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كان واریجه باس و خه بدوی كوڕی عه گفتوگۆی نوان عه  

پاش سوپاس وستایشی ب پایانم بۆ خوای تاك وپاك وب ھاوتا 

ری  مبه ر پغه سه ر درودوو سوی خوا له هو نی بوونه وخاوه

رانی  و یارو یاوه )وسلم  علیه  صلی الله(محمد  ویستمان خۆشه

 :پاشان دا  بت تا ڕۆژی دوایی له

جا  :بین   ی که وه ر ئه سه  شتینه گه ووتاری پشوماندا له

نوان  له  که  وه ره بکه  شیرینه  و گفتوگۆ ڵ مندا بیر له گه له

کان دا ڕوویدا  واریجه ی خه رکرده و سهباس  وی كوڕی عهبد عه

 : وه ته م دوو ڕیوایه ڕگای ئه له

 :م که تی یه ڕیوایه

ت  ڕیوایه  وه ی کووڕی عیاضی کوڕی عمرو القاری یه  عبیدالله  له

  ی کوڕی شداد ھات و چووه عبدالله: رمووت فه و ده  کراوه

کاتکدا   له )وای ل ڕازی بتخ(  عائیشه  بۆ الی دایکه  وه ژووره
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  وه عراقه  له  عبدالله و دانیشتبووین، الی ئه  ش له ئمه

ھید کردنی ئیمامی  شه  وك له ند شه پاش چه  له ، وه ڕابووه گه

خوای ل رازی ( عائیش  ، دایکه) خوای ل ڕازی بت( علی

ڵ  هگ داد ئایا تۆ له ی کوڕی شه ی عبدالله ئه: رموو پی فه) بت

و  ی ئه رباره ده م؟ ر پرسیاركت لبکه یت ھه که مندا ڕاست ده

یاندا  گه  له )خوای ل رازی بت( وا علی ه بۆم بدوێ که کۆمه

ڕاستت   کات که ده ئایا چی شتك وام ل: نگا، ووتی جه ده

ی  که رموو باسی چیرۆکه فه: رمووی ویش فه ئه م؟ که دا نه گه له

 . وانم بۆ بکه ئه

نوسراوکی ) خوای ل رازی بت( ئیمامی علی  کاتك که :وتیو

  سی به دوو که  وه) خوای ل رازی بت(  نوسی بۆ ئیمامی معاویه

  وه کی یه نو خه زار قورئان خون له شت ھه ھه ر دانا، دادوه

 ن پی ده  ك جگیر بوون که جگایه له  بۆیه رچوون، ده

یی و  وانیش گله ئه ، یه هنزیك شاری کوف  له )ء حرورا(
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ری  به له  وره کراسك خوای گه : یان ل کردوو ووتیان نده گازه

وا  ناوك که ند، ر خۆتت داکه به ستی خۆت له ده کردبووی خۆت به

مجار چویت  ، ئه وه ناوی ل نابووی خۆت سیته  وره خوای گه

  که زانین ش ده ئمه دینی خوادا،  ر له دادوه  سانکت کرده که

یی و  و گله ئه  کاتك که ، حوکمی خوا نیه له  ھیچ حوکمك جگه

و  له  که) خوای ل رازی بت(ئیمامی علی   شته گه  ندانه گازه

ویش  رك ئه بانگده  رمانی کرده فه  وه ته دا لی جیا بوونه پناوه

بۆ   وه ژووره  س بچته وا نابت ھیچ که رمووی که فه :بانگی دا

کاتك  بت، گرانی قورئان نه ڕداران ئیلال ھه ری باوهمی الی ئه

مجا داوای قورئانی کردوو  قورئان خونان، ئه و لهوپب  که ماه

یدا  کانی ده سته ده پاشان به ستی خۆیدا داینا، رده به له

  قسه  که که ، بۆ خه که ی قورئانه ئه:  رموو یفه و ده که قورئانه له

میری  ی ئه ئه: گیان لکرد و ووتیانکی بان خه  ، بۆیه بکه

نھا  و ته کاتکدا ئه  یت له که پرسیاری چی لده ڕداران، باوه
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  وه وه ئه  له  ین که ده  وه ش ئه ئمه ؟ز ر کاغه سه له  به که ره مه

