياتي حو ضى نةبي ندا كة هي

ستةكةى        شتة ئةوةى هةنديَك لةدةور و دة سة نةبردووة، كار طةي ثةى بةو با
ضوون بؤالي يةزيد و هةواَلةكةيان ثيَدا، كة خةَلك بةيرةت دةدةن بة موسليم  

 و نوعماني كورِي بةشرييش خؤي كةرِ كردووة.  

 عوبةيدولآَلى كورِي زياد دةكريَت بة ئةمريي كوفة :

ؤيةوة يةزيد فةرماني دا نوعماني كورِي بةشري لةسةر كار البربيَت    بةوه
بة ئةمريي كوفة، خؤي ئةمريي بةسةةةرة بوو              و عوبةيدوَلآلي زيادي كرد 
كوفةشي خستة ثاَلي تا ئةم كيَشةية ضارةسةر بكات، ئةوةبوو عوبةيدوَلآلي       
 كورِي زياد لة شةةةودا طةيشةةتة كوفة و دةم و ضةةاوى هةل يَضةةابوو، هةر كة
سالم،     سةالمي ليَدةكردن دةيانوت: وعليك ال بةالي خةَلكيَكدا تيَدةثةرِي و 

، وايان دةزاني حوسةةةينة و بةنهييَن و  ئةى كضةةةزاكةى ثةيامبةري خوا
دةم هةَل يَضةةراوي هاتووة، ئيرت عوبةيدوَلآلي كورِي زياد زاني مةسةةةلةكة  

دةكةن، طةرِايةوة      عةلي جدية و خةَلكيش ضةةةاوةرِيَي حوسةةةةيين كورِي      
كؤشكةكةي، خزمةتكاريَكي خؤي نارد بةَلكو هةواليَكي مةسةلةكة بييَنَ و    

 بزانيَ سةر مةسةلةكة كيَ بةرِيَوةى دةبا؟  
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ةةةةةةوة  «محص»ضةةى  ئةويش رِؤيشةت بةو ثيَيةى كة ئةم ثياوة لة ناو 
، ئا بةو  هاتووة و سةةيَ هةزار ديناري ثيَية بؤ يارمةتيداني حوسةةةي   

ةسةة  كرد بة ثرسةةياركردن تا ماَلةكةى هانيئي كورِي عوروةيان  شةةيَوةية د
سليمي كورِي عةقيلي بيين و بةيرةتي ثيَدا و        ضووة نورة مو شاندا، كة  ثي
سيَ هةزار دينارةكةشي ثيَدا، بةو شيَوةية ضةند رِؤنيَك سةرداني كردن هةتا       

آلي كورِي  بة تةواوي زاني ضيان بةدةستةوةية، ثاشان طةرِايةوة الي عوبةيدوَل
 زياد و دةني و باسةكةى بؤ طيَرِايةوة.  

 بؤ كوفة : دةرضووني حوسةين 

دواي سةةةةقامطري بووني بارودؤخةكة و بةيرةتداني خةَلكيَكي زؤر بة           
موسةةةليمي كورِي عةقيل، ناردي بة دواي حوسةةةةيندا كة بةرِيَ بكةوة             

ني  لة رِؤ  عةليكاروبارةكة ئامادة باشةةة، ئةوةبوو حوسةةةيين كورِي  
سليمي كورِي      ضوو بةروة و كوفة، عوبةيدوَلآلش بةو كارةى مو تةرويةدا دةر
ئةوانيش         هانيئي كورِي عوروةم بؤ بيَن ،  ية طوتي:  عةقيلي زاني بوو بؤ

 هيَنايان و ثرسياري ليَكرد:  
 موسليمي كورِي عةقيل لة كويَية؟ وتي: نازامن. 

اتة نورةوة،  ئةويش بانطي )مةعقةل(ي خزمةتكاري هانيئي كرد، كة ه  
شيمان بوويةوة و زاني       سيةوة ثة سي؟ وتي: بةَليَ، كة نا ثيَي وت: ئةمة دةنا
مةسةةةةلةكة فيََلي عوبةيدوَلآلي كورِي زياد بووة، عوبةيدوَلآلي كورِي زياد            

 ثيَي وت: موسليمي كورِي عةقيل لة كويَية؟!  
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وتي: بةو خواية ئةطةر لة نيَر ثَيكامن بيَت بةرزي ناكةمةوة، كة واي                
 ووت عوبةيدوَلآلي كورِي زياد ثياي كيَشا و فةرماني دا زينداني بكريَ.  

 خةلَكي كوفة ثشيت موسليمي كورِي عةقيل بةر دةدةن

كة هةواَلةكة طةيشةةةتة موسةةةليمي كورِي عةقيل، بة ضةةةوار هةزار           
كي كوفةدا دةوري كؤشةةكةكةي عوبةيدوَلآلياندا، جا سةةةربازةوة لةطةلَ خةَل

لةوكاتةدا عوبةيدوَلآل زؤريَك دةم سةةة يةكاني كوفةي لة البوو، بؤية ثيَي               
ووت : ئةو خةَلكة لة موسليمي كورِي عةقيل ثاشطةز بكةنةوة، بةَلييَن ثارة  
و ثوَليشةةي ثيَدان و هةرِةشةةةى سةةوثاي شةةامي ليَكردن، ئةوةبوو ئةو دةم   

شطةز كردنةوةى خةَلك، ئيرت هةر     س يانة د  ستيانكرد بة هةَلطةرِانةوة و ثا ة
دايكة و دةهات و كورِةكةى خؤي ئةبردةوة، هةر ثياو و دةهات و براكةى           
خؤي ئةبردةوة، هةر سةرؤك خيََلة و دةهات و خةَلكي ثاشطةز دةكردةوة، تا   

ةوة !  واي ليَهات لة كؤي ضوار هةزار كة لةطةَلي بوون، تةنها سي كةس ماي  
تةنانةت خؤري ئةو رِؤنة ئاوا نةبوو موسةةةليمي كورِي عةقيل تةنيا كةوت،  
خةَلك هةمووي رِايكرد، واي لَيهات بة ناو كؤآلنةكاني كوفةدا دةرِؤيشةةةت            
لة خيََلي                يَك  ئافرةت ماَلي  طاي  لة دةر تا داي  يدةزاني بؤ كوَي برِوات،  نة

وو، وتي: تؤ كيَي؟ وتي:  )كيندة( و ثيَي وت: ئاوم دةويَ؟ ئةويش ثيَي سةير ب
م  موسةةليمي كورِي عةقيلم، هةوالَ و سةةةربوردةى خؤي بؤ طيَرايةوة، كة 
خةَلك ليَي هةَلطةرِاونةتةوة و سةةةريان نةخسةةتووة و ثشةةتيان داوةتة ئاوة و  
حوسةةةينيش وا لة هاتننة، ضةةونكة ئةم ناردبوية شةةويَنية كة بكةويَتةرِيَ،   
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ضةةةةثيان هةبوو لةويَي دانا و ئاوي بؤ        ننةكة بردية ماَلةوة و خانوويةكي         
بة               نةكةى ووت  تا و ئيخباري كرد، شةةةوَي كةى هةسةةة بةآلم كورِة نا،  هَي
عوبةيدوَلآلي كورِي زياد، ئةويش هةفتا ثياوي بؤنارد و دةوري ماَلةكةيان               

جار           بةآلم دوا لةطةَل كردن  ثةمياني     -طرت، هةنديَك شةةةةرِي  دواي ئةوةى 
شتين ليَوةرطرت  خؤي دا بة  شكي ئةمري   نةكو ستةوة برديان بؤ كؤ ، كة -دة

 ليَ رسي؟   كارةىرِؤيشتة نورةوة، عوبةيدوَلآلي كورِي زياد هؤكاري ئةم 
. ئةويش   عةلي وتي: بةيرةتيَك لة طةردمنانداية بؤ حوسةةةةيين كورِي          

 وتي: بؤ مةطةر بةيرةتيَكي يةزيد لة طةردنتدا نيية؟ ثاشان وتي: دةتكونم.  
سليم وتي: رِيَطة بدة ب  سيةت بكة،      مو شة وة سيةت بكةم. وتي: با ا وة

صي بيين، ثيَي وت:       سةعدي كورِي ئةبي وةقا ضاوي طيَرِا، عومةري كورِي 
با               طةي وةرة  بة م  دة يةتي  ما بة خز كة  كةسةةةي مين  تؤ نزيكرتي  
سيَك         ضيَكي نورةكةوة و ثيَي ووت كة: كة سو سيةتيَكت بؤ بكةم، بردية  وة

يَتةوة، عومةري كورِي سةةةةعديش      بنيَريَت بؤالي حوسةةةةي  بةَلكو بطةرِ    
رِاسةةتةوخؤ ثياويَكي نارد كة بة حوسةةةي  رِابطةيةنيَت كار لةكار ترازاوة و   

 خةَلكي كوفة فيَليَان ليَكردووة.  
موسةةةليم لةو كاتةدا ووتة بةنرخة بةناوبانطةكةى خؤي ووت: )بة                 
ي  خاوخيَزانتةوة بطةرِيَوة، خةَلكي كوفة فريوت نةدةن، لة رِاسةةةتيدا خةَلك          

كوفة درؤيان لةطةلَ تؤ ولةطةلَ منيش كرد، درؤزنيش خاوةن قسةةةةى خؤي          
 نيية (. 
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سةينيش لة رِؤني     سليمي كورِي عةقيل كونرا، حو لة رِؤني عةرةفة مو
تةرويةدا كةوتبووة رِيَ، كة دةكاتة رِؤنيَك ثيَش كوشةةتين موسةةليمي كورِي  

 عةقيل.  

 بةرهةلَسيت هاوةآلن لة دةرضوونةكةى حوسةين :

برِوات،   عةلي ريَك لة هاوةآلن هةوَلياندا نةهيََل  حوسةةةةيين كورِي         زؤ
باس، و                  عةب بدوَلآلي كورِي  عة مةر، و  بدوَلآلي كورِي عو عة نة:  لةوا
يدي خودري، و             ئةبو سةةةةع عاص، و  عةمري كورِي  بدوَلآلي كورِي  عة
هةموو               يةى براي،  نةف حة بةير، و موحةممةدي كورِي  بدوَلآلي كورِي زو عة

مة ةش    انيان حوسةةةةي  نيازي كوفةي هةية رِيطريان ليَكرد،        ئةمانة كة ز    
 ووتةي دةنريَكيانة:

 . عةكروة آلي دورِي عةكباس:1

كة حوسةي  ويس  برِوات، عةبدوَلآلي كورِي عةبباس ثيَي وت: لةبةر   
شت    ئةوة نةبيَت خةَلك طاَلتةمان ثيَ بكات، بة توندي دةمطرتي و نةمدةهيَ

 برِؤي.
 . مينب عو ةر:2

شةةةعيب دةَليَ: ئينب عومةر لة مةككةدا بوو هةواَلي ثيَطةيشةةت كةوا  
حوسةي  وا بةرةو عيَرِاق رِؤيشتووة، بة دووري سيَ رِؤنة رِيَوة خؤي طةياندة      

 حوسةي ، وتي :بؤ كويَ تةشريف ئةبةي؟
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ئةويش وتي: بةرةو عيَرِاق، ثاشان نامةكاني خةَلكي عيَرِاقي ثيشاندا و    
. ئينب  -فريويان دابوو رِةزاي خواي لييَبَ -يرةتةكانيانة      وتي: ئةوة نامة و بة    