نتان،  ھاوه: رمووی فه وێ؟ چیت ده ، تمان کردووه ڕیوایه

قورئان حوکم باواندا  ئه نوان من و  له  رچوونه ده  ی که وانه ئه

 .بکات

ی پیاو و ژنك  رباره یدا ده که کتبه  له  وره خوای گه

ْهِلِه وََحَكًما ِمْن  ▬: رمووت فه ده
َ
َو�ِْن ِخْفتُْم ِشَقاَق بَيِْنِهَما فَاْ�َعثُوا َحَكًما ِمْن أ

ُ بَيْنَُهَما ِِّن ا ّّ ًحا يَُوِقِ  ا
ًَ ْهِلَها ِِْن يُِر�َ ا ِِْص

َ
َ َكَن َعِليًما َخِبً�ا أ ّّ♂ 

 .] ٣٥/ء النسا[

بوو،  پشوی و ناكۆكی ژن و مرد ھه  ر ترستان له گه خۆئه:  واته

خزم  ر له سكی دادوه ن جا كه ناكه ھه  وه تانزانی پكه ده

  كه س وكاری ژنه خزم وكه ركیش له و، دادوه كه ی مرده ماه وبنه

رك  سه وسا دانانی چاره كانیان و، ئه ه ی ھه وه بنرن بۆ دۆزینه

ردووك  ر ھه گه زانی ئه چاكیان ده وان به ئه رجۆرك كه ھه  به
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كیان  وا خواش یه تیان پاك بوو ئه و نیه وه رازی بوون پك بنه

 .وه كانیانه كاره  خاته وپیرۆزی ئه  وه خات وپكیان دنته ئه

  صلی الله(د  مه وحهتی م تی خونی ئوممه وا حورمه جا بزانن که

 .پیاو و ژنك   له  تره وره زنترو گه مه) وسلم  علیه

من نوسراوکم نارد   گرتم چونکه شم و قینیان ل ھه وان خه ئه

علی : نوسی بووی تییایدا  که) خوای ل رازی بت(  بۆ معاویه

  بۆیه ڕداران، میری باوه ی نوسی ئه نه  بو طالیب واته کوڕی ئه

ڕۆژی   مر له هیلی کوڕی ع هھوبزانن کاتك س :رمووی فه

صلی (ری خوادا  مبه ڵ پغه گه ش له دا ھات و ئمه ) الحديبية(

، ون یشدا ڕك بکه ڵ قوڕه گه ی له وه بووین بۆ ئه) وسلم  علیه  الله

 : رمانیدا بنوسن فه) وسلم  علیه  صلی الله( ری خوا مبه جا پغه

بسم ( نوسن مه: یل ووتی هھوچی س که) الرحمن الرحیم  بسم الله(

ی چی بنوسین؟  ئه: رمووی ویش فه ئه ،)الرحمن الرحیم  الله
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  علیه  صلی الله(ری خوا  مبه ، پغه)باسمك اللھم( :بنوسن: ووتی