 عومةر وتي: مةرِؤ، حوسةي  قايل نةبوو.  
ثاشةةةان وتي: دةي فةرمودةيةكت بؤ دةطيَِرمةوة، جوبرِةئيل هاتة الي           

شكي كرد لة نيَوان دونيا و ئاخريةت، ثةيامبةري خوا      ثةيامبةر سةرث
  ،تؤش ثارضةةة طؤشةةتيَكي لةو   ئاخريةتي هةَلبذارد و دونياي نةويسةةت

دة بةخوا هةرطيز كةسةةتان ئةم كارة ناطريَتة دةسةةت،   لإ ك بضمممعر مبهق، 
خواى طةورةش ئةم كارةى ليَ النةداون مةطةر بؤ خيَري خؤتان نةبيَ، بةآلم            
هةر ئامادة نةبوو بطةرَِيتةوة، عةبدوَلآل دةسةةة  كردة ملي و طريا و ثيَي            

 وت: ) أستودعك اهلل م  قتيل (.
 عةكروة آلي دورِي زوكةين: .3

بة حوسةةةيين وت: بؤ كويَ تةشةةريف ئةبةي؟ دةرِؤي بؤالي خةَلكانيَك  
 ، بةآلم حوسةي  قايل نةبوو.  ؤباوكتيان كوشت و دايان لة براكةت ! مةرِ

 . مةكو سةعيري خويري:4
وتي: ئةى ئةبوعةبدوَلآل م  ئامؤنطاريت دةكةم و دَلم بؤت دةسةةوتيَ،  

ستيدا ثيَم   سةرخةراني خؤتان لة كوفة    لة رِا شتووة كةوا خةَلكانيَك لة  طةي
لة بابت بوو لة      داوات ليَدةكةن برِؤي بؤاليان، نةكةى برِؤي، ضةةةونكة طويَم       

لة م             ئةوانيش  نة،  يا يان و رِقم لَي بةخوا بيَزارم لَي بارةى كوفةوة دةيوت: 
بيَزارن و رِقيان ليَمة و هةرطيز وةفايان ليَ نابيين وة هةركةس بةوان بباتةوة         
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ئةوا بةشةةةيَكي دؤرِاوي بردؤتةوة، بةخوا نة عةزميان هةية لةكاروباردا، نة          
 ا.ئارام دةطرن لةنيَر مششيَرد

* هةروةها لةو كةسةةانةى كة بة حوسةةةينيان ووت نةرِوا بؤ كوفة، لة 
 غةيرة صةحابة:

، دواي ئةوةى حوسةةةةي  كةوتة رَِي طةيشةةةتة        فةرةزيةقي شةةةاع  
فةرةزدةقي شةةةاعري، ثيَي وت: لة كويَوة؟ ئةويش وتي: لة عيَرِاقةوة، وتي:       

 ئةى دةني و باسي خةَلكي عيَرِاق ضؤنة؟
تؤية و شةةةريةكانيان لةطةلَ بةني ئوممةيية، بةمةيش وتي: دَليان لةطةلَ 

 .رِازي نةبوو و وتي: خوا ثشت و ثةناية

 حوسةين دةطاتة قادسية:

هةواَلي موسليمي كورِي عةقيل لة رِيَطةى ئةو نيَردراوةى كة عومةري   
س  بطةرِيَتةوة،            سةي  وي سةي ، حو شتة حو سةعد ناردبووي طةي كورِي 

سل    سيَكي بة كورِةكاني مو يمي كورِي عةقيل كرد، ئةوان وتيان: نة بةخوا  ثر
ناطةرِيَينةوة هةتا تؤَلةى باوكمان نةكةينةوة، حوسةةةينيش هاتة سةةةر رِةئي  
سةيين زاني،     ضووني حو ئةوان، عوبةيدوَلآلي كورِي زياد دواي ئةوةى بةدةر
يدا بة حورِرِي كورِي يةزيدي تةميمي كة لة ثيَشةةةةوة بة هةزار                  فةرمان

وات رِيَطة بة حوسةةةةي  بطريَت، ئةوةبوو لة نزيك قادسةةةية  سةةةةربازةوة برِ
 طةيشتة حوسةي .  
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 حورِ ثيَي وت: بةرةو كويَ ئةى كضةزاكةى ثةيامبةري خوا؟!
 وتي: بةرةو عيَرِاق.  

ئةويش وتي: كةواتة بطةرِيَوة و باخوا بة تؤ طريؤدةم نةكات، بطةرِيَوة            
بؤالي يةزيد، بةس بةرةو  بؤ ئةو شةةويَنةى ليَوةى هاتووى، يان برِؤ بؤ شةةام  

 كوفة مةية.  
حوسةةةي  قايل نةبوو و دةسةة  كرد بة رِؤيشةةنت بةرةو عيَرِاق، حورِرِي 

 كورِي يةزيديش دةهاتة ثيَشيةوة و رِيَي ثيَ نةدةدا.  
 حوسةي  ثيَي وت: ليَم دووركةوة لة بار دايكت ضي. 

ئةو   حورِري كورِي يةزيد وتي: دةي سةةةوَيند بةخوا هةر عةرةبيَكي تر        
قسةةةيةى بكرداية، تؤَلةم لة خؤيي و دايكيشةةي دةكردةوة، بةس ضةةي بَليَم  

دايكت طةورةى ئافرةتاني دونياية.  

 حوسةين دةطاتة كةربةال:

 .لَكْرباَلءُ قحوسةي  لة شويَنيَك وةستا ثيَي دةطووترا كةربةال 
 َكْرباَلء.  ثرسياري كرد ئةم شويَنة ناوي ضي ية؟ وتيان: 

 سةخَلةتي و مةينةتي.الٌء، َكْرٌب وَبَوتي: 
ضوار         شت كة نمارةيان  سةعد طةي سوثاكةى عومةري كورِي  كاتيَك 
سةيندا كرد و ثيَي ووت كة لةطةَليدا      سةى لةطةلَ حو سةباز دةبوو، ق هةزار 
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برِوات بؤ عيَراق الي عوبةيدوَلآلي كورِي زياد، رِازي نةبوو. بةآلم كة بيين         
مةسةلةكة جيددية، بة عومةري كورِي سةعدي وت: م  سةرثشكت دةكةم      

 لة نيَوان سيَ شتدا، يةكيَكيان لة بؤ خؤت هةَلبذيَرة. وتي: ضيية؟  
ريَك لةو    سةةةنو وتي: يان ئةوةتا رَِيطةم بدةى بطةرَِيمةوة، يان ئةرِؤم بؤ         

، يان ئةرِؤم بؤالي يةزيد لة       سةةةنورانةى موسةةةَلمانان بؤ خؤم جيهاد دةكةم      
شامدا و دةستم دةخةمة نيَو دةس . عومةري كورِي سةعد وتي: باشة تؤ       
يةكيَك بنيَرة بؤالي يةزيد، منيش يةكيَك دةنيَرم بؤالي عوبةيدوَلآلي كورِي          

، بةآلم عومةري كورِي  زياد، تا بزانني ضةةي ئةبيَت، حوسةةةي  كةسةةي نةنارد
 سةعد نيَردراويَكي نارد بؤالي عةبةيدوَلآلي كورِي زياد.  

نيَردراوةكة طةيشةةت و حالَ و مةسةةةلةكةي بؤ باسةةكرد، كة حوسةةةي   
شكتان دةكةم، ئينب زياد رِازي بوو بة        سةرث شتةدا  سيَ  دةَليَ: لة نيَوان ئةم 

ي عوبةبدوَلآلي كورِي  هةركام لةوانةى حوسةةةي  هةَلي دةبذيَريَت، بةآلم لةال
شةن(، كة يةكيَك بوو لة     شةمري كورِي زيلجةو زياد ثياويَك هةبوو بةناوي )
دار و دةستةكاني ئينب زياد، ئةو وتي: نة بةخوا ش  وا نابيَ، ئيال ئةبيَ بة   
حوكمي تؤ رِازي بيَ. عوبةيدوَلآل بةم قسةةةيةى فريوي خوارد و وتي: بةَليَ،  

 بيَت. ئةبيَت بة حوكمي م  رِازي
ئةوةبو عوبةيدوَلآلي كورِي زياد هةسةةةتا بةناردني شةةةةمري كورِي            
زيلجةوشةةةن وثيَي وت: برِؤ هةتا رِازي دةكةةةةةةيت بة حوكمي م ، ئةطةر 

 عومةري كورِي سةةةعةةد بةةةمةة رِازي بوو باشةةة.
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 وةطةرنا ئةوة تؤ لة جيَطةى ئةو دةبيتة سةركردةى سوثا. 
سةعدى بة ضوار هةزار سةربازةوة ئامادة  جا ئينب زياد، عومةري كورِي 

كردبوو بؤ رِؤيشنت بؤ ناوضةى )رِةى( و ثيَي وت: مةسةلةكةى حوسةي  تةواو  
 بكة و ثاشان لةويَوة برِؤ بؤ رِةى، بةَليَنيشي ثيَ دابوو بيكا بة والي رِةى. 

شةمري كورِي زيلجةوشةن كةوتة رِيَ، هةواَلةكة طةيشتة حوسةي ، كة      
ضي دايةوة    هةر ئةبيَت بة حوكمي عوبةيدوَلآلي كورِي زياد رِازي بيَت، بةرثة

 و وتي: )نةخيَر بةخوا هةرطيز بة حوكمي عوبةيدوَلآلي كورِي زياد رِازي نامب(.  

 حوسةين ئامؤذطاري سوثاي كوفة دةكا و خوايان بري ديَنيَتةوة:

نمارةي ئةوانةى لةطةلَ حوسةةةةيندا بوون هةفتا و دوو سةةةوار بوون و     
ستان،    سوثاي  كوفةش ثيَنج هةزار دةبوون، كة هةر دووال بةرانبةر يةك رِاوة

سةيين كورِي   سي        عةليحو سةبةيةكي نةف ضنةوة و موحا وتي: بة خؤتانا ب
خؤتان بكةن، دةكرَي خةَلكاني وةك ئيَوة لةطةلَ ئةمسةةةالي مندا طةنطيَ؟            

ةزاي م  كضةزاي ثةيامبةرةكةتامن، لة كاتيَكدا ئيَستا هةموو سةر زةوى كض
بة م  و   ثةيامبةريَكي تيَدا نيية جطة لة م  نةبيَ، ثةيامبةري خوا             

 .براكةمي فةرموو: )ئةم دووانة طةورةى طةجناني بةهةشنت(

ئيرت بةردةوام هةر هاني دةدان كة واز لة عوبةيدوَلآلي كورِي زيادبيَن            
ي و بيَنة ثالَ وي، ئةوةبوو سةةي كةسةةيان دايانة ثالَ حوسةةةي  لةوانة حةرِرِ 

سوثاكةى عوبةيدوَلآلي كورِي        شةكي  سةركردةى ثيَ كورِي يةزيدي تةميمي 
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سوثاكة       شةكي  سةركردةى ثيَ زياد. بة حةرِرِي كورِي يةزيديان وت: تؤ وةكو 
 لةطةَلمان هاتي، ئيَستا دةرِؤيتة ثالَ حوسةي ؟!!

شك           ئةويش وتي: سةرث سي خؤم  سويَنر كةخوا مة   نةف ض ،  تياك
دةى بةخوا هيض شةةةتيَك بةسةةةةر  يةدةم ةة نيَوار كةدةشةةة  و يكزةخرا، 

   بةهةشتدا هةَلنابذيَرم، ئةطةر لةت لةت بكريَم و بسوتيَنريَم.
دواي ئةوة لة رِؤني ثيَنج شةةةةممة هةردوو نويَذي نيوةرِؤ و عةسةةةري          

وو ال كرد، هةم بة سةةةوثاكةى عوبةيدوَلآلي  بةجيَهيَنا، ثيَش نويَذي بؤ هةرد
لة ثيشةةةدا ثيَي ووت : خؤتان               يدا بوون،  لةطةَل نةى  بةوا كورِي زياد، هةم 
بةرنويَذي بؤخؤتان بكةن و ئَيمةش بؤ خؤمان. وتيان: نابيَ، ئَيمةش نويَذ لة             
دواي تؤوة دةكةي ، ئيرت نويَذي نيوةرِؤ و عةسريان لة دواي حوسةينةوة كرد،  

ئيَوارة بوويةوة بة سةةةوارةكانيانةوة هاتنة ثيَشةةةةوة، حوسةةةةي      كة نزيكي
هةنديَكيش خةوتبوو هةركة بينياني وتي: ئةمة ضةةةي ية؟ وتيان: قوربان بؤ  

 ثيَشةوة ديَ ، وتي: برِؤن قسةيان لةطةلَ بكةن، بزان  ضيان دةويَ؟  
سي كورِي عةلي كورِي ئةبو         شنت، لة نيَوانياندا عةببا سوار رِؤي ست  بي

 براي حوسةينيان تيَدا بوو، قسةيان لةطةلَ كردن و ثرسياريان ليَكردن؟     تاليب
ئةوانيش وتيان: يان ئةوةتا بة حوكمي عوبةيدوَلآلي كورِي زياد رِازي دةبيَ            

 يان طةنطيَ.  
  و  وتيان: با بَلينَي بة ئةبو عةبدوَلآل، طةرِانةوة بؤالي حوسةةةةي         

سةبرمان ليَبطر    شةو  سبةى هةواَلتان دةدةيينَ،  ثيَيان ووت، وتي: ئةم كا  ن 
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، ئيرت ئةو   نويَذ ككةم، حةزم ةة نويَذدنينة كؤ ثةروةريطاري ثاك و ث كزم          
شةةةةوة هةتا بةيان هةر خةريك نويَذ و اسةةةتغفار و دوعاكردن بوو، ئةو و              

 . -رِةزاي خوا لة هةموويان بيَ-ئةوانةشي لةطةَليدا بوون 

 شةرِ لة نيَوان هةردوال رِو دةدات

رة بةياني رِؤني هةينيدا دواي ئةوةى حوسةةةي  رِازي نةبوو ببيَتة   لة بة
ديلي نيَر دةسةةة  عوبةيدوَلآلي كورِي زياد، جةني لة نيَوان هةردوو الدا         
دةسةة  ثيَكرد، هةر دوو تاكة هاوسةةةني نةبوون، بؤية هةركة هاوةَلةكاني  
  حوسةةةةي  زانيان تواناي ئةم سةةةوثايةيان نيية، هةموو خةميَكيان بووة            

، ئةوةبوو يةك لة دواي يةك لة دةور دةسةةة   ثاراسةةةتين حوسةةةةي  
دةكونران، هةتا كةسةةيان نةمايةوة جطة لة حوسةةةيين كورِي عةلي خؤي   

 . عةلي كورِيشي نةخؤش بوو.   نةبيَت
دواي ئةوة حوسةي  بة دريَذايي ئةو رِؤنة هةروا مايةوة، كةس نةيدةويَرا  

شةوة بةشكو بطةرِيَتةوة،   كةس نةيدةويست ببيَتة هؤي كوشتين،     برِواتة ثيَ
ئةمة هةر بةردةام بوو، هةتا شةمري كورِي زيلجةوشةن هات و هاواري كرد    
تياضةة ، لةبار دايكي خؤتان ضةة ، دةوري دةن و بيكونن، ئةوانيش هات  و   
دةوريان طرت، حوسةينيش زؤر بة جواميَرانة بة مششيَرةكةيةوة بة نيَوانياندا    

يان كوشةةت، وةكو شةةيَر بوو، بةآلم زؤري لة زيرةكي  دةرِؤيشةةت، زؤريَكي ليَ
 دةباتةوة.  
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شةةةمر هاواري تيَكردن: تيا بضةة  ئةوة ضةةاوةرِواني ضةةني ؟! ثةالماري 
بدةن. ئةوانيش ضةةوونة ثيَشةةةوة بؤي و كوشةةتيان. جا ئةوةى كة حةسةةةني 
كورِي عةلي كوشةةت و دةسةة  رِاسةةتةوخؤي تيا هةبوو: سةةيناني كورِي     

سي نةخري بوو  شةمر       ئةنة شةى كردةوة، هةنديَكيش دةَليَ :  سةري لة ال  ،
 بووة، خوا رِوويان رِةشكا.  

دواي ئةوةى كونرا سةةةةريان برد بؤ عوبةيدوَلآلي كورِي زياد لة كوفة،   
شا و دةخيستة نيَو        ستيةوة بوو ثياي دةكيَ ضوكَلةى كة بة دة عوبةيدوَلآل بةو 

ستا و وتي    سي كورِي مالك هة : بة خوا خراثت لةطةلَ  لوتيةوة، ئةوةبوو ئةنة
ماضةةي شةةوييَن ضةةوكَلةكةى تؤي   دةكةم، ئةم  ثةيامبةري خوام بيين 

 .(1)دةكرد
شان      سةي  ببوايةم و ثا ئيرباهيمي نةخري ئةَليَ: ئةطةر لة بكوناني حو

برِؤم و   ورايةمة بةهةشةةةتةوة رِمووم نةدةهات بة الي ثةيامبةري خوادا 
 .  (2)مببينيَت

 ثةيامبةر كوذرا؟ كيَ لة خانةوادةكةي 

حوسةي  خؤي، جةعفةر،  ةة  نراة ةداني عةةي دورِي مةكو تاةب:* 
 عةبباس، ئةبوبةكر، موحةممةد، عومسان كونرا.  

                                                 
ضائل     5107ر يف  206/ 5لاملعجيف انكنريق نلط ا ي، ل  (1) صحيح اننخاري لكتاب ف ق،  وا ظر: ل

 ق  3748انصحابر، باب مبا ب احلةن واحلةني حن ث ل

 ق وسبنه صحيح.2829ر يف: 3/112ل املعجيف انكنريق نلط ا ي، ل  ق2ل
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 عةلي طةورة)زةينولرابدي  نا(.  عةبدوَلآل، * ةة  نراة ةداني حوسةي :
 عةبدوَلآل، قاسم، ئةبوبةكر.   * ةة  نراة ةداني حةسةر:
ة ةداني عةق       ةة  نرا محان،            يل: *  بدولرِة بدوَلآل، عة جةعفةر، عة

عةبدوَلآلي كورِي موسليمي كورِي عةقيل، موسليمي كورِي عةقيل خؤيشي  
 لة كوفة كونرا. 

 عةون، موحةممةد    * ةة  نراة ةداني عةكروة آلي دورِي جةعفةر:          
لةم جةنطة ناهاوتايةدا           هةندة كةس بس لة ئال و بةي  ثةيامبةر          

 كونران.  

 ئةوةى دةطوتريَ لة بارةي كوشتنـى حوسةينةوة 

  لة ئوم سةةةةلةمةوة دةَليَ: جوبرةئيل لة الي ثةيامبةري خوا بوو          
وحوسةينيش الي م  بوو، حوسةي  دةس  كرد بة طريان منيش بةرمدا و      

، جوبرِةئيل فةرمووي: ئةى      رِؤيشةةةتة نورةوة بؤالي ثةيامبةري خوا     
ف         ئةويش  يت دةوىَ؟  ممةد خؤشةةة حة فةرمووي: دةى     مو بةَليَ.  ةرمووي: 

ئوممةتةكةت دةيكونن، ئةطةريش ئةتةويَ لة خؤَلي ئةو شةةةويَنةت ثيشةةةان  
دةدةم كة تيايدا دةكونريَت، ثيشةةةانيدا، بيين شةةةويَنَيكة ثيَي دةوتريَت           
كةربةال.فةرمودةيةكى مةشةةهوريشةةة بةآلم لة هةموو رِيَطاكانيةوة لة ئوم   

 سةلةمةوة زةعيفة.
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مةوة دةَليَ: طويَم لة جنؤكة بوو كاتيَك حوسةي  كونرا  هةر لة ئوم سةلة
 .(1)شيوةنيان دةكرد

تةنانةت لة نياننامةى ئوم سةةةلةمدا هاتوة ئةَليَ: بةهؤي قار وخةفةت  
 حوسةي  كؤضي دوايي كردوة. خواردنيةوة لةبةر كوشتين

تةنانةت لة نياننامةى ئوم سةلةمدا هاتوة ئةَليَ بة هؤي خةم وخةفةتي  
 حوسةينةوة كؤضي دوايي كردوة.كوشتين 

يان                باريوة،  نةوة خويَ   ئامسا لة  ئةوةى كة رِيوات دةكرَي كةوا  بةآلم 
ئةوةى ديوارةكان خويَناوي بوون، يان بةرديَك بةرز نةدةكرايةوة ئيال نيَرةكةى  
هةر خويَ  بوو، يان هةر وشةةةرتيَكيان سةةةةر بربِاية هةمووى دةبووة خويَ ، 

صةحيحي         ئةمانة هةر هةمووي درؤ  ضةيةكي  ض ، ِر سةى ثو سة و ق و دةلة
نةى كة هاوضةةةةرخي            نيية نة بؤ ثةيامبةري خوا       نة بؤ يةكيَك لةوا

رِوداوةكة بوون، تةنانةت ضةةةريفيش نيية، تةنها درؤيةكة و بؤ وروناندني              
و نةطةيشةةتونةتة   هةسةةت و سةةؤز دةكريَ. رِيوايةتانيَكي سةةةنةد ثضةةرِاون 

 رِوداوةكة.
لة ئينب      ها  ثةيامبةري خوام           هةروة خةودا  لة  ئةَليَ:  باسةةةةوة   عةب

  بيين، لة نيوةرِؤيةكدا قذي خؤآلوي و شيَواو بوو، شوشةيةكي هةَلدةطرت
خوييَن تيَدا بوو، ومت: ئةى ثيَغةمبةري خوا ئةوة ضةةيية؟ فةرمووي: خوييَن  
سةي  و هاوةَلةكانيَ ، لةو كاتةوة بة دواييدا ئةطةرِيَم تا ئةمرِؤ. عةممار   حو

                                                 
 وسبنه حةن.ق 1373ر يف  2/766فضائل انصحابرق لل  ق1ل
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هةواَلخواني فةرمودةكةية دةَليَت: ئةمةمان الي خؤمان لةبةركرد، دواي          كة  
ئةو رِؤنةدا كونرا        لة هةمان  ثةيامبةري        (1)بينيمان حوسةةةةي   ها  هةروة

دةفةرمويَ: )هةركةس مببيينَ لة خةودا، ئةوا بةرِاس  مين بينيوة    خوا
)(2). 