یل  هھو، س) محمد رسول الله: (  مجا بنوسه ئه: رمووی فه) وسلم

کردی  ده رپچیم نه رت بزانم سه همب پغه  ر به گه ئه: ووتی

  مه ئه: رمانیدا بنوسن فهش وی بووم، ئه ده ڵ تۆدا جیاواز نه گه وله

) یش قوڕه( و ) محمدی کوڕی عبدالله(   که  یه وتن نامه و ڕکه ئه

 :رمووت فه یدا ده که قورئانه له  وره وتن، خوای گه ری ڕکه سه له

ْسَوةٌ َحَسنَةٌ  ▬
ُ
ِ أ ّّ ِِ ا ِِ رَُسو ِخَر وََذَكَر  �ََقْ  َكَن �َُمْم 

ْ
َْوَم اآل

ْ
َ َوال ّّ لَِمْن َكَن يَرُْجو ا

َ َكِثً�ا ّّ  .] ٢١/األحزاب[ ♂ ا

ی ڕك وپكی  ری خوا چاكترین نموونه مبه ڕاستی پغه به:  واته

تی  دسۆزیی وسیاسه ش له سا ئوه بۆتان، ده  شقه رمه وسه

ژیاندا كانی  واوی بواره قوایی وته وجیھادیی وئارامیی و ته

  به  ، كه سه وكه تی بۆ ئه تایبه دوایدا بچن به ن وبه چاوی لبكه

 .مای خواو رۆژی دوایییه ته
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ی کوڕی  عبدالله) خوای ل رازی بت(ئیمامی علی   بۆیه

کردن ومنیش   وانه ی بۆ ڕه) خوایان ل رازی بت(عباس

یان ،  که ربازگه ڕاستی سه ناوه  یشتینه تاکو گه یدا چوووم، گه له

  که که کردوو بۆ خه  وه ووتار خوندنه  ستی به ده )ء إبن الکوا(

ی کوڕی  هعبدالل  مه ئه: گرانی قورئان ی ھه ئه: دووا و ووتی

  وه ڕگای قورئانه وا من له س نایناست ئه رکه جا ھه  باسه عه

و و  قی ئه حه  له  وره خوای گه  که  یه سه و که ئه  مه یناسم ، ئه ده

 .] ٥٨/الزخرف[ ♂ َخِصُمونَ  بَْل ُهْم قَْوٌم  ▬: تی رموویه یدا فه که ومه هق

 .ن كه مبازی ده ر ده وان ھۆزكن ھه كو ئه به:  واته

ر  سه رازوو به ته  نه یکه ی و مه بۆ الی ھاوڕکه  وه ڕننه بیگه  بۆیه

: ستان و ووتیان ند ووتار خونکی تر ھه چه  بۆیه کتبی خوادا،

ی  که ر کتبه سه ك به رازویه ته  ینه بت بیکه خوا ده د بهسون

شونی   وه  وه یناسینه وا ده قی پ بوو ئه ر حه گه جا ئه ، خوداوه
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  وا به وایی پ بوو ئه ق و ناڕه ر ناحه گه ئه  وین و وه که ده

مجار س ڕۆژ  ، ئه وه ینه که دی ده ی خۆی ڕه که وایی یه ناڕه

زار  چوار ھه  یاندا دووا بۆیه گه خوا له ی که پی کتبه به

یان تدا  )ء إبن الکوا(  یان کرد،که وبه و ته وه ڕایه سیان ل گه که

، )خوای ل رازی بت(تی ئیمامی علی  خزمه  بوو تاکو ڕۆیشتنه

وانی تر  وای بۆ ئه ھه) خوای ل رازی بت(مجا ئیمامی علی  ئه

  یشته کی گه و خه ی ئمه که له سه کارو مه: رمووی نارد وفه

تی محمد  ستن تاکو ئوممه چی تر بووه  یبینن، بۆیه ده  ی که وه ئه

نوان   ی له نه و به گرن ئه ك ده یه) وسلم  علیه  صلی الله(

م  بن و سته نه  ڕژین و ڕگه خون نه  بت که  وه ئه  و ئوه ئمه

تاندا  گه وا له هر واتان کرد ئ گه ئه ن، که نه )ةمذ( ھلی ئه له

  ته م ڕیوایه ب له  نگین ، خوداش ناپاکی خۆش ناوت وه ناجه

لی خوای ل  عه(ئیمامی   که  تکی تردا ھاتووه ڕیوایه  له

ڕی خۆتان  به  ئوه: (رموون جوابی بۆناردن و پی فه) رازیبت



 

11 

ق  ناحه س به رجك خونی که مه به ڕی خۆمان، ش به وئمه

 ن، که س نه که گرن وزومیش له س نه ی که هڕژن وڕگ نه

ڵ  گه ڕیشتان له ی مای خواتان لی ناگرین وشه ش ڕگه وئمه

/  ٧(البدای والنھای[  )ن که ڵ نه گه ڕمان له شه  ین تا ئوه ناکه

٢٨١([ . 