 خةلَكي كوفة تؤلَة لة نةفسي خؤيان دةكةنةوة 

ئةو كةسةى وا فةرماني كوشتين حوسةيين كورِي عةليدا عوبةيدوَلآلي  
شتيان، موختاري كورِي ئةبي      سةر كو كورِي زياد بوو، بةآلم زؤري نةبرد يةك
سةندةوة، جا ئةم موختارة         سةيين ليَ  ش  و تؤَلةي حو ستا كو عوبةيد هة

 ةوة.  لةو كةسانةبوو كة ثش  موسليمي كورِي عةقيلي بةردا و ثاشطةز بووي
هةربؤية ئةم كارة بؤ خةَلكي كوفة تؤَلة سةةةةندنةوة بوو لة نةفسةةةي             

 خؤيان، ضونكة :
شتيان و       يةدةم سليمي كورِي عةقيليان بةردا، تا كو ش  مو : ئةوان ث

 كةسيشيان جوككةى ليَوة نةهات.  
سيان بةرطريان ليَنةكرد، تةنها     يووة يش ضوو كة سةي  دةر : كاتيَك حو

ةميمي و هاوةَلةكاني نةبيَت، بةآلم خةَلكي كوفة          حورِرِي كورِي يةزيدي ت   
ئةوان وازيان ليَهَينا، هةر بؤية دةبينيت سةةةينة دةكوت  و ئةوة دةكةن كة             

                                                 
 ق،  واسباده صحيح.1280ر يف  2/788ل فضائل انصحابرق ل  ق1ل

 ق،  واسباده صحيح.  1280ر يف  2/788لفضائل انصحابرق ل  ق2ل
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سرِينةوةى ئةو هةَلةيةي باو و باثريانة هةروةك خؤيان     دةيكةن، هةمووي بؤ 
 .(1)ئةَليَ 

 سزاي دونيا ثيَش دوارِؤذ:

بةيدوَلآلي كورِي زياد و دار و  عومارةى كورِي عومةير ئةَليَ: سةري عو 
نا و لة مزطةوتةكةي            دا رِيز كران، دةَليَ: كة  «رِةحبة »دةسةةةتةكةيان هَي

شتمة اليان طويَم ليَبوو دةيانوت ئةوة هات، ئةوة هات، بينيم ماريَكة،    طةي
ضووة نيَو لوتي عوبةيدوَلآلي كورِي زيادةوة،       شت تا  سةرةكاندا دةرِؤي بةنيَو 

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

ئةمةش تؤَلةيةكي خوايي بوو لةم ثياوةى كردةوة كة دةستيَكي طةورةى  
 . هةبوو لة كوشتين حوسةيين كورِي عةلي دا

عوتاريديةوة وتوويةتي: جويَ  بة عةلي و ئةو  هةروةها لة ئةبو رِةجائي     
هةبوو وتي: ئةم     (3)ميان «بةهلوجني »خانةوادةية مةدةن، ئَيمة هاوماَليَكي         

نابين  خوا كوشةة ، ئةبو رِةجا    -واتة: حوسةةةيين كورِي عةلي-فاسةةقة 

                                                 
)         هةر بؤية ئةو سةوثاي موختارةى كة تؤَلةى حوسةينيان كردةوة نةاوى خؤيانيان نةابو   (1)

بةو كةمرتخةميةى لة ئاست حوسةي  كرديان، ئةمةش  التوابني( )تؤبةكاران(، وةكو دان ثيَدانانيَك
شيرة وةكو مةزهةبيَكي  دةركةوتين سةرةتاي دةركةوتين شيرة بوو وةكو مةزهةبيَكي سياسي، بةآلم

 فيكري و فيقهي دواي ئةوة دةركةوت، دةميَك دواي رِوخاني دةوَلةتي بةني ئوممةيية بوو.

 واسباده صحيح. ق،3780ب احلةن و احلةني، حن ثلجامع انرتمذيق كتاب املبا ب، باب مبا ل  ق2ل

 هؤزيَكة لة هؤزةكاني عةرةع.    (3)
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دةَليَ: ئةوةبوو خواي طةورة س ياييةكي تووشي ضاوي كردئةوةبو دةستبةجيَ      
 (1)كويَري كرد

 ؟كيَ حوسةينـى كوشت 

ثيَش ئةوةى بكوناني حوسةي  بناسني، وةرة با ضةند ساَليَك بطةرِيَينةوة  
شيرةكةياندا، شيرةش واتة سةرخةر       دواوة بؤ الي عةلي و حوسةي  لةطةلَ 

هةمو ئةمانةش لة كتييَب ئةو قةومة خؤيانةوة              - و اليةنطر وثشةةةتطري: 
 - دةيطيَرِمةوة

 : . عةةي 1

دةسةةت شةةيرةكةي دةكات )لة خةَلكي كوفة( و ئةَليَ: )لة سةةكاآل لة 
رِاسةةتيا هةموو طةليَك لة سةةتةمي كاربةدةسةةتاني ترسةةاوة، بةآلم م  وام   
ليَهاتووة لة سةةةتةمي نيَر دةسةةةتةكامن دةترسةةةم، ومت دةرضةةة  بؤ جيهاد   
دةرنةضةةوون، ومت طويَ بطرن طويَتان نةطرت، بة نهييَن و بة ئاشةةكرا بانطم   

ئامادةن           كردن دةنطتان   نةطرت، بؤ ئيَوة  تان  ئامؤنطاريم كردن وةر نةبوو، 
وةك نةبوو، بةندةن وةك خاوةن بةندة؟ حيكمةتتان بؤ باس دةكةم ليَي              بةس 

رِادةكةن، بة ئامؤنطاري ضاك ئامؤنطاريتان دةكةم بآلوةى ليَدةكةن، قسةتان    
بؤ دةكةم و هانتان دةدةم لة بؤ جيهادي خةَلكاني زؤردار كةضةةةي ناطةمة             

هةريةك بؤاليةك بآلوةى ليَدةكةن و دةطةرِيَنةوة   كؤتايي وتةكامن سةةةةبةئيانة
بؤ مةجليسةةةي خؤتان و خؤتان لة ئامؤنطاريةكانتان طيَل دةكةن، بةياني                 

                                                 
 ( وسندة صحيح.2831رقم  3/112)املرجم الكبري( ) (1)
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قةوس الر             نةوة بؤالم وةكو  طةرَِي كةضةةةي ئيَوارة دة مةوة  كة تان دة رِاسةةة
ى ئةوانةى  بوونةتةوة، رِاسةةتكةرةوة وةرِس بوو رِاسةةتكراوةيش ياخي بوو، ئة

بة الشةةةة ئامادةن بة عةقلَ ليَرة نني، هةوةس و ئارةزو جياوازةكان، ئةى              
ئةوانةى كة واليةكانتان بة دةسةةتانةوة طري هاتوون، هاورِيَكةتان مةبةسةة   
خؤيةتي طويَرِاَلي خوا دةكا و ئيَوةش سةةةرثيَضةةي دةكةن، بةآلم هاورِيَكةى   

ر طويَرِايةَلني، قةسةم بةخوا   شامتان سةرثيَضي خوا دةكا كةضي خةَلكةكة هة    
بة                نار  نةوةى دي بة طؤرِي بايةتةوة  حةزم ئةكرد موعاوية ئيَوةى بؤم بطورِي
درهةم، دةى لة ئيَوة بربداية و ثياويَكي لةواني ثيَم بداية، ئةى خةَلكي كوفة 
ئةم  طريؤدةى سةةةَي و دووانَي بووم بة دةسةةةتانةوة: كةرِي طويَدار، آلَلي         

ضاو    سةكةر، كويَري  شنت، نة برادةري     ق سؤز لةبةيةك طةي دار، نة بةرِيَز و دَل
سةةيقةن لة نارِةحةتي، دةسةةتان بةخؤآل ضةةيَ، ئةى هاوشةةيَوةكاني وشةةرت كة 
ضةةةاوديَرةكةي ديار نيية، تا لةاليةكةوة كؤيان دةكةيتةوة لة الكةى ترةوة               

 (1)بآلوةى ليَ دةكةن (

   -ثةنا بةخوا-ثاَلىكارةكة بةمةوة نةوةستا تةنانةت تؤمةتي درؤشيان داوة 

رِيوايةت دةكا كة     شةةةةريف رِةزا لة ئةمريي برِوادارانةوة عةلي      
سكي      سك ثرِ وان،  وتوويةتي: )أما برد: ئةى خةَلكي عيَراق ئيَوة وةك نني 
ثرِ بوو بيَ و ماوةى تةواو بوو بيَ ثاشةةةان بة مردويَ  منداَلةكةي دانابيَ،           
ثاشةةان ميَردةكةي مردبيَ و ماوةى بيَوةننيشةةي دريَذةي كيَشةةا بيَ، ئينجا   

يان طرتيبَ،     كاني مريات مة دوورة هامت          خز نة ياري خؤم  بة ئيخت بةخوا  دة 
                                                 

 ( .189-1/181نهج البالغة ) (1)
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بؤالتان بةَلكو بةزؤر هامت، جا ثيَم طةيشةةتووة كة ئةَليَ : عةلي درؤ ئةكات، خوا  
 .(1)بتان كونيَت ! درؤ بة دةم كيَوة ئةكةم (

هةروةها ئةَليَ: )خوا بتان كونيَت ! بةرِاسةةة  دَلمتان ثرِ كرد لة كيَم و  
سنطمتان ثرِ كرد لة رِق و ك  سةمتان هةمووى كرد بة غةم و   زوخاو و  ينة و هةنا

 .(2)( خةفةت و رِا وبؤضوني منتان بة سةرثيَضي و سةركزي خؤتان ليَ تيَك دام

 : . حةسةني دورِي عةةي 2
ئةَليَ: )بةخوا وا ئةزامن موعاوية لة مانة بؤ م  باشةةةرتة، وا ئةزان               

شتومةكةكامنيان تاآلن       ستيان مبكونن،  ضي وي كرد، ثارة  اليةنطري من ؟ كة
وسةةةامانةكةميان برد، دة بةخوا ئةطةر موعاوية ثةميانيَكم ليَوةر بطرَي كة        
خويَنمي ثَي ب اريَزريَت و ئةمينم بكات لة ماَل وخيَزانةكةم ئةوا باشةةةرتة              
لةوةى مبكونن، ئةوكاتة وخاوخيَزانةكةشةةم لة دةسةةت ئةضةةيَت، خؤ ئةطةر   

شتار بكةم ئةوا ئةو كاتة د  ش    لةطةلَ موعاويةدا كو ةكةن بة ملمدا و بة ئا
 .(3)دةخمةنة نيَر دةس (

هةروةها بة شيرةكةى خؤي ئةَليَ: )ئةى خةَلكي عيَراق لةبةر سيَ شت     
 .(4)وازم ليَ هيَنان: كوشتين باوكم و ليَداني م  و تاآلنكردني شتومةكةكامن(

 غةدري خةلَكي كوفة كة بكوذي حوسةينن:

                                                 
 ق. 119-1/118 هج اننالغر ل ق1ل
 ق. 189 - 1/187 هج اننالغر ل ق2ل
 ق. 270ق و ل) رحاب أهل اننيتق ص ل3/208انبنوة  ل ق3ل