ی  ئه : پی ووت) خوای ل رازی بت(عائیش   پاشان دایکه  وه

وانی کووشت؟  ئه) رازی بت خوای ل(جا علی  داد، کوڕی شه

وان خونیان ڕشت  ریان تاکو ئه سه  چووه خوا نه سوند به: ووتی

ڵ  حه  یان به )ذمةھلی  ئه(  وه )ڕگیرییان کرد( یان بی وڕگه

و  سوند به: ووتی خوا، ب سوند به: عائیش ووتی  زانی، دایکه

 بوو،  یه و شوه به  کی تر نییه و ھیچ خوایه له  جگه  ی که خوایه

  چی یه  وه ی ئه ئه: ووتی) خوای ل رازی بت(عائیش   دایکه

؟ من )ذو الثدي:(ن  و ده  شتووه پم گه  وه هــ )ذمةھلی  ئه(  له  که

خوای ل (ڵ ئیمامی علی  گه کاندا بوو، له ناو کوژراوه بینیم له
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 کی کرد، ئایا ویش بانگی خه ری ، ئه سه  چوینه) رازی بت

 وتی مزگه  له: یان ووت کی زۆر ھاتن و ده ناسن؟ خه ده  مه ئه

  و قسانه له  س جگه ھیچ که کرد، مبینی نوژی ده ده )نی فن به(

: ووتی) خوای ل رازی بت(عائیش   ووت، دایکه  ده زیاتری نه

چی بوو کاتك ) خوای ل رازی بت(ئایا گووفتاری علی 

گوم : ین، ووتی ھلی عراق ده و ئهک روه ستا ھه ری ڕاوه سه له

 )وسلم  علیه  صلی الله(ی  که ره مبه خواو پغه : یووت ل بوو ده

ھیچ   وه له  ئایا جگه: رمووی عائیش فه  رموو، دایکه ڕاستیان فه

،  خوا ئاگاداره.. خر نه: بیست؟ ووتی  وه وه ئه  شتکی ترت له

 خواو  به: موویر فه )خوای ل رازی بت(عائیش   دایکه

، ورمو ڕاستیان فه) وسلم  علیه  صلی الله(ی  که ره مبه پغه

و  کانی ئه قسه له) خوای ل رازیبت(لی  عه تی خوا له حمه ڕه

وا  ئه  یر بوایه وپی سه  رکاتك شتکی ببینیایه بوو ھه  وه ئه

) وسلم  علیه  صلی الله(ی  که ره مبه رموو خواو پغه یفه ده
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لی  م ئیمامی عه ده ھلی عراق به مجا ئه ئه رموو، ان فهڕاستیی

یان بۆ  درۆیان کردو شتی زیاده )خوای ل رازی بت(  وه یه

می ثوقال ھی وإبن عساکر، وأبو یعلی، أحمد،  اخرجه[ ست به ھه

کما قال  حسن،  وإسناده قات،ث  روا یعلی ورجاله فی المجمع،

 .الشیخ شعیب فی المسند

 :م وهتی دو ڕیوایه

النسائی فی  أخرجه ) الخصائص(کتبی  ئیمامی النسائی له

  وسنده )١٦٧/  ١٦٥/  ٥(وھو فی السنن الکبری ) ١٨٥(الخصائص

 .حسن

خوایان ل رازی (ی کوڕی عباس  عبدالله  له تی کردووه  ڕیوایه

وتن  رکه ده )الحروری(کاتك گرۆھی  :تی  رموویه فه که  )بت

یان  کانیاندا دانیشتن، ژماره ماه لهگیر کرد و خۆیان گۆشه 
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بو طالیبم  وای علی کوڕی ئه پشه  بوو، به س ده زارکه ش ھه شه

 ...ڕداران میری باوه ی ئه ئه:  )خوای ل رازی بت( ووت

م،  بکه دا قسه وگرۆھه ڵ ئه گه کو له ، به دوابخه که  مك نوژه که 

مجا خۆم  رمووی ئه فهخر،  نه: ترسم، ووتم ژیانت ده من له :ووتی

دابوو  ) یلوله قه(کاتی  پ ڕۆیشتم بۆالیان له رکردوو به به له

 .وانکرد منیش سوم له دا وه وان پشوییان ده ئه

ی إبن عباس، چی شتك  سوت ل بت ئه :وانیش ووتیان ئه

نی  ن ھاوه الیه من له: وانم ووت ئه ؟منیش به بۆ ئره تۆی ھناوه 

پشتیوانان  ھاتووم له) وسلم علیه   صلی الله(  خواوهری  مبه پغه

علیه  صلی اله(  ری خواوه مبه ران وکووڕی مام وزاوای پغه وکۆچه

ئوه  وانیش له زی وئه واندا دابه ر ئه سه قورئان به ، که)وسلم 

وانتان پ  ی ئه ، من ھاتووم تاقسه)حی وه(  زاترن له شاره 

ین،  ده ی که وشتانه ڵ پدراون لهوا وان ھه ئه نم، که یه رابگه
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پـم بن چی  :، ووتم وه والی من جیابوونه ره کیان به کۆمه

نی  ھاوه شم وقین له خه یه  و شوه شتك وای لکردن به

 کووڕی مامی بگرن؟) وسلم  علیه  صلی الله( ری خواو مبه پغه

 .رس شت به له :ووتیان

 چین؟ وس شته  ئه :ووتم 

رمانی خوادا  فه له )علی :واته (و  ، ئه یه وه ککیان ئه یه: ووتیان

 :رمووت فه ده وره  چی خوای گه که وه  ست پیاوانه ده  حوکمیدا به

▬  ِ ّ ِّ  
ّ
ُْمُم ِِّ

ْ
 ].٥٧/األنعام[ ♂ ِِِن اُ

موو  ھه وه  رھی خوایه  موو حوکم وبیارك ھه ھه چونکه  : واته

  .وه ستی ئه ده ر به شتک ھه

 .ك یه مه ئه: ووتم ! حوکم  له ئیتر پیاوان چییان داوه 
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کووشتاری کرد  )علی :  واته(و  ، ئه یه وه میان ئه دووه :ووتیان

جارییه   کرده تی نه برد وئافره دیل نه وانی به چی له که

وان  ر ئه گه برد، جا ئه وت نه سکه وده نیمه  غه یانی به که سامانه 

و  کانییان درووسته ته کردنی ئافره رییهجا وا به ڕن ئه بباوه

کردن وکووشتارییان  جارییه وا به ڕدارن ئه وان باوه رئه گه ئه وه

  .درووست نییه

 ؟ میان چییه دوو ئایا سیه مه  ئه: ووتم

وه  سییه )ڕداران میری باوه ئه( و ناوی خۆی له  ئه :ووتییان

  ).ڕانه میری بباوه ئه(و  وابوو ئه که 

 ؟ ھیچی ترتان پیه  مانه له  ئایا جگه :ووتم 

  .سه مان به مانه ئه ...خر نه :ووتیان 
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ند  تکی قورئان وچه ند ئایه ر چه گه ئایا ئه :ووتم 

وه  رتاندا خونده سه ری خوام به مبه کی پغه یه رمووده فه

 . ؟-  وه ڕنه گه ده -بن کانتان بت ئایا ڕازی ده می قسه وه که 

باسی حوکمی پیاوانه  تان که یه و قسه ئه :  ، ووتم هب: ووتیان

تکتان بۆ  ئایه وه  قورئانه من له وه کانی خوادا، ئه رمانه فه له 

وه  ست پیاوانه ده حوکمیدا به وره  خوای گه که وه  خونمه ده

  رمانی کردووه فه وره  مکدا،خوای گه درھه  که نرخی چاره له 

َها  ▬رمووت  فه ده  وره ن، خوای گه هپیاوان حوکمی تدا بد که ُّ
َ
يَا َ

تَلَُه ِمنُْمْم ُمتََعِمً ا فََجَزاٌء ِمثُْل َما  ََ ْْتُْم ُحُرٌم َوَمْن 
َ
 َقْقتُلُوا الّصيَْ  َوأ