   ق.283لنقن شيعين احلةنيق ص ل  ق4ل
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موحةممةدي كورِي عةلي كورِي ئةبو تالب كة ناسراوة بة ئيبنوحلةنةفية،  
كرد و ثيَ وت: برام ئةتؤ دةزاني   ئةميش ئامؤنطاري حوسةةةةيين براي 

ئةوان غةدريان لة بابت و براكةت كرد، جا ئةترسةةةم حاَلي تؤش وةك حاَلي        
 .(1)ئةوان بيَ و بةدةردى ئةوان برِؤى

كاتيَك حوسةي  ثرسياري ئةو    -فةرةزدةق هةروةها شاعريي بةناوباني  
فةرةزدةق وتي: )دَليان   -شةةيرةيةى خؤي ليَكرد، كة ئةم لة اليانةوة ديَتةوة

لةطةَلتة و شةةةريةكانيان لةسةةةةرتة، بةآلم فةرمان لة ئامسانةوة دادةبةزيَت و  
ست دةكةى فةرمان هةر      سةي  وتي: )رِا خوداش ئةوةى بيةويَ دةيكات، حو

رِؤنَي ئةو لة كردني كارَيكداية، خؤ ئةطةر قةزاي خوا           بؤ خوداية و هةموو  
بة شةةةيَوةيةك هات كة ئَيمة حةزمان ليَ ئةكرد و ثيَي رِازي بووي ، ئةوا             
سةةوثاسةةي دةكةي  لةسةةةر نيرمةتةكاني، هةر ئةويش ثشةةت و ثةناية بؤ    
ست        سيَك نيةتي رِا شوكرانة بذيَري كردن، ئةطةريش وا نةبوو خؤ ئةطةر كة

 .(2)ين لة خوا ترس بيَ دوور ناكةويَتةوة(بيَ و بة نهيَ

سةي    شينةيان      كاتيَكيش حو سةى لةطةلَ كردن ئامانةى بؤ ثيَ ق
كرد، كة ضةةةيان بةسةةةةر باوك و براكةى هيَناوة، لة وتاريَكيدا ئةَليَ : )خؤ 
ئةطةر ئةوة نةكةن و ثةميانةكةتان بشةةةكيَن  و بةيرةتي م  لة طةردنتان                   

                                                 
، اجملانس انفاخرة نعنن  115ق، عاشمموراء نسحةممائي ص 39انلهوف البن طاووس صل  ق1ل

  ..96، على خطى احلةني ص 1/454، مبتهى اآلمال 75احلةني ص 

، نواعج ابشممجان ننيمني   100خطى احلةممني ص، على 79اجملانس انفاخرة نعنن احلةممني ص   ق2ل
   .3/62، معامل املنرستني 60ص
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نيية لة ئيَوة، مةطةر بةسةةةر باوك و براكةم و  الدةن، ئةوة شةةتيَكي سةةةير 
موسةةليمي كورِي ماممتان نةهيَنا، بةرِاسةة  مةغرور ئةو كةسةةةية بة ئيَوة  

 .(1)فريو ووات(

 . عةةي دورِي حوسةي  ناسناو كة زةينوةعاكري :3

شتيان ئةكا و            سةرزةن شيرة(كةيي و  سةرخةرانيي ) سةر  دائةبةزيَتة 
سويَ  سراوتان بؤ باوكم   ئةَليَ: )ئةى خةَلكينة  ندتان ئةدةم بةخوا دةزان  كة نو

شان          شتان ثيَدا و ثا شان فيََلتان ليَكرد، طفت و ثةميان و بةيرة سي و ثا نوو
لةطةَلي بةشةةةرِ هات  و سةةةرشةةؤرِيتان كرد، دةك لة ناوبضةةيَ ئةو كارةى وا  
كردوتانة، بؤ رِةى خراثيتان، بة ض رِويةكةوة تةماشةةةاي ثةيامبةري خوا               

كاتيَك ثيَتان ئةَليَ: )عيرتةتي منتان كوشت، ئابرِو )حورمةت(ي   دةكةن 
ياني         ئةوةبوو دةنطي طر مةتي م  نني(،  لة ئو تان برد، دة برِؤن ئيَوة    من
ئافرةتان لة هةموو اليةكةوة بةرز بوويةوة وهةنديَكيان بة هةنديَكي تريان                  

 دةيوت: تياضوونة و بةخؤتان نازان .
شان وتي: )رِةمحةتي خوا   سيَك ئامؤنطاريةكامن قبولَ دةكات وة   ثا لة كة

وةسةةةيةتةكةم لة ثَيناوي خوا و ثةيامبةر و ئةهلوبةيتةكةى دةثاريَزيَت،                   
ضاكرتي  منوونةى سةرمةشقي و ضاوليَكةري هةية   بيَطومان لة ثيَغةمةري خوادا

 بؤ ئيَمة(.

                                                 
،  172،  فس املهموم 194، حبر انعلوم 1/275، معاني انةنطني 72م  3/71معامل املنرستني   ق1ل

 .  170، تظليف انزهراء 39خري ابصحاب 



 

41 

نداري  و                  ما فةر يةَل و  مان طويَرِا هةموو مة  يان: ئَي يان وت هةمو هةر 
ستما  شتت ليَ ناكةي  و بةرنادةي ، رِةمحةتي خوات   دة ن بة تؤوة طرتووة و ث

لييَبَ فةرماني خؤ ان ثيَ بَليَ، ئيَمة شةةةرِي  لة بؤ شةةةرِت و ئاشةةتني لة بؤ  
ئاشةةةتيت و دةدةي  لة يةزيد و تةبةرِا لةهةر كةسةةةيَك دةكةي  سةةةتةمي  

بازينة،  ليَتكردبيَ، ئةويش وتي: هةى هو، ئةسةةةتةمة ئةى خيانةتكار و فيََل
بة دةسةةةت نةفسةةةي خؤتانةوة طريتان خواردوة، دةتانةوَى بيَنة دةم منةوة            
هةروةك بةدةم هاتنةوةتان بؤ باوباثريامن لةوةو ثيَش؟ نة بة ثةروةردطاري                 

برينةكة سةةةاريَذ نةبووةتةوة، دوييََن باوكم لةطةلَ            وشةةةرتاني سةةةةماكار   
و ئالوبةيتةكةيي و      خانةوادةكةي كونرا، هةرطيز جةرط برِينةكةى ثةيامبةر           

شةيدا و  هؤطريان لة     شتا  باوكمم و كورِةكاني باوكمم لة نةبري ناباتةوة، هيَ
زمانة ضةةةكؤلةمداية، تاَليي لة قورِط و طةرومداية، خةم و خةفةتي لة                  

 .  (1)سنطمداية(
هةروةها كاتيَك بة الي خةَلكي كوفةدا تيَ ةرِي، بيين شةةةيوةن دةكةن    

ةيش ليَيا         ة ةةم ةرين، ئ ة ن تورِة بوو وتي: )شيوةن دةكةن و دةطري  لة ودةط
   .(2)ثيَناوي ئيَمة، ئةى كيَ كوشتماني؟

                                                 
وابمني ) نواعج   92ق وابن طاووس ) امللهوف ص   2/32ذكر انط سممممي هذه ا طنر ) االحتجا  ل     ق1ل

، وحةممني كورا ي ) رحاب كربالء ص  572وعناس انقمي ) مبتهى اآلمال اجلزء ابول ص  158ابشممجان ص 
ادها عناس  وأع 87ومرتضمممى عياد ) مقتل احلةمممني ص  317وعنن انرزاق املقرم ) مقتل احلةمممني ص  183

 . 262وذكرها رضى انقزو ين ) تظليف انزهراء ص  360انقمي )  فس املهموم ص 

ضى عياد ص    357 فس املهموم 86امللهوف ص  ق2ل ةني ملرت م تظليف  1996عام  4ط 83مقتل احل
   .257انزهراء ص 
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 :. موم دةةسو ي دضي عةةي 4
سةينتان        ش  حو ضيتانة بؤ ث وتي: )ئةى خةَلكي كوفة عةيبة بؤتان، 
تان و               تاآلن كرد و برد تان  ثاشةةةان ماآلكةي تان،  بةردا و دواييش كوشةةة

تووشةةي مةينةت و دةردةسةةةريتان كرد، دةك  ئافرةتةكانيتان بة ديل طرت، 
تياضةة  و دوورضةة ، ض نةهامةتيةكة داوية لةسةةةرتان، ض تاوانيَكة هةَلتان   
شتان، ض       شانتان، ض خويَنانيَكتان رِنان، ض ننانيَكتان دابة كو سةر  طرتووة لة
منداآلنيَكتان فةوتان، ض سةةةامانيَكتان برد بة تاآلن، ثياوانيَكتان كوشةةةت  

 .(1)، سؤز و بةزةيي لة دَلتان هةَلطرياوة (ثةيامبةر بوون باشرتيين دواي

 : . زةينةكي دضي عةةي 5
      :  كاتيَك خةَلكةكة ثيَشوازيان ليَكرد بة طريان و رِؤ رِؤوة، ثيَي ووت 

) دةطري  و رِؤ رِؤتانة؟ ! ئا بةخوا زؤر بطري  و كةم ثيَبكةن ، بةرِاس  عةيب 
تازة ئابرِوتان [ئيرت هةرطيز ثاكي ناكةنةوة  و شورةيية و ئابرِوتان ضوو،

 . (2)، ئاخر ضؤن كوشتين وةضةى كؤتا ثةيامبةر ثاك دةكةنةوة]ضؤرِيا
سةري لة كةناوةكةى درهيَنا و بة خةَلكي    لة رِيوايةتيَكي تردا هاتووة: 
كوفةى وت: وسةةةنب ئةى ئةهلي كوفة، ثياوةكانتان دةمانكونن و ننةكانتان           

 .(3)خؤي دادوةري نيَوان ئيَمة و ئيَوةية لة رِؤني دواييدابؤمان دةطري ، خوا 
                                                 

،  157،  نواعج االشممجان  316مقتل احلةممني نلمقرم ص   363 فس املهموم  91امللهوف ص  ق1ل
 .  261تظليف انزهراء نرضي بن  يب انقزو ين ص  86مقتل احلةني ملرتضى عياد ص 

 وما بعنها.   295مع احلةني )  هضته ص  ق2ل

 .264و تظليف انزهراء   365 فس املهموم ص ق3ل
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 . جةواي  وحةييسي:6

هةموو ئةم هؤكةةةةةةارانة واي كةةةةةةرد ئيمةةةةةةامي عةلي ئةو دوو    »
تاآلوةيةةةان بةةةةةةةةةة دةستةوة بضةنيَ و غةدر لة ئيمامي حوسةي  بكةن و   
و  هةروةها موسةةةليمي كورِي عةقيل بة مةزَلومي لة نيَو ئةواندا بكونرَي           

حوسةي  لة كةربةالي نزيك كوفة بة تينويةتي هةر بة دةست سوثاي كوفةوة  
 .(1)«بكونريَ

لة رِاسةةةتيدا ميَذوو شةةةاهيدة كةوا خةَلكي كوفة          »هةروةها ئةَليَ:    
ضؤنيَك بيَ ميَذووي ئيسالم        مةشهورن بة غةدر و ثةميان شكاندن، ئيرت هةر 

 «.ةَلكي كوفةوةثةميان و ثابةندي خ تيَرِوانيين ضاك نيية لة ئاست
ئةمة ئةوان وا ئةَليَ  بةآلم مين سةةةونين مةزهةع ئةَليَم: طةليَك لة             