َ
يَن ََمنُوا ّ ِ

ّ
اِ

ٍِ ِمنُْممْ  ََّعِم َ�ُْمُم بِِه َذَوا َعْ  تََل ِمَن ا  . ]٩٥: المائدة [ ♂ ََ

ئیحرامدان  تا له ھه!  ڕتان ھناوه ی باوه سانه و كه هی ئ ئه:  واته

كوژن، گۆشتی بخورێ،  نچیركی وشكانی مه ھیچ جۆره 

ست كوشتیی  نقه ست ئه ده سكتان به ركه خورێ ھه یانه
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  ی نچیره ب ونه داده  وه ی ئه تۆه ئیحرامیشدا بوو، له وله

سی  دات دووكهت ب فاره ڕ وبزن ووشترو گا كه مه له كه  كوژراوه

تی  فاره بۆ كه مه  ئه: ن وبن ر بده سه ریشتان بیاری له دادگه

 ...شت، ده كه  كوژراوه نچیره 

ئایا حوکم کردنی پیاوان  وره  خوای گه م به ده جامن سوندتان ده

یان حوکم  ڕاو باشتره  رشتکی ترله  روشکك یان ھه ر که سه له

وئاشتی نوانیان، خۆتانیش  خونی نوان مسومانان کردن له

واحوکمی  ئه وویستی ل بووایه  وره  ر خوای گه گه زانن ئه باش ده

 ستی پیاوان؟ ده دا یه ده ی نه که داو چی ترکاره ده

  .چاکتره  مه بگومان ئه: ووتیان

وره  ی خوای گه که ت ومرده  ی ئافره رباره ھا ده وه ر ھه

 : رمووت فه ده 
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ْهِلَها ِِْن يُِر�َ ا  َو�ِْن ِخْفتُمْ  ▬
َ
ْهِلِه وََحَكًما ِمْن أ

َ
ِشَقاَق بَيِْنِهَما فَاْ�َعثُوا َحَكًما ِمْن أ

َ َكَن َعِليًما َخِبً�ا ّّ ُ بَيْنَُهَما ِِّن ا ّّ ًحا يَُوِقِ  ا
ًَ  .]٣٥/ء النسا[ ♂ ِِْص

بوو،  پشوی وناكۆكی ژن ومرد ھه ر ترستان له گه خۆ ئه:  واته 

خزم  ر له سكی دادوه ن جا كه ناكه ھه وه  زانی پكهتان ده

كه  سوكاری ژنه خزم وكه ركیش له و، دادوه كه ی مرده ماه وبنه

رك  سه وسا دانانی چاره كانیان و،ئه ه ی ھه وه بنرن بۆ دۆزینه 

ردوو كازی  ر ھه گه زانی ئه چاكیان ده وان به ئه رجۆرك كه ھه به

خات  كیان ئه وا خواش یه تیان پاك بوو ئه نیهو وه  بوون پكبنه

  .وه كانیانه كاره  خاته وپیرۆزی ئه  وه وپكیان دنته

ی  وه خوا ئایا حوکمی پیاوان ئاشتبونه م به ده جاسوندتان ده

ر  سه یان حوکم له نوانیان وپاراستنی خون ڕشتن چاکتره 

 تك؟ ی ئافره کشه

 ش ڕازیبوون؟ وئوه وه  یهم دا وپرسیاره می ئه ئایا وه
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 . به: ووتیان 