 زانايان وكةَلة ثياواني ئةم ئوممةتة لةويَوة ثيَطةيشنت.
 . حوسةي  دوراني :7

خةَلكي كوفة بة وازهَينان و بآلوةكردن لة حوسةةةةي  وازيان          »ئةَليَ:  
نةهَينا، بةَلكو بةهؤي رِةنطاورِةنطي هةَلويَسةةةتةكانيانةوة هةَلويَسةةة                 

شيان بؤ    ضوون بؤ كةربةال و   سيَيةمي ثةيدا بوو، ئةوةش بة ثةلةكردنيان لة دةر
شةةةةرِكردن لةطةَل ئيمامي حوسةةةةي  علية السةةةالم، لة كةربةالش لةوَي             

                                                 
 .  59موسوعر عاشوراء ص  ق1ل
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س  وا كة لة رِةزاي شةيتان و خةمشي       ثيَ شربِكيَيان دةكرد لة ثيشاندني هةَلويَ
 .(1)«خواي ميهرةبان بوو

* هةروةها ئةَليَ : )هةَلويَسةةتيَكي تريش دةبينني كة نيشةةانةى نيفاقي   
مام                  بةر ئي بةران تة  تةميمي دَي بدوَلآلي كورِي حةوزةي  فةية، عة خةَلكي كو

كة ضي خةَلكي كوفةشة و تا دوييَنَ    -حوسةي  ئةقريِييَنَ: حوسةينتان تيَداية؟  
سةةراويان بؤ  بوو ثيَ ئةضةةيَ لةوانةش بووبيَ كة نو لة شةةيرةكةى عةلي 

ئينجا ئةَليَ: ئةى حوسةي  مذدةى    -نووسي بيَ يان لة جةماعةتي)شةبس(بيَ  
 .(2)ئاطرت لييَبَ(

 .  ورِتةزا  وتةدةري :8
فة                  خةَلكي كو كةوا  ية  لةوةدا ني مان  ئةَليَ: )طو هةري  تة تةزا مو موِر

 .(3)شيرةي عةلي بوون، ئةوانةشي حوسةينيان كوشت هةر شيرةي ئةو بوون(
ئةَليَ: )ئيَمة ثيَشةةرت ئةوةمان سةةةملاند كةوا ئةم ضةةريؤكة لةم     هةروةها 

يةن                لة ال ها و ان: كوشةةةتين حوسةةةةي   هةروة طة،  يةوة زؤر طرن طة رِوان
سةر        ساَليَك بة شتا ثةجنا  شيرةوة كة هَي سَلمانانةوة بةَلكو لة اليةن خودي    مو

كي  تيَ ةرِيووة، بةرِاس  شتيَكي سةيرة و مةتةَليَ     وةفاتي ثةيامبةرةوة 
 .(4)سةمةرةية و تا بَليَي سةرنج رِاكيَشة(

                                                 
  .61-60) رحاب كربالء ص   ق1ل

 . 61) رحاب كربالء ص   ق2ل

 ق. 1/129ل امللحمر احلةيبير  ق3ل

  ق.3/94ل امللحمر احلةيبير  ق4ل
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جا ئةوةى فةرماني كر د بة كوشةةتين حوسةةةي  و ثيَي دَلشةةاد بوو:    
 عوبةيدوَلآلي كورِي زياد بوو.  

ئةوةي دةس  لة كوشتين هةبوو: شةمري كورِي زيلجةوشةن و سيناني  
سيانةش هةموويان اليةنطري عةلني و ل    سي نةخري بوون. ئةم  ة كورِي ئةنة

 صيففينيشدا لة نيَو سوثاكةي وي بوون.  
 . داز ي ميحسامي نةجةيف :9

علية  -ئةَليَ: )ئةو سةةوثايةى كة دةرضةةوو بؤ شةةةرِي ئيمام حوسةةةي   
سالم  سةد هةزار    -ال بوون، هةر هةمويان خةَلكي كوفة بوون، نة )!!(  سيَ 

سودانيةك، نة       ستانيةك، نة  شاميةك، نة حيجازيةك، نة هينديةك، نة ثاك
ميسةةريةك، نة ئيفريقيةكيان تيَدا نةبووة، هةر هةموويان كوفةيي بوونة، لة 

 .(1)هؤز و عةشريةتة جياوازةكانةوة كؤبوونةوة(
 . حوسةيين دورِي مةمحةيي كةرِاقي نةجةيف:  10

نةى كة لة خةَلكي كوفة دةطرييَ  ئةوةية:                  ئةَليَ: وة لةو رِةخنة و طازندا
بةو دةردة برد و هةسةةتان بة  -هما السةةالمعلي-)ئةوان حةسةةةني كورِي عةليان 

سةيين كورِي عةلي     شتين حو سالم -كو شتيان     -علية ال ضي خؤيان بانطهيَ كة
 .(2)كردبوو(

                                                 
 .  89عاشوراء ص   ق1ل

 .1/26أعيان انشيعر   ق40ل  . 113تارخ انكوفر ص   ق2ل
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)ثاشةةان بيسةةت هةزار لة خةَلكي عيَراق بةيرةتيان   .  وحسةةي مة ي:11
دابة حوسةةةةي  و غةدريان ليَكرد و بةيرةتي ئةويشةةةيان لةطةردندا بوو، بةآلم             

 .(1)ليَكرد و كوشتيان(خروجيان 

 هةبوو؟ كيَ دةسيت رِاستةوخؤي لة كوشتنـى حوسةيندا 

ميَذوويةكاندا ئةو كةسةةةةى  مةشةةةهورة لة كتيَبة نياننامةيي و ئةوةى
سي            سيناني كورِي ئةنة سةيندا هةبووة:  شتين حو س  لة كو ستةوخؤ دة رِا
سةرطةورةكةشيان عوبةيدوَلآل      ي  نةخري و شةمري كورِي زيلجةوشةن بوون، 
 كورِي زياد بووة، جا هةم عوبةيدوَلآل و هةم شةمريش لة شيرةكةي عةلني :

لة كتييَب )الرجال(ةةةةةةةكةيدا   طوسمممي. عوبةيدوَلآلي كورِي زياد: 1
 .(2)باسيكردوة و لة هاوةآلني عةلي هةنماري كردووة

شةمرةوة        2 شةهرودي لة بارةى  شةن: نةمازي  شةمري كورِي زيلجةو  .
 .(3) لةرِيزي سوثاكةى ئةمريوملوئمنني علية السالم بووةئةَليَ: لة صيففيندا 

 كوشتنـى حوسةين لة موسيبةتة طةورةكانة

سةي     سةر    بيَطومان كوشتين حو سيبةتة طةورانةية كة بة لةو مو
موسَلماناندا هات، ضونكة سةر زةوى كضةزاي ثةيامبةريَكي تري تيَدا نةبوو  

                                                 
 

م انبجف 1ق ط120ترمجرل 54رجال انطوسي ص  ق2ل حتقيق: حممن صادق  م، 1961املطنعر احلينر ر 
 حبر انعلوم.

لمةتنركات عليف رجال احلن ثق نلعالمر علي انبمازي انشهرودي، مؤسةر انبشر االسالمي م     ق3ل
 ق.6899ق ترمجر ل4/220هم ل1425
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لة خؤيي و ئال و بةيتةكةي       خوا -جطة لةو نةبيَ و بة مةزَلوميش كونرا       
سةر زةويةوة         -رِازي بيَ سَلماناني  سبةت مو شتنةكةى بة ني ، هةر بؤية كو

موسةةيبةتيَكي زؤر طةورة بوو و بؤ خؤيشةةي شةةةهيدي و رِيزليَطرت  و ثلة   
بةرزكردنةوة و نزيك بوونةوةبوو لة خوا، كة هةَلي بذارد بؤ ئاخريةت و نازو             

 م دونيا سةخت و نارِةحةتة.  نيرمةتي ئةو بةهةشتة لة جياتي ئة
ية      تةمي محةت بيَ   -شةةةيال االسةةةالم ئينب  بارةى بكوناني      -بة رِة لة

سةينةوة ئةَليَ:   شت، يا هاوكاري كرد، يا رِازي     »حو سةيين كو شي حو ئةوة
   .«بوو بةكوشتين، لة عنةتي خوا و مةالئيكةت و هةموو خةَلكي لييَبَ

مةبةستةش زؤريَك هاوةَلة    َلينَي: خؤزطة دةرنةضووباية، بؤ ئةو ش ئة بةآلم
بةرِيَزةكان رِيَطريان ليَكرد، ئةم دةرضةةةوونةى واي لةو زؤردار و زاَلمانة كرد           

و ثاشةةانيش بة   دةسةةتيان بضةةيَتة خوييَن كضةةةزاكةى ثةيامبةري خوا
شتنةكةى كةوتةوة         شت لة كو س  ئةوةندة  شةهيدي بكةن، بةرِا مةزَلومي 

 ئةوانة رِوي نةدةدا. كة ئةطةر لة شارةكةى خؤي دةرنةضواية
بةآلم كاري خواية جل جاللة، هةر ضةةييةك خوا تةقديري بكا ئةبيَ و با  

 خةَلكيش نةيةويَ.  
دواي ئةوسةةاش كوشةةتين حوسةةةي  لة كوشةةتين ثةيامبةران مةزن تر  
نيية، ئةوةتا ثةيامبةر يةحيا سةالت و سةالمي خواي لةسةر، سةريان برِي       
و هَينايان كرديان بة مارةيي ئافرةتيَكي داويَ  ثيس، هةروةها زةكةريا هةر            
بةكوشةةنت ضةةوو و عومةر و عومسان و عةليش هةر هةموويان بة كوشةةنت    
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شنت، ئةمانة هةموويان لة حوسةي  باشرتن خوا لةوان و لة ئةميش رِازي    رِؤي
جياوازي كردن لة نيَوان شةةةهيدةكاني صةةةحابة وئال وبةيت    بيَ، هةر بؤية

جائيز نيية مرؤظ كاتيَك يادي   بةَلطةى بوني هةوا وئارةزو ومةرامي خراثة، و      
 وئةوانة،  كوشتين حوسةي  بكات دةست بكات بة لة خؤدان ودةم وضاو رِنني    

بةري                        يام ثة تا  ئةوة نةهي ليَكراوة،  عدا  لةشةةةةةر نة  ما ئة هةموو 
، واتة:   (1)«َنْيسَ مِبَّا مَْن َنَطيفَ اُ نُودَ وَ شممممَقَّ اجُليُوبَ  »دةفةرمويَت:   خوا

 )لة ئيَمة نيية ئةوةى لة طؤنايي دةدا و سنطي دةدريَ(.  
،  ق2ل«حلانَِقرِ وَانشمممَّا َّرَِأ َا بَرِيٌء مِنَ انصمممَّانَِقرِ وَا»هةروةها دةفةرمويَ: 

واتة: )م  بةريم لةو ئافرةتةى شةةيوةن دةكا و لةوةى قذي دادةرِنيَ و لةوةى  
 لة سنطي دةدا ودايدةرِنيَ (.

 ئةو ئافرةتةية بة دةنطي بةرز دةطري و شيوةن دةكا.: انصانقر
 ئةو ئافرةتةية قذي دادةرِنيَ.  احلانقر: 
 ئةو ئافرةتةية لة سنطي دةدا و دايدةرِنيَ.  انشا ر: 

                                                 
ق.  و 1294صممممحيح اننخاريق كتاب اجلبائز،  باب نيس مبا من شممممق اجليوب حن ث ل        ل  ق1ل

 ق.  103لصحيح مةليفق كتاب االميان،  باب حتر يف ضرب ا نود ل

ق.  ولصحيح   1296اننخاري لكتاب اجلبائز، باب ما  بهى من احللق عبن املصينر ل لصحيح    ق2ل
يوب واننعاء بنعو  اجلاهلير، حن ث ر يف        مةممممليفقكتاب االميان، باب حتر يف ضممممرب ا نود وشممممق اجل     

 ق.140/167ل
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إِنَّ انبَّائِحََر إِذَا َنيْف تَتُْب َفإِ َّهَا »دةفةرمويَت: هةروةها ثةيامبةري خوا  
. واتة: )ئةطةر     ق1لقتُْلنَسُ  َْومَ انقِيَامَرِ دِْرًعا مِْن جَرٍَب وَسممممِْربَاِنا مِْن َ طِرَان       

قيامةتدا قةميسةةةيَكي طةرِي و       شةةةيوةنكةر تةوبة نةكات، ئةوا لة رِؤني        
 خوريان و ثؤشاكيَكي قةتراني دةكريَتة بةري(.

بؤية ثيَويستة لةسةر موسَلمان ئةطةر موسيبةتيَكي ئاوها رِويدا، ئةوة      
ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ   ] بَليَت كة خواي ثايةبةرز فةرموويةتي:       

ت تووشةةةي بةآل و   واتة: )ئةوانةى كة هةركا       .{156}البقرة:  [ڄ    ڃ       ڃ
ئيَمة هةر هي خواي  و   [ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ      ]: موسةةيبةتيَك دةب ، دةَليَ 

 سةرةجناميشمان هةر بؤ الي وية (.

 هةلَويَسيت خةلَك لة كوشتنـى حوسةين:

 خةَلك لة كوشتين حوسةي  دةبنةوة سيَ كؤمةَلةوة:
وا دةبين  كوشةةتين حوسةةةي  هةق بووة، ضةةونكة    دؤ ةة ةى يةدةم:

خروجي لة ثيَشةةةواي موسةةَلمانان كردووة و ويسةةتوويةتي كؤكي و تةبايي   
فةرموويةتي:      موسةةةَلمانان تيَك بدا. هةروةها ئةَلينَي ثةيامبةري خوا           

هةركةس هات و ئيَوةش ثيَشةةةةوايةكي خؤتان هةبوو كاروباري بةرِيوة            »
كةتان تيَك بشكييَنَ، هةركةسيَك بووة بيكونن،    دةبردن، جا ويس  كؤمةَلة 

                                                 
ق.  ولصحيح   1296صحيح اننخاريق كتاب اجلبائز،  باب ما  بهى من احللق عبن املصينر ل  ل ق1ل

مةممممليفقكتاب االميان، باب حتر يف ضممممرب ا نود وشممممق اجليوب واننعاء بنعو  اجلاهلير، حن ث ر يف             
 ق.  140/167ل
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. جا حوسةينيش ويستوويةتي كؤمةَلي موسَلمانان تيَكدا     (1)«كائنا م  كان
بؤية كوشتنةكةى    «اقتلوة كائنا م  كان»دةفةرمويَت:  و ثةيامبةريش 

، كة رِقيان لة حوسةةةيين كورِي  (2)رِاسةةتة، ئةمةش ووتةى )ناصةةبيةكانة( 
 .  -رِةزاي خوا لة خؤيي و لة بابي بيَ-عةلي كورِي ئةبو تالبة 
ئةَليَ : حوسةةةي  ئةو ئيمامةية كة طويَرِايةَلي واجب   دؤ ةة ةى يووةم:

 بووة و ثيَويست بوو كارةكة تةسليم بةم بكراية. ئةمةش قسةى شيرةكانة.  
نةت و جةماعةتة، ئةَليَ : بة كة ووتةى ئةهلي سون  دؤ ةة ةي سيَيةم: 

نةبووة، وةكو              تة ئيمام  نةبووة وا بةآلم كاربةدةسةةةت  مةزَلومي كونراوة، 
خارجيةكيش نةكونراوة، بةَلكو بة مةزَلومي كوشةةةتيان و شةةةةهيديان كرد  

دةفةرمويَ: )حةسةةةن و حوسةةةي  طةورةى طةجناني    هةروةكو ثةيامبةر
يان برِوات بؤالي يةزيد لة  . هةروةك ويسةةتيشةةي بطةرِيَتةوة،(3)بةهةشةةنت(

شام، بةآلم ئةوةبو رِيَطريان ليَكرد و وازيان ليَ نةهيَنا هةتا نةبيَتة ديلي نيَر   
 دةس  كورِةكةى زياد.  

 

                                                 
باب حكيف من فرق أمر املةممملمني وهو عتمع، حن ث ر يف    صمممحيح مةمممليفقكتاب االمارة، ل  ق1ل

 ق.  1852ل

 الناصبة: ئةوانةن كة رِقيان لة عةىل و خانةوادةكةيةتي.    (2)
   ق.3768لأخرجه انرتمذي ق كتاب املبا ب،  باب مبا ب احلةن واحلةني حن ث ل  ق3ل
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ئةوةى رِويدا بة هؤي دةرضوني حوسةينةوة، ثيَمان نالَيَ دةرضون 
 خراثةى ليَدةكةويَتةوة؟

 :فةرموويثابةند بو بة كؤمةَلي موسَلمانانةوة ولة دةرضونةكةى حوسةي  
 رِيَطةم بدةن دةرِؤم بؤالي يةزيد، بةآلم عوبةيدوَلآل رِازي نةبو.

 يفرق مل عنه هللا رضي إنه»دةفةرمويَ: « منها  السنة»ئينب تةميية لة 
 يف داخال ديزي إىل إو الثغر إىل أو بلده إىل رجوعلل طالب وهو إال يقتل ومل اجلماعة
 «. األمة تفريق عن معرضا اجلماعة

 هةنديَك بة ئالوبةيت ثارة دةردةكةن

هةنديَك بة ئالوبةيت ثارة دةردةكةن ئةمةش بة شاهيدي خودي ئالوبةيت 
رِةزاي خوايان ليَبيَت، تةنانةت كة وتويانة وةرة بؤ عيَراق رِيوايةت هةية ئةَليَ 

 بؤ ئةوةبو ة ثارةيان ثيَدةربكةن.
هاية هاتوة ئةَليَ: موحةممةدي كورِي حةنةفية كة يةكيَكة لة البداية والن

لة سةراني ئالوبةيت كاتيَك ئامؤنطاري حوسةيين كرد نةرِوات، ثيَي وت: 
ئةمانة ئةيانةويَت ثارةمان »، واتة: «إمنا يريدون أن أيكلوا بنا ويشيطوا دماءان»

 «.ثيَوة دةركةن

 دوو بيدعةي تازة دواي كوشنتـى حوسةين:

سةةالم ئينب تةميية دةَليَ: )دواي كوشةةتين حوسةةةي  خةَلك دوو   شةةيال اإ
 بيدعةيان داهيَنا:
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يةكةميان: بيدعةى غةمباري و شةةيوةنكردن لة رِؤني عاشةةورادا، بة لة طؤنا  
دان و هاواركردن و طريان و تينويةتي و خويَندنةوةى شةةةيوةننامة و الواندنةوة، كة  
ئةمانة سةةةةردةكيَشةةةَي بؤ جنيَو و نةفرةتكردن لة ثيَشةةةينيان و تاوانباركردني            

لانةممممابقون  شةةةكةوتووة يةكةمةكان(    خةَلكانيَكي بيَ تاوان تةنانةت جنيَو بة )ثَي       
شتنةكةى دةخويَنريَتةوة كة زؤربةى        ابونونق شتةى كو سةرطوزة دةدريَت، هةروةها 

درؤ و دةلةسةةةية، جا ئةو كةسةةةى كة ئةم كارةى داهيَناوة مةبةسةة  كردنةوةى   
دةرطاي ئاشةةوع و بةش بةش كردني ئوممةت بووة، وةطةرنا ماناي ضةةيية ئةم يادة   

دووبارة بكرَيتةوة و خويَ  بِريَذرَي و رِابردو طةورة بكرَيتةوة خؤ        هةموو سةةةاَليَك    
 ثيَوةي ثةيوةست بكريَ و باوش بكريَتة طؤرِةكان(.  

دووةميان: بيدعةى خؤشةةي و شةةادي و دابةشةةكردني شةةرييين و بةخشةةني بة  
 مندالَ و خيَزان لة رِؤني كوشتين حوسةيندا.  

ئا            يةنطري  هةبوون ال يَك  كان خةَل فةدا  لة سةةةةروي       لة كو يت بوون  بة ل و 
هةموويانةوة موختاري كورِي ئةبو عوبةيدي موتةنةبيئي درؤزن لةطةلَ خةَلكانيَكي          
تردا كة رِقيان لة ئال و بةيت بوو لة سةةةروي هةموويانةوة حةجاجي كورِي يوسةةفي  
سةةةقة ، جا بيدعة بة بيدعة ضةةارةسةةةر ناكريَ بةَلكو بة بةرثاكردني سةةوننةتي    

ڦ  ڦڦ  ڦ   هةروةك خواي باآل دةفةرمويَ: ]    ثةيامبةر دةبيَت    

 .{156}البقرة[ڄ  ڄ ڄ  ڄ    ڃڃ
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 كوشتنـى حوسةين هةلَويَسيت يةزيد لة بةرامبةر 

يةزيد دةس  لة كوشتين حوسةيندا نةبووة، ئةمةش ديفاعكردن نيية     
كيَ  كة لةوةو ثيَشةةيش رِومنان كردةوة ، لة يةزيد بةَلكو ديفاعكردنة لة هةق

 حوسةيين كوشتووة.  
جةماعةت بة هيض شةةيَوةيةك  م لةطةلَ ئةوةشةةدا ئةهلي سةةوننةت وبةآل

، هةروةكو لة سةلةفةوة هاتووة و فةرمويانة: بؤ    خؤشيان بة يةزيددا نايةت 
كةسةةةيَك هةية كة برِواي بة خواو بة رِؤني دوايي هةبيَت ويةزيدي خؤش               

بةآلم ئةوةي هةق بيَت رِووني  ، لي سوننة خؤشيان بة يةزيددا  بويَت؟! جا ئةه
سوننة نة      سيَكي تر عةزيزترة، جا ئةهلي  ضونكة هةق لةهةر كة دةكةنةوة، 

لةعنةتي ليَ دةكةي ، بةآلم        زياد ئةَليَ  و نة كةم، نة خؤمشان ئةوَي و نة         
رِاسةةةتيةكة و ئةبيَت رِوون بكرَيتةوة، هةق هةقة وئةبيَت بطوتريَت،                ئةوة 

حةز لة باسكردني ئةمةدا مةرام و ئاماجني تريان  ضونكة خةَلكاني نةيار و نا 
 هةية.