کووشتاری کردوو : ن ده متان که ی دووه قسه ت به باره سه :ووتم

وتی  سکه وده  ت نیمه برد وغه نه جارییه  تیانی به چ یئافره که

وت عائیشی دایکتان  تانه ئایا ده: پرسم برد، من لتان ده نه

ن بۆ  که ی ده تانی تر حه رهبۆ ئاف ی که وه و ئه جارییه ن به بکه

 !.؟ و دایکتانه کاتکدا ئه ن؟ له ی بکه ویش حه ئه

و  ین بۆ ئه که ی ده و حه له بۆ جگه  ی که  وه ئه : ر بن گه جا ئه

 :ر بن گه بن، ئه کافرده وه  دنیاییه وا به ین ئه که یده یش حه

خوای  بن، چونکه  هوا دیسان کافر د ئه نییه  و دایکی ئمه  ئه

ّمَهاُقُهْم  ▬رمووت  فه ده وره  گه
ُ
َْْواُجُه أ

َ
ُْْفِسِهْم  َوأ

َ
ََ ِمْن أ ِمِن ْْ   بِالُْم

َ
ْوَ
َ
ّ أ ُِ

َّ ا

 ِ ّّ ِِ ا ا
ِِ ِكتَ   بِبَْعٍ  

َ
ْوَ
َ
رَْحاِم َ�ْعُهُهْم أ

َ ْ
ولُو اَ

ُ
 .] ٦/األحزاب[ ♂ َوأ

بواداران  به )موسل علیه   صلی الله(ری خوا  مبه پغه:  واته

موو كاروباركی دین  ھه ، له  پشتره خودی خۆیانیش له له
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موسمانان تووشی ھیچ  بووه  رگیز پی خۆش نه ھه ودنیادا، وه

  ره به ویداوه  مووكاتیش ھه تك ببن، ھه ھامه  ونه به جۆره 

ب  ده كه  ، دیاره برایان داناوه بچن وخۆی به  وخر وچاكه

ی  ر قسه و بیار وحوكمیان بۆبداو، ھه ر ئه ھهموسمانانیش 

من  :رموت فه كدا ده یه رمووده فه ك خۆی له ویش ببیستن، وه ئه

خۆیان بۆ خۆیان نزیكترم،  له وه  خودی موسمانانه به

و، من  ر منه سه ی له كه رزه رزاری مرد، قه قه س به ركه جاھه

بۆ   وه جما، ئه بهسكیش مرد وماوسامانی ل  ركه یبژرم، ھه ده

و  گه باشترین به یه  رمووده م فه ئه. بت رانی خۆی ده میرات به

نیشان ) وسلم علیه  صلی الله(  ره مبه و پغه ی دسۆزی ئه نیشانه

 و )د حمه ئه( وا پشه[ی  كه ته ئوممه ر به رامبه دات به ده

 ] تیانكردووه ڕیوایه) بووداود ئه(

ك دایكی خۆیان ڕز  وه پویسته كانیشیدایكیانن ، ژنه وه

رامیی  ڕزگرتن وحه له:  واته. تیان ل بنن وحورمه
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. تو وه ماشا كردن وخه ته م له ك دایكیانن، به كردنیاندا وه ماره

 .ڵ بكرت گه یان له ه كژنانی تر مامه ب وه ھتد ده.

خۆتان   ، بۆیه وه سوڕنه نوان دوو گوماییدا ده له  جا ئوه 

  وه م دایه و پرسیاره می ئه ئایاوه: ؟ ووتم ونوانه ن له رکه هد

 .ش رازی بوون؟ وئوه

 . به: ووتیان

ناوی خۆی : ن ده متان که ی سیه قسه ت به باره سه: ووتم 

کتان بۆ  یه گه وا من به ئه وه  ڕداران سییه میر یباوه ئه له

تان   وه مووتان ئه ھه زانم وا ڕازیتان بکات، واده که وه  ھنمه ده

 )وسلم  علیه  صلی الله( ری خوا مبه پغه کاتك که  بیستووه 

  وه ئاشتبووییه )الحدیبی(ی  وتننامه ڕکه ڕاندا به ڵ ب باوه گه له

و  ئه  مه ئه بنووسه  )خوای ل رازی بت(رموو  ئیمامی علی فه به

 )وسلم علیه   صلی الله(ری خوا مبه پغه که یه  وتنه ڕکه
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: ڕان ووتیان بباوه وتووه  ری ڕك که سه له ) محمدرسول الله(