يةزيد كة عوبةيدوَلآلي كورِي زيادي نارد بؤ ئةوةبوو نةهيَليَت          هةروةها   
  بيَتة كوفةوة، فةرماني كوشةةةتين ثيَنةكرد، بةَلكو خودي حوسةةةةي       

طوماني خيَري بة يةزيد هةبوو كاتيَك وتي: )يان ئةوةتا رِيطةم بدةن برِؤم                
 ةزيد و بةيرةتي بدةميَ(.بؤالي ي
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 «بة كؤدةنطي ميَذوونوسان يةزيد حوسةينـى نةكوشتوة»

شيال االسالم ئينب تةميية ئةَليَ: )بة ئيتفاقي ئةوانةى ميَذوو دةطوازنةوة    
يةزيد فةرماني بة كوشتين حوسةي  نةكردووة، بةآلم بؤ ئينب زيادي نووسي      

يَكيش هةواَلي كوشةةةتين   كة نةهيََليَت حوسةةةةي  ببيَتة والي عيَرِاق و كات     
ةكةيةوة  حوسةي  طةيشتة يةزيد نارِةحةتي خؤي دةرخست و طريانيش لة ماَل

بيسةةةرتا وة يةكيَكياني بة ديل نةطرت و بةَلكو رِيَزي لة ئةهل و بةيتةكةى            
 طرت و رِيَطةشي دان تا طةرِانةوة شوييَن خؤيان.

رانبةر ئافرةتاني     ئةمما ئةو رِيوايةتانةى باس لةوة دةكةن كة بيَ رِيَزي بة           
ثةيامبةر        نةوادةى  كردووة و وةكو ديلي جةني براون بؤ شةةةام و     خا

ست كراوة، ئةمانة هةر هةموو ووتةى     شيَوة بيَرِيَزيان لة ئا لةويَش بةهةمان 
ثوضةة ، بةَلكو بةني ئومةيية بةني هامشيان زؤر بة رِيَزدار تةماشةةا كردوة،   

  رِؤيشةت فاتيمةى كضةي   تةنانةت كاتيَك حةجاجي كورِيي يوسةفي سةةقة  
عةبدوَلآلي كورِي جةعفةري خواسةةةت، عةبدوملةليكي كورِي مةرِوان ئةم             
كارةي قبولَ نةكرد و فةرماني كرد بة حةجا  وازي ليَ بييَنَ و تةآلقيدا، جا           

ةةورة و         ئةوان بةني  ةة ط ةان ب ةمي ةاش ةردووة،             ه ةا ك ةاش ةةم ة ةران ت ط
ةك لة رِؤنان          ةز رِؤنَي ةةرطي ةةت ه ةان ةةن هيض ئافرةتيَكي هامشي نةكراوةتة  ت

 .كةنيزةك (
جا بؤية ئافرةتي هامشي لةو ماوةيةدا هةميشةةةة زؤر بةرِيَز و طرانةوة             

 تةماشا كراوة.  
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شيَوة       سةي  براوة بؤ يةزيد، ئةميش بة هةمان  سةري حو يان دةطوتريَ 
ئيسةة ات نةبووة، بةَلكو سةةةري حوسةةةي  هةر لة الي عوبةيدوَلآل بوو لة   

ان حوسةةةةي  نيَذرا و كةس شةةةويَنةكةى نازانيَت، بةآلم ئةوةي  كوفة، ثاشةةة
 مةشهورة هةر لة كةربةال لة شويَ  كوشتنةكةي س اردويانة.  

 هةلَويَسيت ناوةند لة ئاست يةزيد:

 شيال االسالم ئينب تةميية دةَليَ: خةَلك لة ئاست يةزيد دوو ثةرِ و ناوةنديَك :
دةمارطريان بؤي هةية و خؤشةةةيان دةويَ و تةنانةت           يةسةةةكةى يةدةم:   

 ئيدديراي ثةيامبةرايةتي و مةعصومةتيشي بؤ دةكةن.  
سكةى يووةم:  سةري هةية و رِقيان ليَيةتي و تةنانةت    ية دةمارطريان لة

سَلمان    كافري دةكةن و وا دةبين  كة مونافيع بووة و لة رِوكةش خؤي بة مو
 . ع بووة و رِقي لة ثةيامبةر بووةثيشانداوة و بةآلم بةدلَ مونافي

: )هةردوو بؤضوونةكة هةَلةية، ئةو ثياوة   ]واتة ئينب تةميية[ئينجا ئةَليَ 
ثاشةةةايةك بووة لة ثاشةةةاكاني موسةةةَلمانان و خةليفةيةك بووة لة خةليفة  

   ثاشاكان نة ئةمةو نة ئةوة.
سةي  ئةوا بيَطومان بة مةزَلمومي كونرا و        شتين حو سةبارةت بة كو

شةهيد      شة  ضؤن بة مةزَلومي كونران و  شيَوةكاني تري  هيدكرا هةروةك هاو
كران، كوشةةتين حوسةةةينيش سةةةرثيَضةةي كردني خوا و ثةيامبةرة بؤ ئةو   
كةسةةةةى كوشةةةتوويةتي يان هاوكاري كردووة يان ثيَي رِازي بووة، ئةمةش  
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كارةسةةةاتيَك بوو تووشةةةي موسةةةَلمانان هات بة هؤي خيَزاني وي و هي          
 خؤيشي شةهادةت و ثلة بةرزي و ثاية بَلندية(.تريشةوة، بؤ 

 ئايا دروستة نةفرةت لة يةزيد بكري َت؟

لةوانةية لة طرنطرتي  ئةو رِوداوانةى كة لة سةةةةردةمي يزيد دا رِويدا             
بيَت رِووداوي )حةرِرة( و كوشةةةتاري عةبدوَلآلي كورِي زوبةير و كوشةةةتين  

 حوسةيين كورِي عةلي بوو بيَت.
ك نةفرةتكردن لة يةزيدي كورِي موعاوية بة جائيز           بةم هؤيةوة هةنديَ     

ضةوانةوة، جا ئةوةى نةفرةتكردن لة يةزيد بة   دةزان ، هةنديَكي تريش بة ثيَ
 جائيز دةزانيَت ثيَويس  بة سةملاندني سيَ شت هةية :

 بيسةمليَنيَت كةوا فاسع بووة.   يةدةم:
: بيسةةةمليَنيَت كة ئةو لةو فاسةةقيةى تةوبةى نةكردووة، ضةةونكة   يووةم

 ئةطةر بيَ باوةرِ تةوبة بكات خواي ليَي وةردةطريَت، ض جاي فاسع؟  
 : بيسةمليَنيَت نةفرةتكردن لة كةسيَكي دياريكراو جائيزة.  سيَيةم

نة               نةخوا و  كة  ية،  جائيز ني ياريكراو  يةكي د لة مردوو نةفرةتكردن 
  نةفرةتيان ليَ نةكردبيَت، لة ثةيامبةري خواوة          ثةيامبةري خوا    

تَةمممُن وا اَبْموَ اتَ َفإِ َّهيُف َ ْن َأْفضمممَْوا إَِنى مَا   ال» ضةةةسةة اوة فةرمويةتي: 
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ئةوةى كة          (1)«َ نَّمُوا  ئةوان  بة مردووان مةدةن، ضةةةونكة  تة: )جويَ   . وا
 ثيَشيان خستبوو ثيَي طةيشنت(.

بازي بةرثا نةبووة، بةَلكو لةسةةةةر        جا ديين خوايش، لةسةةةةر جويَ    
رِةوشت جواني بةرثا بووة، هةر بؤية جويَندان لة ديين خواي طةورةدا بةهيض   

سمممِنَابُ  دةفةرمويَت: ) شةةيَوةيةك جيَي نابيَتةوة، بةَلكو ثةيامبةري خوا
  ةواتة: جويَندان بة موسَلمان فاسقيَتية و دةرضوون    قاْنمُْةليِفِ ُفةُوٌق وَ ِتَاُنهُ ُكْفرٌ  

 .  (2)لة فةرماني خوا و كوشتار لةطةلَ كردنيشي كوفرة(
  اْنَفاحِشِ  واَل ، انلَّعَّانِ  واَل ، بِانطَّعَّانِ   اْنمُْؤمِنُ َنْيسَهةروةها دةفةرمويَ: )   

شيَنةر و جويَندةر      اْننَذِيءِ واَل ، شيَنةر و نةفرةت وة سَلمان تانة وة ( واتة: مو
 و زمان ثيس و بةد ئةدةع نيية.

وةكو دةردةكةويَت جويَندان بة موسةةةَلمان فاسةةةقيَتية، جا كةسةةةيش 
نةيطووتووة يةزيد لة دي  دةرضةةةووة، بةَلكو طةورةتريين ئةوةى لةسةةةةري  

 دةطوتريَ: فاسع بووة.  
ئةمةش هةروةكو رِومنان كردةوة بةندة لةسةر سةملاندني ئةو فاسيقيَتيةى  

 بةرز و ثريؤزة.  كة لة يةزيد دا هةبووة، زانيين ئةوةش الي خواي 

                                                 
 ق.  1393لصحيح اننخاريق كتاب اجلبائز،  باب ما  بهى عن سب ابموات،  حن ث ل ق1ل

ق..  ولصممحيح  48لصممحيح اننخاريقكتاب االميان، باب خوف املؤمن أن طنع عمله، حن ث ل ق2ل
 ق.  64سناب املةليف فةوق و تانه كفر حن ث ل مةليفقكتاب االميان،  باب بيان  ول انبيب 
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دةفةرمويَ: )يةكةم سةةةوثايةك كة غةزاي    ئةوةتا ثةيامبةري خوا 
 .(1)شاري قةيسةر دةكةن خودا ليَيان خؤش بووة(

جا ئةم سوثاية بة سةركردايةتي يةزيدي كورِي موعاوية بووة، لة ساَلي  
َلدا بووة وةكو: ئينب                  49 طة لة كاني  بةرِيَزة َلة  هاوة لة  يَك  ند هة ك، دةَليَ  

 عومةر و، ئينب زوبةير و، ئينب عةبباس و، ئةبوو ئةيوع.  

س  يةزيد هةَلةيةكي زؤر     سري دةَليَ: ) بةرِا كرد كاتيَك   خراثيئينب كة
لة رِوداوي )حةرِرة(دا فةرماني كرد بة ئةمريي سةةوثاكةى موسةةليمي كورِي  
عوقبة، سيَ رِؤن مةدينة حةآللَ كا، كة بةهؤيةوة نمارةيةكى زؤر سةحابة و    

 منداَلي سةحابة كونرا(.
ست خواوة، هةروةكو زةهةبي لة   جا ثوختةى ووتة: ئةوةية دةيدةينة دة

 ين ثيَدةدةي  نة خؤمشان دةويَ.  ، نة جويَ (ال  ةنه والحننه)بارةيةوة دةَليَت: 
لة سةلةفيشةوة هةر ئةوة هاتوة وتويانة  »دةفةرمويَ:  يششيال اإسالم

 .«نة خؤشيمان دةويَت نة جويَنيشي ثيَدةدةي 
بؤ مةطةر كةسيَك برِواي بة خوا ورِؤني دوايي   »هةنديَكيشيان وتويانة:  

 «.هةبيَت خؤشي بة يةزيددا ديَت
 آنِهِ وصحنِه.وعلى  نيِبا حممٍن  يفَ وبارَك علىوصلى اهلُل وسلَّ

* * * 

                                                 
   ق.2924اجلهاد، باب ما يل )  تال انروم حن ثل لصحيح اننخاريقكتاب ق1ل
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