ر  گه ئه ر نازانین ووه  مبه پغه تۆ به خوا ئمه  خر سوند به نه

ڵ  گه رگیز کووشتارمان له وا ھه رت بزانین ئه مبه پغه به

محمدی کوڕی ( بووین، بنووسه  ت ده کردی وگوایه ده نه

ی  رمووی ئه فه) وسلم  علیه  صلی الله(ری خوا مبه ، پغه) عبدالله

محمدی کوڕی (  که یه یمانه و په ئه مه  ئه وبنووسه   وه علی بیسه

  .وتووه ری ڕك که سه له  )عبدالله

علی  له) وسلم علیه   صلی الله(ری خوا مبه خوا پغه سوند به

له   وه و سینه ، ئه وه و ناوی خۆی سییه کاتکدا ئه له  چاکتره

کانتان  می پرسیاره ، ئایا وه وه یسییه تی نه رایه مبه پغه 

 ش رازی بوون؟ ئوه ؟ وه وه درایه

 . ووتیان به
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موویان  مجا  ھه وه ، ئه ڕایه سیان ل گه زار که دوو ھه بۆیه 

ران  کۆچه  ر گومایی خۆیان کووژران، بۆیه سه رچون وله ده

ی  وانه ی ئه وه پاش ئه ویش له وپشتیوانان کووشتاریان کردن ئه

وه  کۆبوونه )نھروان( کان له  ـه )واریج خه( مابوون له که

زوم  ستیان کرد به کداریان دروستکردوو ده کی چه وسوپایه 

م  که یه ق ،وه ناھه ك به مسومانان وخونشتنی خه وڕگرتن له

نی  ھاوه کك له یه بوو که وه نجامیاندا ئه ئه تاوان که 

ی  عبدالله(ناوی  که )وسلم علیه   صلی الله( ری خوا مبه غهپ

سکی   ی که که بوو خۆیی وخزانه) ت ره کوڕی خبابی کوڕی ئه

ربیی  یان سه که ڕی ،گرتیان خۆیی وژنه الیاند اتپه بوو به ھه

 . ])٢٨٨/  ٧(البدایوالنھای[ربی  یان سه که وسکی ژنه

ناچار ) خوای ل رازی بت(علی ئیمامی   وایانه ناڕه م کاره  ئه

جکردنی  ج به کردنییان وه م وێ بۆ ته ڕێ بکه به کرد که 

یشتنه  گه وه  یه سوپاکه ریان، کاتك به  سه رعی له دی شه حه
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کی زۆر  یه بۆ  ماوه )أبو أیوبی أنصاری(خۆیی و )نھروان( 

، پاش بوو وسوودی نه وه  ڕانه گه م نه داکردن، به گه ووتووژی له

س  رکه ھه: و ووتی  رزکرده کی به یوب ئایه بو ئه ئه وه  ئه

ڕوات  ین بۆ کوێ ده دنیابت ھیچی لناکه م ئایه  الی ئه بته

و  ئه ین که که دا ده وانه ڵ ئه گه ڕ له نھا شه ته باباوت، ئمه 

ککی  ش خه مه ، به قیان ڕشتووه وخونی ناھه یانکردووه  تاوانه

سیان  زار که نھا ھه و ته وه کان جیابوونه واریجه خه زۆر له

کان شکان  واریجه رزوو خه ستیپکرد وھه ڕ ده ، پاشان شه وه مایه

 .کانیان کوژران رکرده شی زۆری سه وبه 

 رمووده ند فه چه له  )وسلم علیه   صلی الله( ری خوا مبه پغه

کردووه ) اریجو خه( ی ه دانی کۆمه ر ھه سه ی به کدا ئاماژه یه 

چۆن قورئان  که  شی کردووه ه وکۆمه کانی ئه ته وباسی سیفه 

پی  به لیان قبوڵ ناکات،چونکه  وره  م خوای گه خونن به ده

رمانی  فه وچۆن له وه  نه ده ی لك ده زوی خۆیان ماناکه رهئا
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رمانی  ڕژن وفه چن وچۆن خونی مسومانان ده رده ده  لیفه خه

له  وره خرکی گه و کووشتنیشییان به ان کردووهکووشتنیی به

 .دات مده ه قه 

  م جۆره وگومانی له  فیتنه  كمان له موو الیه ھه  وره ی گهخوا

 بپارزت 

 

 

 


